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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله الكريم وعلى آله  

 وصحبه أجمعين، وبعد:

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور بعد أن أكرمني اهلل تعالى بإتمام  
إنجاز هذا العمل المتواضع، أن أتوجه بجزيل الشكر ألهل الفضل الذين  

صورته النهائية، ف أخص  في  هذا البحث  اعرض  بمساعدتهم وخبرتهم  
بالذكر جميع أساتذتي الكرام على رأسهم أستاذتي المشرفة، كما لن  

زمالء دفعتي وهم أعضاء عينة بحثي على تعاونهم رغم    أتوانى في شكر
 الظروف االستثنائية لهذه السنة.

أتقدم بف ائق تقديري وعرف اني لجميع أفراد عائلتي الف اضلة إذ لم  
يتوانوا وال لثانية في دعمي ومساندتي ومساعدتي حتى إتمام هذه  

 المذكرة.

 العمل.  وشكرا لكل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا



 

 
 

 

 

 
 

 إلى من ربياني صغيرة.

 إلى كل من علمني، وأخذ بيدي، وأنار لي طريق العلم والمعرفة.

 إلى كل من شجعني في رحلتي إلى العلم والنجاح.

 إلى كل من ساندني ووقف بجانبي.

 إلى كل من ق ال لي "ال" فكان سببا في تحفيزي.

 

 إليكم جميعا... أهدي عملي البسيط هذا

 

 يوسفيإنتصار  
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 مقدمة:

 قبل الحرب العالمية الثانية كان لعلم النفس ثالثة مهام رئيسية هي:

 عالج األمراض العقلية والنفسية. -

شباعا. -  جعل حياة األفراد أكثر إنتاجا ورضا وا 

 التعرف على المواهب المتميزة ورعايتها. -

حيث زاد التركيز على المهمة األولى  وبعد الحرب العالمية الثانية حدث تحول كبير،

مع تهميش كبير للمهمتين الباقيتين وذلك بسبب مخلفات الحرب وتبعاتها، فتوجهت أغلب 

 الطاقات إلى التركيز على االضطرابات واألمراض النفسية.

وفي ثمانينيات القرن العشرين وبداية التسعينات عاد األمر باألبحاث للغوص في 

ؤل، السعادة، الرضا صلة لها باالضطرابات النفسية مثل: السعادة، التفاالمفاهيم التي ال 

السعي للوصول بالفرد إلى مستوى جودة حياة مرتفع وهو ما يرتكز أساسا على  وغيرها؛ ومنه

تحقيق التوافق النفسي، ومنه تفعيل الهدف الثاني لعلم النفس وهو "جعل حياة األفراد أكثر 

شباعا".  إنتاجا ورضا وا 

هذا المنطلق جاء بحثنا هذا قصد دراسة متغيري جودة الحياة والتوافق النفسي بدى  من

 طلبة علم النفس العيادي.

 ولقد تناولنا موضوع البحث في جانبين: جانب نظري وجانب تطبيقي.

 أوال: الجانب النظري:

 فصول وهي: 3يضم 



 

 
 ب

البحث وأهدافه  الفصل األول: وهو الفصل التمهيدي، تم التطرق فيه إلى إشكالية 

وأهميته وحدوده، وكذا الدراسات السابقة والمصطلحات األساسية للبحث، وأخيرا فرضيات 

 البحث.

الفصل الثاني: تناولنا فيه المتغير األول للبحث وهو جودة الحياة بدءا بتعريف علم 

مقوماتها النفس االيجابي ثم تعريف جودة الحياة واالتجاهات النظرية المفسرة لها وأبعادها و 

 ومجاالتها، وأخيرا قياسها.

 الفصل الثالث: وقد ضم المتغير الثاني للبحث وهو التوافق النفسي، وذلك على قسمين:

أوال: التوافق: من حيث التعريف والمصطلحات المتداخلة معه وألية عملية التوافق 

 ومجاالته.

لمفسرة له وأساليبه، ثانيا: التوافق النفسي: من حيث التعريف واالتجاهات النظرية ا

وأيضا مؤشرات السلوك التوافقي والتوافق النفسي الحسن والسيء، وأخيرا قياس التوافق 

 النفسي.

الفصل الرابع: ويظم االجراءات المنهجية للبحث بدءا بالدراسة االستطالعية ثم الدراسة 

 األساسية والمنهج والعينة واألدوات.

الفصل الخامس: فقد تم فيه عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها، لينتهي البحث بخاتمة 

عامة.
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 إشكالية البحث: -1

لذي يركز النفسية من علم النفس التقليدي االحظ مؤخرا تغير اتجاه البحوث في العلوم ي  

واالكتئاب وغيرهما، إلى علم النفس على السلبيات من األمراض واالضطرابات كالقلق 

االيجابي الذي يعالج الضعف ويغذي مواضع القوة لدى الفرد ويعمل على بناء السمات 

االيجابية التي تساعد األفراد والمجتمعات ليس على المواجهة والتحمل فقط ، إنما على 

إلى تنمية االزدهار أيضا واالرتقاء من األفق الضيق لالضطرابات واألمراض النفسية 

الصعيد منهج حياتي صحي متعدد األصعدة ) السمات اإليجابية واالستفادة منها في تكوين

 النفسي، الشخصي، االجتماعي، المهني (.

فهذا ما يفسر تعدد موضوعات علم النفس اإليجابي مثل السعادة، التفاؤل، المرونة، 

صحة بأنها: تتحدد من خالل إدراك وأبرزها "جودة الحياة" التي ]تعرفها المنظمة العالمية لل

اراته وتوقعاته للثقافة ونظام القيم مقارنة بانتصالفرد لوضعه في الحياة في السياق العام 

ومخاوفه من الحياة، وهو مفهوم واسع مرتبط بشكل معقد مع الصحة الجسدية والحالة 

 (.73،ص1024،بوعيشة النفسية، وفي عالقة التبعية مع العالقات االجتماعية لكل شخص[

وهذا ما يختصر لنا السبيل إلى تقوية مكامن القوة وبالتالي تحقيق الدور الوقائي لمن  

ن النفسي ومساعدة أصحاب المشكالت التوافقية على تدعيم يعايش حالة مستقرة من التواز 

ك ميكانيزمات التوافق النفسي، الذي ]عرفه زهران بكونه: عملية دينامية مستمرة تتناول السلو 
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والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته[ 

 (.104،ص1022،وآخرون)غانم،

ففي األساس نجد أن التوافق النفسي وجودة الحياة هما الطريق الصحيح للسعادة 

مستوى؛ والرضا في الحياة وبالتالي القدرة على أداء مهني أمثل بهدف حصد نتائج عالية ال

خصوصا عندما يتعلق األمر به عند طلبة علم النفس العيادي أي األخصائيين النفسانيين 

مستقبال كونهم مرشدي ومشعل المجتمع، مع األخذ بعين االعتبار تكوينهم العلمي والحصانة 

 النفسية التي من المتوقع أن يكون قد وفرها لهم تخصصهم.

 الية مفادها: ومن هنا جاءت دراستنا انطالقا من إشك

 ما مستوى جودة الحياة لدى طلبة علم النفس العيادي؟ -

 ما مستوى التوافق النفسي لدى طلبة علم النفس العيادي؟ -

 فرضيات البحث: -2

يتمتع طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم النفس العيادي بمستوى جودة حياة  -

 مرتفع.

العيادي بمستوى توافق نفسي يتمتع طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم النفس  -

 مرتفع .

 

 أهداف البحث:  -3

 التعرف على مستوى جودة الحياة لدى طلبة علم النفس اإلكلينيكي. -
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 لدى طلبة علم النفس اإلكلينيكي. مستوى التوافق النفسيالتعرف على  -

 أهمية البحث: -4

 األهمية النظرية: -4-1

مواضيع هامة كجودة الحياة والتوافق  أهمية البحث إلى أهمية متغيراته بتناوله ترجع -

 النفسي.

مهد لدراسات مستقبلية للتعرف على المتغيرات النفسية لدى شريحة هامة وهي طلبة ي -

 علم النفس العيادي.

 إلثراء المكتبة العلمية وتقديم قاعدة لبحوث أخرى. -

 األهمية التطبيقية: -4-2

 كون العصر الحالي هو عصر الجودة الشاملة للحياة. -

عينة الدراسة تعتبر فئة حساسة كونها هي التي تأخذ على عاتقها الصحة النفسية  -

 للمجتمع مستقبال.

 في أهمية النتائج المتحصل عليها. تكمن أهمية البحث -

 :حدود البحث  -5

 :على النحو التالي البحثلقد كانت حدود 

 الحدود الزمانية: -5-1

وفيفري  السنة أي خالل شهري جانفيالدراسة االستطالعية تم إجراءها في بداية  -

1010. 
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 .1010خالل شهري مارس وأفريل  إجراءهاالدراسة األساسية تم  -

اقتصرت الدراسة على طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم  الحدود البشرية: -5-2

، تم 29النفس العيادي؛ ومع الظروف االستثنائية للحجر الصحي جراء تفشي وباء كوفيد

 .57طالب فقط من أصل  37التطبيق على 

 تحديد مصطلحات البحث:  -6

 تتضمن هذه الدراسة المصطلحات األساسية التالية:

هي الدرجة التي يتحصل عليها أفراد عينة الدراسة حياة: لالتعريف اإلجرائي لجودة ا -

الحالية المتمثلة في طلبة السنة الثانية ماستر تخصص علم النفس العيادي على أبعاد مقياس 

جودة الحياة للطلبة الجامعيين الذي أعده الباحثان محمود منسي وعلي كاظم وقام بتقنينه 

 .1025/1026ظي يحيى سنة على البيئة الجزائرية الباحث عبد الحفي

هي الدرجة التي يتحصل عليها أفراد عينة  التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي: -

الدراسة الحالية المتمثلة في طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم النفس العيادي على أبعاد 

ئة مقياس التوافق النفسي الذي أعدته الباحثة زينب محمود شقير وقامت بتقنينه على البي

 .1026/1027الجزائرية الباحثة لطيفة جماح سنة 

 الدراسات السابقة: -7

تعددت الدراسات التي تناولت موضوعي جودة الحياة والتوافق النفسي، والتي استفدنا 

منها في اثراء المعلومات النظرية للبحث، وأدواته، ومناقشة نتائجه؛ إال أنه في حدود اطالع 

 ة لموضوع بحثنا الحالي.الباحثة ال توجد دراسات مطابق
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 تناولنا عرضها ضمن محورين: ومن بين الدراسات المقاربة لموضوع بحثنا

 دراسات سابقة تتعلق بجودة الحياة. -

 دراسات سابقة تتعلق بالتوافق النفسي. -

 دراسات سابقة تتعلق بجودة الحياة:  -6-1

 (.2114دراسة )بوعيشة آمال،  (2

 وعالقتها بالهوية النفسية لدى ضحايا اإلرهاب بالجزائر.عنوان الدراسة: جودة الحياة  -

 أهداف الدراسة: -

التعرف على طبيعة العالقة بين رتب الهوية األربعة ومستوى جودة الحياة بأبعادها  -

 المختلفة لدى عينة من ضحايا اإلرهاب في الجزائر.

واألفراد الذين معرفة درجة الفروق بين األفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر  -

تعرضوا لعنف إرهابي غير مباشر على عينة من ضحايا اإلرهاب بالجزائر في اإلحساس 

 بمستوى جودة الحياة.

التعرف على درجة الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى تشكل الهوية النفسية لدى  -

 عينة من ضحايا اإلرهاب بدائرة براقي.

ور واإلناث في مستوى جودة الحياة لدى عينة من التعرف على درجة الفروق بين الذك -

 ضحايا اإلرهاب بالجزائر.

 المنهج: وصفي. -

 العينة: عينة كرة الثلج من ضحايا اإلرهاب بمنطقة براقي. -
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 األدوات:  -

 مقياس التعرض للعنف اإلرهابي. -   

 مقياس موضوعي لرتب الهوية. -     

 ب أعدته الباحثة.مقياس جودة الحياة لضحايا اإلرها -    

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  -

 المتوسط الحسابي. -

 .T testاختبار -

 معامل ألفا كرومباخ. -

 النتائج: -

 توجد عالقة عكسية بين رتبة اضطراب الهوية ودرجات جودة الحياة. -

ة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجات رتبة تحقيق الهوية والدرجة الكلي -

 لمقياس جودة الحياة.

 ال توجد عالقة إرتباطية موجبة بين درجات رتبة الهوية المؤجلة ومقياس جودة الحياة. -

 ال توجد عالقة إرتباطية موجبة بين درجات رتبة الهوية المنغلقة ومقياس جودة الحياة. -

الذين تعرضوا ال توجد فروق بين األفراد الذين تعرضوا لعنف إرهابي مباشر واألفراد  -

 لعنف إرهابي غير مباشر على مقياس الهوية النفسية ومقياس جودة الحياة.

ناث على مقياس الهوية النفسية ومقياس جودة  - ال توجد فروق بين الجنسين ذكور وا 

 الحياة.
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 (.2116دراسة )عبد الحفيظي يحي،  (1

 الطلبة الجامعيين.العنوان: تقنين مقياس جودة الحياة لمحمود منسي وعلى كاظم على -

 الهدف: -

فحص مدى فاعلية بنود المقياس للتأكد من مدى إسهامها في الحصول على  -   

 خصائص سيكومترية تتفق مع خصائص االختبار الجيد.

فحص الخصائص السيكومترية لمقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي، للتحقق من  -   

 صالحيته لالستخدام بمجتمع الدراسة الحالية.

 المنهج: وصفي. -

 طالب وطالبة من جامعة الجلفة. 918العينة: عينة عشوائية عنقودية ضمت  -

 األداة:  -

 مقياس السعادة الحقيقية. -   

 مقياس الرضا عن الحياة. -   

 مقياس بيك لليأس. -   

 مقياس التشاؤم. -   

 مقياس كاظم ومنسي لجودة الحياة. -   

 األساليب اإلحصائية: -

 معامل االرتباط بيرسون. -   

 .T testاختبار -   
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 معامل ألفا كرومباخ. -   

 اختبار بارتليت.  -   

 أولكن. -ماير -اختبار كيرلز -   

 مقياس كفاءة المعاينة. -   

 النتائج: -

 تتمتع بنود المقياس بمستوى عالي من الفعالية. -   

 تتوافر في المقياس مؤشرات صدق مقبولة. -   

 أظهر المقياس وأبعاده الفرعية مؤشرات ثبات مرضية. -   

 دراسات سابقة متعلقة بالتوافق النفسي:  -6-2

 (2112دراسة )سكة أسماء، وبوعافية فاطمة،  (1

 التوافق النفسي لدى األخصائي النفسي. العنوان: -

 النفسي.الهدف: معرفة إذا كان التوافق النفسي له دور في أداء مهام األخصائي  -

 المنهج: إكلينيكي. -

 أخصائيين عياديين. 04العينة: عينة مقصودة من  -

 األداة: -

 المالحظة العيادية. -   

 المقابلة. -   
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 مقياس التوافق النفسي العام للدكتورة إجالل يسرى. -   

 النتائج: تحقق فرضية وجود دور للتوافق النفسي في أداء األخصائي النفسي. -

 (.2112)بويقار فاطمة، وسارة عوينة، دراسة ( 2

لدى عينة من طلبة سنة أولى علوم  العنوان: الفعالية الذاتية وعالقتها بالتوافق النفسي-

 .اجتماعية

الهدف: التأكد من وجود عالقة بين الفعالية الذاتية والتوافق النفسي لدى عينة من طلبة  -

 سنة أولى علوم اجتماعية.

