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  لنيل درجة الماجسـتير  وأنهـا نتيجـة أبحـالي الخا ـة خليلأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة ال

لـم ققـدم لنيـل أقـة درجـة   و أي جـءء منهـاأ  ورد  وأن هذه الرسـالة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما

 .عليا ألي جامعة أو معهد
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 اإلهداء

 .لني المسؤولية وروح البذل والعطاءالذي حم   ـ رحمه هللا ـ إلى روح والدي

  .في عمرهاأطال هللا  الغالية ميأ نينبوع الصبر والحنا  إلى

 ي .زوجت من دعمتني وساندتني رفيقة الدربخالص واإلرمز الوفاء  لىإ

 وطفولة فلذات كبدي .. أبنائي أحبائي .التي تفيض حبًا  جسالنر  راإلى أزه

 .وأخواتي  إخوتي الشموع التي تنير الطريق، إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة

 .  مالئي األعزاءساتذتي وز أ ،ومعرفة  اً علم أجمل اللحظات مقت معهإلى من تذو 

وتســهيل مهمتــي والبيانــات  بالمعلومــات تي ومــديفــي مســاعد خروا جهــداً الــذين لــم يــد  إلــى 
 زمالئي وزميالتي في العمل ) وكالة الغوث الدولية ( .

 فلسطين . . حبًا وعودةً طني الغالي .الى و 

هللا العلــي القــدير أن ينفــا بــه إنــه  ا الجهــد المتوا,ــا، ســائالً إلــى كــل هــؤمء أقــدذ  مــرة هــذ
 .سميا مجيب 
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 الشكر والعرفان

ـ ـ عز وجل ـ وأحمده ظيمعل اهللا أشكر عـانني الـذي أ  ،بهـا علينـا فهـو العلـي القـدير ن  علـى نعمـه التـي م 

لمــا  ؛كمــال ممــامرةكتور إلــى مشــرفي الــد والتقــدير جزيــل الشــكركمــا أتقــدذ ب ، تمــاذ هــذه الرســالةإعلــى 

 ةه الصــور مــن أجــل إخــراا هــذه الرســالة إلــى حيــز الوجــود بهــذ ؛رشــادإو  ةومعرفــ ووقــت مــه مــن جهــدقد  

بموفـور  أتقدذكذلك هذا البحث، و  ة ا المحكمين ألدا العلمية المالئمة، كما أتقدذ بالشكر أيضًا إلى جمي

، األستاذ الدكتور محمود أبو سمرة، والـدكتور إبـراهيم المصـري  ألعضاء لجنة المناقشة الشكر والتقدير

فـي تقـديهم  جهـداً  خروايـد  ن لم يالذ يللماللى أساتذتي في جامعة متنان إأتقدذ بعظيم ام وم يفوتني أن

مــا أبــداه مــن تعــاون فــي و  ، ذ مســاعدتهدكــل مــن ســاندي وقــمــن الشــكر  أنســى، وم العــون والمســاعدة 

 .الوجود زحي  إلى واخراجها بصورتها النهائية  تسهيل مهمة إتماذ هذه الدراسة
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 الدراسة: ملخص

جــودة الحيــاة وعالقتهــا بفاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية  إلــىالتعــرف هــدفت هــذه الدراســة 
يــــة  آلتت اكــــل مــــن المتغيــــرا دور، و دوليــــة / المحافظــــات الشــــمالية لالغــــوث اوامجتماعيــــة فــــي وكالــــة 

قــاذ  ، ولتحقيــق أهــداف الدراســة،ذلــك( فــي المبــرة والقســم ، و منطقــة العمــل، والمؤهــل العلمــي، و جــنس)ال
، وأجريـت الدراســة علـى عينــة تكونــت تحكيمهــابعـد  وفاعليـة الــذات جـودة الحيــاة أداة الباحـث باســتمداذ 

 كلت مــا نســبتهوشــ، اليةالمحافظــات الشــم لنفســية وامجتماعيــة فــيالمــدمات ا مقــدمي نمــ (111) مــن
 قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:و  .من مجتما الدراسة %(74)

الدرجة الكلية لجودة الحياة وجميا أبعاد جودة الحياة  يجابية ذات دملة إحصائية بينإوجود عالقة  •
، (0.487بمعامــل ارتبــاو مقــداره ) فاعليــة الــذات ادميــا أبعــجلــذات و اليــة لفاعليــة وبــين الدرجــة الك

بعـاد )الر,ــا عــن الحيـاة، والعالقــات امســرية، والعالقـات امجتماعيــة( وبــين أباسـتنناء العالقــة بــين 
، وشـغل اوقــات الفـراب( وبـين بعــد الر,ــا عـن الحيـاةبعـد )امسـتنارة امنفعاليـة(، وكــذلك بـين بعـدي )

 بعاد.ذات دملة احصائية بين هذه امنه م توجد عالقة أبين تي( حيث قتناع اللفظ)ام

( 3.85الدرجة الكلية لجودة الحياة جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ) نإ •
لفاعلية الدرجة الكلية  نإو  (. 0.39ما انحراف معياري قدره )( %77ها )ر اوبنسبة مئوية مقد

( 80.4) بلغتوبنسبة مئوية ( 4.02متوسط الحسابي )لث بلغ ااءت بدرجة مرتفعة، حيالذات ج
 (.0.35معياري قدره )حراف ما ان

لدى مقـدمي  وفاعلية الذات متوسطات جودة الحياة بينفروق ذات دملة إحصائية  نه م توجدإ •
 ات:ية تعــزى لمتغيــر حافظــات الشــمالالمــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / الم

كليـــة لجـــودة درجـــة العلـــى ال لمـــي، منطقـــة العمـــل، القســـم، ســـنوات المبـــرة(هـــل العؤ ، المنسالجـــ)
 الحياة والدرجة الكلية لفاعلية الذات.

فير البيئة تو  وأوصت الدراسة بضرورة ،وتم مناقشة النتائج في ,وء اإلطار النظري والدراسات السابقة
 حل المشكالت التيتسهم في خدماتية و كينية متخالل العمل على تطوير برامج من المناسبة  الوظيفية

 .الماديةو وامجتماعية لنفسية اوالمتعلقة بالنواحي  ياً يومالموظفين  تواجه
 

 جودة الحياة، فاعلية الذات، وكالة الغوث الدولية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The aim of this study was to identify Level of Quality of Life and its Relationship to 

Self-Efficacy Among the Staff of the Psychological and Social Services in UNRWA/ 

Northern Governorates, and the role of each of the following variables (gender, scientific 

qualification, work area, experience and department) Using the tool of quality of life and 

self-efficacy after modification. The study was conducted on a sample of (111) 

psychosocial services providers in the northern governorates, which constituted 74% of 

the study population. The study found the following results: 

• There is a statistically significant positive correlation between the total degree of 

quality of life and the total degree of self-efficacy and all dimensions of self-efficacy, 

except for the relationship between the dimensions of satisfaction of life and family 

relations and social relationships, Between post-satisfaction (life satisfaction, leisure 

time) and distance (verbal conviction) where it was found that there is no statistically 

significant relationship between these dimensions. 

• The total degree of quality of life was high. The mean was (3.85) and the percentage 

was (77%) with a standard deviation of (0.39). And the total degree of self-efficacy 

was high. The mean was (4.02) and the percentage was (80.4) with a standard 

deviation of (0.35). 

• There were no statistically significant differences in the quality of life and self-

efficacy of the UNRWA / NHS psychosocial service providers due to the variables 

(gender, academic qualification, area of work, department, years of experience) on the 

total degree of quality of life and total degree Self efficacy. 

The results were discussed in light of the theoretical framework and previous studies and 

the study recommended the need to provide the appropriate functional environment by 

working in the development of enabling and service programs the contribute to solving 

the problems faced employees daily and related to the psychological, social and material 

aspects. 

 

Keywords: quality of life, self-efficacy, UNRWA. 
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 األول الفصل

 مقدمة الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

يـاة علـى اهتمـامهم ع جـودة الحفحاز مو,ـو  ،ون ببناء الفرد اهتماما ملحوظايلقد اهتم الممتصون النفس

يمتلــــ  مــــن شــــمص ألخــــر مــــن النــــاحيتين النظريــــة  اً متعــــدد األبعــــاد ونســــبي اً كونــــه مفهومــــ لحدا تــــه،

تــي لالبـا مــا تتــأ ر بعوامــل األفــراد لتقــويم الحيـاة ومطالبهــا، والوالتطبيقيـة، وفــق المعــايير التـي يعتمــدها 

علـى الـتحكم،  ةعلى التفكير واتماذ القـرار، والقـدر  ةكالقدر  ،م في تحديد مقومات جودة الحياةكنيرة تتحك

ــــــيم النقافيــــــة إو  دارة الظــــــروف المحيطــــــة، والصــــــحة الجســــــمية والنفســــــية والظــــــروف امقتصــــــادية، والق

جـودة لتـي تحقـق سـعادتهم فـي الحيـاة، فتتمنـل حـدد خاللهـا األفـراد األشـياء المهمـة اوالحضارية، التـي ي

 (.2012، لة بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا)نعيسةالحياة في حالة المعافاة شبه الكام

فالسعادة  ،بهاوبتغير حالة الفرد النفسية والعمرية التي يمر  ،جودة الحياة يتغير بتغير الزمن مفهوذإن 

والفقيـر يــدر   فــالمريض يـرى الســعادة فـي الصــحة، ،متلفـةل معــاني متعـددة للفــرد فـي المواقــ  المتحمـ

 2008 ).، هللا عبد) ما تغير الظروف المحيطة بالفرد هيمتتغير المفا هكذاالسعادة في المال، و 

حــال واإلحســاس بحســن ال وتشــير جــودة الحيــاة إلــى امســتمتاع بــالظروف الماديــة فــي البيئــة المارجيــة

حياتـه وشـعوره بمعنـي الحيـاة إلـى  ، وإدرا  الفـرد لقـوى ومضـامينوإشـباع الحاجـات والر,ـا عـن الحيـاة

إلـى أن يعـيش حيـاة متوافقـة بـين جـو ر  مية اإليجابيـة، وإحساسـه بالسـعادة وصـومً جانب الصحة الجس

 .2008))علوان، اإلنسان، والقيم السائدة في مجتمعه 

 ذلـــك اإلحســـاس بالـــدمئلحســـاس بحســـن الحـــال، كمـــا نســـتطيا تحديـــد إن جـــودة الحيـــاة تتمنـــل فـــي اإل

 ، وعــن حياتــه بشــكل عــاذ، واســتقالليتهالســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتوى ر,ــا الفــرد عــن ذاتــه

 كمــا ،فــي تحديــد مســار حياتــه، والســعي إلــى تكــوين عالقــات اجتماعيــة ناجحــة ومتبادلــة مــا اآلخــرين

  Ryff, et al., 2006).) ادة والطمأنينةيرتبط ذلك بالشعور العاذ بالسع
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 نقطـــة البدايـــة يعـــد لكونـــهمـــة فـــي حيـــاة اإلنســـان نظـــرًا لمهحســـاس بجـــودة الحيـــاة مـــن القضـــايا اوإن اإل

 إلنســـان، ألنـــه كنيـــرًا مـــا يترتـــبا هـــاا ويشـــكو منهويعيشـــ هـــالكنيـــر مـــن المشـــكالت التـــي يمكـــن أن يعاني

 لعزلــةيــاة مشــكالت عديــدة فــي حياتــه كامكتئــاب، واعلــى إحســاس الفــرد بانمفــاج مســتوى جــودة الح

 (.2005، عراقي، وآخرين) امجتماعية والوحدة النفسية

إشـــباع  علــى هامــدمات الماديــة والمعنويــة التــي تقــدذ للفــرد، ومــدى قــدرتاة مســتوى الم جــودة الحيــوتقــي   

وفــي ســياق  مو,ــوعية،حاجاتــه األساســية، وتوقعاتــه المســتقبلية وذلــك فــي صــورة المؤشــرات الذاتيــة وال

ـــى حالتـــه الصـــحية والنفســـيةي الـــذي يعـــيش فيـــه، وانعكـــاس ذلـــك عاإلطـــار النقـــافي والقيمـــ ـــه  ل وعالقات

 (.2010، أنور، وآخرون ) وتوافقه ما البيئة المحيطة به ،ةامجتماعي

الحاجـــات  :وتظھـــر جـــودة الحيـــاة مـــن خـــالل قـــدرة الفـــرد علـــى إشـــباع حاجـــات الصـــحية النفســـية منـــل

العمليـــــة،  توافـــــق األســـــري، والر,ـــــا عـــــن حياتـــــهية، والعالقـــــات امجتماعيـــــة اإليجابيـــــة، والالفســـــيولوج

يؤكـد أن شـعور  اذمقاومـة الضـغوو امجتماعيـة وامقتصـادية، و ـوامستقرار امقتصادي، والقدرة علـى 

 ,Longest) الفـرد الفرد بالصحة النفسية من المؤشـرات العاليـة الدالـة علـى تحقيـق جـودة الحيـاة لـدى

2008) 

ؤسســة وكالــة الغــوث الدوليــة مــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي متــنعكس جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي الو 

وهـذا يـرتبط بمـدى  ،قدراتهم ومهاراتهم ودافعيـتهم داخـل المؤسسـة وخارجهـااملين و داء العأعلى مستوى 

لمـدى نجـاح المؤسسـة  توفر فاعلية الذات لديهم وعالقتها مـا جـودة الحيـاة، ممـا يعكـس مقياسـا حقيقيـا

و تحقيــق أهــداف المؤسســة ومقــدمي لنفســية وامجتماعيــة المقدمــة للمنتفعــين نحــومــدى ســالمة برامجهــا ا

 ات فيها.المدم
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ن فــى نيالتــى حظيــت باهتمــاذ كبيــر مــن قبــل البــاح مــن المفــاهيم النفســية الــذاتيعتبــر مفهــوذ فاعليــة و 

نجــاز للقــدرة الشمصـية فـى إ اً فاعليـة الـذات نتاجـعتبــارهم مجـال علـم الـنفس والصــحة النفسـية، وذلـك م

ى عمـل أافعيـتهم للقيـاذ بـالقـوى الشمصـية لـدى األفـراد، ومركـزا هامـأ فـى د آلياتأهم المهاذ، وهى من 

 ,Caceresكاســيريس ) وتنشــيطه فــى توجيــه الســلو  البشــرى  يو نشــاو، حيــث تقــوذ بــدور أساســأ

2011). 

الفرد  داتعتقم وأطلقه على ،أول من و,ا مفهوذ فاعلية الذات (Bandura, 1977) ويعد باندورا

 هىبل  ،لسلو  الشمصىنجز مهمه ما. وفاعلية الذات ليست سمة  ابتة فى ايعن قدراته فى أن 

 مجموعة من األحكاذ التى م تتصل بما أنجزه الفرد فقط، بل أيضا بالحكم على ما يستطيا إنجازه.

يتعلق بقدراته ا يمف ه'مجموعة المعتقدات التي يحملها الفرد عن نفس الىت ذاويشير مصطلح فاعلية ال

لكه الفرد من معتقدات مي مايفه بأنه مستوى معين ، أو يمكن تعر  على تعلم أو أداء سلو  محدد عند

فى  وتنفيذها المهاذ الضروريةعن نفسه فيما يتعلق بقدرته على تنظيم مجموعة من األفعال أو 

 .(Bandura, 1977)ة المؤ رة فى حياته فالمواق  الممتل

يرًا لذاتـه، ُيؤمن بقدرته يكون أكنر نشاطًا وتقـد ذات إحدى موجهات السلو ، فالفرد الذيال ليةوتعد  فاع

 الــــتحكم فــــي البيئــــة؛ حيــــث تعكــــس محاولــــة معرفيــــة للفــــرد، وتشــــعره بقدرتــــه علــــى ويمنــــل ذلــــك مــــرآة 

خـالل األفعــال والوسـائل التكيفيــة  معتقـدات الفـرد عــن ذاتـه قدرتــه علـى الـتحكم فــي معطيـات البيئــة مـن

 2007).المزروع، )مواجهة ,غوو الحياة  يقوذ بها، والنقة بالنفس في التي

  :اسةالدر مشكلة

وأمــا  ،فــي المجــال النفســي والتربــوي بوجــه عــاذجــودة الحيــاة قــد حظــي بالبحــث والدراســة  ن مو,ــوع إ

مـا خاصـة أننـا نعـيش فـي مجت ،فـي فلسـطين جودة الحياة وعالقتها بفاعلية الذات فإنها محدودةدراسة 

منــل هــذه يــة إجــراء يؤكــد أهم ، وهــذاح تحــت  امحــتالل ممــا يعكــر صــفوة الحيــاة وجودتهــافلسـطيني يــرز 
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، بجودة الحياة وعالقتها بفاعلية الذات  الدراسة،  ومن خالل عمل الباحث مرشدًا اجتماعيًا واهتماماته

 حــولالحاليــة الدراســة مشــكلة  تمحــورت، لــذا ينــتج عنهــا مــن الشــعور بالر,ــا العــاذ فــي الحيــاةقــد ومــا 

ــذات لــدى مقــدمي المــدمات ال جــودة الحيــاة وعالقتهــا نفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث بفاعليــة ال

 إلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:ل الدراسةتسعى من هنا ، لدوليةا

 فاعلية الذات لدى مقدمي الخدمات النفسية واالجتماعية فيو جودة الحياة مستوى العالقة بين ما  

 في المحافظات الشمالية  ؟وكالة الغوث الدولية 

  :أسئلة الدراسة

 األسئلة الفرعية اآلتية:سؤال الرئيس وتنبنق عن ال

 جودة الحياة لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية في وكالة الغوث الدولية؟ مستوى ما  .1

ة جــودســطات تو م بــين( α≥(0.05حصــائيه عنــد مســتوى الدملــة إهــل توجــد فــروق ذات دملــه  .2

 اتعـــزى لمتغيـــر دوليـــة تالحيـــاة لـــدى مقـــدمي المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــة فـــي وكالـــة الغـــوث ال

 الجنس ، المؤهل العلمي ، مكان العمل ، المبرة ، القسم (؟)

 فاعلية الذات لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية في وكالة الغوث الدولية؟ مستوى ما  .3

( بــين متوســطات فاعليــة α≥(0.05مســتوى الدملــة إحصــائيه عنــد  هــل توجــد فــروق ذات دملــه .4

الدوليــــة تعـــزى لمتغيــــر دمات النفســـية وامجتماعيــــة فـــي وكالــــة الغـــوث الـــذات لــــدى مقـــدمي المــــ

 )الجنس ، المؤهل العلمي ، مكان العمل ، المبرة ، القسم(؟

  :فرضيات الدراسة

 ئيس:انبنقت الفر,ية الصفرية التالية عن السؤال الر  
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لــــة مســــتوى الدمد عنــــات دملــــة إحصــــائية هــــل توجــــد عالقــــة ارتباطيــــة ذ : الرئيســــةالفرضــــية  •

0.05)≤α)  بــين جــودة الحيــاة وفاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي

 وكالة الغوث الدولية .

 الفر,يات اآلتية: األسئلة الفرعيةمن السؤالين )الناني والرابا (  انبنقت منو 

 ( بـــينα≥(0.05م توجــد فـــروق ذات دملــه إحصـــائيه عنـــد مســتوى الدملـــة : ة األولـــىرضـــيالف •

يــة ودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث الدولطات جــمتوســ

 الجنس.  تعزى لمتغير

( بـــين α≥(0.05م توجــد فـــروق ذات دملــه إحصـــائيه عنــد مســـتوى الدملــة  الفرضــية الثانيـــة: •

دوليــة جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث التوســطات م

 لمتغير المؤهل العلمي . تعزى 

( بـــين α≥(0.05م توجـــد فـــروق ذات دملـــه إحصـــائيه عنـــد مســـتوى الدملـــة  الفرضـــية الثالثـــة: •

غــوث الدوليــة متوســطات جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة ال

 تعزى لمتغير مكان العمل .

( بـــين α≥(0.05عنــد مســـتوى الدملــة  لــه إحصـــائيهم توجــد فـــروق ذات دم الفرضــية الرابعـــة: •

متوســطات جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث الدوليــة 

 تعزى لمتغير المبرة .

( بــين α≥(0.05لدملــة ه إحصــائيه عنــد مســتوى ام توجــد فــروق ذات دملــ الفرضــية الخامســة: •

ية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث الدوليــة دمات النفســمتوســطات جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــ

 تعزى لمتغير القسم .
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( بــين α≥(0.05م توجــد فــروق ذات دملــه إحصـائيه عنــد مســتوى الدملــة : الفرضــية السادســة •

دوليــة مات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث المتوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــد

 تعزى لمتغير الجنس. 

( بــين α≥(0.05م توجــد فــروق ذات دملــه إحصــائيه عنــد مســتوى الدملــة  :الســابعة الفرضــية •

متوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث الدوليــة 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي .

ــةالفرضــية  • بــين  (α≥(0.05م توجــد فــروق ذات دملــه إحصــائيه عنــد مســتوى الدملــة  :الثامن

ات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكالــة الغــوث الدوليــة متوســط

 تعزى لمتغير مكان العمل .

( بــين α≥.0(05م توجــد فــروق ذات دملــه إحصــائيه عنــد مســتوى الدملــة  :التاســعةالفرضــية  •

لدوليــة لــة الغــوث امتوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكا

 تعزى لمتغير المبرة .

( بــين α≥(0.05م توجــد فــروق ذات دملــه إحصــائيه عنــد مســتوى الدملــة  :العاشــرةالفرضــية  •

لــة الغــوث الدوليــة متوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة فــي وكا

 تعزى لمتغير القسم .

 :أهداف الدراسة

المـدمات النفسـية وامجتماعيـة ي فاعلية الذات لدى مقـدمو جودة الحياة  العالقة بين التعرف إلى .1

 .في وكالة الغوث الدولية في المحافظات الشمالية
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كالـة الغـوث المـدمات النفسـية وامجتماعيـة فـي و مسـتوى جـودة الحيـاة لـدى مقـدمي التعرف إلـى  .2

  .الدولية

مـدمات النفسـية وامجتماعيـة فـي لااة لدى مقدمي جودة الحيالتعرف إلى الفروق بين متوسطات  .3

لمتغيرات ) الجنس ، المؤهل العلمي ، مكـان  تبعاً وكالة الغوث الدولية في المحافظات الشمالية 

 .العمل ، المبرة ، القسم (

المدمات النفسية وامجتماعية في وكالة الغوث دمي التعرف إلى مستوى فاعلية الذات  لدى مق  .4

  .الدولية

المــــدمات النفســــية ســــتوى فاعليــــة الــــذات لــــدى مقــــدمي بــــين متوســــطات م عــــرف إلــــى الفــــروق الت .5

ـــة فـــي المحافظـــات الشـــمالية  ـــة الغـــوث الدولي ـــة فـــي وكال لمتغيـــرات ) الجـــنس ،  تبعـــاً وامجتماعي

 .م (المؤهل العلمي ، مكان العمل ، المبرة ، القس

  :أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:

التي تناولت هذا المو,وع، لـذا تعـد هـذه الدراسـة المحلية ترجا أهميه الدراسة إلى قلة الدراسات  .1

  .من نوعها في فلسطينالنادرة 

 ياة وعالقتها بفاعلية الذات عن جودة الح تسهم في تقديم معرفة نظرية .2

 .فاعلية الذاتوعالقتها ب ةجودة الحياتمنل محاولة علمية لدراسة  .3

 األهمية التطبيقية:  

 يين والعاملين في المجامت التربوية خصائيين النفسيين وامجتماعتفيد نتائج هذه الدراسة األ  .1



 

 9 

ـم تزود الدراسة األخصائيين النفسيين وامجتماعيين والتر  .2 بويين بالبيانات التي تساعدهم علـى تفه 

    . زيادة فاعلية الذات وانعكاسها على جودة الحياة جلحاجات األفراد، ودوافعهم ، من أ

جودة الحيـاة وفاعليـة الـذات لـدى العـاملين فـي وكالـة الغـوث  رتباطية بينالعالقة امتركز على   .3

 الدولية . 

 :محددات الدراسة

 .مدمات النفسية وامجتماعية في وكالة الغوث الدوليةمقدمو المحدد بشري :  .1

 شمالية ظات الالمحافمحدد مكاني :  .2

 ذ 2017/2018الدراسة في عاذ  محدد زماني : إجراء .3

جـودة الحيـاة ومقيـاس وهي عبارة عن مقيـاس ، حيث صدقها و باتها داة الدراسة منمحدد إجرائي: أ .4

  فاعلية الذات .