 المنهج: وصفي. -

طالب وطالبة من طلبة سنة أولى علوم  200العينة: عينة عشوائية منتظمة قوامها  -

 اجتماعية بجامعة خميس مليانة.

 األداة:  -

 مقياس الفعالية الذاتية. -   

 مقياس التوافق النفسي. -   

 األساليب اإلحصائية: -

 المتوسط الحسابي. -   

 االنحراف المعياري. -   

 بيرسون. معامل االرتباط -   

 لعينتسن مستقلتين.T test اختبار -   
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 معامل ألفا كرومباخ. -   

 النتائج: -

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الفعالية الذاتية والتوافق النفسي لدى  -   

 طلبة السنة أولى علوم اجتماعية.

 (.2117دراسة )جماح لطيفة، ( 3

 لنفسي لزينب شقير على البيئة الجزائرية.العنوان: تقنين مقياس التوافق ا-

 الهدف: -

( المصمم في البيئة 1003محاولة تقنين مقياس التوافق النفسي لزينب شقير) -   

 المصرية على البيئة الجزائرية.

 المنهج: وصفي. -

 تلميذ وتلميذة من متوسطات مدينة المسيلة. 100العينة: عينة عشوائية قوامها  -

 األداة: -

 .1003مقياس التوافق النفسي للدكتورة زينب محمود شقير  -   

 األساليب اإلحصائية: -

 معادلة الثبات أللفا كرومباخ. -   

 معادلة "ت" للمقارنة الطرفية. -   

 معامل االرتباط لبيرسون. -   

 .Fاختبار ليفين  -   
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 النتائج: -

تمتع مقياس التوافق النفسي بمؤشرات ثبات مقبولة دلت عليها معامالت الثبات التي  -   

 تم حسابها.

تمتع مقياس التوافق النفسي بدالالت صدق كافية دلت عليها المؤشرات الكمية التي  -   

 تم الحصول عليها.

عينة  صالحية الخصائص السيكومتريةلمقياس التوافق النفسي بعد تطبيقه على -   

 الدراسة في البيئة المحلية مع خصائص االختبار الجيد.

 تعقيب على الدراسات السابقة: -2

قامت الطالبة الباحثة في هذا العنصر بمراجعة ما تمكنت من الحصول عليه من 

دراسات سابقة لها صلة بموضوع الدراسة الحالية، وقد كان الهدف من ذلك جمع أكبر قدر 

الدراسات التي تناولت موضوع دراستها؛ وقد تفاوتت هذه ممكن من المعلومات حول 

الدراسات في أهدافها وفرضياتها وتساؤالتها، باإلضافة إلى تفاوت األدوات المستخدمة 

واألساليب اإلحصائية وكذلك اختالف نتائجها، وعلى كل من خالل إطالع الطالبة الباحثة 

 وقراءة الدراسات السابقة اتضح ما يلي:

 لموضوع:من حيث ا 

ال توجد دراسات سابقة تناولت نفس موضوع دراستنا الحالية في حدود امكانيات  -

 اطالع الباحثة.
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( 1024دراسات تناولت المتغير األول "جودة الحياة" تمثلت في دراسة )بوعيشة، -

 (.1026ودراسة )عبد الحفيظي،

)سكة، بوعافية، دراسات تناولت المتغير الثاني "التوافق النفسي" تمثلت في دراسة  -

 (.1027(، ودراسو )جماح، 1028( ودراسة )بويقار، عوينة، 1028

 من حيث األهداف: 

 اختلفت األهداف باختالف موضوع الدراسة ويمكن تقسيمها كما يلي:

دراسات هدفت لقياس المتغيرات "جودة الحياة والتوافق النفسي" كدراسة )بوعيشة،  -

 (.1028)بويقار، عوينة، (، 1028(، )سكة، بوعافية، 1024

(، )بويقار، 1024دراسات هدفت إليجاد العالقة بين متغيرات كدراسة )بوعيشة،  -

 (.1028عوينة، 

 (.1027(، )جماح، 1026دراسات هدفت لتقنين مقياس )عبد الحفيظي،  -

 

 من حيث المنهج:

ة تشترك جميع الدراسات السابقة باستخدامها للمنهج الوصفي الذي يتوافق مع طبيع

 ( باستخدام المنهج اإلكلينيكي.1028المواضيع الدراسة وتتفرد فقط دراسة )سكة، بوعافية، 

 من حيث العينات:
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اختلفت عينات الدراسات السابقة تبعا الختالف أهدافها ومدى توفر العينات حيث 

 كانت كالتالي:

 (.1028(، )بويقار، عوينة، 1027عشوائية )جماح،  -

 (.1028مقصودة )سكة، بوعافية،  -

 (.1026عنقودية )عبد الحفيظي،  -

 (.1024كرة الثلج )بوعيشة،  -

 من حيث األدوات المستخدمة:  

استخدمت جميع هذه الدراسات مقاييس نفسية معظمها معدة مسبقا، سوى دراسة 

 ( فقد قامت بإعداد مقياس لجودة الحياة.1024)بوعيشة، 

 من حيث األساليب االحصائية:

تنوعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة حسب أهداف الدراسة 

 Tاختبار استخدام كل من المتوسط الحسابي و وطبيعة العينات ومتغيرات الدراسة، حيث تم 

test  معامل االرتباط لبيرسون في جميع الدراسات السابقة، وتفردت ومعامل ألفا كرومباخ و

(، اختبار ليفين 1028افية كاالنحراف المعياري )بويقار، عوينة، البعض بأساليب أخرى إض

F  ،أولكن، مقياس كفاءة المعاينة )عبد -مايز-(، اختبار بارتليت، كيرلز1027)جماح

 (. 1026الحفيظي، 

 من حيث نتائج الدراسة: 
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تباينت نتائج الدراسات السابقة حسب المواضيع وطرق دراستها و العينات واألهداف 

 وات والوسائل.واألد
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 تمهيد:

يهتم علم النفس اإليجابي بالدراسة العلمية لمكامن القوة لدى األفراد والمجتمعات، والتي 

درجة جودة الحياة؛ التي تعتبر تمكنها من التقدم واالزدهار وبالتالي العمل على الرفع من 

 مفهوم متعدد األبعاد ذلك أنها تتعلق بمجاالت قياسها.

 تعريف علم النفس اإليجابي:  -1

يصف العاملون في مجال علم النفس اإليجابي بأنه: "دراسة كافة مكامن القوة لدى البشر، 

ية والسلوكية، ودراسة كل ما من شأنه وقاية البشر من الوقوع في براثن االضطرابات النفس

 اإلنسانإضافة إلى دراسة كل العوامل الفردية، االجتماعية والمجتمعية التي تجعل حياة 

 جديرة بأن تعاش.

(: "أنه علم يهتم بدراسة وتحليل الخبرات الشخصية 1023وتعرفه كريستال بارك )

الذاتي، الشخصي، الذاتية المقدرة أو ذات القيمة مثال الرفاهية الشخصية أو جودة الوجود 

القناعة، الرضا )في الماضي( واألمل والتفاؤل )في المستقبل( والتدفق والسعادة )في 

 الحاضر(.

 (67، ص1024)بوعيشة، 

مما سبق من تعريفات يمكن ايجاز تعريف لعلم النفس االيجابي على أنه: "البحث في 

ث في العوامل المساعدة على الجوانب االيجابية لدى الفرد وكيفية تعلمها واكتسابها، والبح

 تنميتها، مما يساعد الفرد على الوصول للسعادة والرضا؛ وهو جوهر جودة الحياة.
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 جودة الحياة: مفهوم  -2

وهي تعني طبيعة الفرد  Qualitasيرتبط مفهوم جودة الحياة بالكلمة الالتينية لغة:  -2-1

 أو طبيعة الشيء؛ وتعني الدقة واالتقان.

منظور فالجودة أصلها الفعل الثالثي "جود" والجيد هو نقيض الرديء، وطبقا البن 

 (125، ص2993وجاد بالشيء جودة وصار جيدا.)ابن منظور، 

هي انعكاس للمستوى النفسي ونوعيته، وأن ما بلغه االنسان اليوم من اصطالحا:  -2-2

 مقومات الرقي والتحضر؛ وتعكس بال شك مستوى معين من جودة الحياة.

"ليتوين" أن جودة الحياة ال تقتصر على تذليل الصعاب والتصدي للعقبات واألمور  يرى

 (18،ص 2999السلبية فقط؛ بل تتعدى ذلك إلى تنمية النواحي اإليجابية. )الغندور، 

( جودة الحياة بأنها: "تتحدد من خالل إدراك 2993تعرف منظمة الصحة العالمية ) -

العام للثقافة ونظام القيم مقارنة بانتظاراته وتوقعاته الفرد لوضعه في الحياة في السياق 

ومخاوفه من الحياة، وهو مفهوم واسع مرتبط بشكل معقد مع الصحة الجسدية والحالة 

 النفسية، وفي عالقة التبعية مع العالقات االجتماعية لكل شخص"

ة كذلك تعرفها موسوعة علم النفس على أنها: "مفهوم ذو أبعاد عديدة تشمل سبع -

محاور تمثل في مجموعها جودة الحياة، وهي التوازن االنفعالي والحالة الصحية للجسم، 

واالستقرار المهني واالستقرار األسري، واستمرار تواصل العالقات االجتماعية خارج نطاق 

 األسرة واالستقرار االقتصادي والتواؤم الجنسي"

 (17،ص1026)عبد الحفيظي،
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بأن: "الشعور بجودة الحياة يمثل أمرا نسبيا ألنها  (1006ويعرفها منسي وكاظم ) -

مرتبطة بالفرد مثل المفهوم االيجابي للذات والرضا عن الحياة، والعمل والحالة االجتماعية، 

والسعادة التي يشعر بها الفرد، كما يرتبط ببعض العوامل الموضوعية التي يمكن أن تالحظ 

المادية المتاحة، والدخل والنظافة، والحالة وتقاس ويحكم عليها مباشرة مثل اإلمكانات 

الصحية، والحالة السكينة، والوظيفة ومستوى التعليم وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في 

الفرد. وهذه العوامل التي تؤثر في الفرد. وهذه العوامل الذاتية والموضوعية تجعل أمر تقدير 

الذي يتفاعل مع أفراد مجتمعه يحاول دائما جودة الحياة لدى الفرد أمرا ضروريا، ألن الفرد 

 أن يحقق مستوى معيشي ال يقل عن جودة الحياة التي كان يعيشها في الماضي" 

( بأنها :"االدراكات الحسية للفرد اتجاه مكانته في الحياة من 1009كما يعرفها دينير ) -

الفرد، كذلك عالقته بأهدافه الناحية الثقافية، ومن منظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيه 

 وتوقعاته وثوابته ومعتقداته، ويشمل أوجه الحالة النفسية ومستوى االستقالل الشخصي"

ويذلك يعرفها دالكي وورك بكونها: "إحساس الفرد بجودة المعيشة، ويترتب على ذلك  -

حساسه بالسعادة أو بالشقاء".   إحساسه بالرضا أو عدم الرضا عن الحياة، وا 

 (12،ص1029زي،)العزي

مما سبق ذكره من تعريفات يمكننا ايجاز تعريف لجودة الحياة بأنها تركز على رؤية الفرد 

الذاتية في تحديد مفهومها على اعتبار أن تقييم الفرد لمختلف جوانب حياته هو المعيار 

 األفضل لتحديد جودة الحياة.
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 االتجاهات النظرية:   -3

من طرف العديد من الباحثين فهذا أدى إلى تعدد ظهور نظرا لتعدد تعاريف جودة الحياة 

 االتجاهات النظرية المختلفة، منها:

لإلنسان هي ما يدركه منها حتى أن تقييم الفرد  إن الحياة بالنسبةاالتجاه النفسي:  -3-1

للمؤشرات الموضوعية في حياته كالدخل، المسكن، العمل، والتعليم يمثل انعكاسا مباشرا 

رد لجودة الحياة في وجود هذه المتغيرات بالنسبة لهذا الفرد وذلك في وقت محدد إلدراك الف

وفي ظل ظروف معينة ويظهر ذلك في مستوى السعادة والشقاء الذي يكون عليه، ويرتبط 

بمفهوم جودة الحياة العديد من المفاهيم النفسية منها: القيم، اإلدراك الذاتي، الحاجات، مفهوم 

الطموح، مفهوم التوقع، إضافة إلى مفاهيم الرضا، التوافق، الصحة  االتجاهات، مفهوم

النفسية، ويرى البعض أن جوهر جودة الحياة يكمن في إشباع الحاجات كمكون أساسي في 

 جودة الحياة، وذلك وفقا لمبدأ إشباع الحاجات في نظرية أبراهام ماسلو.

االهتمام بدراسات جودة الحياة ( أن 2984يرى "الميرهنكس" )االتجاه االجتماعي:  -3-2

قد بدأت منذ فترة طويلة، وقد ركزت على المؤشرات الموضوعية في الحياة مثل معدالت 

المواليد، معدالت الوفايات، معدالت ضحايا المرض، نوعية السكن، المستويات التعليمية 

جودة  ألفراد المجتمع، مستوى الدخل، وهذه المؤشرات تختلف من مجتمع آلخر؛ وترتبط

الحياة بطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد وما يجنيه الفرد من عائد مادي وراء عمله، والمكانة 

المهنية للفرد وتأثيره على الحياة. ويرى العديد من الباحثين أن عالقة الفرد مع الزمالء تعد 
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عدم من العوامل الفعالة في تحقيق جودة الحياة، فهي تؤثر بدرجة ملحوظة على رضا أو 

 رضا العامل نفسه.

ويهدف هذا االتجاه إلى تحسين جودة الحياة لألفراد الذين يعانون االتجاه الطبي:  -3-3

من األمراض الجسمية المختلفة أو النفسية أو العقلية، وذلك عن طريق البرامج اإلرشادية 

والعالجية. وتعتبر جودة الحياة من الموضوعات الشائعة للمحاضرات التي تتعلق 

بالوضع الصحي في تطوير الصحة، فقد زاد اهتمام أطباء ومتخصصين الشؤون 

االجتماعية والباحثين في العلوم االجتماعية لتعزيز ورفع جودة الحياة لدى المرضى من 

 (38 37، ص ص1025خالل توفير الدعم النفسي والسيكولوجي لهم. )عتو، 

لمالكي، أبو حالوة، الغندور...( أن برى أصحاب هذا االتجاه )ااالتجاه التكاملي:  -3-4

مفهوم جودة الحياة بداللة الجوانب الموضوعية، كما يعبر عنها بالمؤشرات الموضوعية 

مفهوم ضيق، كما أن مفهوم جودة الحياة بداللة التقييم الذاتي النفسي كما يعبر عنها 

مفهوم جودة بالمؤشرات الذاتية هي مفهوم قاصر؛ ومن ثم يرى أصحاب هذا االتجاه أن 

الحياة يرتبط بجوانب متداخلة من النواحي الذاتية والموضوعية، على اعتبار أنها تعد أساسا 

 (114، ص1024لفهم حدود القياس الموضوعي. )مشري، 

 أبعاد جودة الحياة:   -4

تشير الدراسات إلى أن جودة الحياة تشير إلى الحياة النفسية وتتضمن الظروف البيئية 

 تعريف مركب يتم تقييمه من خالل:وبالتالي فإنه 

 .)التقدير الذاتي بالرضا عن الحياة بشكل عام )السعادة واالستمتاع 
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 .)التقدير الذاتي للرضا في مجاالت العمل )العمل، الصحة، العالقات مع اآلخرين 

  .المؤشرات االجتماعية والموارد المادية والعوائق 

 وغالبا ما تتحدد جودة الحياة في بعدين:

ونقصد به مدى الرضا الشخصي عن الحياة ومدى شعور األفراد  البعد الذاتي: -1

 بالسعادة.

ويشمل الصحة البدنية والعالقات االجتماعية واألنشطة المجتمعية، البعد الموضوعي:  -2

العمل، فلسفة الحياة، أوقات الفراغ، مستوى المعيشة، العالقات األسرية، الصحة النفسية 

 (17، ص1007غندور، والتعليم. )ال

 فيما حدد محمود ومنسي أبعاد جودة الحياة في العناصر التالية:

 جودة الصحة العامة.  -2

 جودة الحياة األسرية. -1

 جودة التعليم والدراسة. -3

 جودة العواطف.  -4

 جودة الصحة النفسية.  -5

 جودة شغل الوقت.  -6

 (96، ص1026)عبد الحفيظي، 
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المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة الحياة إال أن غالبية الباحثين أكدوا على 

والذي يتضمن المؤشرات القابلة للمالحظة والقياس المباشر كأوضاع العمل، مستوى الدخل، 

 المكانة االجتماعية واالقتصادية وحجم المساندة المتاح في شبكة العالقات االجتماعية.

 مقومات جودة الحياة:  -5

يختلف من شخص آلخر حسب ما يراه من اعتبارات  تعتبر جودة الحياة مفهوم نسبي

 تقيم حياته. وتوجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة هي:

 .ضبطالقدرة على ال -

 الصحة الجسمانية والعقلية. -

 األحوال المعيشية والعالقات االجتماعية. -

 القدرة على التفكير وأخذ القرارات. -

 األوضاع المالية واالقتصادية. -

 المعتقدات الدينية والقيم الثقافية. -

 (96 95، ص ص 1024)بوعيشة، 

 وتتمثل مقومات جودة الحياة وفق منظمة الصحة العالمية في عدة عناصر هي:

القدوم على القيام بوظائف الجسم الديناميكية، وحالة الجسم مثال الصحة الجسمية:  -1

 اللياقة البدنية.

لتعرف على المشاعر والتعبير عنها وشعور الفرد بالسعادة القدرة على االصحة النفسية:  -2

 والراحة النفسية دون اضطراب أو تردد.
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وهي صحة تتعلق بالمعتقدات والممارسات الدينية للوصول إلى الرضا الصحة الروحية:  -3

 مع النفس.

وهي صحة تتعلق بالقدرة على التفكير بوضوح وتناسق، وشعور الصحة العقلية:  -4

 ولية، وقدرة على حسم الخيارات واتخاذ القرارات ووضعها.بالمسؤ 

وهي القدرة على إقامة عالقات مع اآلخرين واالستمرار بها الصحة االجتماعية:  -5

 واالتصال والتواصل مع اآلخرين واحترامهم.

وهي القدرة على إقامة العالقة مع اآلخرين، كل ما يحيط بالفرد من الصحة المجتمعية:  -6

 (07، ص1020وأشخاص وقوانين وأنظمة. )أبو حالوة، مادة 

 مجاالت جودة الحياة:   -6

من تعاريف جودة الحياة السابقة أنها كما حللها جاكسون  يتضح

Craing.A.Jackson :والمسمات بالثالثية 

 . Beingالكينونة  -1

 .Belongingاالنتماء -2

 .Beconingالصيرورة -3

 حيث يوضح الجدول التالي المكونات الفرعية لهذه المجاالت: 

 (07،08، ص 1020)أبو حالوة، 
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 ( يوضح مجاالت جودة الحياة1رقم ) جدول

 

 

 

 األمثلة األبعاد الفرعية المجال

جود
الو
أو 

نة 
ينو

الك
 

 الوجود البدني
 القدرة على التحرك وممارسة األنشطة الحركية -
 المأكوالت المتاحةأساليب التغذية وأنواع  -

 الوجود النفسي
 التحرر من القلق والضغوط -
 الحالة المزاجية العامة للفرد)ارتياح/عدم ارتياح( -

 وجود األمل في المستقبل - الوجود الروحي
 أفكار الفرد الذاتية عن الصواب والخطأ -

ماء 
النت

ا
 

 وجود منزل للعيش - االنتماء البدني
 الفردنطاق الحيرة التي يعيش حولها  -

 االنتماء االجتماعي
 القرب من أعضاء األسرة التي ينتمي إليها -
 وجود شبكة عالقات إج قوية)أقارب/أصدقاء( -

 االنتماء المجتمعي
توفر فرص الحصول على الخدمات المهنية  -

 المتخصصة

 
رورة

صي
ال

 
 الصيرورة العلمية

 القيام بنشاطات في حدود مكان اإلقامة -
الذهاب إلى المدرسة/ العمل في وظيفة أو  -

 الجامعة/ التكوين ...

 األنشطة الترفيهية الخارجية: التنزه/ العطل ... - الصيرورة الترفيهية
 األنشطة الترفيهية داخل المنزل: وسائل اإلعالم -

 الصيرورة التطورية
 تحسين الكفاءة البدنية والنفسية. -
 القدرة على التوافق مع متغيرات مشكالت الحياة -
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 قياس جودة الحياة:  -7

 توجد عدة مداخل لقياس جودة الحياة منها:

إدراكات الفرد لظروفه من خالل تقويم الجوانب النفسية، ويركز هذا المدخل الذاتي:  -1

التقويم غلى قياس الرفاهية النفسية والرضا والسعادة الشخصية، كما يقيس أيضا المشاعر 

ة ويبين أصحاب المدخل الذاتي أن البعد االنفعالي اإليجابية لدى األفراد وتوقعاتهم للحيا

الخاص بمشاعر األفراد ومعاناتهم في الحياة تعتبر جوهر التقويم الذاتي لجودة الحياة؛ أي أن 

 الرضا الذاتي عن أسلوب الحياة هو المعيار األفضل لتعريف وقياس جودة الحياة.

تضمن الظروف الصحية والرفاهية وتركز على البيئة الخارجية وتالمداخل الخارجية:  -2

 االجتماعية والعالقات والظروف المعيشية والتعليم واألمن والسكن ووقت الفراغ واألنشطة.

ويعرف عبد المعطي جودة الحياة وفقا لهذا المدخل بأنها رقي المدخل الموضوعي:  -3

 نحو نمط الحياة التيمستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، والنزوع 

تتميز بالترف، وهذا النمط من الحياة ال يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، لذلك المجتمع 

 (14، ص 1024الذي استطاع أن يحل كافة المشكالت المعيشية لغالبية سكانه. )مشري، 

 

 خالصة:

تعد جودة الحياة من أهم المفاهيم في علم النفس االيجابي إذ تتلخص في استخراج 

مكامن القوة لدى الفرد والمجتمع والوصول به للسعادة والرضا؛ فقد تطرقنا في هذا الفصل 
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إلى تعاريف لعلم النفس االيجابي وجودة الحياة، واالتجاهات النظرية المفسرة لها، أبعادها، 

 تها، وأخيرا قياس جودة الحياة.مقوماتها، مجاال
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 تمهيد:

التوافق النفسي من أهم المواضيع التي احتلت مكانة في علم النفس يعتبر موضوع 

والصحة النفسية، وذلك نظرا للتغير االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد على مختلف 

المستويات، فهو من أهم العمليات في حياة االنسان بمراحلها المختلفة من الطفولة إلى 

إليه ليعيش في سالم مع نفسه ومع  الشيخوخة، كما أنها الهدف األساسي الذي يصبو

 المحيطين به.

 :أوال: التوافق

 التوافق: مفهوم-1

 :لغة -1-1

كلمة التوافق مأخوذة من وفق الشيء أي هو االتفاق والتظاهر، وورد في لسان العرب أن 

 الئمه، وقد وافق موافقة، واتفق معه توافقا. 

يسلك المرء مسلك الجماعة ويتجنب وجاء في معجم الوسيط أن التوافق في الفلسفة هو أن 

 (19،ص1020الشذوذ في الخلق والسلوك. )علي،

يتضح من التعريفين السابقين للتوافق في اللغة أنه يعني "المالئمة واالنسجام" وهو نقيض 

 التخالف والتصادم والتنافر.
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 حسب المعجم الشامل للمصطلحات السيكولوجية والتحليل النفسي: -1-2

حالة من العالقة المتآلفة مع البيئة حيث يكون الشخص قادرا على ق بأنه يعرف التواف

الحصول على إشباع أكبر قدر من حاجاته وعلى أن يواجه كافة المتطلبات الجسمية 

 واالجتماعية التي تفرض نفسها عليه.

ويتفق هذا التعريف مع تعريف معجم العلوم السلوكية والذي يرى أن التوافق هو عالقة 

ة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد ومواجهة المتطلبات الجسمية متسق

 (20،ص1023واالجتماعية التي تفرض نفسها عليه. )بن ستي،

 :اصطالحا  -1-3

 سفيلالفو  النظري اإلطار باختالف التوافق عن تحدثت التيتعددت واختلفت التعريفات 

 تتناول مستمرة دينامية  يةلعم" هو التوافق أنزهران  يرى حيث ن؛الباحثو  همن قلينط الذي

 ."والبيئة الفرد بين توازن يحدث حتى والتعديل بالتغير واالجتماعية الطبيعية والبيئة السموك

 تنطوي البيئة مع( متناغمة عالقة) واالنسجام التواؤم من حالة التوافق أن الديب يرى مابين

 المادية البيئة مطالبإزاء  مرضيا تصرفا تصرفيو  هحاجات معظم إشباع ىلع الفرد قدرةلى ع

 . الفرد اهمن يعاني التي واالجتماعية الفيزيائية باتلالمتط معظم ىلع تجيب أو واالجتماعية
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 اآلخرينراد األف وتقبل هلذاتله تقبو   الفرد لشخصية موحد متماسك بناء هبأن عطيةه يعرف بينما

النفسي واالجتماعي، إذ يهدف الفرد إلى تعديل سلوكه نحو ه وشعور بالرضا واالرتياح ل

 مثيرات البيئة.

تعريف التوافق بقوله أنه الطريقة التي بواسطتها يصبح الشخص علي وشريت وقد اختصر 

 أكثر كفاءة في عالقته مع بيئته.

نجلش إنجلشكما تم تعريف التوافق من خالل  بأنه اتزان بين كائن عضوي والبيئة  وا 

المحيطة به، كما أنه حالة قوامها عالقة متناغمة مع البيئة، يستطيع من خاللها الفرد إشباع 

 ،1022معظم حاجياته ومتطلباته الفيزيقية واالجتماعية المفروضة عليه. )الكحلوت،

 (21-22ص

فقد عرف التوافق بأنه العمليات النفسية البنائية، وهو التحرر من الضغوط كاتل أما 

النفسية، وانسجام البناء الديناميكي للفرد، كما يربط كاتل بين التكيف والتوافق؛  والصراعات

فالشخص الذي يسلك سلوكا يرضى عنه المجتمع ولكنه يتعارض مع ما يؤمن به فهذا 

 الشخص متكيف لكنه غير متوافق.

ا قد عرف التوافق بأنه قدرة الفرد على تقبل األمور التي يدركها بمروجرز في حين أن 

في ذلك ذاته، ثم العمل من بعد ذلك على تبنيها في تنظيم شخصيته. 

 (12،ص1027)جماح،
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مما سبق عرضه من تعريفات سابقة ومتعددة للتوافق يمكن تقديم تعريف شامل وهو أن 

التوافق هو قدرة الفرد على تغيير وتعديل سلوكه وفق متطلبات البيئة بحيث يكون قادرا على 

 ل إيجابي من أجل تحقيقه للتوافق النفسي ومنه تحقيقه للرضا عن ذاته.مواجهة المواقف بشك

 المصطلحات المتداخلة مع التوافق: -2

هناك خلط بين مفهومي التوافق والتكيف إلى خد المطابقة، لكن لو أمعنا التكيف:   -2-1

إلى النظر لوجدنا أن التكيف يستخدم بمعنى بيولوجي أو طبيعي، أما لفظة التوافق فتشير 

الجانب النفسي من نشاط االنسان، فقد استعار علماء النفس مفهوم التكيف من علم 

البيولوجيا على نحو ما حددته نظرية "داروين" المعروفة بنظرية "النشوء واالرتقاء" وسموه 

 (38،ص1028"التوافق". )بويقار،عوينة،

د حاول كل من "مور وفيما يتعلق بالتفرقة بين التوافق وبعض الموضوعات المشابهة فق

( التفرقة بين التوافق والتكيف، حيث أشار إلى أن Mour and Klackhanوكالهكان" )

التكيف يستخدم للداللة على مفهوم عام يتضمن جميع ما يبذله الكائن الحي من نشاط 

الستمرار الحياة في محيطه الفيزيقي واالجتماع، بينما يشير التوافق للداللة على الجانب 

كولوجي في هذا النشاط، إذ أن التمييز ال يعني الفصل بين المفهومين، إنما يجعل السي

احدهما متضمنا لآلخر، ومن ناحية أخرى فإن المستوى البيولوجي لفهم نشاط الكائن الحي 

والمستوى السيكولوجي لهذا الفهم. وهذان المستويان متصالن ببعضهما أشد االتصال؛ 

احتياجات اإلنسان النفسية كما أن هذه االحتياجات هي التي تقود فالعوامل البيولوجية تحدد 

،ص 1023العوامل البيولوجية في سبيل التحقق وتضمن لها النجاح والبقاء )علي،
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( 213،ص1008/1009(.وحسب الموسوعة النفسية للتربية والتعليم )110-129ص

مالءمة ما هو نفسي بما هو فالتوافق هو ثمرة التكيف، وسوء التوافق هو فشل أو عدم قابلية 

 اجتماعي خارجي.

الصحة النفسية هي ظاهرة نفسية تصف حالة دائمة نسبيا من  الصحة النفسية: -2-2

التوافق النفسي مع القوى البيئية وتتحقق هذه الظاهرة بكثير من المظاهر مثل خفض 

في الشخصية والشعور بالسعادة  التوترات والتقدم والتكامل

 (.106،ص1022نور،)غانم،محمود،ح

والصحة النفسية في جوهرها هي عملية توافق نفسي، وهي عملية دينامية مستمرة تتناول 

السلوك والبيئة بالتغيير والتعديل؛ حيث يحدث توازن بين الفرد وبيئته وهذا التوازن يتضمن 

 (.39،ص1028إشباع حاجات الفرد وتحقيق مطالب البيئة نفسها)بويقار،عوينة،

هذا المفهوم يسمى أيضا بالتعايش ويعني الطريقة التي كيف يواجه بها  :المالءمة -2-3

الفرد وضع صعب وذلك بقيامه بعدة وضعيات من أجل تعديل واختيار الوضعية المناسبة. 

ويستخدم التعايش اليوم على نطاق واسع إلى ما يشير له بنظرية اإلجهاد المعرفي، ويعتبر 

ر على العالقة بين األحداث الضاغطة والموارد غير المتاحة للفرد كوسيط للعمليات التي تؤث

من أجل المواجهة. لذلك فهناك عدة نماذج أخرى مختلفة حول التعايش قد وضعت واعتبرت 

بعض العوامل كمسير ومسهل لهذه العملية، وهناك نوعين من هذه النماذج التي حاولت 

ول: والذي اعتبر التأقلم كميكانيزم وسيط االقتراب من تحديد هذا بوضوح وهي: النوع األ
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يتأثر بالدعم والتكفل االجتماعي، أما النوع الثاني فحدد العالقة بين التحكم "السيطرة" وبين 

الدعم "التكفل" وألقى الضوء على حقيقة أن التحكم يلعب دورا مهما في تغيير الدعم وحتى 

 (.38،ص1028كفاءة التعايش )بويقار،عوينة،

أن هناك من اعتبر التوافق مصطلحا مركبا وغامضا إلى حد كبير، وربما أحد  كما نجد

 – Adaptationأسباب غموضه هو الخلط بين المفاهيم، ففي اإلنجليزية نجد كلمات 

Ajustement – Accommodation – conformity  وفي العربية نجد كلمات مثلك

 مجابرة؛ ونفرق بين المفاهيم السابقة اعتمادا على اآلتي: –مسايرة  –توافق 

- Accommodatio وترجمتها للعربية "تالؤم"، وهو مصطلح اجتماعي يستخدم :

 باعتباره عملية اجتماعية وظيفتها تقليل وتجنب الصراع بين الجماعات.