 المصطلحات في الدراسة.حدود مفاهيمية: المفاهيم و  .5

  :مصطلحات الدراسة

 elif of Quality : جودة الحياة 

ية والتـي ذاتية والمو,وعبعاد الحياة الأوبالقدرة على اشباع الحاجات في شعور الفرد بالر,ا والسعادة 

تشـــــمل )النمـــــو الشمصـــــي، والســـــعادة البدنيـــــة والماديـــــة، وامنـــــدماا امجتمـــــاعي، والحقـــــوق البشـــــرية( 

 (.24: 2011رخي، )الك

مات النفسية وامجتماعية في وكالة الغوث بأنها الدرجة التي يحصل عليها مقدمو المد وتعرف إجرائياً 

 جودة الحياة الذي أعد لهذا الغرج.لدولية من اإلجابة على فقرات مقياس ا
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 Efficacy-Self  :فاعلية الذات

المهاذ التي تطلـب منـه، وهـي الدرجـة التـي يحصـل نجاز إعلى قدراته وإمكانياته نحو  الفرددرجة حكم 

 (.7: 2016ة فاعلية الذات )طومان، عليها بعد استجابته على استبان

مجتماعية في وكالة الغوث ها مقدمو المدمات النفسية وابأنها الدرجة التي يحصل علي وتعرف إجرائياً 

 لهذا الغرج.الدولية من اإلجابة على فقرات مقياس فاعلية الذات الذي أعد 

ة لنفسييون العاملون في وكالامخصائيون امجتماعيون وا:  مقدمو الخدمات النفسية واالجتماعية

املا ة والمدمات في دائرتي الصحة و عية والذين يقدمون خدمات نفسية واجتما ،الدولية الغوث

 في الضفة الغربية ) المحافظات الشمالية (.امجتماعية 

 وهـي محافظـات الضـفة الغربيـة ،التقسيمات امدارية لدولة فلسـطين ىحدإهي  :المحافظات الشمالية 

قيليـة وطـولكرذ القـدس وبيـت لحـم والمليـل وراذ هللا والبيـرة ونـابلس وسـلفيت وقل :وتشمل ،(11ها )وعدد

 هي محافظات قطاع لزة .فالجنوبية أما المحافظات  ،وطوباس وجنين واريحا واملوار 

لـة الغـوث الدوليـة الـى منطقـة الشـمال والوسـط وهذه المحافظات يتم تقسـيمها ,ـمن منـاطق عمـل وكا 

 وب .والجن
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري
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 نيالفصل الثا

 :اإلطار النظري 

  Quality of Life جودة الحياة: أولا 

بـل  ،ة لبقائـهإن الكائن البشري م تنحصر مقومـات حياتـه فـي تـأمين الحاجـــات األساسيــــة و الضـروري

للفـــــرد، تتجــلى باألسـاس فـي قيـاس وفهـم وبنــــاء  دة الحيـاةتتعدى ذلك إلى ما يشـمل كـل مـا يحسـن جـو 

توجـــــــيه األفـراد والجماعـات والمجتمعـات نحـو السـبيل األفضـل  اإلنسانية وصـوم إلـىمكامن القوة لدى 

شمصـــي وحســـن الحـــال الـــذاتي فـــي الحيـــاة، بالتركـــــيز علـــى التمكـــين ال ،نحـــو الحيـــاة المتوازنـــة والجيـــدة

حــول مفهــوذ جــودة الحيــاة وفقــا لــذات الشــمص، أي مــا يدركــه الشــمص وفقــا  لنظــروتمتلــ  وجهــات ا

 انسـبي االتي تحيط بنا واإلمكانيـات الماديـة و المعنويـة ولـذلك يمكـن أن نعتبـره مفهومـ ات البيئيةللمتغير 

 الحيــاة فــي الســنوات األخيــرة مو,ــا اهتمــاذ و أصــبح مو,ــوع جــودة ،مــن إنســـــان إلــى آخــر يمتلــ 

 (.2004، والدراسات )شيميالبحـوث  العديد من

مــــن  أصــــبح جــــزءً و  مــــن القــــرن العشــــرين لنــــانيالنصــــ  افــــي  ســــتمداذ مصــــطلح جــــودة الحيــــاةابــــدأ و 

 الطبية المستمدمة، وبدأ استمدامه بصورة منهجية ومنتظمة في أوائل النمانينيات عندما المصطلحات

لـبعض األمـراج  ء مشكلة بـأن العـالاما مر,ى األوراذ، لما واجه األطبا تم إستمداذ هذا المصطلح

المر,ــى. جــودة الحيــاة قــدمت  ى المتوقــا لعمــر لهــؤمءوذلــك بغــرج زيــادة المــــد ،ذو تكلفــة دفــا عاليــة

وتســـتمدذ لـــتعكس مـــدى اإلحتـــراذ المتزايـــد  ،مســـاهمة فعالـــة فـــي األبحـــاث المتعلقـــة بالعنايـــة بالمر,ـــى

مــة، بجانــب النظــرة التقليديــة التــي المقد الصــحية ور المــريض ور,ــاه عــن المــدماتألهميــة كيفيــة شــع

 (.2010، الهمس)تتركز على نتائج المرج 
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زاد اهتماذ الباحنين بمفهوذ جودة الحياة منذ بداية النص  الناني للقرن العشـرين، كمفهـوذ مـرتبط بعلـم 

ــنفس تركيــز يجابيــة إلــى حيــاة األفــراد كبــديل للاإليجــابي، والــذي جــاء اســتجابة إلــى أهميــة النظــرة اإل ال

 (.2005 للجوانب السلبية من حياة األفراد )جبر، فسالكبير الذي أومه علماء الن

 : مؤشرات جودة الحياة فيما قأتي (2005عبد المعطي ) حددو 

اإلحســاس بجــودة الحيــاة: هــي حالــة شــعورية تجعــل الفــرد يــرى نفســه قــادرا علــى إشــباع حاجاتــه  •

 .الظروف المحيطة به)الفطرية والمكتسبة( وامستمتاع ب الممتلفة

ـــرد بـــالقلق وامكتئـــاب • ـــدى فـــي شـــعور الف ، أو التوافـــق مـــا المـــرج، أو المؤشـــرات النفســـية: وتتب

 .والر,ا الشعور بالسعادة

فضـال عـن ممارسـة الفـرد   المؤشرات امجتماعية: وتتضح خـالل العالقـات الشمصـية ونوعيتهـا •

 .والترفيهيةامجتماعية  لألنشطة

ن مهنتــه وحبــه لهــا، والقــدرة علــى تنفيــذ مهــاذ منــل بدرجــة ر,ــا الفــرد عــالمؤشــرات المهنيــة: وتت •

 .على التوافق ما واجبات عمله تهوظيفته، وقدر 

لمؤشـرات الجسـمية والبدنيـة: وتتمنــل فـي ر,ـا الفـرد عــن حالتـه الصـحية، والتعـايش مــا اآلمذ، ا •

 .القدرة الجنسيةفي تناول الغذاء، و  والنوذ، والشهية

 :مفهوم جودة الحياة

يتـأئر بجوانـب  ن جودة الحياة تمنل مفهومـا واسـعا أ( Bonomi et al،. 2000يرى بونومي وآخرون)

ــة النفســية للفــرد، ومــدى  متداخلــة مــن النــواحي الذاتيــة، والمو,ــوعية مرتبطــة بالحالــة الصــحية، والحال

ئـة النـي يعـيش بـه، والعالقـات امجتماعيـة الـذي يكونهـا فضـال عـن عالقتـه بالبي امستقالل الذي يتمتـا

 .فيها"
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علــى إحساســه  المعيشــة، ويترتــب حســاس الفــرد بجــودة( إلــى أنها"إRourke، 2001وقــد أشــار رو  )

 .حساسه بالسعادة أو الشقاءإأوعدذ الر,ا عن الحياة، و  بالر,ا

، ، وانفعاليـاً ( على أنها "قياس لقدرة الفـرد علـى األداء الجيـد بـدنياً Church، 2004وقد عرفها شرش) 

 .اصة"ا في سياق بيئته عند مستوى يتسق أو يتناسب ما توقعاته المتماعيواج

علـى أنهـا "ر,ـا الفــرد، أو (  ,Geryani & Moorjani 2004جيريـاني )و  مورجـانياولهـا بينمـا تن

 عتبر مهمة بالنسبة له".تشعوره بالسعادة في المجامت الحياتية الني 

بأنهــا "إدرا  الفــرد لو,ــعه المعيشــي فــي  (WHO, 1994: 47)وعرفتهــا منظمــة الصــحة العالميــة 

ــــه ا الـــذي يعـــيش فيـــه، وعالقـــة هـــذا اإلأنظمـــة النقافـــة والقـــيم فـــي المجتمـــ ســـياق درا  بأهدافــــه وتوقعات

 ." ومسـتوى اهتمامـه

وامجتماعيـة النـي تقـدذ  ي مسـتوى المـدمات الماديـة،( على أنها "درجة الرقي ف2005وعرفها األشول)

ا ، وإدرا  هــؤمء األفــراد لقــدرة المــدمات علــى إشــباع حاجــاتهم الممتلفــة، وم يمكــن أن ألفــراد المجتمــ

دقاء ، يـــدر  الفـــرد جـــودة المـــدمات النـــي تقـــدذ لـــه بمعـــزل عـــن األفـــراد الـــذين يتفاعـــل معهـــم مـــن األصـــ

 .لفرد"رتبط بالبيئة المادية، والنفسية، وامجتماعية الني يعيش فيها اوأشقاء، وأقارب أي جودة الحياة ت

الماديــة فــي ( إلـى أن مفهــوذ جــودة الحيــاة يتضمن"امسـتمتاع بــالظروف 2005وخلـص عبــد المعطــي )

إشباع الحاجات والر,ا عـن الحيـاة، وإدرا  الفـرد القـوي، البيئة المارجية، واإلحساس بحسن الحال ، و 

وصــوم إلــى  معنــى الســعادةبحيــاة إلــى جانــب الصــحة الجســمية اإليجابيــة، وإحساســه وشــعوره معنــى ال

  .العيش حياة متوافقة بين جوهر اإلنسان، والقيم السائدة في المجتما "
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( على أنها"شعور الفرد بالر,ا والسعادة، وقدرته على إشـباع حاجاتـه 2006د عرفها منسي وكاظم)قو 

، مات النـي تقـدذ لـه فـي المجـامت الصـحية، وامجتماعيـة، والتعليميـةمن خالل  راء البيئة، ورقي المد

 .والنفسية ما حسن إدارته للوقت، وامستفادة منه"

لــى أن جــودة الحيــاة تتــأ ر بالعوامــل البيئيــة، وســـمات ("إ Hajiran،2006فــي حــين أشــار هجيــران ) 

والشـــعور باألمـــان فـــي إقامـــة  الشمصـــية، والتفاعـــل بينهمـــا فالحريـــة، والمعرفـــة، وامقتصـــاد، والصـــحة،

جــد لــدى العالقــات امجتماعيــة، والروحانيــات، والبيئــة، والتــرويح تمنــل مكونــات مو,ــوعية، وذاتيــة تتوا

 .رجة"في الد كل األفراد ما امختالف

( أن مفهـــوذ جـــودة الحيـــاة يقصـــد بـــه" درجـــة إحســـاس الفـــرد بالتحســـن المســـتمر 2006ويـــرى حبيـــب )

والريا,ــــية، والدينيــــة،  النفســــية، والعقليــــة، وامجتماعيــــة، والنقافيــــة، لجوانــــب شمصــــيته عــــن النــــواحي

نجـاز مـا تنبـي مـل، واإلوالجسمية، والتنسيق بينهم ما تهيئة المناخ المزاجي، وامنفعـالي المناسـبين للع

  .فلسفة التطوير والتحسين لمواجهة األزمات واتماذ القرارات"

اإلحسـاس اإليجـابي  في( إلى أن"جودة الحياة تتمنل ,.Ryff et Al 2006) وآخرين وقد أشارت رايف

 بحسن الحال ، كما أنها ترصد بالمؤشرات السلوكية الدالة على ارتفاع مستويات ر,ا الفرد عن ذاتـه،

اته بشكل عاذ، وسعيه المتواصل لتحقيق أهـداف شمصـية مقـدرة، وذات قيمـة ومعنـى بالنسـبة وعن حي

ياته، وإقامتـه، واسـتمراره فـي عالقـات اجتماعيـة إيجابيـة متبادلـة مـا له، واستقالليته في تحديد مسار ح

 .طمأنينة النفسية"اآلخرين، وباإلحساس العاذ بالسعادة، والسكينة وال

لجوانـب حياتـه  "مجمـوع تقييمـات الفـرد  :جودة الحياة على أنها يعرفالباحث  فإنسبق وفي ,وء ما 

، وعـــــن عالقاتـــــه األســـــرية، كـــــه لصـــــحته العامـــــةراإدو  ،ر,ـــــاه عـــــن حياتـــــه الممتلفـــــة، والتـــــي تتضـــــمن
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وامجتماعيــة، ونجاحــه بعملــه،  واســتمتاعه بشــغل أوقــات فرالــه مــن خــالل المنظومــة النقافيــة، والقيميــة 

 بما يتسق ما أهدافه للوصول إلى الكفاءة المطلوبة ي حياته".ش فيها الني يعي

 أبعاد جودة الحياة:

 بعاد جودة الحياة فيما يلي:( أ2010حددت كل من محمود والجمالي )

الصحة العامة: وهي عبارة عن إدرا  الفرد بأنه يتمتا بصـحة جيـدة، وحيويـة، ونشـاو، وطاقـة،  -1

والمتابعـة،  ي بهـا للوقايـة مـن األمـراج، واهتمامـه بحالتـه الصـحيةويهتم بالتغذية، ووعيـه التنقيفـ

 وإجراء الفحوصات الالزمة لالطمئنان على صحته.

عــن إدرا  الفــرد بالرلبــة فــي الحيــاة بكــل مكوناتهــا، ويقتنــا بمــا  اة: وهــي عبــارةالر,ــا عــن الحيــ -2

ى حيــاة ذات معنــويشــعر بــأن اللديــه مــن إمكانــات، ويكــون مقــباًل علــى الحيــاة بتفــا ل وحمــاس، 

 وقيمة، وأن يتمتا بحالة نفسية جيدة.

ة يســـودها الحـــب، ســـرية مترابطـــة ومســـتقر أالعالقـــات األســـرية: أن يـــدر  الفـــرد أنـــه يتمتـــا بحيـــاة  -3

د، والتفــاهم، والنقــة بــين أعضــاء األســرة الواحــدة، ومســاندتهم لبعضــهم، وشــعورهم بالســعادة، والــو 

 جتمــاعي بــين أفــرادهامتفاعــل الســري و التوافــق األوالحــرص علــى التواجــد فــي البيــت الــذي يكــون 

 .فرًا فيه متو 

التفــاعالت امجتماعيــة مــا  العالقــات امجتماعيــة: وهــو عبــارة عــن إدرا  الفــرد بأنــه راج  عــن -4

ضـــيه معهـــم، وأن يكـــون را,ـــيًا عـــن أصـــدقائه باعتبـــارهم اآلخـــرين، وأن يســـتمتا بوقتـــه الـــذي يق

 دة له.مصدر  قة وحب وانسجاذ ومساندة، وسعا
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دائه لعمله، بما يضمن له النجاح في مهنتـه، وأن النجاح المهني: وهو إدرا  الفرد بر,اه عن أ -5

في مكان العمل، وأن تكـون عالقتـه بزمالئـه فـي العمـل جيـدة، ويكـون  يكون سعيدًا أ ناء تواجده

 ن تحقيق أهداف مهنته.را,يًا ع

ه لهواياتـه، وأن يشـغل أوقـات فرالـه عـن شغل أوقات الفراب: أن يشعر الفرد بسعادة عند ممارست -6

 لألنشطة الممتلفة التي تعود عليه بالنفا. مارستهمطريق 

( وهـي علـى The 3 B's( والمصاب تحت المسمى النال ـي بــ )Criag, 2010)ا اريكما حددها ك

 نحو التالي:ال

 .Beingالكينونة  -1

 .Belongingامنتماء  -2

 .Becomingالصيرورة  -3

 :مظاهر جودة الحياة
تتمنــل فــي خمــس  ة لجــودة الحيــاةخمســة مظــاهر رئيســ( إلــى أن هنــا  2005) المعطــي يشــير عبــدو 

 :حلقات ترتبط فيها الجوانب المو,وعية والذاتية، وهي كالتالي

 .العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال -

 .الحاجات والر,ا عن الحياة إشباع -

 .ةمعنى الحياإدرا  الفرد القوى والمتضمنات الحياتية واحساسه ب -

 .الصحة والبناء البيولوجي واحساس الفرد بالسعادة -

 .جودة الحياة الوجودية -
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 ل جودة الحياة:تشكعوامل 

 ل جودة الحياة هي:إلى أربعة عوامل تشك( 2008عبد القادر ) يشير

 .الحب والتقبل والجنس والصداقة والصحة واألمن(حاجات الفرد ) -أ

 الذي يعيش فيه الفرد. ة بالمجتماتوقعات بأن هذه الحاجات خاص -ب

 المصادر المتاحة إلشباع هذه الحاجات بصورة مقبولة اجتماعيا. -ا

 .النسيج البيئي المرتبط بإشباع هذه الحاجات -د

 بجودة الحياة منها:إلى بعض الحقائق الماصة  (2001هاشم ) أشاركما 

أهدافــه فــي  لفرصــة لتحقيــقكــون لديــه ايشــعر الفــرد بجــودة الحيــاة عنــدما تشــبا حاجاتــه األساســية وت -

 ة.مجامت حياته الرئيس

 نفسها. ترتبط جودة الحياة لدى الفرد بجودة حياة األشماص اآلخرين الذين يعيشون في البيئة -

 في وتراث اآلخرين المحيطين به.تعكس جودة الحياة لدى الفرد ترا ه النقا -

 اتية والمؤشرات امجتماعية.مؤشرات الذجودة الحياة بناء نفسي يمكن قياسه من خالل ال-

 تعزيز جودة الحياة يتضمن األنشطة وبرامج التأهيل والعالا والدعم امجتماعي. -

 :مقومات جودة الحياة

مــا يــراه مــن إعتبــارات تقــيم حياتــه.  تعتبــر جــودة الحيــاة مفهــوذ نســبي يمتلــ  مــن شــمص آلخــر حســب

 :(2013عيشة )كما أوردتها بو   ودة الحياةوتوجد عوامل كنيرة تتحكم في تحديد مقومات ج

 .القدرة على التحكم في ذاته -

 .الصحة الجسمانية والعقلية -
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 .األحوال المعيشية والعالقات امجتماعية -

 .القدرة على التفكير وأخذ القرارات -

 قافية.امتالكه للقيم الن -
 

 جودة الحياة الوظيفية:

برامج المرتبطة بتحسين وتطـوير ممتلـ  ألنظمة والإن جودة الحياة الوظيفية عبارة عن مجموعة من ا

، والتي من شأنها أن تؤ ر على حياة ) كادر المؤسسة(المال البشري للمؤسسة الجوانب الماصة برأس

العمل لألفراد وبيئـتهم امجتماعيـة والنقافيـة والصـحية، والـذي بـدوره يـنعكس إيجابـًا علـى مسـتوى األداء 

يــق أهــداف المؤسســة والفــرد وكافــة األطــراف ذات العالقــة اهم فــي تحقالــوظيفي للمــوظفين، ومــن  ــم يســ

 (.2014)ما,ي، 

( أن أهميـــة تطبيـــق جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة يمكـــن أن ينظـــر لهـــا مـــن وجهـــة نظـــر 2010يـــرى برســـي )

الســـعداء هـــم األكنـــر أداًء لـــوظيفتهم وأكنـــر التزامـــًا مـــن الناحيـــة  المـــوظفين، حيـــث يـــرى أن المؤسســـات

التـــي يعملــون بهـــا وأكنـــر  للمؤسســةرلبـــة فــي البقـــاء فـــي العمــل ولـــديهم ومًء  يكـــون لــديهمالتنظيميــة، و 

 وجودة في العمل. إنتاجية

( أن أهميـة جـودة الحيـاة الوظيفيـة فـي تحقيـق العديـد مـن الفوائـد 2013ومن ناحيـة أخـرى يـرى بـدوي )

 ر معنويـًا علـى مـا أنهـا تـؤ والمنافا اإليجابية والتـي تشـمل: تمفـيض معـدمت الغيـاب ودوران العمـل، ك

لعزلـة الشمصـية، فضـاًل عـن انهـا امستجابات السلوكية للعاملين في المؤسسة منـل الر,ـا الـوظيفي وا

 تعمل على تعزيز قدرة المؤسسة على استقطاب الموظفين ذوي المبرة والكفاءة.
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نـب التـي كافـة الجوا( أن املتزاذ ببرامج جودة الحياة الوظيفية يؤدي إلـى تحسـين 2013ويرى صالح )

عمـــل أكنـــر مرونـــة  تـــؤ ر فـــي الحيـــاة الوظيفيـــة للمـــوظفين وحيـــاتهم الشمصـــية مـــن خـــالل تـــوفير بيئـــة

 وتنافسية وومء ودافعية.

( أن أبــرز األهـــداف التــي تســـعى إلــى تحقيقهـــا إدارة المــوارد البشـــرية مــن خـــالل 2009ويــرى الســـالم )

 ي:ما يلفي المؤسسات تطوير جودة حياة بيئة العمل 

لمؤسسـات والمساعدة على زيـادة انتمـاء المـوظفين إلـى امصدر جذب للموظفين  ة العملجعل بيئ -1

 وعدذ الهجرة إلى مؤسسات أخرى.

وتحقيق التكامل والتفاعل بين أهداف المؤسسة وأهدافهم، وتقليص  ء الموظفين للمؤسسة،ومزيادة  -2

 المشكالت التي تواجههم إلى ادنى مستوى ممكن.

 .ودة واإلبداع في العملتعزيز الج المساهمة في -3

 

 النظريات المفسرة لجودة الحياة:

 (:Lawton Theoryظرية الوتن )ن

ليو,ـح فكرتـه عـن جـودة الحيـاة، والتـي تـدور  عـة البيئـةي( مفهـوذ طبLawton, 1996طـرح موتـن )

 : حول امتي

 : ن همايان ادرا  الفرد لنوعية حياته يتأ ر بظرف

عــة يدراكــه لجــودة حياتــه، وطبإحيطــة بــالفرد علــى ة الميرًا للبيئــن هنــا  تــأ إذ إالظـرف المكــاني ،  •

حــدهما مباشــر علــى حيــاة الفــرد كالتــأ ير علــى الصــحة أالبيئــة فــي الظــرف المكــاني لهــا تــأ يران 
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البيئــة التــي  عــنالفــرد  انــه يحمــل مؤشــرات ايجابيــة كر,ــأخــر تــأ يره ليــر مباشــر إم مــناًل، واآل

 يعيش فيها

كنــر ايجابيــًا كلمــا تقــدذ أيكــون البيئــة علــى جــودة حياتــه  ير درا  الفــرد لتــأإن إاني ، الظـرف الزمــ •

كنــر ســيطرة علــى ظــروف بيئتــه ، وبالتــالي يكــون أكــان فــي العمــر ، فكلمــا تقــدذ الفــرد فــي عمــره 

 (.Argyle, 1999) كنر إيجابية على شعوره بجودة الحياةأالتأ ير 
 

 (:Ryff, 1984نظرية راقف )

ن شــعور الفــرد بجــودة الحيــاة إذ إ( حــول مفهــوذ الســعادة النفســية، Ryff, 1984)ة رايــف تــدور نظريــ

بعــاد يضــم كــل بعــد ســت صــفات تمنــل أحساســه بالســعادة التــي حــددها رايــف بســتة إيــنعكس فــي درجــة 

يجابيــة فــي الــذي يتمنــل فــي وظيفــة الفــرد اإل ،هــذه الصــفات نقــاو التقــاء لتحديــد معنــى الســعادة النفســية

 : بعاد هيذه األ، وهاته راحل حيتحسين م

 : نأامستقاللية ، وصفاته تتمنل بقدرة الشمص على  :ولالبعد األ 

يقرر مصيره بنفسه، ويكون مستقاًل بذاتـه، قـادرًا علـى مقاومـة الضـغوو امجتماعيـة، يتصـرف بطرائـق 

 . في سلوكه، يقي  م ذاته بما يتناسب وقدراته الشمصية اً مناسبة، منظم

 : بيئي ومن صفاتهن اللتمكا : انيالبعد الث

فــادة مــن الفــرص دارة نشــاطاته وبيئتــه، قدرتــه علــى اإلإالكفايــة الذاتيــة للفــرد، قــدرة الفــرد علــى الــتحكم و 

المتاحة لديه، قدرتـه علـى اتمـاذ الميـارات المالئمـة لحاجاتـه النفسـية وامجتماعيـة، قدرتـه علـى اختبـار 

 . مجتمعهيير ومعايتناسب قيمه الشمصية، قدرته على التصرف بما 

 : النمو الشمصي ومن صفاته : البعد الثالث
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حساسـه إدراكـه لتطـور وتوسـا ذاتـه انفتاحـه للتجـارب الجديـدة، إشعور الفرد بالنمو وامرتقـاء المسـتمر، 

خــر، ســلوكه يتغيــر بطرائــق تزيــد مــن آالــواقعي بالحيــاة، شــعوره بتحســن ذاتــه وتطــور ســلوكه يومــًا بعــد 

 . ةذاتيال ليتهوفاع معرفته

 : ومن صفاته ،خرينيجابية ما اآل: العالقات اإلالبعد الرابع

خـرين، قدرتـه علـى خرين مـن حولـه، قناعتـه برفاهيـة اآلر,ا الفـرد عـن عالقاتـه امجتماعيـة،  قتـه بـاآل

 . خرينظهاره للسلو  التواصلي ما اآلإخرين، اهتمامه بالتبادل امجتماعي، التعاط  والتودد لآل

 : بل الذات ومن صفاتهقت : مسالخا البعد

يجابيـــــًا نحـــــو ذاتـــــه، قبولـــــه بالســـــمات أو المصـــــائص المكونـــــة لذاتـــــه )الســـــلبية إظهـــــار الفـــــرد توجهـــــًا إ

يجــابي لذاتــه المســتقبلي، يشــعر بمصــائص يجــابي لحياتــه الما,ــية، تفكيــره اإليجابيــة(، الشــعور اإلواإل

 . يجابي لذاتهالنقد اإل ذاته المميزة، يظهر

 : هدف من الحياة ومن صفاتهلا : دسالسا البعد

هــدافًا تجعــل حياتــه أ ن يضــا وأان يمتلــك المعتقــدات التــي تعطــي معنــى للحيــات الما,ــية والحا,ــرة، 

هـداف أ ن تكـون لـه القـدرة علـى توجيـه أن يسـعى لتحقيـق لاياتـه فـي الحيـاة، أذات معنى في تحقيقهـا، 

ن صــحته النفســية تكمــن فــي أن يــدر  أتــه، اف حيادهــدرا  الوا,ــح ألن يكــون قــادرًا علــى اإلأحياتــه، 

 .حساسه بمعنى الحياةإ

 (:Anderson, 2003نظرية اندرسون )

شـــرحًا تكامليـــًا لمفهـــوذ جـــودة الحيـــاة ، متمـــذًا مـــن مفـــاهيم  Anderson, 2003)ندرســـون )أطـــرح 

عــن عيـة فضــاًل ات والحيــاة الواقالسـعادة، ومعنــى الحيـاة، ونظــاذ المعلومـات البيولــوجي، وتحقيــق الحاجـ

 .ى اطار نظريًا تكامليًا لتفسير جودة الحياةالعوامل المو,وعية امخر 
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 درا  الفــــــــرد لحياتــــــــه، يجعلــــــــه يقــــــــي م شمصــــــــيًا مــــــــا يــــــــدورإن ألــــــــى إ( 2003شــــــــار اندرســــــــون)ألقــــــــد 

ــون افكـــارًا كــي يصــل الـــى الر,ــا عــن الحيـــاة، واأحولــه، كمــا يمكنـــه مــن  ن هنــا   ــالث ســـمات ن يك 

 : بجودة الحياة الى الشعورمجتمعة معًا تؤدي 

 . فكار ذات العالقة بالهدف الشمصي الذي يسعى الفرد الى تحقيقهامولى : وهي تتعلق باأل

 . هداففكار واألالنانية : المعنى الوجودي الذي ينتص  العالقة بين األ

 .النالنة : الشمصية والعمق الداخلي

ا   Self -Efficacy: فاعلية الذات ثانيا

 ت:مفهوم الذا

ت الشعورية م للمدركاموحد ومتعل   مفهوذ الذات بأنه "تكوين معرفـي مـنظم( 45: 2001) لنيمويعرف 

نفسـيًا لذاتـه، ويتكـون مفهـوذ الـذات  والتصورات والتقييمات الماصة بالذات، يبلـوره الفـرد ويعتبـره تعريفـاً 

لكينونتـه الداخليـة أو المارجيـة،  فةمن أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة األبعاد عن العناصر الممتل

كما تظهر إجرائيًا في وصـ   ائص الذاتوتشمل هذه العناصر المدركات والتصورات التي تحدد خص

والمـدركات والتصـورات التـي تحـدد الصـورة التـي تعتقـد " الفرد لذاتـه كمــا يتــصورها هــو "الــذات المدركــة

خــــالل التفاعــــل امجتمــــاعي مــــا اآلخــــرين "الــــذات  أن اآلخــــرين يتصــــورونها والتــــي يمنلهــــا الفــــرد مــــن

تحـدد الصـورة المناليـة للشـمص الـذي يـود أن يكـون "الـذات  والمـدركات والتصـورات التـي  "امجتماعية

وظيفـة دافعيـة وتكامـل وتنظـيم وبلـورة عـالم المبـرة المتغيـر الـذي يوجـد  ووظيفة مفهـوذ الــذات " ةالمنالي

 .ويحدد السلو  الفرد في وسطه، ولذا فإنه يـنظم
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 مفهوم تقدير الذات

بأنه الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه بنفسه سواء كان  (28: 2008) خليل يعرفه الشيخ

ومدى توافقه ما حكمًا إيجابيًا أو سلبيًا، ويترتب على هذا الحكم طبيعة الفرد ونشاطه، وكفاءته، 

 .نفسه، وما المجتما من حوله

عملية وجدانية من خاللها يستطيا الفرد أن يقيم الصورة نه بأ (36: 2010) وعرفه شعبان

التي ينظر فيها إلى نفسه من معتقدا، وقيم، ومشاعر، وأفكار، واتجاهات تتضمن قبوله لذاته أو عدذ 

 .ه، وشعوره بالكفاءة في المواق  امجتماعيةقبولها، وإحساسه بأهميته، وجدارت

 :مفهوم فاعلية الذات

 عض هذه التعريفات:بوفيما يلي عرج ل ،علية الذاتفا فاتيلقد تعددت تعر 

 اذ الفـــرد أو توقعاتـــه عـــن أدائــــه للســـلو  فـــي مواقـــ  تتســــم كـــعـــرف بانـــدورا فاعليـــة الـــذات بأنهــــا : أح

ــــار األ ــــنعكس هــــذه التوقعــــات علــــى اختي ــــذولبــــالغموج وت  نشــــطة المتضــــمنة فــــي األداء والجهــــد المب

 . Bandura,1977: 191)ز السلو  )لمواجهة الصعوبات وانجا

 بأنهـا: مقـدرة الفـرد علـى أداء السـلو  الـذي يحقـق نتـائج مرلوبـة فـي (36: 2010) الممالفـي هاوعرف

 فيـــةموقـــ  معـــين، والـــتحكم فـــي األحـــداث التـــي تـــؤ ر فـــي حياتـــه، وإصـــدار التوقعـــات الذاتيـــة عـــن كي

و أالنشاو طلوبة لتحقي  ذلك هد، والمنابرة المداء المهاذ، واألنشطة التي يقوذ بها، والتننبؤ بمدى الجأ

 .العمل

( بأنهــــا: " الميكــــانيزذ الــــذي مــــن خاللــــه يتكامــــل األشــــماص ويطبقــــون 28: 2004وعرفهــــا الــــدردير )

، ويعبــر عنهــا بأنهــا صــفة مهــاراتهم المعرفيــة والســلوكية وامجتماعيــة الموجــودة علــى أداء مهمــة معينــة

 ."عينبنجاح في مستوى م شمصية في القدرة على أداء المهاذ
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 عبــر عنهــا خــالل المواقــ يتــه، و ا قــة الفــرد الكامنــة فــي قدر بأنهـا  (:131: 2001)العدل كما يعرفها 

 .ر المألوفةيرة وليدة، أو المواق  ذات المطالب الكنيالجد

د ر إلـــى إدرا  الفــر يـة الـــذات بأنهـــا تشـــيـــ  فاعليــاســـتطاع الباحـــث تعر فـــات الســـابقة يومـــن خـــالل التعر 

مكــن أن تعمـم مـن يـة الــذات يث إن فاعلية في التعامل بكفاءة ما ممتل  المواق ، حيلقدرته الشمص

 مجال إلى آخـر حسـب خبـرة الشـمص جـراء تعاملـه مـا المواقـ  السـابقة. 

 :أبعاد فاعلية الذات

فاعليـة  أبعـاد تتغيـر  ــةنالببانــدورا  هادحــدإلى أبعاد فاعلية الذات التـي 2007 : 33) )بنـدري ال أشار

 :الذات تبعًا لها هي

وهـــو يمتلـــ  تبعـــًا لطبيعـــة أو صـــعوبة الموقـــ ، ويتضـــح قـــدر الفاعليـــة بصـــورة أكبـــر : الفاعليــةقــدر 

، بة وامختالفـــات بـــين األفـــراد فـــي توقعـــات الفاعليـــةتكـــون المهـــاذ مرتبـــة، وفقـــًا لمســـتوى الصـــعو  عنـــدما

اذ البســيطة المتشــابهة، ومتوســطة الصــعوبة، ولكنهــا تتطلــب مســـتوى أداء شـــاق بالمهــ تحديــده ويمكـن

 .معظمها فــي

الشمصـــية  اجــــه الفاعليــــةفـــي هــــذا الصــــدد أن طبيعــــة التحــــديات التــــي تو  Banduraويـــذكر بانـــدورا 

واإلنتاجيـــة،  وى اإلتقـــــان، وبـــــذل الجهـــــد، والدقـــــة،ئل منـــــل: مســــتبممتلـــــ  الوســـــا يمكــــن الحكـــــم عليهـــــا

ـــم تعـــد أن ـــإن القضـــية ل ـــذاتي. ف ـــوب، فمـــن خـــالل التنظـــيم ال ـــذاتي المطل فــردًا مــا  والتهديــد، والتنظــيم ال

بنفسـه  جــزيــه الفاعليــة لينينــًا عــن طريــق الصــدفة، ولكــن هــي أن فــردًا مــا لديمكن أن ينجـز عمـاًل مع

 .من خالل مواجهة ممتل  حامت العدول عن األداء منظمة؛وبطريقة 

 وتعنـي انتقـال توقعـات الفاعليـة إلـى مواقـ  مشـابهة، فـاألفراد لالبـًا مـا يعممـون إحساســهم: العمومية 

موميــة العأن  Banduraـدورا يــذكر بانـ، و لمواق  المشـابهة للمواقـ  التـي يتعر,ـون لـهبالفاعلية في ا
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المتســعة فـــي مقابــل المجــامت المحـــددة، وأنهــا تمتلــ  بـــاختالف  تحــدد مــن خــالل مجـــامت األنشــطة

نـــات أو القـــدرات األنشـــطة، والطـــرق التـــي تعبـــر بهـــا عـــن اإلمكا عـــدد مـــن األبعـــاد منـــل: درجـــة تشـــابه

للمواقـــ ، وخصـــائص الشـــمص  رات الوصـــفيةخـــالل التفســـي ومــــن الســــلوكية، المعرفيــــة، والوجدانيــــة،

 .المتعلقة بالسلو  الموجه

 أنهــــا تتحــــدد فــــي ,ــــوء خبــــرة الفــــرد ومــــدى مالءمتهــــا للموقــــ ، Banduraويــــذكر بانــــدورا : القــــوة 

 واجهــــةــــد أكنــــر فــــي ممرتفعــــة يمكنــــه المنــــابرة فــــي العمــــل، وبــــذل جهوأن الفــــرد الــــذي يمتلــــك توقعــــات 

ـــاق ـــرات الشـ ـــدىةالمبـ ـــرد ومـ ـــرة الفـ ـــوء خبـ ـــدد فــــي ,ـ ـــذات تحـ ـــة الـ ـــات فاعليـ ـــوة توقعـ ـــى أن قـ ـــد علـ  ، ويؤكـ

الشمصــــية تعبــــر عــــن  ويؤكـــد بانـــدورا فـــي هـــذا الصــــدد أن قــــوة الشــــعور بالفاعليــــة .مالءمتهـــا للموقـــ 

ار األنشـطة التـي سـوف تــؤدي بنجــاح، كمــا يــذكر اختي كن منتفعة التي تموالقدرة المر  المنـابرة العاليـة

حالــة التنظــيم الــذاتي للفاعليــة فــإن النــاس ســوف يحكمــون علــى  قــتهم فــي أداء النشــاو  أيضـــًا أنـــه فـــي

 .محددةخالل فترات زمنية  بشكل مـنظم فـي

 فعالية الذات : مصادر

 الية الذات وهي:عفأربعة مصادر ل إلى( 2003أحمد ) أشار

ـــة : النجـــاح فـــي األداء يرفـــا فاعليـــة الـــذات بمـــا يتناســـب مـــا صـــعوبة العمـــل، أوال: اإلنجـــا ات األدائي

واألعمـــال التـــي تنجـــز بنجـــاح مـــن قبـــل الفـــرد أكنـــر فعاليـــة مـــن تلـــك التـــي يتممهـــا بمســـاعدة اآلخـــرين، 

 د.ل ما لدينا من جهضواإلخفاق يؤدي في األللب إلى إنقاص الفعالية حين نعرف أننا بذلنا أف

مالحظـة نجاحـات اآلخـرين يرفـا فعاليـة الـذات، ومالحظـة فـرد آخـر بالكفـاءة  لانيا: الخبرات البديلـة: 

 نفسها وهو يمفق في عمل يميل إلى خفض فعاليات الذات.
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قدراتــه الذاتيــة علــى أداء المهــاذ الصــعبة، وإنجازهــا بنجــاح، ممــا قناعــة الفــرد ب لالثــا: اإلقنــال اللفظــي: 

دائــه، ومواجهــة الصــعاب، وتحملــه المســؤولية، والمنــابرة فــي تحقيــق ، وتقييمــه ألرهيقتضــي تنظــيم تفكيــ

 . أهدافه ما شعوره بالنقة في النفس

امنفعـــال الشـــديد يمفـــض األداء عـــادة، ومتغيـــرات امســـتنارة تـــرتبط بعـــدة  ة االنفعاليـــة:ر رابعـــا: االســـتثا

 .طبيعة العمل -متغيرات منها مستوى امستنارة الدافعية المدركة لالستنارة 

 : أنوال فاعلية الذات
ي هـ فقـط هذاتـ وأنفاعلية الذات يرتبط فقـط بـذات الفـرد  حمصطل نراد أض األفبع ذهن إلىادر قد يتب

يعـيش  يذبـالمحيط الـ الفاعليـة تـرتبط ناع ممتلفـة مـو عـرج أنـ منبد لنا  م كانلذا  هيحدد فاعليت نم

 : للفاعلية اع الممتلفةو ناألذه ه نعة مو لمجم اً فيما يلي عر,و الفرد  هفي

 المواطنـون ميـة قـد تـرتبط بأحـداث م يسـتطيا و ة القالفاعليـ نأ (1990) ر جابركذي :ية القوميةللفاعا

 امجتمــــــاعي الســــــريا فــــــي أحــــــد والتغيــــــرجيــــــا الحدينــــــة، و لو نكأ ير التانتشــــــار تــــــ لمنــــــ ،اهــــــير عليســــــال

ــــي تجــــو  ،المجتمعــــات ــــي أجــــزاء أخــــر  ي ر األحــــداث الت ــــي و  م،العــــال نمــــ ى ف ــــى لهــــا يكــــون الت ــــأ ير عل  ت

ـــــ أنفســـــهم نمعتقـــــدات عـــــالـــــداخل، كمـــــا تعمـــــل علـــــى إكســـــابهم أفكـــــارًا و فـــــي  يعيشـــــون  نمـــــ  همار باعتب

 بلد واحد. ة أوواحد قوميةب أصحا

جموعة تؤمن بقدراتها وتعمل في نظاذ جماعي لتحقيق المسـتوى المطلـوب موهي  :ية الجماعيةلالفاع

وأن الكنيـر مـن  األفـراد يعيشـون ليـر منعـزلين اجتماعيـًا. ى أن( إلـBandouraمنها، ويشـير بانـدورا )

تغييـر فعـال، ة إلحـداث أي عيـة والمسـاندالمشكالت والصعوبات التـي يواجهونهـا تتطلـب الجهـود الجما

وإدرا  األفراد لفاعليتهم الجماعية يؤ ر فيما يقبلون على عمله كجماعات، ومقدار الجهد الذي يبذلونه 

 (.2005لديهم إذا فشلوا في الوصول إلى نتائج )أبو هاشم،  وقوتهم التي تبقى
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موقـ  معـين،  ج إيجابيـة فـيذي يحقـق نتـائوهي قدرة الفـرد علـى أداء السـلو  الـ فاعلية الذات العامة:

بحيـث يسـتطيا الـتحكم فــي الضـغوو الحياتيـة التــي تـؤ ر علـى سـلوكه، وإصــدار التوقعـات الذاتيـة عــن 

التــي يقــوذ بهــا، والتنبــؤ بالجهــد والنشــاو والمنــابرة الالزمــة لتحقيــق العمــل  كيفيــة أداء مهامــه واألنشــطة

 (.2013المراد القياذ به )عبيد، 

وهــي أحكــاذ األفــراد الماصــة المرتبطــة بمقــدرتهم علــى أداء مهمــة محــددة فــي  لــذات الخا ــة:فاعليــة ا

إلعــراب أو التعبيــر )أبــو نشــاو محــدد مــناًل فــي الريا,ــيات: امشــكال الهندســية، وفــي اللغــة العربيــة: ا

 (.2014عون، 

وب فيهـا، بمسـتويات مرلـوهي إدرا  الفرد لقدرته على أداء المهاذ التعليمية  فاعلية الذات األكادقمية:

د تتـــأ ر بعـــدد مـــن المتغيـــرات منهـــا: حجـــم الفصـــل الدراســـي، عمـــر الدارســـين، مســـتوى امســـتعدا وهـــي

 (.2006عزب، األكاديمي للتحصيل الدراسي )

 علية الذات:ص فاخصائ

 تتمنل خصائص فاعلية الذات فيما يلي:

 اعره.إمكاناته ومشمجموعة من األحكاذ والمعتقدات والمعلومات عن مستويات الفرد و  -1

  قة الفرد بنجاحه في أداء مهمة أو عمل معين يقوذ به. -2

 توقعات الفرد ألدائه في المستقبل. -3

ائج مرلوبــة، وهــي ليســت مجــرد إدرا  أو تحتــاا فاعليــة الــذات لبــذل الجهــد مــن أجــل تحقيــق نتــ -4

 توقا.

ر الدافعيـة ,ـافة إلـى تـوفتوفر القـدرة وامسـتطاعة سـواًء النفسـية أو العقليـة أو الفسـيولوجية، باإل -5

 (.2012ي المواق  )النجار، ف
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فاعلية الذات تقاس علـى أنهـا توقعـات محـددة تـرتبط بسـلو  معـين وم تقـاس بوصـفها سـمة مـن  -6

 سمات الشمصية.

فاعليــة الــذات قابلــة للتعمــيم مــن خــالل الســلوكيات والمواقــ  الممتلفــة بنــاًء علــى مــدى  عــاتتوق -7

 ات المطلوبة.التشابه بينهما من حيث المهار 

م تركــز علــى المهــارات التــي يمتلكهــا الفــرد فقــط، ولكنهــا تركــز علــى حكــم الفــرد مــن خــالل مــا  -8

 يستطيا القياذ به من مهارات يمتلكها.

عــل الفــرد مــا البيئــة ومــا اآلخــرين، كمــا تنمــو مــن خــالل تنمــو مــن خــالل تفاإن فاعليــة الــذات  -9

 التدريب واكتساب المبرات الممتلفة.

امــل منــل: صــعوبة الموقــ ، كميــة الجهــد المبــذول، مــدى عديــد مــن العو يــة الــذات بالتتحــدد فاعل -10

 منابرة الفرد.

تطـوير وذلـك بزيـادة يـة والللتنم وهذه المصائص يمكن من خاللها إخضاع فاعلية الذات اإليجابية

 (.2013التعرج للمبرات المناسبة )عبيد، 

 :فاعلية الذاتل المفسرة نظرياتال

 :لذات لباندورانظرية فاعلية ا

، )أسـس التفكيـر واألداء: النظريـة المعرفيـة امجتماعيـة(( في كتابـه Bandura, 1986يشير باندورا )

ا عرفيـة امجتماعيـة التـي و,ـا أسسـها، التـي أكـد فيهـبأن نظرية فاعلية الـذات اشـتقت مـن النظريـة الم

مـــل المعرفيـــة، وممتلـــ  العوا بـــأن األداء اإلنســـاني يمكـــن أن يفســـر مـــن خـــالل المقابلـــة بـــين الســـلو ،

والشمصــية، والبيئيــة، وفيمــا يلــي امفترا,ــات النظريــة والمحــددات المنهجيــة التــي تقــوذ عليهــا النظريــة 

 :المعرفية امجتماعية
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 رة علــى عمــل الرمــوز والتــي تســمح بإنشــاء نمــاذا داخليــة للتحقــق مــن فاعليــةفــراد القــديمتلــك األ •

ــــاذ بهــــا، وتطــــوير مج ــــل القي ــــار الفر,ــــي لهــــذه ن األفعــــال وامموعــــة مبتكــــرة مــــالتجــــارب قب ختب

المجموعـــة مــــن األفعــــال مــــن خــــالل التنبــــؤ بالنتــــائج وامتصــــال بــــين األفكــــار المعقــــدة وتجــــارب 

 .اآلخرين

 معـــين، كمـــا أنهـــا موجهـــة عـــن طريـــق القـــدرة علـــى التفكيـــر الســـلو  ذات هـــدفإن معظـــم أنـــواع  •

 .رموزرة على عمل الكبير على القدالمستقبلي، كالتنبؤ أو التوقا، وهي تعتمد بشكل 

، وتقييمهـا  يمتلك األفراد القدرة على التأمل الذاتي، والقدرة على تحليـل األفكـار والمبـرات الذاتيـة •

 .ن األفكار والسلو كم الذاتي في كل مالقدرات تتيح التح وهذه

، اشـر فـي سـلوكهميمتلك األفراد القدرة على التنظيم الـذاتي، عـن طريـق التـأ ير علـى الـتحكم المب •

تيار أو تغيير الظروف البيئية، والتي بدورها تؤ ر في السلو ، كما يضا األفـراد وعن طريق اخ

ء علــى هــذه المعــايير، وبالتــالي يمكــنهم معــايير شمصــية لســلوكهم، ويقومــون بتقيــيم ســلوكهم بنــا

 .بناء حافز ذاتي يدفا ويرشد السلو 

يــق المالحظــة يقلــل والــتعلم عــن طر ين ونتائجهــا، يــتعلم األفــراد عــن طــرق مالحظــة ســلو  اآلخــر  •

بشكل كبيـر مـن امعتمـاد علـى الـتعلم عـن طريـق المحاولـة والمطـأ، ويسـمح بامكتسـاب السـريا 

 .ليس من الممكن اكتسابها فقط عن طريق الممارسةللمهارات المعقدة، والتي 

بيولوجيــــة( وانفعاليــــة، و  تتفاعـــل كــــل مـــن األحــــداث البيئيـــة والعوامــــل الذاتيـــة الداخليــــة )معرفيـــة، •

بطريقة متبادلة. فاألفراد يستجيبون معرفيًا وانفعاليًا وسلوكيًا إلى األحداث البيئيـة، ومـن  سلو وال

والذي بدوره يؤ ر ليس فقـط علـى  التحكم على سلوكهم الذاتي،القدرات المعرفية يمارسون  خالل
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ة المتبادلــة ي مبــدأ الحتميــبيولوجيــة، عــدو ولكــن أيضــًا فــي الحــامت المعرفيــة وامنفعاليــة وال البيئــة

 .من أهم افترا,ات النظرية المعرفية امجتماعية

 Shell & Murphy):شيل وميرفي )نظرية 

أن فاعليــة الــذات عبــارة " عــن ميكــانيزذ" ينشــأ مــن خــالل ى إلــPagares, 1996) يشــير باجــارس )

ية الماصــة بالمهمــة، وهــي ومهاراتــه امجتماعيــة والســلوك تفاعــل الفــرد واســتمدامه بإمكاناتــه المعرفيــة،

 قــة الفــرد بنفســه وقدرتــه علــى النجــاح فــي أداء هــذه المهمــة، أمــا توقعــات الممرجــات أو النــاتج تعكــس 

د فـي ,ـوء العالقـة بــين أداء المهمـة بنجـاح ومـا يتصـوره الفـرد عـن طبيعــة النهـائي للسـلو  فهـي تتحـد

 Shell & Murphy) وميرفـي )ل شي نظريةأهداف السلو ، وبينت هذه الممرجات، أو الوصول إلى 

ـــه المعرفيـــة، ومهاراتـــه  ـــر عـــن إدراكـــه إلمكانات ـــة عنـــد الفـــرد تعب أن التوقعـــات الماصـــة بالفاعليـــة الذاتي

كية الماصة باألداء أو المهمة المتضمنة في السلو ، وتنعكس على مدى  قة الفرد امجتماعية والسلو 

قــ  وقدرتــه علــى اســتمدامها فــي تلــك المواقــ ، و مالالزمــة لل بنفســه، وقدرتــه علــى التنبــؤ باإلمكانــات

 .وفاعلية الذات لدى األفراد تنبا من سماتهم الشمصية العقلية وامجتماعية اومنفعالية

 Schwarzer):ر )نظرية شفارتس

 ينظـــر شفارتســـر للفاعليـــة الذاتيـــة علـــى أنهـــا عبـــارة عـــن بعـــد  ابـــت مـــن أبعـــاد الشمصـــية، تتمنـــل فـــي

 علـى التغلـب علـى المتطلبـات والمشـكالت الصـعبة التـي تواجـه الفـرد خـالل رةقـدقناعات ذاتيـة، وفـي ال

 لسلو ، وتقوذ على التحضيرالتصرفات الذاتية، وأن توقعات الفاعلية الذاتية تنسب لها وظيفة توجيه ا

 ويفكـر بهـا  أو اإلعداد للتصرف، و,ـبطه والتمطـيط الـواقعي لـه، ألنهـا تـؤ ر فـي الكيفيـة التـي يشـعر

الذاتيـة ي ترتبط على المستوى امنفعالي بصـورة سـلبية مـا مشـاعر القلـق وامكتئـاب والقيمـة فه، الناس

 المنمفضة . 
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 وبالتقليــــــــل مــــــــن قيمــــــــة الــــــــذات، ويبــــــــين ،تشــــــــا ميةوتــــــــرتبط علــــــــى المســــــــتوى المعرفــــــــي بــــــــالميول ال 

                   مشــكلةل حــ اعتقــاد اإلنســان بامتالكــه ســلوكيات توافقيــة مــن أجــل الــتمكن مــن زادشفارتســر" أنــه كلمــا "

       بصـــــــورة عمليــــــــة، كـــــــان أكنـــــــر انــــــــدفاعًا لتحويـــــــل هــــــــذه القناعـــــــات أيضـــــــًا إلــــــــى ســـــــلو  فاعــــــــل مـــــــا 

((Schwarzer, 1994. 

 (:Victor Froomر فروم )وقع لفكتو نظرية الت

 وتفتـــرج أن اإلنســـان يســـتطيا إجـــراء Victor Froom"و,ـــا أســـس هـــذه النظريـــة "فكتـــور فـــروذ 

 التفكير قبل اإلقداذ علـى سـلو  محـدد، وأنـه سـوف يمتـار سـلوكًا واحـدًا بـين عـدد مـنك يةعمليات عقل

 ذات النفــا التـي ســيعود عليـه وعلــىبـدائل السـلو  الــذي يحقـق أكبــر قيمـة لتوقعاتــه، مـن حيــث النتـائج 

 فـي اختيـار نشــاو معـين مــن اً عملـه. ويلعـب عنصــر التوقعـات دورًا مهمــا فـي جعـل اإلنســان يتمـذ قــرار 

 عمـــل معـــين هـــي محصـــلة لـــنالث اءئل العديـــدة المتاحـــة؛ كمـــا ويشـــير مـــاهر إن دافعيـــة الفـــرد ألددالبـــا

 :عناصر

 .توقا الفرد أن مجهوده سيؤدي إلى أداء معين •

 .لفرد أن هذا األداء هو الوسيلة للحصول على عوائد ماديةا اتوق •

ر النال ــة الســابقة أو اصــعنن العائــد الــذي يحصــل عليــه ذو منفعــة وجاذبيــة، لــه إن الأتوقــا الفــرد  •

نـه بـاختالف األفـراد يمتلـ  التقـدير، إالتوقا والوسيلة والمنفعة تمنـل عمليـة تقـدير شمصـي للفـرد،  و 

 .وعليه فإن هذه العناصر النال ة تمنل عناصر إدراكيةفما يشعر به فرد آخر، 

 النال ـــة الســـابقة صـــرناتـــرى النظريـــة أن الفـــرد لديـــه القـــدرة والـــوعي بإمكانيـــة البحـــث فـــي ذاتـــه عـــن الع

 (.2003وإعطائها تقديرات وقيم )ماهر، 
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 مــــــن خــــــالل اســــــتعراج النظريــــــات الســــــابقة يتبــــــين أن فاعليــــــة الــــــذات تمنــــــل جــــــزء مــــــن إدرا  الفــــــرد

 عتقاداته، كما أنها نتاا تفاعل بين الفرد وبيئتـه، تـؤ ر فيهـا المبـرات الما,ـية وتـنعكس علـى خبـراتا و 

 بنـاء علـى أ ـر المبـرة السـابقة، ويمتلـ  األفـراد فـي فـاعليتهم الذاتيـة منلمـا باً لفرد المستقبلية إيجابًا وسل

 األفراد وتمنل فـاعليتهم الذاتيـة، يمتلفون في اعتقاداتهم، وإن هذه امعتقادات واألحكاذ هي التي تحر 

 .وهي محددات لسلوكهم

تـــؤ ر تـــأ يرًا عامـــًا علـــى  نيـــةمنفعاليـــة أو الوجداا كمـــا بينـــت تلـــك النظريـــات أن البنيـــة الفســـيولوجية او 

والحسية والعصـبية  ،وأنماطها الفاعلية الذاتية للفرد، وعلى ممتل  مجامت الوظائ  العقلية والمعرفية

السـابقة لفاعليـة الـذات،  الفرد. ومن خالل عرج النظريـاتنها جزء من سمات شمصية لدى الفرد، أل

تعمــل علــى تعــديل  تغيــرات النفســية والســلوكيةنجــد أنهــا تؤكــد علــى أن جميــا العمليــات التــي تحــدث ال

الشعور بفاعلية الذات، كما أنها تشير إلى معتقدات الفرد في قدرته على ممارسة التحكم في األحداث 

أيضًا بما يسـتطيا   تهتم بالمهارات التي يمتلكها الفرد فحسب، وإنما تهتمي تؤ ر في حياته، فهي مالت

 .لكهاالفرد عمله بالمهارات التي يمت

 :وجودة الحياةفاعلية الذات 

ـــــدى األخصــــائي النفســــي وامجتمــــاعي  ـــــذات ل ـــــة ال ــــذات جــــزء أساســــي مــــن مفهـــــوذ فاعلي إن مفهــــوذ ال

ها واإلنجازات التي يحققهـا األخصائي النفسي وامجتماعي والعالقـات امجتماعيـة فالمهمـات التـي يؤدي

لـدى األخصـائي ا,ـحة كـل الو,ـوح عـن فاعليـة الـذات جميعــا تعطـي صـورة و  واإلنسـانية التـي يبنيهـا

 .(2011)مصبح،  النفسي وامجتماعي

ـــالرلم مـــن ازدحـــاذ المكتبـــات بعلـــوذ التربيـــة وعلـــم الـــنفس  هـــذه  إم أن الباحـــث يجـــد فرالـــا كبيـــرا فـــيب

ــــــدى  الدراســــــات وم ــــــذات ل ــــــة الـ ــــــت مــــــن الحــــــديث عــــــن فاعلي ن  ن النفســـــيياألخصـــــائييســــــيما أنهــــــا خلـ

جـودة فانطلق الباحث ليسلط الضوء حول قضية مهمـة وهـي  أدوارهم المهمة، لهــم الذين مجتماعيينوا
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بــاذم كــل جهــد، باحنــا عــن أجــزاء  ئيين النفسيين وامجتماعيينخصالألفاعلية الذات الحياة وعالقتها ب

وعا مرتبطــا ـات مشـكال فـي النهايـة مو,ـكونالم ومكونـات فاعليـة الـذات. حيـث اخـذ يجمـا ويـربط هـذه