- Conformity وترجمتها للعربية "مسايرة"، وهو أيضا مصطلح اجتماعي يعني :

 تثال للمعايير والتوقعات الشائعة في الجماعات.االم

- Adaptation وترجمتها للعربية "تكيف"، ويفضل أن يقتصر استخدام هذا المصطلح :

على اعتباره مصطلحا بيولوجيا، يعني قدرة الكائن الحي على أن  -كما قصد بذلك داروين–

، بحيث يؤدي الفشل في يعدل من نفسه أو يغير من بيئته إذا كان له أن يستمر في البقاء

 هذا التعديل إلى انقراض الكائن أو اختفائه من الحياة.

- Ajustement والترجمة العربية لهذا المصطلح هي "توافق"، وهو المفهوم النفسي :

،ص 1002واالجتماعي الذي يرتبط بدراستنا والذي سنوليه قدرا من األهمية. )شاذلي،

 (17-16ص
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 آلية عملية التوافق: -3

ا النظر في حياة كل منا لوجدناها مزيجا من رغبات وحاجات ودوافع وتعبر عن لو أمعن

انفعاالت واعتقادات واتجاهات وم ثل وعادات...، وهذه تتكامل فيما بينها لتعكس ما تختلج به 

نفوسنا. ويبقى هذا االنطباع ناقصا وغير مكتمل، ما لم نقم بنشاط أو فعل يؤدي إلى إشباع 

بات، وبالتالي االتزان والتخلص من التوتر، وهو ما أسميناه بالتوافق؛ هذه الحاجات والرغ

وهكذا فإن الحياة تتضمن القيام بعمليات توافقية بصفة مستمرة وبشكل دائم، فالكائن الحي 

يشعر بالجوع ويدفعه ذلك إلى البحث عن الطعام ليشبع دافع الجوع ويعيد إلى أنسجته 

عطش ويدفعه ذلك إلى شرب الماء ليشبع عطشه ويقي طاقتها المستهلكة. وهو يشعر بال

 أنسجته من التلف.

لكن فإن هذه الحالة هي حالة نسبية فال تلبث الحاجة أن تعاود الظهور ثانية حينما 

إشباع تلك  تشتد فتخلق للكائن التوتر وعدم االتزان، وتولد لديه الرغبة في التحرك من أجل

تزان، وهكذا هي دورة الحياة النفسية التي يعيشها الحاجة وخفض التوتر والوصول إلى اال

 الجميع لسعيه في التوافق الحي توافقا مستمرا.

 
 دورة الحياة النفسية للتوافق ( يوضح2شكل رقم )

دافع مستثار

توتر وعدم 
راحة

القيام بسلوك 
نحو الهدف

االشباع : الهدف
وحالة التوازن
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ويمكن أن تكون عملية التوافق ضمن هذه الدورة في بعض األحيان أمرا سهال يقوم به 

الكائن الحي بال مشقة، إال أنها قد تكون في كثير من األحيان أمرا شاقا؛ فحين ال يجد 

الكائن الطعام في األماكن المألوفة له، يحتاج إلى كثير من السعي والبحث في أماكن جديدة 

 ل حتى ينتهي به األمر إلى العثور على الطعام بعد جهد ومشقة. لم يألفها من قب

أضف إلى ذلك ظروف الحياة التي تكون في تبدل وتغيير دائمين وهذا مما يضظر 

الفرد إلى أن يعدل استجاباته أو يغير نشاطه كلما تغيرت ظروف البيئة التي يعيش فيها وقد 

وجد االنسان مثال أن مهنته ال تدر عليه ما  يضطر أحيانا إلى إحداث تغيير في البيئة، فإذا

يكفيه من الرزق فإنه قد يلجأ إلى تعلم مهنة أخرى أكثر رواجا، بذلك يستطيع أن يزيد من 

دخله وهذا هو مثال لعملية التوافق التي تعتمد على تغيير االنسان الستجاباته ولنشاطه. 

 (377-376،ص ص1005)الرحو،

 مجاالت التوافق:  -4

يقصد به قدرة الفرد على التوافق بين دوافعه التوافق الشخصي)النفسي(:  -4-1

المتصارعة توافقا يرضيها جميعا إرضاًءا متزنا؛ بمعنى التوازن بين مختلف الوظائف 

الشخصية مما يترتب عليه أن تقوم األجهزة النفسية بوظائفها دون صراعات شديدة 

شباع الحاجا ت والدوافع الداخلية األولية )الفطرية وتحقق السعادة في نفس الوقت وا 

والعضوية والفيزيولوجية(، والحاجات الثانوية المكتسبة، ويعبر عن سلم داخلي حيث ال 

 صراع داخلي وهو ما يحقق األمن النفسي. 
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ويعني قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية راضية التوافق االجتماعي:  -4-2

عنها الناس، بعالقات تتسم بالتعاون والتسامح  مرضية؛ يرضى عنها الفرد نفسه ويرضى

وااليثار وال يشوبها العدوان. وغالبا ما يسوء التوافق االجتماعي للفرد إذا ساء توافقه 

 الذاتي.

يتضمن االختيار المناسب للمهنة واالستعداد علميا وتدريبيا لها التوافق المهني:  -4-3

والشعور بالرضا والنجاح، ويعبر عن العامل وللدخول فيها واالنجاز والكفاءة واالنتاج 

المناسب في العمل المناسب، ويتم ذلك من خالل حب المهنة التي يقوم بها الفرد )أحب 

 ما تعمل كي تعمل ما تحب(.

ويتضمن التوافق الدراسي على النجاح في الدراسة التوافق الدراسي )التربوي(:  -4-4

ك من خالل تناسب المناهج والمقررات الدراسية والتوافق الدراسي والتحصيل العالي وذل

مع ميول واتجاهات الطالب، لذلك سوء التوافق الدراسي يتضمن الرسوب والهروب من 

الدراسة والتأخر والفشل الدراسي. ويكون للمرشد التربوي دور مهم في إرشاد وتوجيه 

لها على النحو األمثل التالميذ وتبصرهم بماهية القدرات واالمكانات لديهم وكيفية استغال

من أجل الوصول إلى الهدف األسمى والعيش في مستقبل يحقق له الكفاية العلمية 

والعملية والتي تدفعه بشكل مستمر لالبتكار واالبداع في الميدان الذي يعمل به، وهذا 

 بالنتيجة ينعكس بشكل إيجابي على توافقه النفسي وتقديره لذاته.
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عنى بالتوافق الزواجي االنسجام بين الزوجين والتعاون يالتوافق الزواجي:  -4-5

المتبادل بينهما والتفاهم والحب القائم على التقدير المتبادل بينهما، وتفادي المشكالت 

بينهما مثل الهجر والخيانة والطالق واالنفصال والعدوان والتي تعتبر من مظاهر سوء 

 التوافق.

وااللتزام الديني والقيام بالطقوس والشعائر ويتضمن التدين التوافق الديني:  -4-6

الدينية وااليمان باهلل وااللتزام بأوامره ونواهيه والشعور بالسعادة وبهذا االلتزام الديني. 

 (272-270،ص ص1022)غانم،وآخرون،

 :ثانيا: التوافق النفسي

 التوافق النفسي: مفهوم  -1

مستمرة تتناول السلوك والبيئة )الطبيعية يعرف التوافق النفسي على أنه عملية دينامية 

واالجتماعية( بالتغيير والتعديل حتى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته. وهذا التوازن يضمن 

 إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلبات البيئة.

كذلك يعرف التوافق النفسي على أنه قدرة الفرد على أداء وظيفته في الحياة بنجاح، من 

مكانياته والفرص المكفولة له، وفي إطار بيئته االجتماعية واالقتصادية. خالل أهدافه  وا 

 (258، ص1021)كفافي، 

التوافق النفسي على أنه مرادفا للتوافق الشخصي حامد عبد السالم زهران كما يعرف 

شباع الدوافع الفطرية األولية )الداخلية( والدوافع  ويعني السعادة عن النفس والرضا عنها، وا 
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انوية المكتسبة )الخارجية( وبالتالي يعبر عن سالم داخلي، كما يتضمن التوافق مطالب الث

النمو في مختلف المراحل العمرية المتتابعة، وأيضا ذكر بأن التوافق النفسي هو مدى ما 

يتمتع به الفرد من القدرة على السيطرة على القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيدا عن 

 الخوف والتوتر.

بأن التوافق النفسي يشمل السعادة مع النفس والثقة بها والشعور  بطرس حافظفيما يرى 

شباع الحاجات والشعور بالحرية والتخطيط لألهداف، والسعي لتحقيقها، وتوجيه  بقيمتها، وا 

السلوك ومواجهة المشكالت الشخصية وحلها، وتغير الظروف البيئية والتوافق لمطالب النمو 

 قق األمن النفسي.في المراحل المتتالية، وهو ما يح

بتعريف التوافق النفسي على أنه الحالة التي تتناول حاجات الفرد  أيزنكوأيضا قام 

 (34-33، ص ص1027ومطالبه بالنسبة للبيئة التي تحقق له اإلشباع الكامل. )جماح، 

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج تعريف مختصر وشامل للتوافق النفسي 

كونه "السعادة والرضا الذاتي والتصالح مع النفس ومع البيئة الخارجية بعيدا الذي يتمثل في 

 عن كل أشكال التوتر والحزن والصراعات مما يسمح للفرد بتحقيق ذاته وأهدافه"

 : ت النظريةاالتجاها -2

ينظر غالبية علماء النفس باختالف مدارسهم إلى التوافق النفسي باعتباره السواء واالبتعاد 

ألمراض واالضطرابات والصراعات النفسية، والقدرة على التكيف مع البيئة واالنسجام عن ا
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مع المجتمع، لكن لكل مدرسة نظرية خصوصياتها في التفسير لدقيق لعملية التوافق النفسي؛ 

 وفيما يلي عرض مختصر ألهم االتجاهات النظرية المفسرة لعملية التوافق النفسي:

 

 نظريات التوافق النفسي وأهم روادهم( يوضح 1شكل رقم)

ويقدر مديروها أن جميع أشكال الفشل في التوافق النظرية البيولوجية )الطبيعية(:  -2-1

تنتج عن أمراض تصيب األنسجة في الجسم خاصة المخ ومثل هذه األمراض يمكن توارثها 

لهرموني الناتج عن واكتسابها خالل الحياة عن طريق اإلصابات والجروح والعدوى أو الخلل ا

الضغط الواقع على الفرد، وترجع اللبنات األولى لوضع هذه النظرية لجهود كل من داروين 

 مندل وجانتولكالمان.

 النظرية التحليلية: -2-2

اعتقد فرويد أن عملية التوافق الشخصي غالبا ما تكون ال شعورية أي أن فرويد:  -2-2-1

لكثير من سلوكياتهم ويرى فرويد أن العصاب والذهان ما األفراد ال تعني األسباب الحقيقية 

نظريات التوافق 
النفسي

النظرية 
اإلنسانية

روجرز

ماسلو

بيرز

النظرية 
السلوكية

واطسون

سكينر

باندورا

النظرية 
التحليلية

فرويد

يونغ

أدلر

النظرية 
البيولوجية

داروين

مندل

جانتول

كالمان
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هي أال عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافق، ويقرر أن السمات األساسية للشخصية 

المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية تتمثل في ثالث مسميات هي: "قوة األنا، القدرة على 

 العمل، القدرة على الحب".

غ أن مفتاح التوافق النفسي والصحة النفسية يكمن في استمرار اعتقد يون يونغ: -2-2-2

النمو الشخصي دون توقف أو تعطل، كما أكد على أهمية اكتشاف الذات الحقيقية وأهمية 

 التوازن في الشخصية السوية المتوافقة.

تعد أساسا أنانية وخالل عمليات التربية فإن  اإلنسانيةاعتقد أن الطبيعة  أدلر: -2-2-3

بعض األفراد ينمون ولديهم اهتمام اجتماعي قوي ينتج عنه رؤية اآلخرين مستجابين لرغباتهم 

 ومسيطرين على الدافع األساسي للمناقشة دون مبرر ضد اآلخرين طالبا للسلطة أو السيطرة.

 النظرية السلوكية:  -2-3

التوافق وسوء التوافق يعد متعلمة أو مكتسبة وذلك من خالل  طبقا للسلوكية فإن أنماط

الخبرات التي يتعرض لها الفرد والسلوك التوافقي يشتمل على خبرات تشير إلى كيفية 

االستجابة لتحديات الحياة والتي سوف تقابل بالتعزيز أو التدعيم، ومن أهم روادها واطسون، 

 سكينروباندورا.

 النظرية اإلنسانية:-2-4

يشير روجرز إلى أن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق يعبرون  روجرز: -2-4-1

 عن بعض الجوانب التي تقلقهم فيما يتعلق بسلوكياتهم غير المنسقة مع مفهومهم عن ذواتهم.
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 أكد على أهمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيد.ماسلو: -2-4-2

 

 للحاجات( يوضح هرم ماسلو 3شكل رقم)

أكد على أهمية التنظيم أو التوجيه وعلى أن يحيي األفراد شعورهم الفعلي  بيرز: -2-4-3

 (15-14،ص1009بالرضا. )العبيدي،

 أساليب التوافق النفسي: -3

 األساليب غير المباشرة: -3-1

تعتبر حيل الدفاع النفسي آليات غير مباشرة تحاول إحداث التوافق النفسي؛ وميكانيزمات 

الدفاع النفسي هي وسائل وأساليب توافقية الشعوري من جانب الفرد من وضيفتها تشويه 

الحقيقة حتى يتخلص من الفرد من حالة التوتر والقلق الناتجة عن اإلحباطات والصراعات 

التي لم تحل والتي تهدد أمنه النفسي، وهدفها وقاية الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة 

 م الذات وتحقيق الراحة النفسية واألمن النفسي.بالنفس واحترا

وتعتبر هذه الحيل بمثابة أسلحة دفاع نفسي تستخدمها الذات ضد اإلحباط والصراع 

 والتوتر والقلق.

تحقيق

الذات

تقدير الذات

الحب واالنتماء

األمن والسالمة

الحاجات الفيزيولوجية كالجوع والجنس
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وحيل الدفاع النفسي تعد محاوالت لإلبقاء على التوازن النفسي من أن يصيبه االختالل وهي 

والالسوي؛ العادي والشاذ؛ ووجودها بصورة معتدلة حيل عادية تحدث لدى كل الناس؛ السوي 

 عند األول وبصورة مفرطة عند الثاني وما زاد عن الحد انقلب إلى الضد.

وتختلف حيل الدفاع النفسي عن الضبط الشعوري للسلوك الذي يعنبر عملية توافق 

 واعية مرنة يتطلب طاقة واقعية كافية من ذات مدركة واعية.

 النفسي وتنقسم إلى أقسام منها: وتتعدد حيل الدفاع

حيل الدفاع االنسحابية )الهروبية(: مثل االنسحاب أو النكوص والتثبيت والتفكيك  -

 والتخيل والتبرير واالنكار وااللغاء والسلبية.