جــــودة الحيـــاة وعالقتهــــا بفاعليــــة الــــذات لـــدى مقــــدمي المــــدمات النفســــية ومتكــــامال ووا,ـــــحا بعنـــــوان "

ومــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف الدراســة قــاذ الباحــث بــإجراء ." جتماعيــة فــي وكالــة الغــوث الدوليــةوام

 وة من ذلك.دراسة ميدانية وتوصل إلى النتائج المرج
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 الدراسات السابقة
 دراسات العربية:ال

دراســة هــدفت إلــى معرفــة مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأ رهــا  (2017أجــرى الهاشــمي والعةــايلة )

العربيــة الســعودية مــن بالمملكــة  الفاعليــة التنظيميــة فــي المستشــفيات العســكرية بمنطقــة الريــاج علــى

الوصـفي التحليلـي، وقـد تـم اختيـار عينـه عشـوائية  راسـة المـنهجواعتمدت الدوجهة نظر العاملين فيها، 

ى مجموعـة توصـلت الدراسـة إلـو  ،استبانة 450)طبقيه من العاملين في هذه المستشفيات، وتم توزيا )

ائج، وأهمهـــا أن مســـتوى جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي المستشـــفيات مـــن النتـــ

 .3.18) يفية )يث بلغ المتوسط الحسابي لجودة الحياة الوظالعسكرية كانت بدرجة متوسطة ح

انــت كمــا وجــد أن مســتوى الفاعليــة التنظيميــة فــي المستشــفيات العســكرية مــن وجهــة نظــر العــاملين ك

، وكمــا أشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات دملــة 3.26)بدرجــة متوســطة وبلــغ المتوســط الحســابي )

ســية والمبــرة حيــث ة الحيــاة الوظيفيــة والتــي تعــزى لمتغيــر الجنإحصــائية فــي تصــورات المبحــو ين لجــود

وجــود  ســنوات، وأظهــرت النتــائج عــدذ6 كانـت النتــائج لصــالح ليــر الســعوديين وذوي المبــرة أقـل مــن 

تعــزى للمتغيــرات )جهـــة ئية فــي تصــورات المبحـــو ين لجــودة الحيــاة الوظيفيــة فــروق ذات دملــة إحصــا

يفي، وطبيعــة العمــل، والنــوع والحالــة امجتماعيــة، والتصــني  الــوظ العمــل، والعمــر، والمؤهــل العلمــي،

ن تحقيـق امجتماعي(. وأوصت الدراسة بالحرص علـى وجـود نظـاذ وا,ـح ومالئـم للترقيـات بمـا يضـم

 .أهداف المستشفيات وطموحات عامليها

لإلنجــاز التعــرف علــى القيمــة التنبؤيــة لفاعليــة الــذات والدافعيــة دراســة هــدفت  (2016وأجــرت حســن )

بجامعة الدماذ في السعودية، باإل,ـافة  يا بكلية التربيةبجودة الحياة لدى طالبات مرحلة الدراسات العل

دبي في متغيرات الدراسة )فاعلية الذات، ت التمصص العلمية واألإلى التعرف على الفروق بين طالبا

( طالبـــة مـــن طالبـــات 120مـــن )الدافعيـــة لإلنجـــاز، وأبعـــاد جـــودة الحيـــاة(، وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة 
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ة المتمنلـة فـي مقيـاس مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة الـدماذ، وتـم تطبيـق أدوات الدراسـ

ـــاة )إعـــفاعليـــة الـــذات، و  داد الباحنـــة(، ومقيـــاس جـــودة الحيـــاة النفســـية إعـــداد رايـــف مقيـــاس جـــودة الحي

ز لهيرمــــانز ترجمــــة فــــاروق عبــــد الفتــــاح (، ومقيــــاس الدافعيــــة لإلنجــــا2009وتعريــــب أحمــــد جنيــــدي )

ـــات ا1987) ـــة إحصـــائيًا بـــين طالب ـــى وجـــود فـــروق دال لتمصـــص العلمـــي (، وقـــد توصـــلت الدراســـة إل

رة الوقــت وشــغل أوقــات الفــراب وكانــت الفــروق لصــالح راســة عــدا بعــد جــودة إداواألدبــي فــي متغيــرات الد

 طالبات التمصص العلمي. 

التعـــرف علـــى أســـاليب مواجهـــة الضـــغوو النفســـية وعالقتهـــا ت بدراســـة هـــدف (2016قـــام عطـــا هللا )و 

روق في وتحديد الف  بفاعلية الذات وجودة الحياة لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

جهة الضغوو لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس تبعًا للنوع والدرجة الوظيفية، وقد تكونت ليب مواأسا

ني أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصـورة، وقـد اسـتمدذ الباحـث مقيـاس ( من معاو 150العينة من )

ميعهــا مــن إعـــداد ة الـــذات، ومقيــاس جــودة الحيــاة )وجأســاليب إدارة الضــغوو النفســية، ومقيــاس فاعليــ

باحــث(، وقــد أســفرت نتــائج الدراســة عــن أن أكنــر أســاليب مواجهــة الضــغوو اســتمدامًا لــدى معــاوني ال

كانت طلب الدعم الروحي، التمني، طلب الدعم امجتماعي، التوجـه نحـو حـل أعضاء  هيئة التدريس 

عـدذ وصـلت الدراسـة إلـى ممارسـة األنشـطة البديلـة، كـذلك ت المشكلة، التوجه نحـو امنفعـال، التجاهـل،

وجود فروق دالة إحصائيًا بين معاوني أعضاء هيئة التدريس تبعًا للنوع والوظيفة فـي أسـاليب مواجهـة 

ووجود فروق دالة إحصائيًا بين معاوني أعضـاء هيئـة التـدريس المنمفضـين والمـرتفعين فـي الضغوو، 

طلـــب الــــدعم األنشـــطة البديلـــة، )التوجـــه نحـــو حـــل المشـــكلة، ممارســـة فاعليـــة الـــذات علـــى أســـاليب: 

الروحي( لصالح المرتفعين فـي فاعليـة الـذات، ووجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين معـاوني أعضـاء هيئـة 

ــاة علــى أســاليب: )التوجــه نحــو حــل المشــكلة، طلــب التــدري س المنمفضــين والمــرتفعين فــي جــودة الحي

 ة الحياة.الروحي( لصالح المرتفعين في جود الدعم امجتماعي، طلب الدعم
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التعرف على فاعليـة برنـامج تعليمـي فـي تنميـة المسـتوى المعرفـي دراسة هدفت  (2015لي )وأجرى ع

( أمـًا لتلميــذ 22قليـًا وأ ـره علــى جـودة الحيـاة لــديهن. وتكونـت العينـة مــن )ألمهـات التالميـذ المعــاقين ع

. وتراوحـت ( لكـل منهمـا11تـم تقسـيمهن إلـى مجمـوعتين )التجريبيـة والضـابطة( بواقـا )معاق عقليـًا، و 

( ســنة. وقــد اســتمدذ 7.2( وانحــراف معيــاري )32.5( ســنة، بمتوســط قــدره )44 – 23أعمــارهن بــين )

 & Amaya( ومقيــاس جــودة الحيــاة  Abbeduto et al., 2012لمعرفــي )مقيــاس المســتوى ا

Tomasini, 2014)لنسـبة لمقيـاس (، والبرنـامج التعليمـي )إعـداد الباحـث(. وأشـارت نتـائج الدراسـة با

الدعــم المعرفـي إلـى وجـود فــروق ذات دملـة إحصـائية فـي القيــاس البعـدي باتجـاه المجموعـة التجريبيــة 

(، وإلــى عــدذ وجــود فــروق فــي القيــاس 0.01والدرجــة الكليــة عنــد مســتوى دملــة ) فــي األبعــاد الفرعيــة

لمقيـاس جـودة  ( وبالنسـبة0.01عقليـًا( عنـد مسـتوى دملـة ) التتبعي عدا البعد السابا )حقوق المعـاقين

الحيـــاة أشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــروق ذات دملـــة إحصـــائية فـــي القيـــاس البعـــدي باتجـــاه المجموعـــة 

( فــي األبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة، ولــم توجــد فــروق دالــة فــي 0.01عنــد مســتوى دملــة ) التجريبيــة

سـات السـابقة وطـرح التوصـيات النظري والدرابتفسير النتائج وفق التراث  القياس التتبعي. وقاذ الباحث

 .والمقترحات البحنية

ودة كير اإليجابي وعالقته بجالتعرف على مستويات التفبدراسة  دفت  (2015وقام النجار والطالل )

ج الوصفي التحليلي، هالحياة لدي العاملين بالمؤسسات األ لية بمحافظات لزة، واستمدذ الباحنان المن

تطبيـق أداتـي الدراسـة و مـا: مقيـاس التفكيـر اإليجـابي إعـداد: عبـد السـتار  لدراسـة تـمولتحقيق أ ـداف ا

مــن  اً ( فــرد100حنين، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )( ومقيــاس جــودة الحيــاة إعــداد البــا2008إبــرا يم )

( مـن اإلنـاث، وأشــارت 36( مـن الـذكور، و )64العـاملين بالمؤسسـات األ ليـة بمحافظـات لـزة مــنھم )

(، وقـــد حظـــي مجـــال الشـــعور بالر,ـــا علـــى 73يـــر اإليجـــابي حصـــل علـــى درجـــة )%ئج أن التفكالنتـــا

جازفة اإليجابية على المرتبـة التاسـعة واألخيـرة ( بينما حظي مجال الم84.1المرتبة األولى بدرجة )%
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(، وقـد حظـي 73.6كما أظھرت النتائج أن الشعور بجودة الحياة حصل علـى )%(، 48.5بدرجة )%

(، بينمــا حظــي المجــال الــوظيفي علــى المرتبــة 85.1لمرتبــة األولــى بدرجــة )%جتمــاعي باالمجــال ام

رتبـاو دالـة إحصـائية بـين التفكيـر ائج وجـود عالقـة ا(، كما بينـت النتـ64.8%الرابعة واألخيرة بدرجة )

اإليجــابي والشــعور بجــودة الحيــاة، كمــا توصــلت النتــائج إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي مجــامت 

يـــر اإليجـــابي تعـــود لمتغيـــر النـــوع امجتمـــاعي لصـــالح الـــذكور، ولمتغيـــر الـــدخل لصـــالح قيـــاس التفكم

يــر المبــرة لصــالح أصــحاب المبــرة أكنــر مــن خمــس شــيقل(، ولمتغ1500أصــحاب الــدخل )أكنــر مــن 

وجــود فــروق دالــة دالــه كمــا أشــارت النتــائج   .ســنوات مقارنــة بأصــحاب المبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات

لشـــعور بجـــودة الحيــاة تبعـــًا لمتغيــر النـــوع امجتمـــاعي لصــالح الـــذكور، وتبعـــًا ى مقيــاس اإحصــائية علـــ

شــيقل(، وتبعــًا لمتغيــر الميــرة لصــالح المبــرة 1500لمتغيــر الــدخل لصــالح أصــحاب الــدخل )أكنــر مــن 

ـــالمبرة أقـــل مـــن خمـــس ســـنوات، وأوصـــت الدراســـة العـــام ـــى أكنـــر مـــن خمـــس ســـنوات مقارنـــة ب لين عل

أسـاليب  هموإكسـاب هليـةيـة التفكيـر اإليجـابي لـدي العـاملين بالمؤسسـات األعلـى تنم ةهليـالمؤسسات األ

 .همن جودة الحياة لديالتعامل اإليجابي ما اآلخرين بما يؤدي إلى تحسي

تـم التطـرق حيـث جـودة الحيـاة فـي العـالم العربـي،  دراسة هدفت التعرف على( 2015امحمد )وأجرى 

تــد إلــى العصــر اليونــاني فــي كتــاب األخــالق ألرســطو، ولــم تــرق إلــى مي إلــى تــاريخ جــودة الحيــاة الـــذي

مــا ظهــور علــم الــنفس اميجــابي، ولقــد كــان لعلــم  ي بدايــة القــرن الحـــاليمســتوى امهتمــاذ الالئــق إم فــ

وفيهـــا تقـــديم تعـــاريف  .الـــنفس الســـبق فـــي فهـــم وتحديـــد المتغيـــرات المـــؤ رة علـــى جـــودة حيـــاة اإلنســـان

امتجاهـات  ، وبعــدها تو,ــيحظمـة الصـحة العالميـة وبعـض البـاحنين العــربممتصرة منهـا تعريـف من

 ة الحياة  م، تم التطرق إلى الدراسات العربية التي تناولـت مصـطلح جـودة الحيـاةالنظرية المفسرة لجود

وعالقتــه بــبعض المتغيــرات النفســية والديمغرافيــة وذلــك مــن خــالل ذكــر عنــوان الدراســة وهــدفها وعينتهــا 

رى إليها، إم انه لم يتم عـرج كـل الدراسـات فتمـت اإلشـارة إلـى دراسـات شـائعة أخـ لنتائج المتوصـلوا
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إلــى أن البحــوث لــم تشــمل كامــل العــالم العربــي  الدراســةوخلصــت  .تالهــا تحليــل مبســط لهــذه الدراســات

لـم عمـان ومصـر والجزائـر كمـا أن البحـوث العربيـة  وإنما حصرت في بعض الدول على لرار سـلطنة

 .تدرس جميا فئات المجتما

التعرف على فاعليـة برنـامج إرشـادي فـى تحسـين جـودة الحيـاة دراسة هدفت  (2014وأجرت حجا ي )

. كمـا هـدفت إلـى نسـاء الفلسـطينيات فـى مرحلـة انقطـاع الطمـثفى ,وء تنميـة الفعاليـة الذاتيـة لـدى ال

الفعاليـة الذاتيـة، وجـودة  مقياسـيالكش  عن دملة الفروق بين متوسـطات درجـات عينـة الدراسـة علـى 

التتبعـي للمقياســين، وتكونـت عينـة الدراســة الحيـاة قبـل تطبيـق البرنــامج اإلرشـادي وبعـده، وفــي القيـاس 

ـــة ا14مـــن ) ( اللـــواتي ســـجلن 55-45نقطـــاع الطمـــث ممـــن تتـــراوح أعمـــارهن بـــين )( ســـيدة فـــي مرحل

تمدمت الدراســة مقياســي الفعاليــة ة. واســمســتويات منمفضــة فــي مقياســي الفعاليــة الذاتيــة، وجــودة الحيــا

الذاتيــة، وجــودة الحيــاة، وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات دملــة إحصــائية عنــد مســتوى دملــة 

عينـة الدراسـة علـى مقيـاس الفعاليـة الذاتيـة، وجـودة الحيـاة قبـل تطبيـق ( بين متوسطي درجـات 0.01)

( بــين 0.01صــائية عنــد مســتوى دملــة )لــة إحالبرنــامج اإلرشــادي وبعــده، وعــدذ وجــود فــروق ذات دم

لبعـدي متوسطي درجات عينة الدراسـة علـى مقيـاس جـودة الحيـاة ومقيـاس الفعاليـة الذاتيـة فـي القيـاس ا

 والتتبعي. 

التعـرف علـى جـودة الحيـاة وعالقتهـا بتقـدير الــذات بدراسـة هـدفت  (2014ت آدم والجاجـان )كمـا قامـ

ـــم الـــنفس واإلرشـــا ســـي فـــي كليـــة التربيـــة بجامعـــة دمشـــق، حســـب متغيـــرات د النفلـــدى طلبـــة قســـمي عل

ذ مقياس ، والتمصص الدراسي )علم النفس، اإلرشاد النفسي( لدى عينة البحث. وقد تم استمداالجنس

(، ومقيـــاس تقـــدير الـــذات مـــن إعـــداد 2006جـــودة الحيـــاة لطلبـــة الجامعـــة مـــن إعـــداد )منســـي وكـــاظم، 



 

 40 

ـــم الـــنفس 50(، بيـــنهم )100) العينـــة(، وبلـــغ عـــدد أفـــراد 2006)فاكهـــة جعفـــر،  ( مـــن طلبـــة قســـم عل

 :( من طلبة قسم اإلرشاد النفسي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية50و)

ث تقـدير الـذات لـدى أفـراد عينـة البحـد عالقة ارتباطية ذات دملة إحصائية بين جـودة الحيـاة و م توج 

فروق تبعًا للتمصـص الدراسـي فـي جـودة د جو دذ و ، وعفروق تبعًا للجنس في جودة الحياةوعدذ وجود 

سـي فـروق تبعـًا للتمصـص الدرا، وعـدذ وجـود فـروق تبعـًا للجـنس فـي تقـدير الـذات ، وعدذ وجـودالحياة

 .في تقدير الذات

الكشـــ  عـــن طبيعـــة العالقـــة التـــي تـــربط بـــين جـــودة الحيـــاة دراســـة هـــدفت  (2014وأجـــرت شـــيخي )

والتعـــرف علـــى مســـتويات جـــودة الحيـــاة المدركـــة عنـــد جـــامعي ومصـــادر طبيعـــة العمـــل عنـــد األســـتاذ ال

  عـــن الفـــروق فـــي الكشـــ، كمـــا هـــدفت الدراســـة  األســـتاذ الجـــامعي، أجريـــت الدراســـة بجامعـــة تلمســـان

الجــنس، الحالــة امجتماعيــة،  ات:مصــادر طبيعــة العمــل وجــودة الحيــاة بــين أفــراد العينــة تعــزى لمتغيــر 

اســـتبيان  وذلـــك مــن خـــالل تطبيــقا األســـتاذ الجــامعي، تســـب لهــســنوات األقدميــة واخـــتالف الكليــة المن

الدراسـة طبيعة العمـل ومسـتويات جـودة الحيـاة حسـب مقيـاس منظمـة الصـحة العالميـة، وتكونـت عينـة 

( أســتاذ جــامعي بــاختالف الجــنس ومــن أربعــة كليــات ولقــد تــم اســتمداذ المقــاييس الماصــة 100مــن )

 . بهذه المتغيرات

ارتباطيــة بــين مصــادر طبيعــة العمــل الماصــة باألســتاذ الجــامعي  عالقــةوجــود  :ولقــد أظهــرت النتــائج

( فــي 0.05عــدذ وجــود فــروق ذات دملــة إحصــائية عنــد مســتوى )و  .وجــودة الحيــاة بممتلــ  مجامتهــا

عــزى لمتغيــر الجــنس مــا عــدا بعــد الحــوافز مصــادر طبيعــة العمــل فــي متوســطات األســتاذ الجــامعي ت

ت فــروق فــي مصــادر طبيعــة العمــل فــي متوســطات األســاتذة تعــزى لــم تنبــوالترقيــة لصــالح الــذكور. و 

( فـي 0.05عدذ وجود فروق ذات دملة إحصائية عند مستوى )و  .ية والتمصص، والفئةلمتغير األقدم
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ولـم  .ا المجـال الجسـمي ومجـال امسـتقالليةجودة الحياة بمجامتهـا السـتة تعـزى لمتغيـر الجـنس مـا عـد

تماعيـــة مـــا عـــدا بعـــد العالقــــات جامتهـــا تعـــزى لمتغيـــر الحالـــة امجيـــاة بمتنبـــت فـــروق فـــي جـــودة الح

  (.0.05وامستقاللية واألقدمية عند مستوى دملة )

التعـرف علـى مسـتوى جـودة الحيـاة لـدى طلبـة جـامعتي دمشـق دراسـة هـدفت  (2012وأجرت نعيسة )

ـــد، النـــوع، التمصــص،)وتشــرين حســب متغيــرات  اســة علــى عينــة ت الدر حيــث أجريــ دخــل األســرة( البل

واســتمدذ مقيــاس جــودة الحيــاة لطلبــة  .( طالبــًا وطالبــًة مــن جــامعتي دمشــق وتشــرين360ونــة مــن )مك

 .وقد أشارت النتائج إلى وجود مستوى متدن من جودة الحياة الجامعية لدى طلبة الجـامعتين .الجامعة

ـــد، المحافظـــالتـــأ ير ال وع امجتمـــاعي )ذكـــر، أننـــى(، ة، النـــمشـــتر  للمتغيـــرات الديمغرافيـــة النال ـــة )البل

يـة(، وعـدذ وجـود عالقـة دالـة إحصـائيا بـين دخـل األسـرة وأبعـاد والتمصص )علوذ نظرية، علـوذ تطبيق

 .جودة الحياة. وبناءًا على النتـائج تـم و,ـا مجموعـة مـن المقترحات

اة لـدى ة الحيـعلـى قـيم تقـدير الـذات وجـود التعـرفهـدفت دراسـة   (2012) ن ووأجرت الـدليمي وآرـر 

رف على الفروق في تقدير الذات وجودة الحياة بين الصفوف الدراسية، مـا طالبات جامعة بابل، والتع

واســـتعملت الباحنـــات إيجـــاد عالقـــة امرتبـــاو بـــين تقـــدير الـــذات وجـــودة الحيـــاة لطالبـــات جامعـــة بابـــل، 

التـــي تـــم اختيارهـــا  البحـــث صـــفي باألســـلوب المســـح والعالقـــات امرتباطيـــة والمقارنـــة لعينـــةالمـــنهج الو 

بصــورة عشـــوائية طبقيــة مـــن طالبــات جامعـــة بابـــل فــي كليـــات تــم اختيارهـــا أيضــا بالطريقـــة العشـــوائية 

لصــفوف الدراســات القرآنيــة والتربيــة والعلــوذ بنــات والتربيــة الريا,ــية والتربيــة الفنيــة(، ول(والكليــات هــي 

(، واسـتعملت الباحنـات 2011-2010سـي )االدر  للعـاذ( طالبـة 82الناني والنالث والرابا فقـط وبعـدد )

أدوات البحث العلمي المناسبة ومقياسي تقدير الذات وجودة الحياة، وتـم إجـراء تجـربتين اسـتطالعيتين 

العلمية للمقياسـين  ( طالبة، وإيجاد األسس200على عينات من مجتما البحث األصلي البالغ عدده )

صـائيا ومـن  ـم مناقشـتها اعتمـادا علـى المصـادر العلميـة تهـا إحقيد الدراسة وبعد جما البيانات ومعالج
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خرجت الباحنات بعدة استنتاجات كان من أهمها: وجود عالقة ارتباو معنوية بـين تقـدير  ذات العالقة

جامعة بابل، كـذلك تفـوق طالبـات الصـ  الذات وجودة الحياة لدى طالبات الصفين النالث والرابا في 

ة ت وجودة الحياة، فضال عن صالحية مقياسي تقـدير الـذات وجـودة الحيـار الذاالرابا في متغيري تقدي

، وفـي ,ـوء هـذه امسـتنتاجات أوصـت الباحنـات التأكيـد علـى )عينـة البحـث(لدى طالبات جامعة بابل

الحيــاة علــى الطالبــات وامهتمــاذ بتــدعيم تقــدير إجــراء اختبــارات دوريــة لمقياســي تقــدير الــذات وجــودة 

عي ليــزداد الل منــاهج بــرامج اإلعــداد النفســي المنســقة مــا منــاهج التعلــيم الجــامك مــن خــللطالبــات وذلــ

 .إدراكهن بذاتهن

ــام حســين وآرــر  ــذات العامــة المدركــة كمتغيــر بدراســة هــدفت  (2010ن )ووق التعــرف علــى كفــاءة ال

سات المؤس حياة العمل وامحتراق النفسي لدى عينـة من النساء العامالت فيمعدل للعالقة بين نوعية 

ة المدركـة فـي تعـديل هـذه العالقـة. التعليمية، كما تهتم بفحص الدور الذي تقـوذ بـه كفـاءة الـذات العامـ

( مــن النســاء العــامالت فــي جامعــة القــاهرة، تراوحــت أعمــارهن بــين 150وتكونــت عينــة الدراســة مــن )

حتـراق النفسـي، اس امنة، واستمدمت الدراسة مقياس كفاءة الـذات العامـة المدركـة، ومقيـ( س25-55)

اء العـــامالت فـــي المؤسســـات التعليميـــة ومقيـــاس نوعيـــة حيـــاة العمـــل. وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن النســـ

يعــانين مــن تــدني مؤشــرات نوعيــة حيــاة العمــل، كمــا كشــفت عـــن وجــود ارتباطــات جوهريــة بــين نوعيــة 

عـديل العالقـة بـين نوعيـة فــي ت مل وامحتراق النفسي لديهن، دور كفاءة الذات العامــة المدركــةحياة الع

قة دالة إحصائيا بين دخل األسرة وأبعـاد جـودة الحيـاة. حياة العمل وامحتراق النفسي، وعدذ وجود عال

 وبناءًا على النتـائج تـم و,ـا مجموعة من المقترحات.   

ركها لتعـرف علـى فعاليـة الـذات المدركـة كمـا يـدادراسـة هـدفت  (2010لي )محمود والجمـا تكما أجر 

ن دراسيًا، وتأ يرها علـى جـودة الحيـاة لـديهم، حيـث أجريـت الدراسـة و ن، والمتعنر و لبة الجامعة المتفوقط
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( طالبًا 36( طالبًا وطالبًة من المتفوقين، و)166وطالبًة، منهم ) اً ( طالب202على عينة تكونت من )

ت، ومقيـاس جـودة الحيـاة ة الـذامن المتعنرين، وقد تم تطبيق أداتـي الدراسـة وهمـا مقيـاس فعاليـوطالبة 

ة إلى النتائج التالية: وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة وهما من إعداد الباحنتين، وقد توصلت الدراس

إحصــائيًا فــي  الحيــاة لــدى طلبــة الجامعــة. وعــدذ وجــود فــروق دالــة وجــودةإحصــائيًا بــين فعاليــة الــذات 

ـــة إفعاليـــة الـــذات بـــين الـــذكور واإلنـــاث، ووجـــود فـــروق  حصـــائيًا فـــي فعاليـــة الـــذات بـــين المتفـــوقين دال

المتفــوقين دراســيًا، كـذلك وجــدت فــروق دالـة إحصــائيًا فــي فعاليـة الــذات بــين والمتعنـرين دراســيًا لصـالح 

، ووجود فروق دالـة إحصـائيًا فـي  ية.طلبة األقساذ األدبية وامقساذ العلمية لصالح طلبة األقساذ العلم

تعنرين ث لصالح الذكور، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين المتفوقين والمواإلناجودة الحياة بين الذكور 

بـين طلبـة األقسـاذ  جـودة الحيـاةفـروق دالـة إحصـائيًا فـي  وعـدذ وجـوددراسيًا لصالح المتفوقين دراسيًا، 

   األدبية وامقساذ العلمية.

 سات الجنبية الدرا

ــا) )قــاذ  كــل مــن الضــغط لــة الصــحة النفســية و علــى حاهــدفت التعــرف بدراســة  (Babak, 2011باب

اإلدراكي وفاعلية الـذات المدركـة بـين المـراهقين الـذكور مـن الطـالب اإليـرانيين، حيـث اسـتمدذ المـنهج 

واسـتمدذ الباحـث ( من طالب المدارس العليـا، 866أجريت الدراسة على عينة مكونة من )و الوصفي، 

(، ومقيـاس الضـغوو، ومقيـاس فاعليـة Gold Berg et al, 1997مقيـاس الصـحة العامـة مـن إعـداد )

توصــلت الدراســة أن الــذين لــديهم فاعليــة ذات مرتفعــة يســتطيعون مواجهــة الضــغوو وصــحتهم  الــذات.

ممـا  ؛ومواجهتهـا بينما الذين لديهم فعالية ذات أقل يصعب عليهم التعامل مـا الضـغوو ،النفسية جيدة

 سي.ج النفيؤدي إلى زيادة التوتر والتعرج للقلق والمر 

دراسـة هـدفت معرفـة مسـتوى  (Al Rabadi & Salem, 2018الربةـي وسـالم )أجـرى كـل مـن و 

التفكير العالي وعالقته بجودة الحيـاة لـدى طلبـة كليـة المجتمـا بجامعـة عجلـون، وقـد ُصـممت الدراسـة 
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ة ة طريقـيا المستوى على جودة الحياة فـي جامعـة عجلـون. اسـتمدمت الدراسـلتحديد تأ ير التفكير الرف

طالب كلية عجلون الجامعيـة. حيـث ( طالبًا من 147امرتباو. وتكونت العينة الممتارة عشوائيًا من )

بعـــــد اســــتمراا المصـــــائص اســــتمدمت الدراســـــة أداتــــين: وتـــــم تطبيــــق األداتـــــين علــــى عينـــــة الدراســــة 

المسـتوى  ر رفيـالألداتين من حيـث الصـالحية والمو وقيـة. وأشـارت النتـائج إلـى أن التفكيـالسيكومترية 

 بين الطالب كان معتدًم. 

وحقق الطالب أيضا درجة متوسـطة وفقـا لجـودة الحيـاة. وكـان هنـا  عالقـة ذات دملـة إحصـائية بـين 

ـــا  فـــروق ذات دملـــة إحصـــا ـــاة التفكيـــر رفيـــا المســـتوى وجـــودة الحيـــاة. وكانـــت هن ئية فـــي جـــودة الحي

والتمصــص األكــاديمي لصــالح طــالب  الــذكورومســتوى التفكيــر الرفيــا تعــزى لمتغيــر الجــنس لصــالح 

مزيـد مـن البحـوث والدراســات حـول العالقـة بـين نوعيــة  الكليـات العلميـة، أوصـت الدراسـة بالحاجــة إلـى

ات األخرى، وتدريب الطالب علـى الحياة ومتغيرات أخرى منل الكفاءة الذاتية، والتعلم الذاتي، والمتغير 

ســـبب عالقــــتهم الو يقــــة بجـــودة الحيــــاة وبــــرامج تدريبيــــة عليــــا بالمهـــارات التــــي تنيــــر مهـــارات التفكيــــر ال

 سين إدرا  الطالب لمستوى الحياة وجودتها.ودراسات شبه تجريبية لتح

الطلبــة التعــرف علــى مســتوى فاعليــة الــذات لــدى  (Caceres, 2011كارســاريس )كمــا هــدفت دراســة 

يا، حيــث اعتمــد الباحــث إســبان الصــم و,ــعاف الســما فــي عــدد مــن المــدراس امبتدائيــة والنانويــة فــي

( 91( طالبة مرحلة ابتدائية، و )25نة من )المنهج الوصفي التحليلي، أجريت الدراسة على عينة مكو 

اعليــة الــذات مــن مرحلــة  انويــة، تــم اختيــارهم مــن مــدارس مدينــة فالنســيا اإلســبانية، اســتمدذ مقيــاس ف

المشـاركين  الفاعليـة الذاتيـة لـدى الطلبـةمسـتوى توصلت الدراسة إلى أن و  خالل نتائج الطلبة الكتابية.

 في الدراسة ما بين منمفض إلى متوسط.
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الـذات والر,ـا الـوظيفي  فاعليـةالعالقـة بـين  لـى تحديـدهـدفت إ بدراسةVoris, 2011) ) فورس وقام

 وتكونـــــت عينـــــة )ســـــنوات0-5) معلمـــــي التربيـــــة الماصـــــة حـــــديني المبـــــرة وبـــــين نـــــوع الشـــــهادة لـــــدى

الـذات لمعلـم  فاعليـةإيجابيـة بـين  معلمـًا. وانتهـت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود عالقـة222) ) الدراسـة مـن

الذات، والر,ا المهني هـو  فاعليةطلبة، كما كشفت النتائج أن  ال التربية الماصة، وبين زيادة تحصيل

 .لدى المعلمين حديني المبرة أقل

ى تـأ ير تطبيـق مفهـوذ تعـرف علـهـدفت الدراسـة  (Sirgy et al., 2008سـيرجي وآرـرون )ى وأجـر 

علـــى علــى الر,ـــا الــوظيفي للعـــاملين ومـــدى هــذا التـــأ ير، وتطبيــق مفهـــوذ جــودة الحيـــاة جــودة الحيـــاة 

الدراسة على التقـارير واإلحصـاءات  قد اعتمدتخرى خارا نطاق العمل، و نواحي الحياة الشمصية األ

والدراســــات العلميــــة فــــي المجــــالت  رة فــــي منظمــــات األعمــــال الممتلفــــة، إ,ــــافة إلــــى التقــــاريرالمتــــوف

عاليمية ذات العالقة بجودة الحياة والعوامل المؤ رة فيها. وقد توصلت الدراسـة إلـى والدوريات والكتب ال

مفهـوذ جـودة الحيـاة علـى ر,ـا العـاملين الـوظيفي. ووجـود  النتائج التاليـة: وجـود تـأ ير معنـوي لتطبيـق

 لشمصية للعاملين.تأ ير متبادل بين جودة الحياة والحياة ا

بدراســة هــدفت فحــص التــأ ير المباشــر  (Oi & Chang, 2007أوى وتشــانج )وقــاذ كــل مــن 

الحيــاة فــي المجتمعــات الصــينية، وقــد أجريــت الدراســة  والمعتــدل لفعاليــة الــذات علــى الضــغوو وجــودة

تـائج ( من الموظفين فـي بكـين، وتوصـلت ن306وظفًا في هونج كونج و )( م386على عينة قوامها )

ى وجــود ارتبــاو موجــب بــين فعاليــة الــذات العامــة وجــودة الحيــاة العقليــة والبدنيــة، كمــا أكــدت الدراســة إلــ

 تلعب الدور المهم في رفاهية الموظفين في المجتمعات الصينية.النتائج أن فعالية الذات العامة 

بـين األلـم وفعاليـة  بدراسـة هـدفت تقيـيم العالقـة (Taylor et al., 2006ن )ور ر وآرـتـايلو كما قـاذ 

في نيوزيلندا، وقد أفراد المجتما  لدىجودة الحياة المرتبطة بالصحة والضغوو النفسية والعجز الذات و 

فــي نيوزيلنــدا، وكشــفت نتــائج ( فــردًا مــن أفــراد المجتمــا 540اســة علــى عينــة مكونــة مــن )أجريــت الدر 
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حيـاة ، وعدذ وجود ارتباو بـين جـودة الين جودة الحياة المرتبطة بالصحةالدراسة وجود ارتباو موجب ب

 وفعالية الذات العامة.

عاليـة الـذات وجـودة دراسـة هـدفت معرفـة سـمات ف (Tong & Song, 2004تونج وسونج )وأجرى 

( مـــن طلبـــة 102هـــا )الحيـــاة لـــدى طلبـــة الجامعـــة فـــي الصـــين، وقـــد أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوام

ســـة المـــنهج الوصـــفي، ة المنتظمـــين، واســـتمدمت الدرا( مـــن الطلبـــ164الجامعـــة ليـــر المنتظمـــين، و )

فـــي فعاليـــة الـــذات وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود انمفـــاج دال إحصـــائيًا ألداء الطلبـــة األقـــل انتظامـــًا 

ت، وهنـا  ارتبـاو موجـب وجودة الحياة، وكـذلك عـدذ وجـود فـروق بـين الـذكور واإلنـاث فـي فعاليـة الـذا

 ى طلبة الجامعة المنتظمين.الحياة والر,ا عن الحياة لد دال إحصائيًا بين فعالية الذات وجودة

 تعقيب على الدراسات السابقة: 

ة الحياة وعالقتها بفاعلية الـذات لـدى مقـدمي المـدمات النفسـية هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة جود 

 ث الدولية/ المحافظات الشمالية. وامجتماعية في وكالة الغو 

 النسبة للدراسات السابقة:وتتحدد الدراسة الحالية ب

الهاشمي والعضايلة تناولت الدراسات السابقة فاعلية الذات وجودة الحياة، كدراسة من حيث الهدف: 

، (2015ودراسة النجار والطالع )، (2016ودراسة عطا هللا )، (2016ودراسة حسن )، (2017)

ودراسة  ،(2012رين )الدليمي وآخ ودراسة، (2014آدذ والجاجان ) ودراسة، (2014ي )حجاز 

تايلور وآخرين  ودراسة، (Oi & Chang, 2007أوى وتشانج ) ودراسة (.2010محمود والجمالي )

(Taylor et al., 2006 ،)ودراسة ( تونج وسونجTong & Song, 2004). 

 (.540 -14سات السابقة ما بين )فقد تراوحت عينات الدرامن حيث العينة: 

واتفقت هذه الدراسات ما  ،المنهج الوصفي استمدمت ابقةات السالدراس معظممن حيث المنهج: 

 الدراسة الحالية من حيث المنهج.



 

 47 

أظهرت وجود عالقة  معظمهاعنها الدراسات السابقة فقد تبين أن  أما من حيث النتائج التي أسفرت

 لحياة.بين فاعلية الذات وجودة ا

ناء اإلطار النظري وبناء أدوات الدراسة، وكذلك واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في ب

 ة والدراسات السابقة.حليل نتائج الدراسة من حيث امتفاق وامختالف بين نتائج الدراسة الحاليفي ت

 عطا( ودراسة 2014) شيمي، ودراسة (2010) محمود والجماليحيث اعتمد الباحث على دراسة 

 في إعداد أدوات الدراسة. (2016)هللا، 
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة

 نة الدراسةيع

 أداة الدراسة

 متغيرات الدراسة

 جراءات الدراسةإ

 المعالجة اإلحصائية
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 يوصــفًا مفصــاًل أل داتـــ يتضــمن هــذا الفصــل وصـــفًا لمــنهج الدراســة، ومجتمعهـــا وعينتهــا. كمــا يعطـــي

إلحصائية التي استمدمها الباحث في الدراسة وصدقهما و باتهما، وكذلك إ جراء ات الدراسة والمعالجة ا

 ا.استمالص نتائج الدراسة وتحليله

  :منهج الدراسة

اســتمدذ الباحــث المــنهج الوصــفي امرتبــاطي لمناســبته لطبيعــة هــذه الدراســة. حيــث تــم استقصــاء آراء 

ة ولية / المحافظـات الشـمالية حـول عالقـة جـودماعية بوكالة الغوث الدالمدمات النفسية وامجتمقدمي 

 الحياة بفاعلية الذات من وجهة نظرهم.

  :مجتمع الدراسة

العـاملين فـي دائرتـي الصـحة  تكـون مجتمـا الدراسـة مـن جميـا مقـدمي المـدمات النفسـية وامجتماعيـة 

بلــغ عــدد مقــدمي محافظــات الشــمالية، إذ يالــة الغــوث الدوليــة / البوكواملا ــة والمــدمات امجتماعيــة 

( عاماًل وعاملة وذلك حسب إحصائيات 150ية في المحافظات الشمالية )المدمات النفسية وامجتماع

 (. 2018الغوث الدولية ) رسمية صادرة عن وكالة

  :عينة الدراسة

، وعـدذ تواجـد ينعـدذ تعـاون بعـض المبحـو  استهدفت الدراسة كافة أفراد مجتما الدراسـة، ولكـن بسـبب

ل شـك لـذا، ، حيث اعتمدت العينة العشوائية المتاحةس عمله لحظة جما البياناتأالبعض منهم على ر 

عينـة الدراسـة والتـي  مي المدمات النفسية وامجتماعيـةمبحو ًا( من مقد 111) ما تم استرجاعه والبالغ

راســة حســب عينــة الدأفــراد  ( توزيــا1%( مــن مجتمــا الدراســة، ويبــين الجــدول )74تشــكل مــا نســبته )

 ، والمبرة، والقسم.ل العلمي، ومنطقة العملالجنس، والمؤه
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 راسة حسب الجنس، والمؤهل العلمي، ومنطقة العمل، والخبرة، والقسم.د عينة الدتوزيع أفرا(: 1) جدول

 

النسبة  العدد المتغير
 المجمول المئوية

 111 42.3 47 ذكر  الجنس
 57.7 64 أننى

يالعلم المؤهل وسبكالوري   82 73.9 111 
علىير فأماجست  29 26.1 

 111 33.3 37 جنوب منطقة العمل
 32.4 36 وسط 
 34.2 38 شمال

سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة  10 9.0 111 
سنوات 10 – 5بين   30 27.0 

سنوات 10أكنر من   71 64.0 
 111 42.3 47 الصحة القسم

تاملا ة والمدما  64 57.7 

 
 اتا الدراسة:أد

ـــم اســـتمدا ـــة  وأداة جـــودة الحيـــاة،  أداة فـــي هـــذه الدراســـة، وهمـــا ذ أداتـــين ت ـــك بـــالرجوع  الـــذات،فاعلي وذل

هللا،  عطـا( ودراسـة 2014) شـيمي، ودراسة (2010) محمود والجماليللدراسات السابقة ومنها دراسة 

 :األدواتمن هذه  أداة وفيما يلي وص  لكل  (،2016)

  :حياةجودة ال ةأدا

 تتكونــ قــدو  ،جــودة الحيــاة أداة نــة قــاذ الباحــث بتطــوير الحيــاة لــدى أفــراد العيللتعــرف إلــى درجــة جــودة 

علــى مجموعــة مــن  األداة ، وبعــد عــرج  (2ملحــق رقــم ) –( فقــرة 39األوليــة مــن ) افــي صــورته األداة 

 افـي صـورته تأصـبح األداة  ىوبعد إجراء التعديالت المطلوبة عل الممتصين والمبراء بالبحث العلمي

( 2ســة والجــدول )، موزعــة علــى ســتة أبعــاد رئي((3)أنظــر ملحــق رقــم ) ( فقــرة39مــن ) ةً نــمكو النهائيــة 

 يو,ح أرقاذ الفقرات الماصة بكل بعد من أبعاد جودة الحياة.
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 يوضح أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد جودة الحياة.(: 2)جدول 

 فقراتعدد ال عدفقرات الب البعد الرقم
 10 39، 38، 36، 33، 31، 25، 19، 12، 6، 1 امةالصحة الع البعد األول
 8 37، 34، 32، 26، 20، 13، 7، 2 عن الحياة,ا الر  البعد الثاني
 5 27، 21، 14، 8، 3 العالقات امسرية البعد الثالث
 5 28، 22، 15، 9، 4 العالقات امجتماعية البعد الرابع
البعد 

 مسالخا
 6 29، 23، 17، 16، 10، 5 المهني النجاح

البعد 
 السادس

 5 35، 30، 24، 18، 11 شغل اوقات الفراب

 39 39 - 1 لكلية لجودة الحياةجة االدر 
  

 :األداة تصحيح

جودة الحياة على أساس مقياس )ليكرت المماسي(، وقد بنيت الفقرات باإلتجاه  أداة تم تصميم 

مس درجات، لالبًا: أربا درجات، ن للفقرات كما هو آت:)دائمًا: خاألوزا اميجابي والسلبي، وأعطيت

، 18، 11جتين. مطلقًا: درجة واحدة(. باستنناء اربعة فقرات هي: )أحيانًا:  الث درجات. نادرًا: در 

ا بطريقة عكسية باعتبارها فقرات سلبية، وقد استند الباحث في صميمه( حيث تم ت38، 37، 34، 25

في ,وء درجة  األداة ة استجابة المبحوث على داة ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجائج األتفسيره لنت

، وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان ممتلفة لالستجابة، بحيث األداة ته على بنود موافقته أو عدذ موافق

 يستجيب المبحوث على ميزان أو متصل رتبي متدرا يشتمل على خمسة رتب. 

وفق قيمة المتوسط الحسابي تم عينة وتحديد درجة )جودة الحياة(، اد الوللتعرف إلى تقديرات أفر 

=  4/5( للحصول على طول الملية الصحيح )4على ) (،  م تم تقسيمه4= 1-5المدى ) حساب

وهى الواحد  األداة )أو بداية  األداة في  (، وبعد ذلك تم إ,افة هذه الدرجة إلى أقل قيمة0.80

  -اليا كما يلى :لى لهذه الملية، وهكذا أصبح طول المألعالصحيح( وذلك لتحديد الحد ا
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 (: يوضح طول الخاليا.3جدول )

 رجةالد الدرجة الرقم

 جدا ةمنمفض 1.79 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  1

 ةمنمفض 2.59  - 1.80إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكنر من  2

 ةمتوسط 3.39  - 2.60بين أكنر من حت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  راو إذا ت 3

 مرتفعة 4.19  - 3.40ن عبارة أو البعد  بين أكنر مإذا تراوحت قيمة المتوسط لل 4
 جدا مرتفعة 5  - 4.20إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكنر من  5

 :األداةصدق 

 ودة الحياة استمدذ الباحث طريقتين: ج أداة للتأكد من صدق 

 صدق المحكمين: -لا وأ

( مـــن المحكمـــين 8الحاليـــة بعر,ـــه علـــى )ي الدراســـة األوليـــة فـــ ابصـــورته األداة تـــم التأكـــد مـــن صـــدق 

الممتصين في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية وأيضًا المهتمين بالبحث العلمي )مرفق قائمـة بأسـماء 

للبعــد الــذي و,ــعت فيــه،  داة ألاللتأكــد مــن مالءمــة كــل فقــرة مــن فقــرات   (2ملحــق رقــم )-المحكمــين( 

ت لقياســه، ومالءمــة صــيالة كــل فقــرة لغويــًا وو,ــوحها ومــدى صــالحية الفقــرات فــي قيــاس مــا و,ــع

لمســــتوى المبحــــوث، وإ,ــــافة العبــــارات، أو  األداة لمبحــــوث، ومالءمــــة كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات بالنســــبة ل

أكنـــر صــــدقًا، وإبــــداء أيــــة  اة األدا األمــــر، وهـــي التــــي شــــأنها أن تجعــــل اتــــتعـــديلها، أو حــــذفها، إذا اح

 األداة ء المحكمين، كـان هنـا  اتفـاق بيـنهم علـى صـالحية مالحظات أخرى بشكل عاذ، وبعد جما آرا

بنـاء علـى مالحظـاتهم، وذلـك كمـا هـو مشـار اليـه  ، باستنناء بعض الفقرات التي تم تعديلهااومقروئيته

 م.الدراسة بعد التحكي أداة ( الذي يتضمن 3ملحق رقم )  -في 

ا   صدق البناء:  -ثانيا

لدرجـة الكليــة بحســاب مصـفوفة إرتبــاو فقـرات األداة مــا امـن ناحيـة أخــرى فقـد تــم التحقـق مــن الصـدق 

( والذي بين أن جميا قـيم معـامالت 4)لكل بعد على عينة الدراسة، وذلك كما هو وا,ح في الجدول 

مـــا يشـــير إلـــى تمتـــا األداة بامتســـاق كـــل بعـــد دالـــة إحصـــائيًا، لدرجـــة الكليـــة، لاو للفقـــرات مـــا اامرتبـــ
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قيـاس جـودة الحيـاة لـدى مقـدمي المـدمات النفسـية وامجتماعيـة بوكالـة    معـًا فـيالداخلي، وأنها تشـتر 

 الغوث الدولية/ المحافظات الشمالية.

لمصففوفة ارتبفاط فقفرات جفودة ( Pearson correlationنتائج معامل الرتباط بيرسون ) (:4) جدول

 لدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس.الحياة مع ا

 العالقات السرية الحياةالرضا عن  الصحة العامة
الدللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

1 0.590** 0.000 1 0.614** 0.000 1 0.583** 0.000 

2 0.575** 0.000 2 0.633** 0.000 2 0.613** 0.000 

3 0.552** 0.000 3 0.758** 0.000 3 0.602** 0.000 

4 0.623** 0.000 4 0.715** 0.000 4 0.791** 0.000 

5 0.340** 0.000 5 0.521** 0.000 5 0.790** 0.000 

6 0.713** 0.000 6 0.660** 0.000    

7 0.631** 0.000 7 0.322** 0.001    

8 0.469** 0.000 8 0.506**     

9 0.318** 0.002       

10 0.575** 0.000       

 شغل اوقات الفراغ النجاح المهني العالقات الجتماعية
الدللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الرقم

 اإلحصائية

1 0.671** 0.000 1 0.735** 0.000 1 0.529** 0.000 

2 0.625** 0.000 2 0.833** 0.000 2 0.504** 0.000 

3 0.725** 0.000 3 0.789** 0.000 3 0.595** 0.000 

4 0.623** 0.000 4 0.603** 0.000 4 0.641** 0.000 

5 0.695** 0.000 5 0.638** 0.000 5 0.632** 0.000 

   6 0.525** 0.000    

 

( أن جميا قيم ارتباو الفقـرات مـا الدرجـة الكليـة لكـل بعـد دالـة 4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ئيًا، مما يشير إلى تمتا األداة بصدق عـال  وأنهـا تشـتر  معـًا فـي قيـاس جـودة الحيـاة مـن وجهـة إحصا

 نظر مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية.
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 : األداةثبات 

جـودة الحيـاة علـى  ألداة جـودة الحيـاة قـاذ الباحـث بحسـاب  بـات امتسـاق الـداخلي  أداة للتأكد من  بات 

جــودة الحيــاة، إذ تــم حســاب النبــات ألداة الدراســة بأبعادهــا  ألداة الدرجــة الكليــة وجميــا األبعــاد المكونــة 

، وقـد Cronbach Alphaالممتلفة بطريقة امتساق الداخلي، بحساب معادلـة النبـات كرونبـاخ ألفـا ))

 (.5جاءت النتائج كما هي وا,حة في الجدول )

 ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة. Cronbach Alphaمل ثبات كرونباخ ألفا ))معا تائج( ن5جدول )

 Alphaقيمة  عدد الفقرات البعد الرقم
 0.721 10 الصحة العامة األول البعد

 0.751 8 الرضا عن الحياة الثاني البعد

 0.709 5 العالقات االسرية الثالث البعد

 0.696 5 عيةالعالقات االجتما الرابع البعد

 0.823 6 النجاح المهني البعد الخامس

 0.638 5 شغل اوقات الفراغ البعد السادس

 0.895 39 الدرجة الكلية لجودة الحياة

تشير المعطيات الواردة فـي الجـدول السـابق إلـى أن أداة الدراسـة بأبعادهـا الممتلفـة تتمتـا بدرجـة جيـدة 

بعاد مقياس جـودة الحيـاة، أ( على 0.82( وبين )0.64من النبات، حيث تراوحت درجات النبات بين )

عاليـة جـدًا مـن  ( معبرة عن درجة0.90بينما بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة )

 النبات.

 فاعلية الذات: أداة

بعــــد إطــــالع الباحــــث علــــى عــــدد مــــن الدراســــات الســــابقة واألدوات المســــتمدمة وعلــــى األدب التربــــوي 

ــرف إلــى درجــة  بتطــويرقــاذ  ،بمو,ــوع الدراســة وأهــدافها وفرو,ــها المتعلــق أداة خاصــة مــن أجــل التع 

( 2014) شــيميودراســة (، 2010) محمــود والجمــاليدراســة  ومنهــافاعليــة الــذات لــدى عينــة الدراســة، 

( فقــرة )أنظــر ملحــق رقـــم 32األوليــة مــن ) افــي صــورته األداة وقــد تكــون ، (2016) هللا عطــاودراســة 
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تــم التعــديل علــى علــى مجموعــة مــن المحكمــين أصــحاب المبــرة وامختصــاص  اوبعــد عر,ــه((، 2)

النهائيــة مــن  افــي صــورته األداة  توقــد تكونــ، لالبيــة الفقــرات الموجــودة لتتناســب مــا الدراســة الحاليــة

مـن مجموعـة فقـرات لالبيتهـا ايجابيـة باسـتنناء  األداة  تحيـث تكونـ، ((3( فقرة )أنظر ملحق رقم )32)

 (، أما باقي الفقرات فهي ايجابية.32، 28، 19، 18فقرات سلبية وهي الفقرات ) (4)

 أداة اذ الفقــرات الماصــة بكــل بعــد مــن أبعــاد ( يو,ــح أرقــ6ربعــة أبعــاد والجــدول )أمــن  داة وتكونــت األ

 فاعلية الذات.

 فاعلية الذات. أداةيوضح أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد  (6)جدول 

 عدد الفقرات البعدفقرات  اعليةالف الرقم
 12  32، 31، 30، 28، 27، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1 انجا  االداء األول البعد

 6 22، 18، 14، 10، 6، 2 خبرات البديلةال الثاني البعد

 8 29، 26، 23، 19، 15، 11، 7، 3 االقتنال اللفظي البعد الثالث

 6 24، 20، 16، 12، 8، 4 االستثارة االنفعالية الرابعالبعد 

 32 32 - 1 الدرجة الكلية لفاعلية الذات

 :األداةتصحيح 

ة ذاتية، أي كما يرى نفسه، وقد بنيت الفقرات، حسب تقدير الشمص لنفسه بطريق األداة  هذه تتضمن 

ســـلم خماســـي وأعطيـــت األوزان للفقـــرات كمـــا هـــو آت:)دائمـــًا: خمـــس درجـــات، لالبـــًا: أربـــا درجـــات، 

الث درجات. نادرًا: درجتين. مطلقًا: درجة واحدة(. وقد استند الباحث في تفسيره لنتائج األداة احيانًا:  

في ,وء درجة موافقته أو عدذ موافقتـه علـى  األداة رجة المبحوث على ألسلوب )ليكرت( الذي يحدد د

لى ميـزان أو ، وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان ممتلفة لالستجابة، بحيث يستجيب المبحوث عاألداة بنود 

 متصل رتبي متدرا يشتمل على خمسة رتب. 