 حيل الدفاع العدوانية )الهجومية(: مثل العدوان واالسقاط واالحتواء. -

حة والتحويل واإلعالء والتعويض والتقمص حيل الدفاع اإلبدالية: مثل االبدال واإلزا -

 والتكوين العكسي والتعميم والرمزية والتقدير المثالي.

 وهناك تقسيم آخر لحيل الدفاع النفسي هو:

حيل الدفاع السوية: وهي غير عنيفة وتساعد الفرد في حل أزمته النفسية وتحقيق  -

 توافقه النفسي مثل اإلعالء والتعويض والتقمص واإلبدال.

حيل الدفاع غير السوية: وهي عنيفة ويلجأ إليها الفرد عندما تخفق حيله الدفاعية   -

والنكوص والتثبيث والعدوان والتحويل والتفكيك  اإلسقاطالسوية فيظهر سلوكه مرضيا، مثل 

 (39-38،ص ص1002والسلبية. )زهران،
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 المباشرة:  األساليب -3-2

يستطيع الفرد من خاللها إشباع حاجاته  وتتميز هذه األساليب بكونها شعورية مباشرة،

ورغباته ودوافعه، وتحقيق أهدافه بطريقة مباشرة وشعورية على نحو سليم يساعده في 

التخلص من مواقف اإلحباط والصراع وحل مشكالته التي يتعرض لها حال حاسما ونهائيا 

 يضمن له تحقيق أفضل قدر من التوافق النفسي، وهذه األساليب هي:

جهد إلزالة العوائق وتحقيق الهدف: تستند بشكل أساسي إلى مضاعفة الجهود بذل ال -

صرار إلشباع الرغبات والدوافع واالحتياجات وتحقيق األهداف.  والتعامل بجدية وا 

البحث عن طرق أخرى للوصول للهدف: أي التدرب على طرق بديلة تمكن الشخص  -

ال تجدي نفعا حتى مع بذل الجهد  من تحقيق أهدافه كونه يشعر بأن الطريقة المستخدمة

 ومضاعفة النشاط، ومن هنا فإنه يحاول اختيار طرق أخرى أكثر فعالية ومناسبة.

استبدال الهدف بغيره: حيث يسعى الفرد الستبدال هدفه الذي لم يتمكن من الوصول  -

م إليه بآخر يقترب منه في النتيجة وذلك للتخلص من حالة التوتر واإلحباط الناجم عن عد

 القدرة على تحقيق الهدف األصلي.

تحرير السلوك: ويلجأ الفرد إليه أذا لم يتمكن من إشباع حاجاته بالطرق المعتادة فإنه   -

 يحاول إشباعها باستخدام أنماط أخرى قد تساهم في خفض التوتر.

تأجيل إشباع الدافع لوقت الحق: قد ال تتيسر للفرد دائما فيلجأ لألساليب غير   -

 المباشرة.
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التعاون والمشاركة: من بين أنجح األساليب التي يمكن استخدامها ففيها تستخدم   -

األنماط اإليجابية المختلفة بعيدا عن العدوان واالنسحاب واالعتماد على االخرين، مما 

 يساعدهم في تحقيق ما يريدون الوصول إليه.

الموقف الذي اعتبره إعادة تفسير المواقف: قد يجد الفرد نفسه أنه بحاجة إلى تفسير   -

معيقا أو سببا في فشله إذ أنه من الممكن أن يكون قد لجأ إلى تفسير ذلك الموقف في 

السابق على نحو بعيد من الدقة والصواب. وهذا يدل على مدى تفهم الفرد للموقف وتفاعله 

 (41-42ص ص،1028معه. )بويقار،عوينة،

 مؤشرات السلوك التوافقي:  -4

 سلوك التوافقي يمكن إيجازها فيما يلي:توجد مؤشرات تميز ال

 القدرة على التحكم في الذات. -

 تحمل المسؤولية وتقديرها. -

 التعاون والبناء. -

 القدرة على الحب والثقة المتبادلة. -

القدرة على األخذ والعطاء المتبادل، وفي نفس الوقت يكون لديه القدرة على أن يعطي  -

 أكثر مما يأخذ.

 لتطور والتقدم لمجتمعه خاصة وللمجتمع العالمي عامة.المشاركة في دفع عجلة ا -

العناية واالهتمام باآلخرين والسعي إلى إقامة عالقات منتجة بناءة مع أبناء المجتمع  -

 االنساني، والعمل على خلق التفاهم وتبادل المساعدات بينهم.
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مل بكل القدرة على اتحاذ األهداف ومستويات الطموح فيكون قادرا على تحقيقها، ويع -

 طاقته في سبيل تحقيقها.

 القدرة على مواجهة الصراع والمخاوف والقلق والشعور بالذنب. -

التمتع بدرجة كافية وعالية من احترام الذات، ومن القدرة على اجتذاب اآلخرين نحوه،  -

 والحصول على حبهم وتقديرهم له.

كبير ويتطلب كل المرونة في مواجهة الواقع، وذلك أن سلوك األفراد متنوع إلى حد  -

 ظرف تصرفا مناسبا، كما أن كل مكان وكل زمان يتطلب ما يناسبه من السلوك.

والسلوك اإليجابي بهذه الخصائص هو الذي يحقق التوافق الشخصي واالجتماعي 

 (373-371،ص ص1005)الرحو، للفرد.

 التوافق النفسي الحسن والسيء: -5

 مظاهر التوافق النفسي الحسن: -5-1

 العديد من الدراسات لمعرفة مظاهر التوافق الحسن، وأهم تلك المظاهر كانت:أجريت 

 وتتمثل في األبعاد التالية:العالقة الصحية مع الذات:  -5-1-1

 فهم الذات: أن يعرف المرء نقاط القوة ونقاط الضعف لديه. -

ذاته بإيجابياتها وبنقاط قصورها وأن ال يرفضها ألن  اإلنسانتقبل الذات: أي أن يقبل  -

 رفض الذات يؤدي إلى رفض اآلخرين والفشل في التوافق.
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تطوير الذات: ويكون ذلك بتأكيد جوانب القوة ومحاولة التغلب على القصور  -

 والضعف.

بأن يحاول الفرد دائما أن يجد بدائل للسلوك الذي يفشل في الوصول المرونة:  -5-1-2

هدف، ويمكن أن ينصرف عن الموقف كلية إذا وجد الهدف أو المشكلة أعلى من مستوى لل

 إمكاناته.

يشعر الفرد المتوافق إيجابيا باألمن والطمأنينة بصفة عامة، الشعور باألمن:  -5-1-3

زالة مصادر الصراع والتهديد لكل حدود إمكاناته وضمن رؤية  ويسعى لحل المشكالت وا 

 متبصرة لواقعه.

يتضمن تعديال في السلوك عند الضرورة بناءا على الخبرات اإلفادة من الخبرة:  -5-1-4

التي يمر فيها الفرد، فكل موقف يمر به يضيف إلى خبرته مما يجعله أكثر قوة على مواجهة 

 المواقف اآلتية.

يعني عدم المبالغة ومواجهة الموقف بما يقتضيه وخاصة في المجال التناسب:  -5-1-5

نفعالي والمظهر السليم في االنفعال، وأن تكون حساسية الفرد االنفعالية متناسبة مع ما اال

تستدعيه الظروف التي تحيط به وأن تبقى ضمن حدود تحكمه تحكما متناسبا مع مستوى 

نموه العام، ويشعر الفرد السوي بالسرور والحزن والدهشة ويصير بقدر متناسب مع المثيرات 

 التي أثارها.
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أي لحدود إمكاناته العقلية والنفسية والجسدية، إذ أن معرفة األنسان لنفسه:  -5-1-6

،ص 1027القرارات التي يتخذها تعتمد في تنفيذها على قدرات الفرد الذاتية. )السيد،

 (10-29ص

 سوء التوافق النفسي: -5-2

؛ أو هو عدم قدرة الفرد على التواؤم مع ظروف معينة وعدم قدرته على تحقيق مطالب

بمعنى آخر هو عدم قدرة الفرد على التواؤم مع العالم الخارجي وعدم تغيير الظروف البيئية 

وتعديلها لتناسب مطلبه وتحقيق االنسجام بينه وبين بيئته، وبالتالي تصرفه بتصرفات ال 

اجتماعية التي ال تتناسب معه عندما يواجه موقفا جديدا والتي تساهم في عجزه عن حل 

 اليومية.مشكالته 

وسوء التوافق له جانبان: سوء توافق نفسي داخلي بين الفرد ونفسه، وسوء توافق 

 خارجي بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها.

يعرف سميث سوء التوافق النفسي بأنه عجز الفرد عن إقامة حالة توازن بينه وبين 

على اختالفها عجزا يزيد نفسه، وبينه وبين بيئته، ويبدو في عجزه عن حل مشكالته اليومية 

 على ما ينتظره الغير منه أو ما ينتظره هو من نفسه.

ويعرفه الطحان بأنه: عدم االتزان النفسي الذي يعيق تكامل الشخصية وعدم قدرته 

 على التكيف مع الواقع.
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ولهذا: فسوء التوافق يمثل حالة عجز من جانب الفرد على تحقيق حل مناسب لمشاكله 

رضاء موقف  لحاجاته، ومن ثمة ينجح في خفض توتراته بدرجة مرضية. وا 

 (12-10،ص1024)مكي،

 قياس التوافق النفسي: -6

 يمكن قياس التوافق النفسي باستخدام األساليب التالية:

 وهي تأتي من مصدرين هما: الدراسات الميدانية أو الدراسات التجريبية:المالحظة:  -6-1

ة األفراد أثناء توافقهم للمواقف الطبيعية وتشمل مالحظالدراسات الميدانية:  -

والطارئة، والمثال الحي عبى هذه المالحظات ما قام به عالم النفس ذو التوجه 

(؛ حيث قدم حسابات وتحليالت سيكولوجية للظروف 2960 –التحليلي )برينوبنلهم

 السيكولوجية والفيزيقية غير العادية التي تعرض لها المسجونون وأشكال التوافق

 التي قاموا بها وقد كان هو نفسه سجينا عاش الخبرة بنفسه.

تختلف على الدراسات الميدانية في أن المجرب يصطنع الدراسات التجريبية:  -

المواقف، فتأتي أبسط من مثيالتها في الحياة الطبيعية وتكون معتدلة الشدة، لكن 

 المنحى التجريبي له ميزتين عن المنحى الميداني هما:

 إجراء قياسات دقيقة ومضبوطة. إمكانية -

 إمكانية عزل العوامل المسببة لها. -

 االختبارات والمقاييس واالستخبارات:  -6-2

 (19-18،ص ص1028والتي تقيس التوافق والصحو النفسية. )سكة، بوعافية، 
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 خالصة:

يعد التوافق النفسي عملية دينامية تشمل السلوك والبيئة االجتماعية بالتغير والتعديل 

طريق المباشر لتحقيق جودة الحياة؛ قصد إحداث التوازن واالستقرار النفسي؛ وهذا ما يعتبر ال

فقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التوافق بتعريفاته والمصطلحات المداخلة معه وآليته 

ومجاالته، وانتقلنا إلى التوافق النفسي : تعريفه، االتجاهات النظرية المفسرة له، أساليبه، 

 ه، وأيضا التوافق الحسن والسيئ ومظاهرهما، وقياس عملية التوافق النفسي.مؤشرات
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 تمهيد:

إن الهدف من هذا الجزء هو عرض مختلف الخطوات المنهجية التي اعتمدتها الباحثة 

فبعد التطرق للجانب النظري بكل فصوله، لتحقيق األهداف المذكورة سابقا في هذا البحث؛ 

سنتطرق إلى الجانب التطبيقي الذي يعتبر جانبا هاما في أي بحث، حيث سنتناول فيه 

الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية التي تحتوي المنهج المستخدم واألدوات المستخدمة 

 في الدراسة.

 التذكير بالفرضيات:  .1

ماستر تخصص علم النفس اإلكلينيكي بمستوى جودة حياة يتمتع طلبة السنة ثانية  -

 مرتفع .

يتمتع طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم النفس اإلكلينيكي بمستوى توافق نفسي  -

 مرتفع .

توجد عالقة بين مستوى جودة الحياة والتوافق النفسي لدى طلبة السنة ثانية ماستر  -

 تخصص علم النفس العيادي.

 ية:الدراسة االستطالع  .1

الدراسة االستطالعية هي دراسة تمهيدية، وتعتبر أول خطوة في البحوث العلمية؛ حيث 

يلجأ الباحث إلجراء استطالع عن موضوع بحثه وذلك عن طريق إجراءات منهجية محددة 

 لتحقيق األهداف التالية:

 الوقوف على توفر الظاهرة المراد دراستها. -
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 تحديد مجتمع الدراسة. -

 المناسبة.اختيار العينة  -

 اختيار وسائل جمع البيانات المناسبة لدراستنا. -

ولهذا؛ قبل الشروع في إجراءات الدراسة األساسية قامت الطالبة الباحثة مع بداية السنة 

 بإجراء دراسة استطالعية حيث تم فيها: 1029/1010الدراسية 

 .التأكد من توفر المادة العلمية في المكتبات -

 دراسة الظاهرة حولها.التوجه للعينة المراد  -

 تفقد االختبارات والمقاييس التي تساعد على دراسة الظاهرة. -

 ومن أهم النتائج المتوصل إليها ما يلي:

تغيير عينة الدراسة من األخصائيين النفسانيين الممارسين إلى طلبة علم النفس؛  -

ن و قاموا الذين يعتبرون أخصائيي المستقبل وتلقوا نفس تكوين األخصائيين الممارسي

 بتربصات ميدانية، واالختالف الوحيد يكمن في عامل الخبرة المهنية.

اختيار المقياسين: مقياس جودة الحياة لدى الطلبة لكاظم ومنسي، ومقياس التوافق  -

 النفسي لزينب شقير.

 تحديد خطة للقيام بإجراءات الدراسة األساسية. -

اكز والعيادات النفسية وتعذر يرجع السبب وراء تغيير عينة البحث إلى غلق المر 

الوصول إلى األخصائيين النفسانيين في ظروف الحجر الصحي، وأيضا مع التزامن مع 

ضرورة تغيير مقاييس البحث ألسباب ترجع إلى عدم وجود مقياس لجودة الحياة العامة 
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مكيف علي البيئة الجزائرية في ظل تعذر القيام بتصميم اختبار والتحقق من خصائصه 

 سيكومترية مع استمرار فيروس كورونا المستجد.ال

ولهذه األسباب تم تغيير عينة ومقاييس البحث ألجل إمكانية التطبيق على عينة طلبة 

علم النفس عن طريق المراسلة االلكترونية ومع توفر مقياسي جودة الحياة على الطلبة 

 والتوافق النفسي مكيفين على البيئة الجزائرية.

 ساسية:الدراسة األ.3 

 منهج البحث:  1.3

أو األسلوب الذي ينتهجه الباحث في معالجة مشكلة البحث بقصد  المنهج هو الطريقة

 (416، ص1009الوصول إلى حلول لها. )الخالدي،

ونظرا لتعدد المناهج في إجراء البحوث في العلوم االجتماعية، فإن طبيعة وموضوع 

المستخدم في البحث؛ حيث اقتضت طبيعة البحث والهدف منه هو الذي يحدد طبيعة المنهج 

هذا البحث استخدام المنهج الوصفي إذ تسعى الباحثة إلى دراسة جودة الحياة والتوافق 

 النفسي لدى طلبة ثانية ماستر تخصص علم النفس العيادي.

ويعرف المنهج الوصفي بأنه أحد مناهج البحث، ويعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة 

اقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا. والمنهج كما هي في الو 

الوصفي ال يهدف لوصف الظاهرة أو وصف الواقع كما هو فقط، بل الوصول إلى 

استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقع وتطويره، كما يشمل تصنيف المعلومات والتعبير عنها 

وتحديدا فقد تم اعتماد المنهج الوصفي  ،(302، ص1003كما وكيفا.)شحاتة، وآخرون، 
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التحليلي، الذي يعرف بأنه: "المنهج الذي يكون قاصرا ومختصا بالبحث عن الظواهر 

والوقائع في الوقت الراهن، كما أنه يتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتصلة بمجموعة من  

 (291، ص1022األوضاع واألحداث والناس" )بلحاج، 

 :مجتمع البحث 2.3

يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة السنة ثانية ماستر تخصص علم النفس العيادي البالغ 

 29طالبا وطالبة؛ ونظر لظروف الحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس كوفيد   58عددهم 

وغلق الجامعات والمؤسسات فقد تعذر الوصول إلى أفراد عينة الدراسة كاملة وتم التواصل 

 المقاسين عليهم إلكترونيا. حالة وتم تطبيق 37فقط مع 

 :أدوات البحث  3.3

 لقياس أي ظاهرة ال بد من أدوات قياس مناسبة لتحقيق األهداف المراد الوصول إليها.

في الدراسة الحالية قامت الطالبة الباحثة باستخدام مقياسين؛ األول هو مقياس جودة 

 النفسي لزينب شقير.الحياة للطلبة لكاظم ومنسي، والثاني هو مقياس التوافق 

 مقياس جودة الحياة للطلبة لمحمود منسي وعلي كاظم: -1

قام محمود عبد الحليم منسي وعلي مهدي كاظم ببناء وتقنين مقياس جودة الحياة على 

الطلبة الجامعيين وذلك بهد مراجعة واالستعانة ببعض المقاييس األجنبية الموجودة لجودة 

لمنظمة الصحة العالمية، مقياس ميكينا لجودة الحياة لدى  الحياة مثل مقياس جودة الحياة

 المسنين، مقياس فوكس لجودة الحياة ...إلخ وفيما يلي وصف للمقياس وكيفية تصحيحه:

 التعريف بالمقياس: 2.2.4
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بندا، تقيس درجة شعور الطالب الجامعي بجودة حياته ضمن ستة  60يتألف المقياس من 

ودة الحياة األسرية واالجتماعية، جودة التعليم والدراسة، أبعاد وهي: جودة الصحة العامة، ج

دارته.  جودة العواطف، جودة الصحة النفسية، جودة شغل الوقت وا 

 ( يوضح أرقام بنود أبعاد مقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي2جدول رقم )

 أرقام البنود من: أبعاد المقياس

 20-02 جودة الصحة العامة

 10-22 واالجتماعيةجودة الحياة األسرية 

 30-12 جودة التعليم والدراسة

 40-32 جودة العواطف )الجانب الوجداني(

 50-42 جودة الصحة النفسية

دارته  60-52 جودة شغل الوقت وا 

 60-02 مقياس جودة الحياة بشكل عام

 

 05بنود سالبة و  05بنود لكل بعد من أبعاد جودة الحياة؛ بواقع  20وتمت صياغة 

موجبة، ووضع أمام كل بند مقياس تقدير خماسي: "أبدا، قليال جدا، إلى حد ما، كثيرا، بنود 

 كثيرا جدا"

 

 طريقة تصحيح المقياس: 1.2.4
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" في حين 5،4،3،1،2أعطيت البنود الموجبة والتي تحمل األرقام الفردية الدرجات "

أي  أعطى عكس الميزان السابق بالنسبة للبنود السالبة والتي تحمل أرقام موجبة

"2،1،3،4،5" 

 ( يوضح طريقة تصحيح مقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي3جدول رقم )

 كثيرا جدا كثيرا إلى حد ما قليل جدا أبدا البدائل
البنود التي 
تحمل األرقام 

 الفردية
1 1 3 4 5 

البنود التي 
تحمل األرقام 

 الزوجية
5 4 3 1 2 

متوسط / منخفض لكل بعد من قسمت جودة الحياة إلى ثالث مستويات: مرتفع / 

 األبعاد الستة المكونة للمقياس؛ حيث يحدد مستوى جودة الحياة من خالل الدرجات التالية:

  فأكثر. 75مستوى مرتفع لجودة الحياة للحاصلين على المئين 

  فأقل. 15مستوى منخفض لجودة الحياة للحاصلين على المئين 

 ين. )عبد راوح بين المئينين السابقمستوى متوسط للحاصلين على المئين الذي يت

 (80،82، ص1026الحفيظي، 
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 ( يوضح مئينيات مقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي4جدول رقم )

 المئينيات والدرجات الخام
 

 أبعاد المقياس

 مستوى منخفص       مستوى متوسط         مستوى مرتفع

2 15 50 75 99 

 الدرجات الخام
 47 37 34 32 25 الصحة العامة
 50 45 42 36 10 الحياة السرية
 50 40 36 31 27 التعليم والدراسة

 50 36 32 17 23 العواطف
 48 34 32 19 11 الصحة النفسية
 50 42 37 32 25 شغل الوقت

 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 3.1.4

 للتحقق من صدق وثبات المقياس تم استخدام االجراءات التالية:

  :عرض المقياس على ستة خبراء من المتخصصين في القياس صدق المحتوى

والتقويم، واإلرشاد النفسي، والطب النفسي للتعرف على مدى مالءمة تعليمات اإلجابة لطلبة 

الجامعة، وانتماء البنود لألبعاد التي وضعت فيها، ومدى جودة صياغتها ووضوحها، وبعد 

، 33، 30، 15، 29، 22تي تحمل األرقام )بنود ال 20األخذ باقتراحاتهم في تعديل صياغة 

( حصل المقياس على مؤشر هذا النوع من الصدق من خالل 59، 55، 48، 45، 42

بالمئة على أن بنود مقياس جودة الحياة تقيس  200و 83اتفاقهم بنسب تراوحت بين 

 مكونات الجودة التي تم تحديدها في التعريف االجرائي.
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  :لكل بند من بنود المقياس، باستخدام  ى القدرة التمييزيةتم التعرف علتحليل البنود

اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي البند عند المجموعتين الطرفيتين بعد سحب أعلى 

بالمئة من العينة على أساس الدرجة الكلية لكل بعد، وأظهرت النتائج أن قيم "ت" 17وأدنى 

 متعت جميع هذه القيم بالداللة االحصائية.، وقد ت 25.69و  1.69المحسوبة تراوحت بين 

 :لتقدير هذا النوع من الصدق؛ تم التعرف على عالقة البند بالبعد الذي  صدق البناء

ينتمي إليه البند من جهة، وعالقة األبعاد الفرعية مع بعضها من جهة أخرى، وفيما يلي 

 غرض عام للنتائج المتوصل إليها:

لبعد: تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل بند عالقة البند بالدرجة الكلية ل -أ

والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه البند، وأسفرت النتائج عن تمتع جميع قيم معامالت 

 .0.05االرتباط بالداللة االحصائية عند مستوى ال يقل عن 

االرتباط السابق عالقة درجة كل بعد بدرجات األبعاد األخرى: تم حساب نفس معامل  -ب

وجميعها دالة  0.70و  0.31بين أبعاد المقياس الستة، وقد تراوحت قيم االرتباطات بين 

 .0.02إحصائيا عند مستوى ال يقل عن 

  :لتقدير هذا النوع من الصدق استخدم الدخل الشهري كمحك الصدق التالزمي

ين ذوي الدخل المنخفض موضوعي لجودة الحياة، وتم حساب داللة الفروق في جودة الحياة ب

وذوي الدخل المرتفع، باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، وبينت النتائج أن "ت" بلغت 

 وهي دالة إحصائيا لمصلحة ذوي الدخل المرتفع. 1.34القيمة 
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 :للتحقق من الثبات تم حساب معدل االتساق الداخلي بطريقة الفا  ثبات المقياس

و  0.61المقياس الستة، وقد تراوحت قيم معامالت ثباتها بين  كرونباخ لكل بعد من أبعاد

 "0.92، وللمقياس ككل "0.85بوسيط قدره  0.85

( لألبعاد الستة، في حين بلغ 3.12و  0.53بين )أما الخطأ المعياري فتراوحت قيمته 

 للمقياس ككل. 7.44

  :تم اشتقاق المئينياتالمعايير Percentiles  كمعايير للدرجات الخام لكل بهد من

 أبعاد المقياس الستة.

 مقياس التوافق النفسي لزينب شقير: 2.4

وفي سبيل إعداده اطلعت المؤلفة  1003صمم هذا المقياس من طرف زينب شقير سنة 

على التراث النظري والدراسات السابقة، كما اطلعت على بعض مقاييس التوافق النفسي مثل 

ا للشخصية ومقياس التوافق لعبد الوهاب كامل ....إلخ؛ وفيما يلي وصف مقياس كاليفورني

 للمقياس وكيفية تصحيحه:

 التعريف بالمقياس: 1.2.4

يقيس هذا االختبار التوافق النفسي العام، وينقسم إلى أربعة محاور وهي: التوافق 

اعي. كل الشخصي واالنفعالي، التوافق الصحي )الجسمي(، التوافق األسري، والتوافق االجتم

عبارة، ويمكن تطبيق هذا المقياس على جميع األعمار من الجنسين  10محور يحتوي على 

 (59، ص1022ابتداءا من نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة إلى كبار السن. )بدرة، عبيد، 
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 ( يوضح توزيع فقرات مقياس التوافق النفسي لزينب شقير حسب المحاور5جدول رقم )

 محاور المقياس

 

المجموع  فقرات المقياس

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة الكلي

 10 10إلى  25من  24إلى  2من  التوافق الشخصي واالنفعالي

 10 40إلى  19من  18إلى  12من  التوافق الصحي الجسمي

 10 60إلى  56من  55إلى  42من  التوافق األسري

 10 80إلى  75من  74إلى  62من  التوافق االجتماعي

 80 19 52 عدد الفقرات االجمالي

 

 طريقة تصحيح المقياس: 2.1.4

صمم هذا المقياس على طريقة "ليكرت" وذلك بإعطاء تقدير دقيق على مقياس متدرج من 

( وهذا في حال كان 0، 2، 1)موافق، محايد، معارض( حيث أعطت الباحثة لها الدرجات )

(، ومنه 1، 2، 0سلبيا فتمنح االجابات الدرجات )اتجاه التوافق إيجابيا، أما إذا كان اتجاهه 

 فإن:

 ( وهذا إذا أجاب الفرد على كل عبارات 260أعلى درجة يمكن الخصول عليها هي )

 " سواء في الفقرات االيجابية أو السلبية.1المقياس بالبديل الذي يأخذ الدرجة "

 ( وهذا إذا أجاب 80متوسط الدرجة التي يمكن الحصول عليها هي ) الفرد على كل

 " .2عبارات المقياس بالبديل أحيانا الذي يأخذ الدرجة "
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 ( وهذا إذا أجاب الفرد على كل عبارات 0أدنى درجة يمكن الحصول عليها هي )

 " سواء في الفقرات االيجابية أو السلبية.0المقياس بالبديل الذي يأخذ الدرجة "

 (65،ص1026)جماح ، 

 عام من خالل الدرجات التالية:يحدد مستوى التوافق النفسي ال

  40إلى  0سوء التوافق من. 

  80إلى  42توافق منخفض من. 

  210إلى  82توافق متوسط من. 

  (60، ص1022. )بدرة، عبيد، 260إلى  212توافق مرتفع من 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 3.1.4

 للتحقق من صدق وثبات المقياس تم استخدام االجراءات التالية:

  :تم حساب االرتباطات الداخلية لألبعاد األربعة التي يتضمنها الصدق التكويني

المقياس، كما تم حساب االرتباطات بين األبعاد األربعة وبين الدرجة الكلية للمقياس وذلك 

 على العينة التي تم عليها تطبيق المقياس والجدول التالي يوضح ذلك:

 

 الداخلية ألبعاد مقياس التوافق النفسي لزينب شقير( يوضح االرتباطات 6جدول رقم )

 األبعاد
التوافق 

 الشخصي

التوافق 

 الصحي

التوافق 

 األسري

التوافق 

 االجتماعي

 التوافق

 النفسي

 0.78 0.82 0.67 64 / التوافق الشخصي
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 0.85 0.81 0.69 / / التوافق الصحي

 0.76 0.93 / / / التوافق األسري

 0.88 / / / / التوافق االجتماعي

ومن خالل نتائج الجدول يتضح أن جميع معامالت االرتباط لألبعاد األربعة ذات داللة 

 موجبة وكذلك االرتباطات بين األبعاد األربعة والدرجة الكلية للمقياس.

 :ثبات المقياس 

ذكور/ 200( )100تم اجراء تطبيق المقياس على عينة مقدارها )طريقة إعادة التطبيق: 

إناث( مرتين متتاليتين، بلغ الفاصل الزمني بين مرتي التطبيق أسبوعين وكشفت  200

 النتائج على ما يلي:

عادة التطبيق7جدول رقم )  ( يوضح معامالت ثبات مقياس التوافق النفسي بطريقة التطبيق وا 

 مستوى الداللة معامل االرتباط العينة أبعاد المقياس

 0.02 0.67 100 التوافق الشخصي

 // 0.79 100 التوافق الصحي

 // 0.73 100 التوافق األسري

 // 0.83 100 التوافق االجتماعي

 // 0.75 100 التوافق النفسي

من الجدول نالحظ أن جميع معامالت االرتباط مرتفعة حيث تتراوح بين 

 ( وتعكس هذه المعامالت ثباتا واضحا لألداة.0.67/0.83)
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زينب محمود شقير معادلة سبيرمان براون للتجزئة استخدمت التجزئة النصفية: 

فرد مناصفة وتتضح معامالت  100النصفية بين الفقرات الفردية والزوجية لعينة مكونة من 

 التجزئة النصفية في الجدول التالي:

 ( يوضح معامالت التوافق وأبعاده األربعة بطريقة التجزئة النصفية 8جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط العينة أبعاد المقياس

 0.02 0.58 100 التوافق الشخصي

 // 0.65 100 التوافق الصحي

 // 0.73 100 التوافق األسري

 // 0.78 100 التوافق االجتماعي

 // 0.87 100 التوافق النفسي

 0.02من خالل الجدول يتضح أن جميع معامالت الثبات دالة عند مستوى الداللة 

 تسجل ارتفاعا في الثبات.وهي جميعها 

حيث تم حساب معامل ألفا باستخدام معادلة ألفا لعينة عشوائية طريقة ألفا كرونباخ: 

 فرد مناصفة بين الذكور واالناث، والنتائج موضحة في الجدول التالي: 100مكونة من 

 ( يوضح معامالت الثبات بتطبيق ألفا كرونباخ9جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط العينة أبعاد المقياس

 0.02 0.71 100 التوافق الشخصي
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 // 0.53 100 التوافق الصحي

 // 0.26 100 التوافق األسري

 // 0.59 100 التوافق االجتماعي

 // 0.64 100 التوافق النفسي

من الجدول يتضح أن معامالت الثبات بالنسبة لجميع األبعاد وكذلك الدرجة الكلية 

وهذا ما يثبت مدى فعالية استخدام المقياس في المجاالت  0.02ودالة عند مستوى موجبة 

 العلمية.

 خالصة:

جاء هذا الفصل ممهدا لعرض نتائج الدراسة األساسية؛ فقد اشتمل على الدراسة 

األساسية بأهدافها ونتائجها، والدراسة األساسية بما تتضمنه من منهج البحث وكذلك مجتمع 

إلى أدوات الدراسة وكيفية معالجة نتائجها، وهو ما يسمح لنا بتفسير هذه البحث، إضافة 

 النتائج؛ خذا ما سنتطرق إليه في الفصل الموالي.