ــذات(، وفــق قيمــة المتوســط الحســابي تــم  وللتعــرف إلــى تقــديرات أفــراد العينــة وتحديــد درجــة )فاعليــة ال

=  4/5( للحصــول علــى طــول المليــة الصــحيح )4(،  ــم تــم تقســيمه علــى )4= 1-5حســاب المــدى )
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وهــــى الواحــــد  األداة )أو بدايــــة  األداة أقــــل قيمــــة فــــي (، وبعـــد ذلــــك تــــم إ,ــــافة هــــذه الدرجــــة إلــــى 0.80

 -يا كما يلى :الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الملية، وهكذا أصبح طول المال

 (: يوضح طول الخاليا.7جدول )

 الدرجة الدرجة الرقم

 جدا ةمنمفض 1.79 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  1

 ةمنمفض 2.59  - 1.80قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكنر من  إذا تراوحت 2

 ةمتوسط 3.39  - 2.60ن أكنر من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بي 3

 مرتفعة 4.19  - 3.40إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكنر من  4
 جدا مرتفعة 5  - 4.20البعد  بين أكنر من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  5

 :األداةصدق 

 فاعلية الذات استمدذ الباحث طريقتين:  أداة للتأكد من صدق 

 صدق المحكمين: -اولا 

( مـــن المحكمـــين 8األوليـــة فـــي الدراســـة الحاليـــة بعر,ـــه علـــى ) ابصـــورته األداة تـــم التأكـــد مـــن صـــدق 

وأيضًا المهتمين بالبحث العلمي )مرفق قائمـة بأسـماء  الممتصين في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية

للبعــد الــذي و,ــعت فيــه،  األداة للتأكــد مــن مالءمــة كــل فقــرة مــن فقــرات   (1المحكمــين( ملحــق رقــم )

ومــدى صــالحية الفقــرات فــي قيــاس مــا و,ــعت لقياســه، ومالءمــة صــيالة كــل فقــرة لغويــًا وو,ــوحها 

لمســــتوى المبحــــوث، وإ,ــــافة العبــــارات، أو  األداة ات بالنســــبة للمبحــــوث، ومالءمــــة كــــل فقــــرة مــــن فقــــر 

أكنـــر صــــدقًا، وإبــــداء أيــــة  األداة تعـــديلها، أو حــــذفها، إذا احتــــاا األمــــر، وهـــي التــــي شــــأنها أن تجعــــل 

 األداة مالحظات أخرى بشكل عاذ، وبعد جما آراء المحكمين، كـان هنـا  اتفـاق بيـنهم علـى صـالحية 

تي تم تعديلها بناء على  مالحظاتهم، وذلك كمـا هـو مشـار اليـه ، باستنناء بعض الفقرات الاومقروئيته

 حكيم.الدراسة بعد الت أداة ( الذي يتضمن 3في  ملحق رقم )
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ا    صدق البناء: -ثانيا

من ناحية أخرى تـم التحقـق مـن الصـدق بحسـاب مصـفوفة ارتبـاو فقـرات األداة مـا الدرجـة الكليـة لكـل 

( والــذي بــين أن جميــا قــيم معــامالت 8ح فــي الجــدول )بعــد علــى عينــة الدراســة، وذلــك كمــا هــو وا,ــ

ا يشـــير إلـــى تمتـــا األداة بامتســـاق امرتبـــاو للفقـــرات مـــا الدرجـــة الكليـــة، لكـــل بعـــد دالـــة إحصـــائيًا، مـــ

 الداخلي، وأنها تشتر  معًا في قياس فاعلية الذات.

باط فقرات فاعليفة ( لمصفوفة ارتPearson correlationنتائج معامل الرتباط بيرسون ) (:8)جدول 

 .األداةالذات مع الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 

 القتناع اللفظي انجاز الداء

الدللة  يمة رق الفقرات

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية

1 0.564** 0.000 1 0.522** 0.000 

2 0.645** 0.000 2 0.598** 0.000 

3 0.608** 0.000 3 0.468** 0.000 

4 0.506** 0.000 4 0.513** 0.000 

5 0.785** 0.000 5 0.302** 0.001 

6 0.461** 0.000 6 0.488** 0.000 

7 0.550** 0.000 7 0.642** 0.000 

8 0.468** 0.000 8 0.540** 0.000 

9 0.212* 0.026    

10 0.614** 0.000    

11 0.555** 0.000    

12 0.442** 0.000    

 الستثارة النفعالية رات البديلةالخب

الدللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية

الدللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية

1 0.695** 0.000 1 0.687** 0.000 

2 0.819** 0.000 2 0.738** 0.000 

3 0.713** 0.000 3 0.586** 0.000 

4 0.803** 0.000 4 0.700** 0.000 

5 0.298** 0.002 5 0.561** 0.000 

6 0.453** 0.000 6 0.398** 0.000 

رات مـا الدرجـة الكليـة لكـل بعـد دالـة ( أن جميا قيم ارتباو الفقـ8)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

وأنها تشتر  معًا في قياس فاعلية الذات من وجهـة  ،إحصائيًا، مما يشير إلى تمتا األداة بصدق عال  

 مجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية.نظر مقدمي المدمات النفسية وا
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 :األداةثبات 

فاعليـة الـذات علـى  ألداة اذ الباحث بحساب  بات امتساق الداخلي فاعلية الذات ق أداة للتأكد من  بات 

 فاعليـة الـذات، إذ تــم حسـاب النبــات ألداة الدراسـة بأبعادهــا ألداة الدرجـة الكليـة وجميــا األبعـاد المكونــة 

، وقـد Cronbach Alphaالممتلفة بطريقة امتساق الداخلي، بحساب معادلـة النبـات كرونبـاخ ألفـا ))

 (.9ائج كما هي وا,حة في الجدول )جاءت النت

 ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة. Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا )نتائج معامل ثبات  :(9جدول )

 Alphaقيمة  عدد الفقرات الفاعلية الرقم
 0.764 12 انجا  االداء األول البعد

 0.756 6 الخبرات البديلة الثاني البعد

 0.696 8 اللفظياالقتنال  الثالث البعد

 0.760 6 االستثارة االنفعالية الرابع البعد

 0.893 32 الدرجة الكلية لجودة الحياة

 جيـدة الممتلفـة تتمتـا بدرجـة عادهـابأبتشير المعطيات الواردة فـي الجـدول السـابق إلـى أن أداة الدراسـة 

ت قيمــة ألفــا علــى ، بينمــا بلغــ(0.76( وبــين )0.70مــن النبــات، حيــث تراوحــت درجــات النبــات بــين )

  من النبات. ( معبرة عن درجة عالية0.89) فاعلية الذاتلالكلية  الدرجة

 إجراءات تطبيق الدراسة:

 تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة:
والمتمنل في مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث  ،القياذ بحصر مجتما الدراسة -

 افظات الشمالية.الدولية / المح
الدراسة بعـد اطـالع الباحـث علـى مجموعـة مـن األدوات المسـتمدمة فـي منـل هـذه  يتطوير أدات -

 الدراسة.
الدراســة، وذلــك مــن خــالل الحصــول علــى  ياتــالقيــاذ بــاإلجراءات الفنيــة والتــي تســمح بتطبيــق أ د -

المحافظـــات الشـــمالية، موافقـــة مقـــدمي المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــة بوكالـــة الغـــوث الدوليـــة / 
 ، وتوزيا أداتا الدراسة.ذ(2018حسب إحصاءات وكالة الغوث للعاذ )

 .  مين مانية محكالدراسة من خالل عر,ها على  يتم التأكد من صدق أدات -
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ريـــد وكالـــة الغـــوث الدوليـــة، بمـــن خـــالل المراســـالت عبـــر  المجتمـــاالدراســـة علـــى  يا أداتـــتوزيـــ -
بالتعليمــــات واإلرشــــادات الكافيــــة لتســــاعدهم علــــى كيفيــــة اإلجابــــة عــــن  ةمــــزود أداة كــــل  توكانــــ

 الفقرات. 
دخالها للحاسوب.الصالحة أ رقاماً  امستباناتتم إ عطاء  -   متسلسلة وإعدادها إل 
 وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذا خاصة. ستباناتامتم تصحيح  -
 لتحليل البيانات واستمراا النتائج. SPSSاستمدذ البرنامج اإلحصائي  -

 متغيرات الدراسة 

، ومنطقة )بكالوريوس، ماجستير فأعلى( ، والمؤهل العلمي)ذكر، أننى( )الجنس المتغيرات المستقلة:
 10ر من ( سنوات، أكن10-5سنوات، بين )5قل من )أ ، والمبرةوسط، شمال( )جنوب، العمل
 (.)الصحة، اإللا ة والمدمات امجتماعية ، والقسمسنوات

 .فاعلية الذات( ،جودة الحياة) المتغير التابع:

 المعالجة اإلحصائية 

تمـــت المعالجـــة اإلحصـــائية الالزمـــة للبيانـــات، وتـــم اســـتمداذ اإلحصـــاء الوصـــفي باســـتمراا األعـــداد، 
ئويــة، والمتوســطات الحســابية، وامنحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة واســتجاباتهم علــى والنســب الم

يس )جــــودة الحيــــاة، وفاعليــــة الــــذات(، وقــــد فحصــــت فر,ــــيات الدراســــة عــــن طريــــق امختبــــارات مقــــاي
 one – way(، واختبار تحليل التباين األحادي )T, testاإلحصائية التحليلية التالية: اختبار )ت( )

anova ( ومعامـــل امرتبـــاو بيرســـون ،)Pearson Correlation كمـــا اســـتمداذ معامـــل النبـــات .)
ألفا لحساب  بات األداة، وذلك باستمداذ الحاسوب باستمداذ برنامج الرزذ اإلحصـائية للعلـوذ كرونباخ 

 (.SPSSامجتماعية )
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

لتحقـق االدراسة و  أسئلةتضمن هذا الفصل عر,ًا كاماًل ومفصاًل لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن 

 .من صحة فر,ياتها

 نتائج الدراسة 

 :الرئيسالسؤال 

مســتوى  متوســطاتبــين ( α) ≤0.05عنــد مســتوى الداللــةتوجــد عالقــة دات داللــة إحصــائية هــل 

مقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة لـدى ليـة الـذات جودة الحيـاة وبـين متوسـطات فاع

 ؟الغوث الدولية / المحافظات الشمالية

 :التاليةالفر,ية الصفرية ذا السؤال وانبنق عن ه

 :الرئيسةنتائج الفرضية 

ســتوى مبــين متوســطات ( α) ≤0.05ال توجــد عالقــة دات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

وسـطات فاعليـة الـذات لـدى مقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة جودة الحيـاة وبـين مت

 مالية.الغوث الدولية / المحافظات الش

 Pearsonاســــتمدذ الباحــــث معامــــل امرتبــــاو بيرســــون) الســــابقةالفر,ــــية للتحقــــق مــــن صــــحة 

Correlation ــاة وبــين فاعليــة الــذات مســتوى ( للعالقــة بــين ، وذلــك كمــا هــو وا,ــح فــي جــودة الحي

 (.10الجدول)
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اة جففودة الحيفف( للعالقففة بففين Pearson Correlation: نتففائج معامففل الرتبففاط بيرسففون )(10) جففدول

 .مقدمي الخدمات النفسية والجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشماليةلدى  فاعلية الذاتوبين 

 م. د )مستوى الداللة(                                                  م. ت )معامل االرتباط(  

 المتغير

مة
عا

ال
ة 

ح
ص

ال
اة 

حي
 ال

ن
ع

ا 
ض

لر
ا

 

ية
سر

ل
 ا
ت

قا
ال

لع
ا

 

الق
لع

ا
ية

ع
ما

جت
ل
 ا
ت

ا
 

ي
هن

لم
 ا
ح

جا
لن

ا
غ 
را

لف
 ا
ت

قا
و
 ا
ل
شغ

 

 .
ك

 .
د

اة
حي

ال
ة 

ود
ج

ل
 

ء
دا

ل
 ا
از

ج
ان

لة 
دي

لب
 ا
ت

را
خب

ال
 

ي
ظ

لف
ال
ع 

نا
قت

ل
ا

ية 
ال
فع

لن
 ا
رة

ثا
ست

ل
ا

 

 ل
ك.

 .
د

ت
ذا

ال
ة 

لي
ع

فا
 

ة 
ح

ص
ال

عا
ال

مة
 

  م.ت
0.689** 0.483** 0.536** 0.452** 0.437** 0.763** 0.477** 0.445** 0.350** 0.219* 0.433** 

  م.د
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 0.000 

ن 
ع

ا 
ض

لر
ا

اة
حي

ال
 

   م.ت
0.597** 0.540** 0.456** 0.496** 0.810** 0.487** 0.304** 0.113 0.142 0.305** 

   م.د
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.238 0.137 0.001 

ت 
قا

ال
لع

ا

ري
س

ل
ا

ة
 

 م.ت
   

0.613** 0.495** 0.328** 0.764** 0.408** 0.309** 0.262** 0.120 0.316** 

    م.د
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.208 0.001 

ت 
قا

ال
لع

ا

عي
ما

جت
ل
ا

ة
 

     م.ت
0.630** 0.373** 0.800** 0.428** 0.338** 0.368** 0.184 0.377** 

 م.د
    

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000 

ح 
جا

لن
ا

ي
هن

لم
ا

 

      م.ت
0.449** 0.772** 0.426** 0.334** 0.367** 0.217* 0.386** 

      م.د
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 

ت 
قا

و
 ا
ل
شغ

غ
را

لف
ا

 

       م.ت
0.686** 0.570** 0.467** 0.129 0.235* 0.416** 

       م.د
0.000 0.000 0.000 0.177 0.013 0.000 

 .
ك

 .
د

ة 
ود

ج
ل

اة
حي

ال
 

        م.ت
0.611** 0.480** 0.345** 0.245** 0.487** 

        م.د
0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 

ز 
جا

ان

ء
دا

ل
ا

 

         .تم
0.759** 0.526** 0.552** 0.827** 

         م.د
0.000 0.000 0.000 0.000 

ت 
را

خب
ال

دي
لب

ا
لة

 

          م.ت
0.641** 0.716** 0.924** 

          م.د
0.000 0.000 0.000 

ع 
نا

قت
ل
ا

ي
ظ

لف
ال

 

           م.ت
0.612** 0.797** 

           م.د
0.000 0.000 

ة 
ار

تث
س

ل
ا

ل
ا

ية
ال
فع

ن
 

            م.ت
0.856** 

            م.د
0.000 

 .
ك

 .
د

تي
را

ست
ال

ل

ت
جا

 

             م.ت

             دم.

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

الدرجـة الكليـة لجـودة الحيـاة  بينة إحصائي ذات دملة ايجابية عالقةوجود  (10)يتضح من الجدول 

، باســتنناء فاعليــة الــذات لفاعليــة الــذات وجميــا أبعــادالكليــة  الدرجــةوبــين  ةوجميــا أبعــاد جــودة الحيــا

بعــــاد )الر,ــــا عــــن الحيــــاة، والعالقــــات امســــرية، والعالقــــات امجتماعيــــة( وبــــين بعــــد أالعالقــــة بــــين 

ـــاةتنارة امنفعاليـــة(، وكـــذلك بـــين بعـــدي ))امســـ ـــراب( وبـــين بعـــد الر,ـــا عـــن الحي ، وشـــغل اوقـــات الف
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بعاد. وتبعا لوجـود نه م توجد عالقة ذات دملة احصائية بين هذه األأي( حيث تبين )امقتناع اللفظ

، ة الــذاتوبــين الدرجــة الكليــة لفاعليــ جــودة الحيــاةبــين الدرجــة الكليــة لعالقــة ايجابيــة دالــة إحصــائيًا 

 ،تـم رفـض الفر,ـية الصـفرية وبنـاًء علـى ذلـك ،(0.487حيث بلـغ معامـل امرتبـاو للعالقـة بينهمـا )

عالقات امسرية، والعالقـات امجتماعيـة( وبـين ابعاد )الر,ا عن الحياة، والفي حين تم قبولها على 

ت الفــراب( وبــين بعــد بعــد )امســتنارة امنفعاليــة(، وكــذلك بــين بعــدي )الر,ــا عــن الحيــاة، وشــغل اوقــا

 .)امقتناع اللفظي(

 نتائج السؤال األول:

مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / لــدى  جــودة الحيــاة مســتوى مــا 

 ؟المحافظات الشمالية

 لمســتوى  لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول تــم اســتمراا المتوســطات الحســابية وامنحرافــات المعياريــة

ــة الغــوث الدوليــة / الممتلفــة لــدى  بأبعادهــا حيــاةجــودة ال مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكال

 (.11وذلك كما هو وا,ح في الجدول )المحافظات الشمالية، 

 .جودة الحياة أبعاد لمتوسطاتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  (:11) جدول

ط المتوس العدد البعد البعد

 الحسابي

راف النح  

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 الدرجة

 مرتفعة الخامس 71.00 0.43 3.55 111 الصحة العامة البعد األول

 مرتفعة الرابع 73.40 0.47 3.67 111 الرضا عن الحياة البعد الثاني

 جداا  مرتفعة األول 85.60 0.52 4.28 111 العالقات السرية البعد الثالث

 مرتفعة الثاني 81.60 0.48 4.08 111 قات الجتماعيةالعال عد الرابعالب

 مرتفعة الثالث 79.60 0.56 3.98 111 النجاح المهني البعد الخامس

 مرتفعة السادس 70.80 0.56 3.54 111 شغل اوقات الفراغ البعد السادس

 مرتفعة 77.00 0.39 3.85 111 لجودة الحياةالدرجة الكلية 

جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط  لجودة الحياةالكلية  لدرجةا ( أن11لجدول )يتضح من ا

كما تم تبين أن (. 0.39ما انحراف معياري قدره )( %77وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.85الحسابي )
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 بوكالة الغوث الدولية / المحافظات مقدمي المدمات النفسية وامجتماعيةلدى  أبعاد جودة الحياةكنر أ

( وبنسبة مئوية مقدراها 4.28بمتوسط حسابي قدره ) (العالقات امسرية) بعد في تمنلت الشمالية

( بمتوسط العالقات امجتماعية، وجاء في المرتبة النانية بعد )جداً  عن درجة مرتفعة معبرة( 85.6%)

 المرتبة النالنةعن درجة مرتفعة، وجاء في  ةمعبر ( 81.6وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.08حسابي قدره )

عن درجة  ةمعبر ( 79.6وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.98( بمتوسط حسابي قدره )النجاح المهنيبعد )

وبنسبة ( 3.67( بمتوسط حسابي قدره )الر,ا عن الحياةبعد ) الرابعةوجاء في المرتبة  ،كذلكمرتفعة 

الصحة بعد ) المامسةة جاء في المرتبو ، كذلكعن درجة مرتفعة  ةمعبر ( 73.4مئوية مقدراها )

في  .مرتفعةعن درجة  ةمعبر ( %71وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.55( بمتوسط حسابي قدره )العامة

وبنسبة ( 3.54( بمتوسط حسابي قدره )وقات الفرابأشغل بعد )خيرة واأل السادسةحين جاء في المرتبة 

 .مرتفعة كذلكعن درجة  ةمعبر ( 70.8مئوية مقدراها )

 :نيل الثاالسؤا نتائج

جــودة متوســطات  بــين (α) ≤0.05 عنــد مســتوى الداللــةجــد فــروت دات داللــة إحصــائية تو هــل 

لدى مقدمي الخدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية الحياة 

 (؟  ومنطقة العمل  والخبرة  والقسمالجنس  والمؤهل العلمي) اتتعءى لمتغير 

 ( وفيما يلي نتائج فحصها:5-1,يات الصفرية )الفر  الناني الوانبنق عن السؤ 

 :األولىنتائج الفرضية 

جودة الحياة متوسطات  بين (α) ≤0.05 عند مستوى الداللةتوجد فروت دات داللة إحصائية  م

تعـءى لدى مقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية 

 .سالجنلمتغير 
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كمــا هــو  لعينــة مســتقلة، (t-test) ت اختبــار الباحــث اســتمدذ األولــىصــحة الفر,ــية مــن للتحقــق 

  .(12وا,ح في الجدول )

مقفدمي لفدى  جودة الحيفاةلالكلية المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (12جدول )

 .الجنسلمتغير  تبعا ةافظات الشماليبوكالة الغوث الدولية / المح الخدمات النفسية والجتماعية

 المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الصحة العامة

 

 0.42 3.63 47 ذكور
1.605 109 0.111 

 0.44 3.50 64 اناث

الرضا عن 

 الحياة

 0.50 3.72 47 ذكور
0.783 109 0.435 

 0.45 3.64 64 اناث

العالقات 

 السرية

 0.39 4.35 47 ذكور
1.245 109 0.216 

 0.60 4.23 64 اناث

العالقات 

 الجتماعية

 0.47 4.17 47 ذكور
1.707 109 0.091 

 0.48 4.01 64 اناث

 0.56 4.12 47 ذكور النجاح المهني
2.344 109 0.021* 

 0.55 3.88 64 اناث

اوقات  شغل

 الفراغ

 0.59 3.56 47 ذكور
0.369 109 0.713 

 0.54 3.52 64 اناث

 الكلية الدرجة
 لجودة الحياة

 0.37 3.92 47 ذكور
 اناث 0.082 109 1.756

64 3.80 0.39 

 (.α) ≤0.01د مستوى درجة عالية عن* دالة إحصائيًا ب*                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

لـدى  جـودة الحيـاةمتوسـطات  بـينفـروق ذات دملـة إحصـائية  نـه م توجـدأ (12)يتبين مـن الجـدول 

تعــزى لمتغيــر  بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة

حيـث ( النجـاح المهنـي) ء بعـدخرى باسـتنناألبعاد اوباقي األ جودة الحياةعلى الدرجة الكلية ل الجنس

، إذ بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة )الــذكور(لصــالح تبــين وجــود فــروق علــى هــذا البعــد 

(، بينمــا بلــغ المتوســط 3.92(، )الــذكور) مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــةلــدى  جــودة الحيــاةل

( عنـد مسـتوى الدملـة 1.756ة )ة )ت( المحسوب(، كما تبين أن قيم3.80( )امناثالحسابي لدى )

بــاقي و  جــودة الحيــاةعلــى الدرجــة الكليــة ل األولــىالفر,ــية الصــفرية  قبلــت. وبنــاء عليــه، (0.082)

 .بعد )النجاح المهني(على  رفضت، بينما بعاد امخرى األ
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 نتائج الفرضية الثانية:

جودة الحياة سطات متو  بين (α) ≤0.05 عند مستوى الداللةال توجد فروت دات داللة إحصائية 

 تعـءى مقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية لدى 

 .المؤهل العلمي لمتغير

كمـــا هـــو  لعينـــة مســـتقلة، (t-test) ت اختبـــار الباحـــث اســـتمدذ النانيـــةمـــن صـــحة الفر,ـــية للتحقـــق 

  .(13وا,ح في الجدول )

مقفدمي لفدى  جودة الحيفاةلالكلية المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت ج اختبارنتائ: (13جدول )

 .المؤهل العلميلمتغير  تبعا بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية الخدمات النفسية والجتماعية

 المتغير
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

رجات د
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الصحة العامة

 

 0.44 3.55 82 بكالوريوس
-0.105 109 0.917 

 0.41 3.56 29 ماجستير فأعلى

الرضا عن 

 الحياة

 0.51 3.64 82 بكالوريوس
-1.355 109 0.178 

 0.31 3.78 29 ماجستير فأعلى

العالقات 

 السرية

 0.56 4.26 82 بكالوريوس
-0.727 109 0.469 

جستير فأعلىما  29 4.34 0.38 

العالقات 

 الجتماعية

 0.50 4.06 82 بكالوريوس
-0.449 109 0.654 

 0.43 4.11 29 ماجستير فأعلى

 0.54 4.00 82 بكالوريوس النجاح المهني
0.611 109 0.543 

 0.63 3.93 29 ماجستير فأعلى

شغل اوقات 

 الفراغ

 0.54 3.46 82 بكالوريوس
-2.437 109 0.016* 

 0.58 3.75 29 ماجستير فأعلى

 الكلية الدرجة
 لجودة الحياة

 0.40 3.83 82 بكالوريوس
 ماجستير فأعلى 0.330 109 0.979-

29 3.91 0.33 

 (.α) ≤0.01مستوى  جة عالية عند* دالة إحصائيًا بدر *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

لــدى  جــودة الحيــاةفــروق ذات دملــة إحصــائية فــي متوســطات  نــه م توجــدأ (13)يتبــين مــن الجــدول 

تعــزى لمتغيــر  بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة

شـغل اوقـات ) اسـتنناء بعـدخـرى بعـاد األبوبـاقي األ جـودة الحيـاةعلـى الدرجـة الكليـة لالمؤهل العلمـي 

، إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي )ماجستير فـأعلى(لصالح حيث تبين وجود فروق على هذا البعد ( الفراب
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 الـذين مـؤهالتهم العلميـة مقدمي المدمات النفسية وامجتماعيـةلدى  جودة الحياةعلى الدرجة الكلية ل

( ماجستير فأعلى) مؤهالتهم العلمية ينالذ سابي لدى(، بينما بلغ المتوسط الح3.83(، )بكالوريوس)

. وبنـــاء (0.330( عنـــد مســـتوى الدملـــة )-0.976(، كمـــا تبـــين أن قيمـــة )ت( المحســـوبة )3.91)

، بينمـا خـرى بعـاد األبـاقي األو  جودة الحيـاةعلى الدرجة الكلية ل النانيةالفر,ية الصفرية  قبلتعليه، 

 .(شغل اوقات الفراببعد )على  رفضت

 الثالثة: تائج الفرضيةن

 جـودة الحيـاةمتوسـطات  بـين (α) ≤0.05ال توجد فروت دات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة 

 تعــءى لــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية 

 .منطقة العمل لمتغير

ة وامنحرافــات المعياريــة لمســتوى طات الحســابيالمتوســ تــم اســتمراا النالنــةللتحقـق مــن صــحة الفر,ــية 

 (.14جودة الحياة تبعًا لمتغير منطقة العمل، وذلك كما هو وا,ح في الجدول )

ا لمتغيففر منطقففة (14) جففدول : المتوسففطات الحسففابية، والنحرافففات المعياريففة لمسففتوى جففودة الحيففاة تبعففا

 العمل.

المتوسط  العدد منطقة العمل المتغير
 الحسابي

نحراف اال 
 اري المعي

 0.52 3.52 37 جنوب  الصحة العامة
 0.45 3.53 36 وسط

 0.30 3.61 38 شمال

 0.57 3.62 37 جنوب الرضا عن الحياة

 0.42 3.69 36 وسط
 0.42 3.71 38 شمال

 العالقات االسرية
 

 0.53 4.12 37 جنوب
 0.53 4.38 36 وسط

 0.47 4.33 38 شمال

 0.51 4.08 37 جنوب ةالعالقات االجتماعي

 0.56 4.03 36 وسط
 0.37 4.12 38 شمال

 0.65 3.92 37 جنوب النجاح المهني



 

 68 

 العدد منطقة العمل المتغير
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 اري المعي

 0.58 4.00 36 وسط
 0.46 4.01 38 شمال

 0.58 3.50 37 جنوب شغل اوقات الفراغ
 0.64 3.53 36 وسط

 0.46 3.59 38 شمال

 0.45 3.79 37 جنوب الدرجة الكلية لجودة الحياة

طوس  36 3.86 0.41 
 0.28 3.89 38 شمال

فـــي متوســـطات درجـــات جـــودة الحيـــاة لـــدى مقـــدمي  فـــروق ظاهريـــة( وجـــود 14يتضـــح مـــن الجـــدول )

المدمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية على اختالف عدد منـاطق 

الجــدول كمــا هــو وارد فــي  اين األحــاديتــم اســتمراا نتــائج تحليــل التبــ دملــة الفــروق عملهــم. ولفحــص 

(15).