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الخامس: عرض ومناقشة النتائج 

 تمهيد

 عرض النتائج.  -2

 مناقشة وتفسير النتائج. -1

 استنتاج عام.  -3

 خاتمة
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 تمهيد:

لتحقيق أهداف البحث سنحاول اإلجابة على تساؤالته من خالل إجراء البعض من 

التحليالت اإلحصائية؛ لذا في الفصل الحالي سنقوم أوال بعرض نتائج المقاييس المطبقة في 

البحث، ويليه مناقشة هذه النتائج وتفسيرها، لنختتم في األخير باستنتاج عام في ضوء ما  هذا

 تم التوصل إليه من نتائج.

 : عرض النتائج:أوال

سيتم عرض النتائج بدءا بنص الفرضية، والطريقة اإلحصائية المستخدمة الختبار 

 صدق هذه األخيرة.

 عرض نتائج الفرضية األولى:  -1

 نص الفرضية:

 يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى جودة حياة مرتفع"."

 عرض نتائج اختبار كاظم ومنسي لجودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين:

 ( يوضح نتائج اختبار جودة الحياة 20جدول رقم)

 درجة االختبار الطلبة درجة االختبار الطلبة

2 203 10 163 
1 198 12 236 
4 214 11 174 
4 216 13 194 
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5 196 14 116 
6 168 15 149 
7 212 16 242 
8 168 17 198 
9 184 18 176 
20 216 19 216 
22 218 30 216 
21 223 32 208 
23 184 31 172 
24 203 33 159 
25 176 34 188 
26 151 35 175 
27 194 36 197 
28 192 37 162 

29 238 

 

من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب كل 

 ومنه تحصلنا على النتائج التالية:
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( يوضح قيم المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري الختبار جودة 22جدول رقم)
 الحياة

 التقييم االنحراف المعياري التباين المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة
 متوسط 16.99 718.40 292.76 37

 

 ( يتضح أن:22من خالل الجدول رقم  )

وذلك بمتوسط حسابي  متوسطيتمتع طلبة علم النفس بمستوى جودة حياة 
(171176.) 

 وبذلك لم تتحقق الفرضية األولى.

 عرض نتائج الفرضية الثانية:  -2

 نص الفرضية:

 "يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي مرتفع".

 التوافق النفسي لزينب محمود شقير:عرض نتائج اختبار 

 ( يوضح نتائج اختبار التوافق النفسي21جدول رقم)

 درجة االختبار الطلبة درجة االختبار الطلبة
2 130 10 92 
1 122 12 141 
4 137 11 117 
4 142 13 123 
5 139 14 101 
6 127 15 80 
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7 143 16 137 
8 118 17 121 
9 126 18 117 
20 149 19 129 
22 150 30 119 
21 127 32 124 
23 81 31 91 
24 125 33 113 
25 103 34 133 
26 98 35 119 
27 128 36 146 
28 129 37 109 
29 127 

 

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب كل من المتوسط الحسابي واالنحراف 

 المعياري، ومنه تحصلنا على النتائج التالية:

يوضح قيم المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري الختبار التوافق ( 23جدول رقم)
 النفسي

 التقييم المعيارياالنحراف التباين الحسابيالمتوسط عدد أفراد العينة
37 121,97 

 
320.08 
 

 مرتفع 17.60

 

 ( يتضح أن:22من خالل الجدول رقم  )
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 (.121,97)وذلك بمتوسط حسابي مرتفع يتمتع طلبة علم النفس بمستوى توافق نفسي 

 وبذلك تحققت الفرضية الثانية.

 : مناقشة وتفسير النتائج:ثانيا

بعد أن تطرقنا إلى عرض النتائج في الجداول التي تم عرضها في العنصر الخاص 

بعرض النتائج في هذا الفصل، سنتعرض في هذا العنصر إلى مناقشة النتائج على ضوء 

 فرضيات الدراسة كما يلي:

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى:  -2

إن البيانات المتحصل عليها من عرض نتائج الفرضية األولى باستخدام المتوسط الحسابي 

(، من هالله يتضح عدم تحقق الفرضية األولى 22واالنحراف المعياري في الجدول رقم )

 "متوسطومنه: "يتمتع كلبة علم النفس العيادي بمستوى جودة الحياة 

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وذلك 

انطالقا من تعدد االتجاهات النظرية المفسرة لجودة الحياة، بدءا باالتجاه النفسي الذي ينص 

على أن مستوى جودة الحياة يتحدد باإلدراك الذاتي لمقومات جودة الحياة؛ وهي تعتبر 

مؤشرات الموضوعية في الحياة، كالدخل والمسكن والعمل؛ فعينة دراستنا انعكاسا مباشرا لل

الحالية أي طلبة علم النفس العيادي هم ال يزالون طلبة والقليل منهم فقط من يزاول مهنة 

األخصائي النفسي، أي أن أغلبيتهم تعتبر أهدافهم وراء الدراسة هي ذاتها المؤشرات 

لحياة؛ وهذا ما يقسر بمنطقية كبيرة أن مستوى جودة الموضوعية التي تعد محكا لجودة ا

 الحياة لديهم متوسط.
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ولنا أن نفسر هذا أيضا حسب االتجاه االجتماعي، الذي ركز على المكانة المهنية 

للفرد في المجتمع وتأثيره على الحياة؛ وهذا ما يؤدي بنا إلى واقع نظرة المجتمع الجزائري 

( تحت عنوان 1026نفس، فحسب دراسة )منصوري،لألخصائي النفسي ولطلبة علم ال

)األخصائي في علم النفس العيادي بين التكوين الجامعي والممارسة العيادية( نجد النظرة 

السلبية لألخصائي النفسي العيادي قديما، وتحسن هذه النظرة مع التقدم في السنوات حيث 

ن ال تزال لديه نفس النظرة نجد أن المجتمع الجزائري حاليا ينقسم إلى شطرين: منهم م

كسابق عهد المجتمع، والشطر اآلخر ينظر إلى األخصائي العيادي بنظرة إيجابية ويقدر 

 أهمية هذه المهنة وضرورة مراجعة األخصائي العيادي في مختلف مواقف ومراحل الحياة.

 أما فيما يخص االتجاه التكاملي؛ فهو تكامل بين االتجاه النفسي واالجتماعي حيث

يرتبط فيه مفهوم جودة الحياة بجوانب متداخلة من المؤشرات الذاتية والموضوعية، فالذاتية 

هي جوانب التقييم الذاتي النفسي أي إدراك طالب علم النفس العيادي لمستوى السعادة 

والرضا عن الحياة انطالقا من مؤشرات محكية خاصة به. وفيما يخص المؤشرات 

المجتمع ومدى التقبل الذي يلقاه من قبل محيطه؛ وهذا هو الموضوعية فهي مكانته في 

 أساس فهم حدود القياس الموضوعي لجودة الحياة.

كما نفسر نتائج هذه الفرضية انطالقا من أبعاد جودة الحياة التي حددها )الغندور، 

( التي تصب في نفس مغزى النظرية التكاملية من حيث البعدين الذاتي والموضوعي، 1007

 ما يتن تقييمه من خالل ما يلي:وهو 
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التقدير الذاتي للرضا عن الحياة: أي مستوى الرضا والسعادة عن الحياة الشخصية   -2

 والذي يكون متباينا لدى عينتنا الحالية.

التقدير الذاتي للرضا في مجاالت العمل: فعينتنا بصفتهم طلبة وأخصائيين في   -1

 المستقبل.

طالب علم النفس في المجتمع ومدى رضا المجتمع المؤشرات االجتماعية: أي مكانة  -3

 عن آدائه وكذلك العوائق التي يجدها أثناء فترة تكوينه وممارسة مهنته.

 

ومن هنا أتى بحثنا هذا ليؤكد تمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى جودة حياة 

 متوسط.

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية:  -

إن البيانات المتحصل عليها من عرض نتائج الفرضية الثانية باستخدام المتوسط 

(، من خالله يتضح عدم تحقق الفرضية 23الحسابي واالنحراف المعياري في الجدول رقم )

 "مرتفعالثانية ومنه: "يتمتع كلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي 

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة كون 

( هو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة 1021التوافق النفسي حسب )كفافي، 

الطبيعية وخصوصا االجتماعية بالتعديل والتغيير حتى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته، 

قاط لهذا المفهوم على عينة بحثنا وهي طلبة علم النفس العيادي؛ وبالتالي عند القيام بإس

نفسر تمتعهم بمستوى مرتفع للتوافق النفسي بكونهم في نهاية مسارهم العلمي التكويني، كما 
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يوجد منهم من يمارس المهنة؛ وبالتالي فقد وظفوا مكتسبات فترة تكوينهم في حياتهم 

األسمى لدراسة هذا التخصص بأن يفيد  الشخصية وفي صقل شخصياتهم، وهو الهدف

 الطالب نفسه ويضبط شخصيته ليستطيع تقديم أجود خدمة أثناء تأديته لمهنته مستقبال.

العيادي يكون قادرا غلى إجراء  جامعي بعد دراسته لتخصص علم النفسفالطالب ال

ومنه تطويرها وهو عملية االستبطان الداخلي وبالتالي فهم ذاته وتقبلها بإيجابياتها وقصورها، 

العالقة الصحيحة مع الذات وهي أبرز مظاهر التوافق النفسي الجيد، والتي  ما يطلق عليه

 تظم أيضا المرونة  وكذا االستفادة من الخبرة وتوظيفها أيجابا في الحياة.

 ومنه أتى بحثنا هذا ليؤكد تمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي مرتفع.

 استنتاج عام:: ثالثا

يتضح من خالل عرض ومناقشة نتائج الفرضيات أن في بحثنا الراهن حاولنا تحقيق 

أهدافه بطرق إحصائية من خالل معالجة نتائج االختبارات المعتمدة حيث تم الكشف عن 

مستويات جودة الحياة والتوافق النفسي لدى طلبة علم النفس العيادي، وتم الخروج بالنتائج 

 التالية:

بالنسبة للفرضية األولي "يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى جودة حياة مرتفع"   -2

، ومنه لم متوسطفقد دلت النتائج على تمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى جودة حياة 

 تتحقق الفرضية األولى.
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ع" بالنسبة للفرضية الثانية "يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي مرتف  -1

، ومنه مرتفع فقد دلت النتائج على تمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي

 تتحققت الفرضية الثانية.

وبهذا تم في هذا البحث دراسة متغيرين نفسيين مهمين جدا مرتبطان بالجانب النفسي 

 خاصة عندما يتعلق األمر بهما عند طلبة علم النفس العيادي أي أخصائيي المستقبل.

 
 



 

 

 

 خاتمة:

تهد دراستنا الحالية امتدادا لتلك الدراسات التي تناولت موضوعي جودة الحياة والتوافق 

النفسي، وكذلك الدراسات التي اهتمت بعينة طلبة علم النفس العيادي؛ كونهم يعتبرون 

إطارات المستقبل و مشعل المجتمع و جودة الحياة والتوافق النفسي لديهم جد مهمين في 

 مسيرتهم المهنية. 

قد تم الكشف عن مستوى جودة الحياة والتوافق النفسي لديهم؛ وهذا يعتبر حجر و 

األساس لدراسات وبحوث قادمة في هذا السياق قصد تكوين واحتضان أمثل لألخصائيين 

 النفسانيين المستقبليين. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المراجع: 
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. بيروت: 2(. ج2(. لسان العرب )ط.2993ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين. ) (1

 دار الكتب العلمية.

ماهيته  -(. علم النفس االيجابي1024أبو حالوة، محمد السعيد عبد الجواد. ) (3

ومنطلقاته النظرية وآفاقه المستقبلية. االصدار الملكي لمؤسسة العلوم النفسية العربية. 

 .41-01. ص ص 34العدد

(. التوافق النفسي لدى الراشد المصاب بإعاقة 1022بدرة، بهية؛ وعبيد، لطيفة. ) (4

 حركية مكتسبة. مذكرة ماستر. جامعة محمد خيضر، بسكرة.

(. التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم. رسالة 1022بلحاج، فروجة. ) (5

 بسكرة.ماجستير. جامعة مولود معمري، 

(. التوافق النفسي وعالقته بالدافعية لدى تالميذ السنة أولى 1023بن ستي، حسينة. ) (6

 ثانوي. مذكرة ماستر. جامعة قاصدي مرباح: ورقلة.

(. جودة الحياة وعالقتها بالهوية النفسية لدى ضحايا اإلرهاب 1024بوعيشة، أمال. ) (7

 بالجزائر. رسالة دكتوراه. جامعة محمد خيضر. بسكرة.



 

 

(. الفعالية الذاتية وعالقتها بالتوافق النفسي 1028بويقار، فاطمة؛ وعوينة، سارة. ) (8

لدى طلبة السنة أولى علوم اجتماعية. مذكرة ماستر. جامعة الجياللي بونعامة، خميس 

 جامعة د. طاهر موالي، سعيدة. مليانة.

ر على (. تقنين مقياس التوافق النفسي لزينب محمود شقي1027جماح، لطيفة. ) (9

 البيئة الجزائرية. مذكرة ماستر. جامعة محمد بوضياف، المسيلة.

(. عمان: 3(. المرجع في الصحة النفسية )ط1009الخالدي، أديب محمد. ) (20

 دار وائل للنشر.

(. لبنان: الدار 2(. أساسيات في علم النفس )ط1005الرحو، جنان سعيد. ) (22

 العربية للعلوم والنسر والتوزيع.

(. 3(. الصحة النفسية والعالج النفسي )ط1002بد السالم. )زهران، حامد ع (21

 القاهرة: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة.

(. التوافق النفسي لدى األخصائي 1028سكة، أسماء؛ وبوعافية، فاطمة. ) (23

 النفسي. مذكرة ماستر. المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تيموشنت.

(. التوافق النفسي واالجتماعي 1027م السيد. )السيد، رجاء عثمان محمد قس (24

 وعالقته بتقدير الذات لدى نزالء السجون. رسالة دكتوراه. جامعة الرباط الوطني، السودان.

(. التوافق النفسي واالجتماعي 1027السيد، رجاء عثمان محمد قسم. ) (25

. جامعة الرباط وعالقته بتقدير الذات لدى نزالء السجون بوالية الخرطوم. رسالة دكتوراه

 الوطني، الخرطوم.



 

 

(. التوافق النفسي للمسنين )د.ط(. 1002الشاذلي، عبد الحميد محمد. ) (26

 االسكندرية: المكتبة الجامعية.

(. معجم المصطلحات 1003شحاتة، حسن؛ النجار، زينب؛ وحامد، عمار. ) (27

 (. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.2التربوية والنفسية )ط

(. تقنين مقياس جودة الحياة لمحمود منسي 1026ي، يحي. )عبد الحفيظ (28

 وعلي كاظم على الطلبة الجامعيين. رسالة ماجستير. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.

(. األردن: 2(. مشكالت الصحة النفسية )ط1009العبيدي، محمد جاسم. ) (29

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

ية البارانوية. مذكرة ماستر. (. جودة الحياة عند الشخص1025عتو، أمينة.) (10

 جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة.

ماهيته  -(. علم النفس االيجابي1029العزيزي، محمود عبده محمد حسن. ) (12

. ص 11أسسه افتراضاته تطبيقاته. مجلة األندلس للعلوم االنسانية واالجتماعية. العدد 

 .35-08ص

افق االجتماعي ألطفال (. التو 1023علي، إيهاب عبد الخالق محمد. ) (11

 (. االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2الشوارع )ط

(. األردن: 2(. مقياس التوافق النفسي )ط1020علي، محمد النوبي محمد. ) (13

 دار الصفاء للنشر والتوزيع.