( للففروق One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التبفاين األحفادي )(15) جدول

ا   .لمنطقة العملفي درجات جودة الحياة وفقا

 األبعاد
 

 مجمول المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.085 2 0.169 بين المجموعات  صحة العامةال
0.449 

 

0.640 

 
 1890. 108 20.388 دارل المجموعات

  110 20.557 المجمول

 
 الرضا عن الحياة

 0.084 2 0.168 بين المجموعات
0.376 

 

0.687 

 
 0.224 108 24.153 دارل المجموعات

  110 24.321 المجمول

 
 االسريةالعالقات 

 

 0.722 2 1.445 ن المجموعاتبي
2.762 

 

0.068 

 
 2620. 108 28.249 دارل المجموعات

  110 29.694 المجمول

 0.063 2 0.126 بين المجموعات العالقات االجتماعية

0.267 

 

0.766 

 
 0.235 108 25.399 دارل المجموعات

  110 25.524 المجمول

 0.755 0.282 0.091 2 0.182 جموعاتبين الم النجاح المهني
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 األبعاد
 

 مجمول المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

   0.323 108 34.859 دارل المجموعات

  110 35.041 المجمول

 0.083 2 0.166 بين المجموعات شغل اوقات الفراغ

0.261 

 

0.771 

 
 0.318 108 34.298 دارل المجموعات

  110 34.463 المجمول

الدرجة الكلية 
 لجودة الحياة

 0.101 2 0.202 بين المجموعات

0.677 

 

0.510 

 
 0.149 108 16.141 دارل المجموعات

  110 16.344 المجمول

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (α) ≤0.05إحصــائية عنــد مســتوى الدملــة  وق ذات دملــةفــر  نــه م توجــدأ( 15يتضــح مــن الجــدول )

فـــي متوســـطات جـــودة الحيـــاة لـــدى مقــــدمي المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــة بوكالـــة الغـــوث الدوليــــة / 

وبــــاقي األبعــــاد  الحيـــاة علـــى الدرجــــة الكليـــة لجــــودة المحافظـــات الشــــمالية تبعـــًا لمتغيــــر منطقـــة العمــــل

( عنــد مســتوى 0.677الكليــة لجــودة الحيــاة )علــى الدرجــة  األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة

 .وهذا يدعو إلى قبول الفر,ية الصفرية النالنة(، 0.510الدملة )

 نتائج الفرضية الرابعة:

 جودة الحياةمتوسطات  بين (α) ≤0.05ال توجد فروت دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعـءى الدوليـة / المحافظـات الشـمالية لدى مقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث 

 .سنوات الخبرة لمتغير

المتوسـطات الحسـابية وامنحرافـات المعياريـة لمسـتوى  تـم اسـتمراا الرابعـةللتحقق مـن صـحة الفر,ـية 

 (.16هو وا,ح في الجدول )جودة الحياة تبعًا لمتغير سنوات المبرة ، وذلك كما 
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ا لمتغيففر سففنوات : المتوسففطات الحسففابية، والنحرا(16) جففدول فففات المعياريففة لمسففتوى جففودة الحيففاة تبعففا

 الخبرة.

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

سنوات  5أقل من   الصحة العامة  10 3.44 0.27 

سنوات 10 – 5بين   30 3.54 0.29 

سنوات 10أكثر من   71 3.57 0.50 

سنوات  5أقل من  الرضا عن الحياة  10 3.50 0.24 

سنوات 10 – 5بين   30 3.75 0.30 

سنوات 10أكثر من   71 3.67 0.54 

 العالقات االسرية
 

سنوات  5أقل من   10 4.28 0.78 

سنوات 10 – 5بين   30 4.33 0.35 

سنوات 10أكثر من   71 4.25 0.54 

سنوات  5أقل من  العالقات االجتماعية  10 4.00 0.48 

سنوات 01 – 5بين   30 4.10 0.37 

سنوات 10أكثر من   71 4.08 0.53 

سنوات  5أقل من  النجاح المهني  10 3.90 0.42 

سنوات 10 – 5بين   30 4.02 0.42 

سنوات 10أكثر من   71 3.98 0.64 

تسنوا  5أقل من  شغل اوقات الفراغ  10 3.36 0.36 

سنوات 10 – 5بين   30 3.57 0.36 

اتسنو 10أكثر من   71 3.55 0.65 

سنوات  5أقل من  الدرجة الكلية لجودة الحياة  10 3.75 0.34 

سنوات 10 – 5بين   30 3.88 0.20 

سنوات 10أكثر من   71 3.85 0.45 

ودة الحيـــاة لـــدى مقـــدمي فـــي متوســـطات درجـــات جـــ فـــروق ظاهريـــة( وجـــود 16يتضـــح مـــن الجـــدول )

ســـنوات لدوليـــة / المحافظـــات الشـــمالية علـــى اخـــتالف المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــة بوكالـــة الغـــوث ا

تـــــم اســـــتمراا نتـــــائج تحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي كمـــــا هـــــو وارد فـــــي  دملـــــة الفـــــروق خبـــــرتهم. ولفحـــــص 

.(17)الجدول
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( للففروق One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التبفاين األحفادي )(17) جدول

ا   الخبرة. سنواتلفي درجات جودة الحياة وفقا

 األبعاد
 

درجات  مجمول المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.076 2 0.152 بين المجموعات  الصحة العامة

0.402 

 

0.670 

 
 1890. 108 20.406 دارل المجموعات

  110 20.557 المجمول

 
 الرضا عن الحياة

 0.230 2 0.459 بين المجموعات

1.039 

 

0.357 

 
 0.221 108 23.862 دارل المجموعات

  110 24.321 المجمول

 
 العالقات االسرية

 

 0.067 2 0.134 بين المجموعات

0.246 

 

0.783 

 
 2740. 108 29.559 دارل المجموعات

  110 29.694 مولالمج

 0.038 2 0.075 بين المجموعات العالقات االجتماعية

0.159 

 

0.853 

 
 0.236 108 25.449 دارل المجموعات

  110 25.524 المجمول

 0.053 2 0.105 بين المجموعات النجاح المهني

0.163 

 

0.850 

 
 0.323 108 34.936 دارل المجموعات

  110 35.041 المجمول

 0.178 2 0.356 بين المجموعات شغل اوقات الفراغ

0.563 

 

0.571 

 
 0.316 108 34.108 دارل المجموعات

  110 34.463 المجمول

الدرجة الكلية 
 لجودة الحياة

 0.071 2 0.142 بين المجموعات

0.474 

 

0.624 

 
 0.150 108 16.202 دارل المجموعات

  110 16.344 المجمول

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى  *  

 (α) ≤0.05فــروق ذات دملــة إحصــائية عنــد مســتوى الدملــة  انــه م توجــد( 17يتضــح مــن الجــدول )

ســـية وامجتماعيـــة بوكالـــة الغـــوث الدوليــــة / فـــي متوســـطات جـــودة الحيـــاة لـــدى مقــــدمي المـــدمات النف

ـــة لجـــودة المحافظـــات الشـــمالية تبعـــاً  ـــى الدرجـــة الكلي ـــاة لمتغيـــر ســـنوات المبـــرة عل وبـــاقي األبعـــاد  الحي
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( عنــد مســتوى 0.474األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لجــودة الحيــاة )

 الحيــاة الدرجــة الكليــة لجــودة الصــفرية الرابعــة علــى وهــذا يــدعو إلــى قبــول الفر,ــية(، 0.624الدملــة )

 ألخرى.وباقي األبعاد ا

 نتائج الفرضية الخامسة:

جـودة الحيـاة في متوسطات  (α) ≤0.05 عند مستوى الداللةال توجد فروت دات داللة إحصائية 

 عـءى تمقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية لدى 

 .القسم لمتغير

كمــا هــو  لعينــة مســتقلة، (t-test) ت ختبــارا الباحــث اســتمدذ المامســةمــن صــحة الفر,ــية للتحقــق 

  .(18وا,ح في الجدول )

مقفدمي لفدى  جودة الحيفاةلالكلية المتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (18جدول )

 .القسملمتغير  تبعا ث الدولية / المحافظات الشماليةبوكالة الغو الخدمات النفسية والجتماعية

 المتغير
 

المتوسط  العدد مالقس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الصحة العامة

 

 0.36 3.53 47 الصحة
-0.537 109 0.592 

 0.48 3.57 64 الغاثة والخدمات

لصحةا الرضا عن الحياة  47 3.71 0.31 
0.732 109 0.466 

 0.56 3.65 64 الغاثة والخدمات

 0.49 4.36 47 الصحة العالقات السرية
1.396 109 0.166 

 0.54 4.22 64 الغاثة والخدمات

 0.46 4.06 47 الصحة العالقات الجتماعية
-0.221 109 0.825 

 0.50 4.08 64 الغاثة والخدمات

 0.50 4.04 47 الصحة المهني النجاح
0.879 109 0.382 

 0.61 3.94 64 الغاثة والخدمات

 0.43 3.53 47 الصحة شغل اوقات الفراغ
-0.178 109 0.859 

 0.64 3.55 64 الغاثة والخدمات

لجودة  الكلية الدرجة
 الحياة

 0.31 3.87 47 الصحة
 الغاثة والخدمات 0.629 109 0.484

64 3.83 0.44 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   
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لــدى  جــودة الحيــاةفــروق ذات دملــة إحصــائية فــي متوســطات  انــه م توجــد (18)يتبــين مــن الجــدول 

تعــزى لمتغيــر  بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية ةمقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــ

إذ بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة خرى، بعاد األوباقي األ جودة الحياةلى الدرجة الكلية لعالقسم 

الــذين يعملــون فــي قســم )الصــحة(،  مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــةلــدى  جــودة الحيــاةالكليــة ل

، (3.83( )املا ــة والمــدمات)الـذين يعملــون فــي قسـم  متوسـط الحســابي لــدى(، بينمـا بلــغ ال3.87)

 قبلـــت. وبنـــاء عليـــه، (0.629( عنـــد مســـتوى الدملــة )0.484كمــا تبـــين أن قيمـــة )ت( المحســوبة )

 .المامسةالفر,ية الصفرية 

 نتائج السؤال الثالث:

ــة / مــا مســتوى فا ــة الغــوث الدولي ــة بوكال ــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعي ــدى مق ــذات ل ــة ال علي

 المحافظات الشمالية؟

النالــث تــم اســتمراا المتوســطات الحســابية وامنحرافــات المعياريــة لمســتوى  لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة

ة الغــوث الدوليــة / بأبعادهــا الممتلفــة لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــ فاعليــة الــذات

 (.19المحافظات الشمالية، وذلك كما هو وا,ح في الجدول )

 معيارية لمتوسطات أبعاد فاعلية الذات.المتوسطات الحسابية والنحرافات ال (:19) جدول

المتوسط  العدد البعد البعد

 الحسابي

 النحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة الثالث 80.40 0.38 4.02 111 داءإنجاز األ البعد األول

 مرتفعة الثاني 80.60 0.47 4.03 111 الخبرات البديلة البعد الثاني

 مرتفعة الرابع 75.80 0.35 3.79 111 القتناع اللفظي ثالبعد الثال

 جداا  مرتفعة األول 85.20 0.45 4.26 111 الستثارة النفعالية البعد الرابع

 مرتفعة 80.40 0.35 4.02 111 فاعلية الذاتالدرجة الكلية ل

بلغ المتوسط الدرجة الكلية لفاعلية الذات جاءت بدرجة مرتفعة، حيث  ( أن19يتضح من الجدول )

(. كما تم تبين أن 0.35ما انحراف معياري قدره )( 80.4وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.02الحسابي )
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النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية /  كنر أبعاد فاعلية الذات لدى مقدمي المدماتأ

( وبنسبة مئوية 4.26ه )بمتوسط حسابي قدر  (امستنارة امنفعاليةالمحافظات الشمالية تمنلت في بعد )

( المبرات البديلة%( معبرة عن درجة مرتفعة جدًا، وجاء في المرتبة النانية بعد )85.2مقدراها )

معبرة عن درجة مرتفعة، وجاء في ( 80.6ة مئوية مقدراها )وبنسب( 4.03بمتوسط حسابي قدره )

معبرة ( 80.4نسبة مئوية مقدراها )وب( 4.02( بمتوسط حسابي قدره )إنجاز األداءالمرتبة النالنة بعد )

( بمتوسط امقتناع اللفظيبعد )خيرة واألجاء في المرتبة الرابعة في حين عن درجة مرتفعة كذلك، 

 .معبرة عن درجة مرتفعة كذلك( 75.8نسبة مئوية مقدراها )وب( 3.79حسابي قدره )

 السؤال الرابع: نتائج

فاعليــة متوســطات  بــين (α) ≤0.05الداللــة توجــد فــروت دات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى هــل 

لدى مقدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية الذات 

 (؟س  والمؤهل العلمي  ومنطقة العمل  والخبرة  والقسمالجن) اتتعءى لمتغير 

 فحصها: ( وفيما يلي نتائج10-6وانبنق عن السؤال الرابا الفر,يات الصفرية )

 نتائج الفرضية السادسة:

فاعليــة متوســطات  بــين (α) ≤0.05توجــد فــروت دات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  م

الجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية الذات لدى مقدمي الخـدمات النفسـية وا

 تعءى لمتغير الجنس.

كمــا هــو  لعينــة مســتقلة، (t-test) ت اختبــارث الباحــمــن صــحة الفر,ــية السادســة اســتمدذ للتحقــق 

  .(20وا,ح في الجدول )
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الذات لدى مقفدمي فاعلية الكلية لالمتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (20جدول )

 الجنس.لمتغير  تبعاالخدمات النفسية والجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية 

 المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 إنجاز األداء

 

 0.36 4.02 47 ذكور
0.149 109 0.882 

 0.39 4.01 64 اناث

 0.45 4.01 47 ذكور الخبرات البديلة
-0.360 109 0.719 

 0.48 4.05 64 اناث

 0.34 3.85 47 ذكور يالقتناع اللفظ
1.628 109 0.106 

 0.35 3.74 64 اناث

الستثارة 

 النفعالية

 0.41 4.26 47 ذكور
0.073 109 0.942 

 0.48 4.25 64 اناث

جة الكلية الدر 
 لفاعلية الذات

 0.33 4.04 47 ذكور
 اناث 0.734 109 0.341

64 4.01 0.37 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

ملـة إحصـائية فـي متوسـطات فاعليـة الـذات لـدى فـروق ذات د انـه م توجـد (20)يتبين من الجدول 

لية تعــزى لمتغيــر مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــما

، إذ بلــغ المتوســط الحســابي علــى خــرى بعــاد األوبــاقي األعلــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة الــذات  الجــنس

(، بينمــا 4.04(، )الــذكورمــدمات النفســية وامجتماعيـة )الدرجـة الكليــة لفاعليـة الــذات لــدى مقـدمي ال

( عنــد 0.340لمحســوبة )(، كمــا تبــين أن قيمــة )ت( ا4.01( )امنــاثبلــغ المتوســط الحســابي لــدى )

 .الفر,ية الصفرية السادسة قبلت(. وبناء عليه، 0.734مستوى الدملة )

 الفرضية السابعة: نتائج

ــة  ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــة متوســطات  بــين (α) ≤0.05ال توجــد فــروت دات دالل فاعلي

حافظـات الشـمالية الذات لدى مقدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / الم

 .المؤهل العلمي لمتغير تعءى 

كمــا هــو  لعينــة مســتقلة، (t-test) ت اراختبــالباحــث مــن صــحة الفر,ــية الســابعة اســتمدذ للتحقــق 

  .(21وا,ح في الجدول )
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فاعلية الذات لدى مقفدمي الكلية لالمتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (21جدول )

 .لمتغير المؤهل العلمي تبعاية والجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية الخدمات النفس

 المتغير
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 إنجاز األداء

 

 0.39 3.99 82 بكالوريوس
-1.040 109 0.301 

ير فأعلىماجست  29 4.08 0.34 

 0.45 4.04 82 بكالوريوس الخبرات البديلة
0.209 109 0.834 

فأعلىماجستير   29 4.02 0.54 

 0.35 3.82 82 بكالوريوس القتناع اللفظي
1.830 109 0.070 

 0.32 3.69 29 ماجستير فأعلى

الستثارة 

 النفعالية

 0.42 4.28 82 بكالوريوس
0.839 109 0.403 

 0.51 4.20 29 ماجستير فأعلى

الدرجة الكلية 
 لفاعلية الذات

 0.35 4.03 82 بكالوريوس
 ماجستير فأعلى 0.615 109 0.505

29 3.99 0.36 

 (.α) ≤0.01وى * دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مست*                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

ات لـدى فـروق ذات دملـة إحصـائية فـي متوسـطات فاعليـة الـذ نـه م توجـدإ (21)يتبين من الجدول 

مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية تعــزى لمتغيــر 

بلـغ المتوسـط الحسـابي  ، إذخـرى بعـاد األوبـاقي األالمؤهل العلمي على الدرجـة الكليـة لفاعليـة الـذات 

 الذين مؤهالتهم العلمية على الدرجة الكلية لفاعلية الذات لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية

( ماجستير فأعلىمؤهالتهم العلمية ) الذين (، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى4.03(، )بكالوريوس)

(. وبناء عليه، 0.615توى الدملة )( عند مس0.505(، كما تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )3.99)

 .الفر,ية الصفرية السابعة قبلت
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 نتائج الفرضية الثامنة:

 فاعليـة الـذاتفـي متوسـطات  (α) ≤0.05ال توجد فروت دات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة 

 تعــءى لــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية 

 .منطقة العمل متغيرل

المتوسـطات الحسـابية وامنحرافـات المعياريـة لمسـتوى  ية النامنـة تـم اسـتمرااللتحقق من صـحة الفر,ـ

 (.22فاعلية الذات تبعًا لمتغير منطقة العمل، وذلك كما هو وا,ح في الجدول )

ا لمتغيففر منطقففة : المتوسففطات الحسففابية، والنحرافففات المعياريففة لمسففتوى فاعليففة الففذات تبعفف(22) جففدول ا

 العمل.

لعملمنطقة ا المتغير المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.44 3.93 37 جنوب  إنجا  األداء
 0.35 4.05 36 وسط
 0.33 4.07 38 شمال

 0.54 3.96 37 جنوب الخبرات البديلة
 0.54 4.04 36 وسط
 0.31 4.10 38 شمال

 االقتنال اللفظي
 

 0.43 3.71 37 جنوب
 0.34 3.79 36 وسط
 0.25 3.86 38 شمال

 0.51 4.19 37 جنوب االستثارة االنفعالية
 0.48 4.19 36 وسط
 0.30 4.38 38 شمال

 0.42 3.95 37 جنوب الدرجة الكلية لفاعلية الذات
 0.37 4.02 36 وسط
 0.24 4.10 38 شمال

وســـطات درجـــات فاعليـــة الـــذات لـــدى مقـــدمي فـــي مت فـــروق ظاهريـــة( وجـــود 22يتضـــح مـــن الجـــدول )

دمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية على اختالف عدد منـاطق الم

الجــدول تــم اســتمراا نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي كمــا هــو وارد فــي  دملــة الفــروق عملهــم. ولفحــص 

(23).
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( للففروق One Way Analysis of Varianceاألحفادي ) : نتائج اختبار تحليل التبفاين(23) جدول

ا   .لمنطقة العملفي درجات فاعلية الذات وفقا

 األبعاد
 

درجات  مجمول المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.224 2 0.448 بين المجموعات  إنجا  األداء
1.594 

 

0.208 

 
 1410. 108 15.193 موعاتدارل المج

  110 15.642 المجمول

 
 الخبرات البديلة

 0.188 2 0.376 بين المجموعات
0.847 

 

0.431 

 
 0.222 108 23.948 دارل المجموعات

  110 24.323 المجمول

 
 االقتنال اللفظي

 

 0.190 2 0.381 بين المجموعات
1.584 

 

0.210 

 
 1200. 108 12.975 دارل المجموعات

  110 13.356 المجمول

 0.461 2 0.922 بين المجموعات ستثارة االنفعاليةاال

2.370 

 

0.098 

 
 0.195 108 21.012 دارل المجموعات

  110 21.934 المجمول

الدرجة الكلية 
 لفاعلية الذات

 0.225 2 0.450 بين المجموعات

1.848 

 

0.163 

 
 0.122 108 13.155 دارل المجموعات

  110 13.605 المجمول

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

 (α) ≤0.05فــروق ذات دملــة إحصــائية عنــد مســتوى الدملــة  انــه م توجــد( 23يتضــح مــن الجــدول )

ســـية وامجتماعيـــة بوكالـــة الغـــوث الدوليـــة / ات فاعليـــة الـــذات لـــدى مقـــدمي المـــدمات النففـــي متوســـط

وبـــاقي األبعـــاد  لفاعليـــة الـــذاتعلـــى الدرجـــة الكليـــة  المحافظـــات الشـــمالية تبعـــًا لمتغيـــر منطقـــة العمـــل

( عنــد مســتوى 1.848األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة الــذات )

 .النامنةة الصفرية وهذا يدعو إلى قبول الفر,ي(، 0.163لة )الدم
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 نتائج الفرضية التاسعة:

ــة  ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــة متوســطات  بــين (α) ≤0.05ال توجــد فــروت دات دالل فاعلي

لية لدى مقدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـما الذات

 .سنوات الخبرة لمتغير تعءى 

المتوسـطات الحسـابية وامنحرافـات المعياريـة لمسـتوى  للتحقق من صحة الفر,ية التاسعة تم اسـتمراا

 (.24فاعلية الذات تبعًا لمتغير سنوات المبرة ، وذلك كما هو وا,ح في الجدول )

ا : المتوسففطات الحسففابية، والنحرافففات المعياريففة لمسففتوى فاع(24) جففدول لمتغيففر سففنوات  ليففة الففذات تبعففا

 الخبرة.

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

سنوات  5أقل من   إنجا  األداء  10 4.03 0.17 

سنوات 10 – 5بين   30 3.98 0.32 
سنوات 10أكثر من   71 4.03 0.42 

سنوات  5أقل من  الخبرات البديلة  10 4.27 0.18 
سنوات 10 – 5ن بي  30 3.97 0.43 

سنوات 10أكثر من   71 4.03 0.51 

 االقتنال اللفظي
 

سنوات  5أقل من   10 3.93 0.34 

سنوات 10 – 5بين   30 3.80 0.31 
سنوات 10أكثر من   71 3.76 0.37 

سنوات  5أقل من  االستثارة االنفعالية  10 4.43 0.29 
سنوات 10 – 5بين   30 4.26 0.43 

تسنوا 10أكثر من   71 4.23 0.47 

سنوات  5أقل من  الدرجة الكلية لفاعلية الذات  10 4.16 0.14 

سنوات 10 – 5بين   30 4.00 0.31 
سنوات 10أكثر من   71 4.01 0.39 

فـــي متوســـطات درجـــات فاعليـــة الـــذات لـــدى مقـــدمي فـــروق ظاهريـــة ( وجـــود 24يتضـــح مـــن الجـــدول )

ســـنوات الدوليـــة / المحافظـــات الشـــمالية علـــى اخـــتالف ة بوكالـــة الغـــوث المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــ

الجــدول تــم اســتمراا نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي كمــا هــو وارد فــي الفــروق دملــة خبــرتهم. ولفحــص 

(25).



 

 80 

( للففروق One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التبفاين األحفادي )(25) جدول

ا في درجات فاعلية ا  ات الخبرة.سنوللذات وفقا

 األبعاد
 

درجات  مجمول المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.025 2 0.049 بين المجموعات  إنجا  األداء

0.170 

 

0.844 

 
 1440. 108 15.592 دارل المجموعات

  110 15.642 المجمول

 
يلةالخبرات البد  

 0.330 2 0.660 اتبين المجموع

1.507 

 

0.226 

 
 0.219 108 23.663 دارل المجموعات

  110 24.323 المجمول

 
 االقتنال اللفظي

 

 0.123 2 0.245 بين المجموعات

1.009 

 

0.368 

 
 1210. 108 13.111 دارل المجموعات

  110 13.356 المجمول

 0.186 2 0.372 جموعاتبين الم االستثارة االنفعالية

0.932 

 

0.397 

 
 0.200 108 21.562 دارل المجموعات

  110 21.934 المجمول

الدرجة الكلية 
 لفاعلية الذات

 0.112 2 0.223 بين المجموعات

0.901 

 

0.409 

 
 0.124 108 13.381 دارل المجموعات

  110 13.605 المجمول

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

 (α) ≤0.05فــروق ذات دملــة إحصــائية عنــد مســتوى الدملــة  انــه م توجــد( 25يتضــح مــن الجــدول )

غـــوث الدوليـــة / فـــي متوســـطات فاعليـــة الـــذات لـــدى مقـــدمي المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــة بوكالـــة ال

وبـــاقي األبعـــاد  لفاعليـــة الـــذاتلمحافظـــات الشـــمالية تبعـــًا لمتغيـــر ســـنوات المبـــرة علـــى الدرجـــة الكليـــة ا

( عنــد مســتوى 0.901األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة الــذات )

 .التاسعةوهذا يدعو إلى قبول الفر,ية الصفرية (، 0.409الدملة )
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 رة:نتائج الفرضية العاش

ــة  ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــة متوســطات  بــين (α) ≤0.05ال توجــد فــروت دات دالل فاعلي

الذات لدى مقدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية 

 .القسم لمتغير تعءى 

كمــا هــو  ســتقلة،لعينــة م (t-test) ت اختبــارالباحــث مــن صــحة الفر,ــية العاشــرة اســتمدذ تحقــق لل

 .(26وا,ح في الجدول )

فاعلية الذات لدى مقفدمي الكلية لالمتوسطات الحسابية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: (26جدول )

 .لمتغير القسم تبعاظات الشمالية الخدمات النفسية والجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحاف

 المتغير
 

المتوسط  العدد القسم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 إنجاز األداء

 

 0.32 4.04 47 الصحة
0.530 109 0.597 

 0.42 4.00 64 الغاثة والخدمات

 0.45 4.02 47 الصحة الخبرات البديلة
-0.157 109 0.876 

 0.49 4.04 64 الغاثة والخدمات

 0.35 3.78 47 الصحة القتناع اللفظي
-0.175 109 0.861 

 0.35 3.79 64 الغاثة والخدمات

 0.44 4.21 47 الصحة الستثارة النفعالية
-1.002 109 0.318 

 0.45 4.29 64 الغاثة والخدمات

الدرجة الكلية لفاعلية 
 لذاتا

 0.33 4.01 47 الصحة
 الغاثة والخدمات 0.787 109 0.271-

64 4.03 0.37 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيًا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى   

إحصـائية فـي متوسـطات فاعليـة الـذات لـدى فـروق ذات دملـة  نـه م توجـدأ (26)يتبين من الجدول 
ة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية تعــزى لمتغيــر مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــ

إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي علـــى وبـــاقي امبعـــاد امخـــرى، القســم علـــى الدرجـــة الكليـــة لفاعليـــة الـــذات 
الـــذين يعملـــون فـــي قســـم  النفســـية وامجتماعيـــة الدرجـــة الكليـــة لفاعليـــة الـــذات لـــدى مقـــدمي المـــدمات

( املا ـة والمـدماتالـذين يعملـون فـي قسـم ) المتوسط الحسـابي لـدى(، بينما بلغ 4.01))الصحة(، 
(. وبنـــاء 0.787( عنـــد مســـتوى الدملـــة )-0.271(، كمـــا تبـــين أن قيمـــة )ت( المحســـوبة )4.03)

 .الفر,ية الصفرية العاشرة قبلتعليه، 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

 

بـــين ( α) ≤0.05توجـــد عالقـــة دات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــةهـــل  :الـــرئيسلســـؤال ا

ــذات لــدى مقــدمي الخــدمات النفســية مســتوى متوســطات  ــاة وبــين متوســطات فاعليــة ال جــودة الحي

 ظات الشمالية؟واالجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحاف

 :التاليةالفر,ية الصفرية وانبنق عن هذا السؤال 

 بين( α) ≤0.05ال توجد عالقة دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الرئيسةنتائج الفرضية 

جــودة الحيــاة وبــين متوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي الخــدمات النفســية مســتوى متوســطات 