 

 

(. 1022غانم، محمد حسن؛ محمود، ماجدة حسين؛ وحنور، قطب خليل. ) (14

 جدة: دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع. (.2أسس الصحة النفسية )ط

(. أسلوب حل المشكالت وعالقته 2999الغندور، العارف باهلل محمد. ) (15

بنوعية الحياة. فعاليات المؤتمر الدولي السادس. مركز االرشاد النفسي "جودة الحياة توجه 

. نوفمبر. جامعة عين الشمس 25-24-23-21قومي للقرن الواحد والعشرين". أيام 

 .81-66القاهرة. ص ص

(. دراسة مقارنة للتوافق النفسي 1022الكحلوت، أماني حمدي شحاتة. ) (16

االجتماعي لدى أبناء العامالت وغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة. 

 رسالة ماجستير. الجامعة االسالمية، فلسطين.

(. 2سي )ط(. الصحة النفسية واالرشاد النف1021كفافي، عالء الدين. ) (17

 األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.

(. جودة الحياة من منظور علم النفس االيجابي. 1024مشري، سالف. ) (18

 .282-245. جامعة الوادي. الجزائر. ص ص 8مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية.العدد

(.سوء التوافق النفسي لدى الشخصية السيكوباتية. 1024مكي، نصيرة أمينة.) (19

 ماستر.مذكرة 



 

 

 
 قائمة المالحق

 عنوان الملحق رقم الملحق
 مقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي 2

 مقياس التوافق النفسي لزينب محمود شقير 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (: مقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي11الملحق )

 التعليمة:

 وبركاته وبعد...عزيزي الطالب/ السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى 

نرجو منكم التكرم بقراءة عبارات المقياس المرافق، واالجابة عن كل منها بما يعبر عن 
جابات خاطئة  شعوركم الحقيقي وما تقومون به بالفعل، حيث ال توجد إجابات صحيحة وا 

 على أسئلة المقياس.

التالية بالمعلومات  وفي الوقت الذي نشكركم فيه على تعاونكم البناء، نرجو تعبئة البيانات
 المناسبة.

 الجنس: ..........                            السن: .........

 في المكان المناسب× يرجى وضع إشارة 

  



 

 

 األسئلة الرقم
قليل  أبدا

 جدا
إلى 

 حد ما
كثيرا 
 جدا

     .لدي إحساس بالحيوية والنشاط 1

     .أشعر ببعض اآلالم في جسمي 2

     .لقضاء بعض الوقت في السرير مسترخيااضطر  3

     تتكرر إصابتي بنزلة برد. 4

     ال أشعر بالغثيان. 5

     نزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي أتناوله.أشعر باال 6

     أنام جيدا. 7

     أعاني من ضعف الرؤية. 2

     نادرا ما أصاب باألمراض. 7

     باألمراض تمثل عبء كبير على أسرتي.كثرة إصابتي  11

     أشعر بأنني قريب جدا من صديقي الذي يقدم الدعم الرئيسي. 11

     أشعر بالتباعد بيني وبين والداي. 12

     أحصل على دعم عاطفي من أسرتي. 13

     أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين. 14

     بأن والداي راضيان عني.أشعر  15

     لدي أصدقاء مخلصين. 16



 

 

     عالقاتي بزمالئي رديئة للغاية. 17

     ال أحصل على دعم من أصدقائي وجيراني. 12

     أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي. 17

     ال أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي. 21

     اخترت التخصص الدراسي الذي أحبه. 21

     مناسبة لقدراتي. بعض المقررات الدراسية غير 22

     أشعر بأنني أحصل على دعم أكاديمي من أساتذتي. 23

     لدي إحساس بأنني لم أستفد سيء من تخصصي. 24

     األساتذة يرحبون بي ويجيبونني على تساؤالتي. 25

     األنشطة الطالبية بالجامعة مضيعة للوقت. 26

     يناسبني في الجامعة.أنا فخور باختياري للتخصص الذي  27

     أشعر بأن دراستي الجامعية لن تحقق طموحاتي المهنية. 22

     أشعر بأن الدراسة الجامعية مفيدة للغاية. 27

     أجد صعوبة في الحصول على استشارة علمية من المرشد األكاديمي 31

     أنا فخور بهدوء أعصابي. 31

     أشعر بالحزن دون سبب واضح. 32

     أواجه مواقف الحياة بقوة إرادة وهدوء أعصاب. 33

     أشعر بأنني عصبي. 34



 

 

     ال أخاف من المستقبل. 35

     أقلق من الموت. 36

     من الصعب استثارتي عاطفيا. 37

     أقلق لتدهور حالتي. 32

     أمتلك القدرة على اتخاذ أي قرار. 37

     النفسية.أشعر بالوحدة  41

     أشعر بأنني متزن انفعاليا. 41

     أنا عصبي جدا. 42

     أستطيع ضبط انفعاالتي. 43

     أشعر باالكتئاب. 44

     أشعر بأنني محبوب من الجميع. 45

     أنا لست شخصا سعيدا. 46

     أشعر باألمن. 47

     روحي المعنوية منخفضة. 42

     االسترخاء بدون مشكالت.أستطيع  47

     أشعر بالقلق. 51

     أستمتع بمزاولة األنشطة الجامعية في أوقات فراغس. 51

     ليس لدي وقت فراغ، فكل وقتي ينقضي في االستذكار. 52



 

 

     أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط. 53

     أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة. 54

     وقت للنشاطات االجتماعية.أهتم بتوفير  55

     تنظيم وقت الدراسة واالستذكار صعب للغاية. 56

     لدي الوقت الكافي الستذكار محاضراتي. 57

     ليس لدي وقت للترويح عن النفس. 52

     أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد. 57

     الغذائية.ال يوجد لدي برنامج منظم لتناول الوجبات  61
 

 

 انتهى المقياس... يرجى التأكد من اإلجابة على جميع األسئلة.

  



 

 

 (: مقياس التوافق النفسي لزينب محمود شقير12الملحق )

 التعليمة:

 عزيزي الطالب/ السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته وبعد...

على كل موقف بدقة إليك بعض المواقف التي تقابلك في حياتك العامة، نرجو التعرف 
 وتحديد درجة انطباق كل منها على حالتك:

 تنطبق تماما                        تنطبق أحيانا                           ال تنطبق

حاول أن تحدد اإلجابة التي تتفق مع طريقتك المعتادة في التصرف والشعور الصادر منك 
على جميع المواقف فسيكون من الممكن أن  اتجاه كل المواقف؛ فإذا أجبت بأمانة ودقة

 تعرف نفسك معرفة جيدة.

أمام االختيار المناسب، ال تترك موقفا بدون االجابة عليه، ال توجد × أجب بوضع عالمة 
 إجابة صحيحة وأخرى خاطئة. 

 الجنس: ..........                               السن: ........

 

 

 

 

 

 



 

 

نعم  العبارة
 تنطبق

متردد 
 أحيانا

ال 
 تنطبق

 االنفعالي -المحور األول: التوافق الشخصي
    هل لديك ثقة في نفسك بدرجة كبيرة؟ 2
    هل أنت متفائل بصفة عامة؟  1
    هل لديك رغبة في الحديث عن نفسك وعن إنجازاتك أمام اآلخرين؟ 3
    هل أنت قادر على مواجهة مشكالتك بقوة وشجاعة؟ 4
    تشعر بأنك شخص له فائدة ونفع في الحياة؟هل  5
    هل تتطلع لمستقبل مشرق؟ 6
    هل تشعر بالراحة النفسية والرضا في حياتك؟ 7
    هل أنت سعيد وبشوش في حياتك؟ 8
    هل تشعر أنك شخص محظوظ في الدنيا؟ 9
    هل تشعر باالتزان االنفعالي والهدوء أمام الناس؟ 20
    اآلخرين وتتعاون معهم؟هل تحب  22
    هل أنت قريب من اهلل بالعبادة والذكر دائما؟ 21
    هل أنت ناجح ومتوافق مع الحياة؟ 23
    هل تشعر باألمن والطمأنينة النفسية وأنك في حالة طيبة؟ 24
    هل تشعر باليأس وتهبط همتك بسهولة؟ 25
    هل تشعر باستياء وضيق في الدنيا عموما؟ 26
    هل تشعر بالقلق من وقت آلخر؟ 27
    هل تعتبر نفسك عصبي المزاج إلى حد ما؟ 28
    هل تميل إلى أن تتجنب المواقف المؤلمة بالهرب منها؟ 29
    هل تشعر بنوبات صداع أو غثيان من وقت آلخر؟ 10

 المحور الثاني: التوافق الصحي 
    معظم الوقت؟هل حياتك مملوءة بالنشاط والحيوية  12
    هل لديك قدرات ومواهب متميزة؟ 11
    هل تتمتع بصحة جيدة وتشعر بأنك قوي البنية؟ 13



 

 

    هل أنت راض عن مظهرك الخارجي)طول القامة، حجم الجسم( 14
    هل تساعدك صحتك على مزاولة األعمال بنجاح؟ 15
    هل تهتم بصحتك جيدا وتتجنب اإلصابة بالمرض؟ 16
هل تعطي نفسك قدرا من االسترخاء والراحة للمحافظة على  17

 صحتك في حالة جيدة؟
   

هل تعطي نفسك قدرا كافيا من النوم )أو تمارس الرياضة(  18
 للمحافظة على صحتك؟

   

هل تعاني من بعض العادات مثل )قضم األظافر والغمز  19
 بالعين(؟

   

    وقت آلخر؟هل تشعر بصداع أو ألم في رأسك من  30
    هل تشعر أحيانا بحاالت برودة أو سخونة؟ 32
هل تعاني من مشاكل أو اضطرابات األكل )سوء هضم، فقدان  31

 شهية، شره عصبي(؟
   

    هل يدق قلبك بسرعة عند القيام بأي عمل؟  33
    هل تشعر باإلجهاد وضعف الهمة من وقت آلخر 34
    يداك( عندما تقوم بعمل؟هل تتصبب عرقا )أو ترتعش  35
    هل تشعر أحيانا بأنك قلق وأعصابك غير موزونة؟ 36
    هل يعوقك وجع ظهرك أو يداك عن مزاولة العمل؟ 37
    هل تشعر أحيانا بصعوبة في النطق والكالم؟ 38
    هل تعاني من إمساك )أو إسهال( كثيرا؟ 39
التركيز( من وقت  هل تشعر بالنسيان )أو عدم القدرة على 40

 آلخر؟
   

 المحور الثالث: التوافق األسري 
    هل تشعر أنك متعاون مع أسرتك؟ 42
    هل تشعر بالسعادة في حياتك وأنت مع أسرتك؟ 41
    هل أنت محبوب من أفراد أسرتك؟ 43



 

 

    هل تشعر بأن لك دور فعال وهام في أسرتك؟ 44
    تأخذ به؟ هل تحترم أسرتك رأيك وممكن أن 45
    هل تفضل أن تقضي معظم وقتك مع أسرتك؟ 46
    هل تأخذ حقك من الحب والعطف والحنان واألمن من أسرتك؟ 47
    هل التفاهم هو أسلوب التعامل بين أسرتك؟ 48
    هل تحرص على مشاركة أسرتك أفراحها وأحزانها؟ 49
    وصادقة؟هل تشعر أن عالقاتك مع أفراد أسرتك وثيقة  50
    هل تفتخر أمام اآلخرين بأنك تنتمي لهذه األسرة؟ 52
    هل أنت راض عن ظروف األسرة االقتصادية؟ 51
    هل تشجعك أسرتك على إظهار ما لديك من قدرات ومواهب؟ 53
هل أفراد أسرتك تقف بجوارك وتخاف عليك عندما تتعرض  54

 لمشكلة ما؟
   

    تبادل الزيارات مع األصدقاء والجيران؟هل تشجعك أسرتك على  55
    هل تشعر أسرتك أنك عبء ثقيل عليها؟ 56
    هل تتمنى أحيانا أن تكون لك أسرة غير أسرتك؟ 57
    هل تعاني من كثير من المشاكل داخل أسرتك؟ 58
    هل تشعر بالقلق أو الخوف وأنت داخل أسرتك؟ 59
    على أنك طفل صغير؟هل تشعر بأن أسرتك تعاملك  60

 المحور الرابع: التوافق االجتماعي 
هل تحرص على المشاركة االيجابية االجتماعية والترويحية مع  62

 اآلخرين؟
   

    هل تستمتع بمعرفة اآلخرين والجلوس معهم؟ 61
    هل تشعر بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع مثل كل مواطن؟ 63
    معظم وقت فراغك مع اآلخرين؟هل تتمنى أن تقضي  64
    هل تحترم رأي زمالئك وتعمل به إذا كان صائبا؟ 65
نجازاتك؟ 66     هل تشعر بتقدير اآلخرين ألعمالك وا 



 

 

    هل تعتذر لزميلك إذا تأخرت عن الموعد المحدد؟ 67
    هل تشعر بالوالء واالنتماء ألصدقائك؟ 68
    يفرح بها اآلخرون كثيرا؟هل تشعر بالسعادة ألشياء قد  69
    هل تربطك عالقات طيبة مع الزمالء وتحرص على إرضائهم؟ 70
    هل يسعدك المشاركة في الحفالت والمناسبات االجتماعية؟ 72
    هل تحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصك على حقوقك؟ 71
    هل تحاول الوفاء بوعدك مع اآلخرين ألن وعد الحر ديم عليه؟ 73
    هل تجد متعة كبيرة في تبادل الزيارات مع األصدقاء والجيران؟ 74
هل تفكر كثيرا قبل أن تقدم على عمل قد يضر بمصالح  75

 اآلخرين )أو ترفضه(؟
   

    هل تفقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرين؟ 76
هل يصعب عليك الدخول في مناقشات مع اآلخرين حتى ولو  77

 في مثل سنك؟كانوا 
   

هل تخجل من مواجهة الكثير من الناس )أو ترتبك أثناء الحديث  78
 معهم(؟

   

    هل تتخلى عن إسداء النصح لزميلك خوفا من أن يغضب منك؟ 79
هل تشعر بعدم قدرتك على مساعدة اآلخرين ولو في بعض  80

 األمور البسيطة؟
   

 

 

 شكرا لتعاونك 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الملخص
 

اهتمت الدراسة الحالية بجودة الحياة والتوافق النفسي لدى طلبة السنة ثانية ماستر علم النفس 
 العيادي، لهذا الغرض سعت الدراسة مستندة إلى المنهج الوصفي لإلجابة على التساؤالت التالية:

 العيادي؟ما مستوى جودة الحياة لدى طلبة علم النفس  -
 ما مستوى التوافق النفسي لدى طلبة علم النفس العيادي؟ -

تم استعمال مقياس جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين لكاظم ومنسي ومقياس التوافق النفسي 
 لزينب شقير، وتم جمع البيانات وتحليلها احصائيا وأسفرت على النتائج التالية:

 ودة حياة متوسط.يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى ج -
 يتمتع طلبة علم النفس العيادي بمستوى توافق نفسي مرتفع. -

 
 

Abstract 

 
The current study concerned with the Quality of life and Psychological 

ajustement if second year students, master clinical psychology. For this 

purpose; the study sought based on the descriptive approache to answer the 

fooling quedtions: 

- What is the level of quality of life for students of clinical 

psychology? 

- What is the level of psychological ajustement for students of clinical 

psychology? 

Two tests were used: the quality of life test for Kazim and Mansi, and 

the psychological ajusrement test for ZainebChoucair. 

The data were collected and statistically analysed and yielded the 

following results: 

- clinical psychology students have an average quality of life. 

- clinical psychology students have a hight level of psychological 

compatibility. 