 ث الدولية / المحافظات الشمالية.واالجتماعية بوكالة الغو 

الدرجــة الكليــة لجــودة الحيــاة وجميــا أبعــاد جــودة  ائية بــيندملــة إحصــتبــين وجــود عالقــة ايجابيــة ذات 

بعـــاد أ، باســـتنناء العالقـــة بـــين فاعليـــة الـــذات الحيـــاة وبـــين الدرجـــة الكليـــة لفاعليـــة الـــذات وجميـــا أبعـــاد

القـــات امجتماعيـــة( وبـــين بعـــد )امســـتنارة امنفعاليـــة(، )الر,ـــا عـــن الحيـــاة، والعالقـــات امســـرية، والع

نه أ، وشغل اوقات الفراب( وبين بعد )امقتناع اللفظي( حيث تبين ر,ا عن الحياةالبعدي ) وكذلك بين

م توجد عالقة ذات دملة احصـائية بـين هـذه امبعـاد. وتبعـا لوجـود عالقـة ايجابيـة دالـة إحصـائيًا بـين 

حاديـة لصـفرية الوبين الدرجة الكلية لفاعلية الـذات فقـد تـم رفـض الفر,ـية االحياة جودة الدرجة الكلية ل

ابعـاد )الر,ـا عـن الحيـاة، والعالقـات امسـرية، والعالقـات امجتماعيـة( عشر في حين تـم قبولهـا علـى 

عـد وبين بعد )امستنارة امنفعالية(، وكذلك بين بعدي )الر,ا عن الحياة، وشغل اوقـات الفـراب( وبـين ب

.)امقتناع اللفظي(
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اس مــن المحفــزات التــي يتلقاهــا الموظــ ، ومــن نبــا باألســويفســر الباحــث ذلــك إلــى أن فاعليــة الــذات ت

خالل الراتب الشهري، وهذه األمـور بـدورها تـنعكس إيجابـًا علـى العالقـات األسـرية والر,ـا عـن الحيـاة 

 وقات فراله بشكل إيجابي.بالتالي تؤدي إلى شعور الفرد بجودة الحياة والسعادة وشغل أ

تضمن قدرة الفرد وكفاءته في مواجهة الصـعاب، وأن الذات في لاية األهمية ألنها تكذلك فإن فاعلية 

فاعليته لذاته حيث يحمس نفسه بنفسه مهما واجه مـن إحبـاو، فهـذا مـن شـأنه أن يكـون يكون مصدر 

 اله أكبر األ ر على نمط سلوكه، وتفكيره وانفعامته وبالتالي زيادة معدل العمـل والمـدمات التـي يقـدمه

ى جـــــودة الحيــــاة لـــــدى القـــــائمين علــــى تقـــــديم المـــــدمات النفســـــية للمنتفعــــين، وهـــــذا بـــــدوره يــــنعكس علـــــ

 ية.الغوث الدولوامجتماعية في وكالة 

وجـود عالقـة ارتبـاو معنويـة بـين التي بينت  (2012وآررين )الدليمي واتفقت هذه النتيجة ما دراسة 

هـذه النتيجـة  فـتواختل .تقدير الذات وجودة الحياة لدى طالبات الصفين النالث والرابا في جامعـة بابـل

القة ارتباطيـة ذات دملـة إحصـائية بـين ع أظهرت عدذ وجودالتي  (2014آدم والجاجان ) دراسة ما

 .د عينة البحثلدى أفرا جودة الحياة وتقدير الذات

جـودة الحيـاة لـدى مقـدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث  ما مستوى السؤال األول: 

 شمالية؟الدولية / المحافظات ال

( 3.85الدرجة الكلية لجودة الحياة جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ) تبين أن

أبعاد جودة كنر (. كما تم تبين أن أ0.39ري قدره )نحراف معياما ا( %77وبنسبة مئوية مقدراها )

ات الشمالية تمنلت الحياة لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظ

%( معبرة 85.6( وبنسبة مئوية مقدراها )4.28بمتوسط حسابي قدره ) (العالقات امسريةفي بعد )

( بمتوسط حسابي قدره عيةالعالقات امجتمالمرتبة النانية بعد )وجاء في ا عن درجة مرتفعة جدًا،
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النجاح ي المرتبة النالنة بعد )معبرة عن درجة مرتفعة، وجاء ف( 81.5وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.08)

معبرة عن درجة مرتفعة كذلك، ( 79.6وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.98( بمتوسط حسابي قدره )المهني

وبنسبة مئوية مقدراها ( 3.67حسابي قدره ) ( بمتوسطالر,ا عن الحياةالرابعة بعد )ي المرتبة وجاء ف

تبة المامسة بعد )الصحة العامة( بمتوسط معبرة عن درجة مرتفعة كذلك، وجاء في المر ( 73.5)

في حين جاء في  .معبرة عن درجة مرتفعة( %71وبنسبة مئوية مقدراها )( 3.55حسابي قدره )

وبنسبة مئوية ( 3.54وسط حسابي قدره )( بمتشغل اوقات الفرابوامخيرة بعد ) بة السادسةالمرت

 .معبرة عن درجة مرتفعة كذلك( 70.8مقدراها )

حث أن مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية في المحافظات الشمالية ويرى البا

مر الذي يجعلهم يشعرون بالر,ا عن الكريم األ يتلقون رواتب جيدة تجعلهم قادرين على العيش

 لذا فإن جودة الحياة عندهم جاءت مرتفعة. ،ياة وتتوفر لديهم مقومات الحياة السعيدةالح

أظھرت أن الشعور بجودة الحياة حصل التي  (2015النجار والطالل )هذه النتيجة ما نتيجة واتفقت 

مستوى بينت أن  التي (2017ايلة )اشمي والعةالهدرجة مرتفعة، واختلفت هذه النتيجة ما على 

. الحياة الوظيفية من وجهة نظر العاملين في المستشفيات العسكرية كانت بدرجة متوسطةجودة 

التي  (Al Rabadi & Salem, 2018الربةي وسالم )هذه النتيجة أيضًا ما دراسة  واختلفت

 .درجة متوسطة وفقا لجودة الحياة حققواالطالب بينت أن 

فــي  (α) ≤0.05عنــد مســتوى الداللــة توجــد فــروت دات داللــة إحصــائية هــل  اني:الســؤال الثــ

ــاة متوســطات  ــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعجــودة الحي ــة / ل ــة الغــوث الدولي ــة بوكال ي

ـــر المحافظـــات الشـــمالية  ـــرة  ) اتتعـــءى لمتغي الجـــنس  والمؤهـــل العلمـــي  ومنطقـــة العمـــل  والخب

 (؟والقسم

 ي نتائج فحصها:( وفيما يل5-1ناني الفر,يات الصفرية )السؤال ال وانبنق عن
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فـي  (α) ≤0.05توجد فروت دات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  م نتائج الفرضية األولى:

ــة / متوســطات  ــة الغــوث الدولي ــة بوكال ــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعي ــاة ل جــودة الحي

 الجنس. تعءى لمتغيرالمحافظات الشمالية 

ــاة لــدى مقــدمي المــدمات  بــينة فــروق ذات دملــة إحصــائي نــه م توجــدأين تبــ متوســطات جــودة الحي

علـى الدرجـة  الجنسالمحافظات الشمالية تعزى لمتغير  النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية /

روق بــين وجــود فــحيــث ت( النجــاح المهنــي) وبــاقي امبعــاد امخــرى باســتنناء بعــدالكليــة لجــودة الحيــاة 

علــى الدرجــة الكليــة  لــىاألو الفر,ــية الصــفرية  قبلــت. وبنــاء عليــه، )الــذكور(لصــالح علـى هــذا البعــد 

 .خرى بعاد األباقي األلجودة الحياة و 

ويعــزو الباحـــث ذلــك إلـــى أن مقـــدمي المــدمات النفســـية وامجتماعيــة فـــي وكالـــة الغــوث الدوليـــة فـــي 

هم يعملـــون فـــي نفـــس الظـــروف امقتصـــادية جنســـهم فـــإن المحافظـــات الشـــمالية بـــالرلم مـــن اخـــتالف

لـم واألمنية والسياسية وامجتماعية، ويتعاملون ما نفس األشماص الذين يقدمون لهم المدمات، لـذا 

 تظهر فروق بينهم في جودة الحياة.

فـــروق تبعـــًا وجــود التـــي توصــلت إلـــى عـــدذ  (2014آدم والجاجـــان )واتفقــت هـــذه النتيجــة مـــا دراســـة 

 التي توصلت إلى عدذ وجود فروق  (2014شيخي )، كذلك اتفقت ما دراسة حياةفي جودة الللجنس 

 Al Rabadiالربةي وسالم )ا دراسة واختلفت هذه النتيجة م .في جودة الحياة تعزى لمتغير الجنس

& Salem, 2018)  فـروق ذات دملـة إحصـائية فـي جـودة الحيـاة تعـزى لمتغيـر  أظهرت وجودالتي

التي توصـلت إلـى وجـود  (2010)محمود والجمالي دراسة ذلك اختلفت ما ك. الذكور الجنس لصالح

 .لذكورفروق دالة إحصائيًا في جودة الحياة بين الذكور واإلناث لصالح ا
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 بـين (α) ≤0.05ال توجد فروت دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نتائج الفرضية الثانية:

ــدمي امتوســطات  ــدى مق ــاة ل ــلخــدمات النجــودة الحي ــة الغــوث الدولي ــة بوكال ة / فســية واالجتماعي

 .المؤهل العلمي لمتغير تعءى المحافظات الشمالية 

ئية فــي متوســطات جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات فــروق ذات دملــة إحصــا نــه م توجــدأتبــين 

لـى ل العلمي عالنفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية تعزى لمتغير المؤه

حيــث تبــين )شــغل اوقــات الفــراب(  خــرى باســتنناء بعــدبعــاد األاألوبــاقي الدرجــة الكليــة لجــودة الحيــاة 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية )ماجستير فأعلى(لصالح وجود فروق على هذا البعد 

(، كـــالوريوسب) العلميـــةالـــذين مـــؤهالتهم  لجـــودة الحيـــاة لـــدى مقـــدمي المـــدمات النفســـية وامجتماعيـــة

(، 3.91( )ماجســتير فــأعلىمــؤهالتهم العلميــة ) الــذين الحســابي لــدى (، بينمــا بلــغ المتوســط3.83)

 قبلــت(. وبنــاء عليــه، 0.330( عنــد مســتوى الدملــة )-0.976وبة )كمــا تبــين أن قيمــة )ت( المحســ

على  رفضتبينما ، خرى د األبعاباقي األعلى الدرجة الكلية لجودة الحياة و  النانيةالفر,ية الصفرية 

 .(شغل اوقات الفراببعد )

لم مـن ويعزو الباحث ذلك إلى أن مقدمي المـدمات النفسـية وامجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـة بـالر 

، كـذلك فهـم يقـدمون وقوانينهـا اختالف مـؤهالتهم العلميـة فهـم ملتزمـون بأنظمـة وكالـة الغـوث الدوليـة

تلقونهـا مـن ظـات الـوطن بنـاًء علـى التعليمـات التـي يكافـة محاف نفس المدمات لكافـة األشـماص فـي

لـم تظهـر  ر سائهم، كذلك فهم يقومون بنفس األعمال بغض النظر عـن مـؤهالتهم العلميـة، مـن هنـا

 فروق بين متوسطات جودة الحياة عندهم.

روق التـي توصـلت إلـى عـدذ وجـود فـ  (2017الهاشمي والعةايلة )واتفقت هذه النتيجة ما دراسة 

إلـى متغيـر المؤهـل  ة الحياة الوظيفية والتـي تعـزى لة إحصائية في تصورات المبحو ين لجودذات دم

  العلمي.
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 بـين (α) ≤0.05فروت دات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  نتائج الفرضية الثالثة:

ــاةمتوســطات  ــة الغــو  جــودة الحي ــة بوكال ــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعي ــة ل  /ث الدولي

 .ة العملمنطق لمتغير تعءى المحافظات الشمالية 

ات جــودة فـي متوســط (α) ≤0.05فـروق ذات دملــة إحصــائية عنـد مســتوى الدملــة  نــه م توجــدأ تبـين

الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية تبعــًا 

، فقــد بلغــت قيمــة )ف( وبــاقي األبعــاد األخــرى  الحيــاة ليــة لجــودةالدرجــة الكعلــى  لمتغيــر منطقــة العمــل

وهذا يـدعو إلـى (، 0.510) ( عند مستوى الدملة0.677المحسوبة على الدرجة الكلية لجودة الحياة )

 وباقي األبعاد األخرى.الحياة  الدرجة الكلية لجودة قبول الفر,ية الصفرية النالنة على

دذ نفـــس المـــدمات لكافـــة وتقـــ،ة الغـــوث الدوليـــة لهـــا أنظمـــة وقوانينلـــى أن وكالـــويعـــزو الباحـــث ذلـــك إ

دمات النفسية وامجتماعيـة فـي الالجئين في كل المناطق التي يتواجدون فيهان بالتالي فإن مقدمي الم

وكالة الغوث الدولية يقومون بنفس األعمال ويتلقون نفس اممتيازات والمحفزات، بالتالي فـإن اخـتالف 

  تؤ ر في جودة الحياة لديهم.قة عملهم ممنط

التـي توصـلت إلـى عـدذ وجـود فـروق   (2017الهاشمي والعةايلة )ذه النتيجة ما دراسة واتفقت ه

إلــى متغيــر جهــة  إحصــائية فــي تصــورات المبحــو ين لجــودة الحيــاة الوظيفيــة والتــي تعــزى ذات دملــة 

 العمل. 

 بـين (α) ≤0.05ية عند مستوى الداللة اللة إحصائال توجد فروت دات د نتائج الفرضية الرابعة:

ــاةســطات متو  ــة /  جــودة الحي ــة الغــوث الدولي ــة بوكال ــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعي ل

 .سنوات الخبرة لمتغير تعءى ظات الشمالية المحاف

فـي متوســطات جــودة  (α) ≤0.05فـروق ذات دملــة إحصــائية عنـد مســتوى الدملــة  نــه م توجــدأ تبـين

لــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية تبعــًا مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالحيــاة لــدى ا
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وبــاقي األبعــاد األخــرى، فقــد بلغــت قيمــة )ف(  الحيــاة ودةلمتغيــر ســنوات المبــرة علــى الدرجــة الكليــة لجــ

و إلـى وهذا يـدع، (0.624( عند مستوى الدملة )0.474المحسوبة على الدرجة الكلية لجودة الحياة )

 وباقي األبعاد األخرى. الحياة الدرجة الكلية لجودة قبول الفر,ية الصفرية الرابعة على

دمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة فــي ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن مقــ

نوات النظـــر عـــن ســـالمحافظـــات الشـــمالية يقومـــون بـــنفس األعمـــال ويتلقـــون رواتـــبهم باســـتمرار بغـــض 

 الحياة لديهم.خبرتهم، لذا لم تظهر فروق في جودة 

لة إحصـائية فـي وجود فروق ذات دم التي أظهرت (2017الهاشمي والعةايلة )واختلفت ما دراسة 

النجــار . واختلفــت أيضــًا مــا دراســة تصــورات المبحــو ين لجــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى لمتغيــر المبــرة

عور بجـودة الحيـاة علـى مقيـاس الشـ اً وجود فروق دالة إحصائي توصلت إألىالتي   (2015والطالل )

 .رةبتبعًا لمتغير لمتغير الم

 (α) ≤0.05داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  ال توجـد فـروت دات نتائج الفرضية الخامسة:

ة / جودة الحياة لدى مقدمي الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة بوكالـة الغـوث الدوليـمتوسطات  بين

 .القسم لمتغير تعءى ظات الشمالية المحاف

فــروق ذات دملــة إحصــائية فــي متوســطات جــودة الحيــاة لــدى مقــدمي المــدمات  ه م توجــدنــأ تبــين

امجتماعية بوكالة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية تعـزى لمتغيـر القسـم علـى الدرجـة النفسية و 

ــاة  توســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لجــودة إذ بلــغ المخــرى، بعــاد األوبــاقي األالكليــة لجــودة الحي

مـا (، بين3.87)الذين يعملون في قسـم )الصـحة(،  حياة لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعيةال

(، كما تبين أن قيمـة 3.83( )املا ة والمدماتالذين يعملون في قسم ) بلغ المتوسط الحسابي لدى

الفر,ـــية الصـــفرية  قبلـــت(. وبنـــاء عليـــه، 0.629دملـــة )( عنـــد مســـتوى ال0.484)ت( المحســـوبة )

 .باقي امبعاد امخرى على الدرجة الكلية لجودة الحياة و  لمامسةا
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ة إلــى أن مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــ

ين التـي و,ـعتها وكالـة ئح والقوان، ويقومون بأعمالهم ,من اللوايتمتعون بنفس اممتيازات الوظيفية

فبـالرلم مـن اخـتالف القسـم الـذي يعمـل فيـه مقـدذ المـدمات النفسـية وامجتماعيـة  الغوث الدولية، لـذا

 متعون بجودة حياة متشابهة.إم أنهم يت

الهاشــمي والعةــايلة   واتفقــت كــذل  مــع دراســة (2014شــيخي )واتفقــت هــذه النتيجــة مــا دراســة 

بحـو ين لجـودة ود فـروق ذات دملـة إحصـائية فـي تصـورات الموجـإلى عـدذ التي توصلت  (2017)

 لمتغير طبيعة العمل.  الحياة الوظيفية تعزى 

ية الذات لدى مقدمي الخدمات النفسية واالجتماعية بوكالة الغوث ما مستوى فاعل السؤال الثالث:

 الدولية / المحافظات الشمالية؟

( 4.02جة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )ت جاءت بدر الدرجة الكلية لفاعلية الذا تبين أن

عاد فاعلية كنر أب(. كما تم تبين أن أ0.35ما انحراف معياري قدره )( 80.4وبنسبة مئوية مقدراها )

الذات لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشمالية تمنلت 

%( معبرة 85.2دراها )( وبنسبة مئوية مق4.26متوسط حسابي قدره )ب (نفعاليةامستنارة امفي بعد )

( 4.03( بمتوسط حسابي قدره )لةالمبرات البديعن درجة مرتفعة جدًا، وجاء في المرتبة النانية بعد )

( إنجاز األداءمعبرة عن درجة مرتفعة، وجاء في المرتبة النالنة بعد )( 80.6وبنسبة مئوية مقدراها )

معبرة عن درجة مرتفعة كذلك، في حين ( 80.4وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.02قدره ) توسط حسابيبم

وبنسبة مئوية ( 3.79( بمتوسط حسابي قدره )للفظيامقتناع اجاء في المرتبة الرابعة وامخيرة بعد )

 .معبرة عن درجة مرتفعة كذلك( 75.8مقدراها )

لية ت النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدو دمي المدمامقتمتا به يويمكن تفسير ذلك في ,وء ما 

م والمدمات وذلك عائد إلى طبيعة عمله ،بأنفسهم تهمأد ت إلى ارتفاع  ق ،ذاتية مرتفعة من فاعلية
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على  م، وبالتالي زيادة قدرتهالتي يواجهونها تحدياتالو  صعاببالرلم من ال التي يقدمونها، وهذا

ى مرتفا لفاعلية ، كل ذلك أدى إلى وجود مستو ق ما معطياتهاوالتواف  ،التحكم في البيئة، والتكي

 .الذات عندهم

توصلت إلى أن مستوى التي  (Caceres, 2011كارساريس )دراسة واختلفت هذه النتيجة ما دراسة 

 الفاعلية الذاتية لدى الطلبة المشاركين في الدراسة ما بين منمفض إلى متوسط.

 بــين (α) ≤0.05داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  جــد فــروت داتتو هــل  الســؤال الرابــع:

وليــة / لــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدفاعليــة الــذات متوســطات 

ـــر المحافظـــات الشـــمالية  ـــرة  ) اتتعـــءى لمتغي الجـــنس  والمؤهـــل العلمـــي  ومنطقـــة العمـــل  والخب

 (؟والقسم

 ( وفيما يلي نتائج فحصها:10-6ية )ر,يات الصفر وانبنق عن السؤال الرابا الف

 (α) ≤0.05توجـد فـروت دات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  م الفرضية السادسة:نتائج 

فاعلية الذات لدى مقدمي الخدمات النفسية واالجتماعية بوكالـة الغـوث الدوليـة / سطات متو  بين

 تعءى لمتغير الجنس.المحافظات الشمالية 

الــذات لــدى مقــدمي المــدمات  فــروق ذات دملــة إحصــائية فــي متوســطات فاعليــة نــه م توجــدا تبــين

علـى الدرجـة  الجنسالية تعزى لمتغير النفسية وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشم

يــة ، إذ بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لفاعلوبــاقي امبعــاد امخــرى الكليــة لفاعليــة الــذات 

(، بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي 4.04(، )كورالـذى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعيـة )الذات لد

( عنـــــد مســــــتوى الدملــــــة 0.340المحســــــوبة )(، كمــــــا تبـــــين أن قيمــــــة )ت( 4.01( )امنــــــاثلـــــدى )

بـاقي الفر,ـية الصـفرية السادسـة علـى الدرجـة الكليـة لفاعليـة الـذات و  قبلـت(. وبناء عليه، 0.734)

 خرى.امبعاد ام
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المـدمات النفسـية وامجتماعيـة  وروف التـي يعمـل بهـا مقـدمويفسر الباحـث هـذه النتيجـة إلـى أن الظـ

لنفس األشماص، بالتالي لم تظهر فروق دالة إحصـائيًا بـين  هي نفس الظروف، ويقدمون المدمات

 الذكور واإلناث في متوسطات مستوى فاعلية الذات لديهم.

تبعـــًا  جــود فـــروق التـــي توصــلت إلـــى عـــدذ و  (2014آدم والجاجـــان )ة مـــا دراســـة واتفقــت هـــذه النتيجــ

تـي توصـلت إلـى عـدذ ال (2010محمود والجمالي )دراسة وكذلك اتفقت ما  .للجنس في تقدير الذات

 وجود فروق دالة إحصائيًا في فعالية الذات بين الذكور واإلناث.

 (α) ≤0.05مســتوى الداللــة  إحصــائية عنـدال توجــد فــروت دات داللـة  نتـائج الفرضــية السـابعة:

ية الذات لدى مقدمي الخدمات النفسية واالجتماعية بوكالـة الغـوث الدوليـة / فاعلمتوسطات  بين

 .المؤهل العلمي لمتغير تعءى لشمالية المحافظات ا

فــروق ذات دملــة إحصــائية فــي متوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات  انــه م توجــد تبــين

لية تعزى لمتغير المؤهل العلمي علـى ية بوكالة الغوث الدولية / المحافظات الشماة وامجتماعالنفسي

، إذ بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة ى خــر بعــاد األوبــاقي األالدرجــة الكليــة لفاعليــة الــذات 

ــذات لــدى مقــدمي المــدمات النفســية وامجتماعيــة ــذين مــؤهالتهم العلميــة لفاعليــة ال (، لوريوسبكــا) ال

(، 3.99( )ماجســتير فــأعلىمــؤهالتهم العلميــة ) الــذين (، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى4.03)

 قبلـــت(. وبنـــاء عليـــه، 0.615نـــد مســـتوى الدملــة )( ع0.505كمــا تبـــين أن قيمـــة )ت( المحســوبة )

 .باقي امبعاد امخرى الفر,ية الصفرية السابعة على الدرجة الكلية لفاعلية الذات و 

وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية على هذه النتيجة إلى أن مقدمي المدمات النفسية فسر الباحث وي

فاعليــة ذات متقاربــة وذلــك ألنهــم يقومــون متعــون بالــرلم مــن اخــتالف مــؤهالتهم العلميــة إلــى أنهــم يت

 ويعملون في نفس الظروف ويتبادلون المبرات فيما بينهم.،بنفس األعمال 
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دالــة إحصــائيًا بــين  وجــود فــروق التــي أظهــرت  (2016عطــا هللا )راســة لنتيجــة مــا دواختلفــت هــذه ا

على أساليب: )التوجـه نحـو  معاوني أعضاء هيئة التدريس المنمفضين والمرتفعين في فاعلية الذات

 .حل المشكلة، ممارسة األنشطة البديلة، طلب الدعم الروحي( لصالح المرتفعين في فاعلية الذات

 بين (α) ≤0.05الداللة  ال توجد فروت دات داللة إحصائية عند مستوى  ية الثامنة:نتائج الفرض

بوكالــة الغــوث الدوليــة /  لــدى مقــدمي الخــدمات النفســية واالجتماعيــة فاعليــة الــذاتمتوســطات 

 .منطقة العمل لمتغير تعءى المحافظات الشمالية 

فـي متوسـطات فاعليـة  (α) ≤0.05لـة فروق ذات دملة إحصـائية عنـد مسـتوى الدم نه م توجدأ تبين

ت النفســية وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــات الشــمالية تبعــًا الــذات لــدى مقــدمي المــدما

وبـاقي األبعــاد األخــرى، فقـد بلغــت قيمــة )ف(  لفاعليــة الــذاتعلــى الدرجــة الكليـة  قــة العمـللمتغيـر منط

وهــذا يــدعو (، 0.163مســتوى الدملــة )( عنــد 1.848المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة الــذات )

 وباقي األبعاد األخرى.الدرجة الكلية لفاعلية الذات  على النامنةالفر,ية الصفرية إلى قبول 

فسر الباحث هذه النتيجة إلى أنه بالرلم من اختالف منطقة العمل إم أن مقـدمي المـدمات النفسـية وي

س يمضـعون لـنف موى فاعليـة ذات مرتفـا، وذلـك ألنهـتمتعون بمستوامجتماعية بوكالة الغوث الدولية ي

تظهــر فــروق ويعــاملون بطريقــة محفــزة ومشــجعة مــن قبـل المســؤولين عــنهم، لــذا لــم  ،األنظمـة والقــوانين

 دالة بين متوسطات فاعلية الذات تعزى لمنطقة العمل.

 (α) ≤0.05الداللــة ال توجــد فــروت دات داللـة إحصــائية عنـد مســتوى  نتـائج الفرضــية التاسـعة:

لخدمات النفسية واالجتماعية بوكالـة الغـوث الدوليـة / لدى مقدمي ا فاعلية الذاتمتوسطات  بين

 .سنوات الخبرة رلمتغي تعءى المحافظات الشمالية 

فـي متوسـطات فاعليـة  (α) ≤0.05فروق ذات دملة إحصـائية عنـد مسـتوى الدملـة  انه م توجد تبين

ت الشــمالية تبعــًا وامجتماعيــة بوكالــة الغــوث الدوليــة / المحافظــاات النفســية الــذات لــدى مقــدمي المــدم
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عـاد األخـرى، فقـد بلغـت قيمـة )ف( وبـاقي األب لفاعليـة الـذاتلمتغير سنوات المبرة علـى الدرجـة الكليـة 

وهــذا يــدعو (، 0.409( عنــد مســتوى الدملــة )0.901المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة الــذات )

 وباقي األبعاد األخرى.ذات الدرجة الكلية لفاعلية ال على التاسعةلصفرية ل الفر,ية اإلى قبو 

لــــدى مقــــدمي المــــدمات النفســــية  ويعــــزو الباحــــث ذلــــك إلــــى أنــــه بــــالرلم مــــن اخــــتالف ســــنوات لمبــــرة

ن وامجتماعية بوكالة الغوث الدولية إم أنهم يتمتعون بفاعلية ذاتية مرتفعة، وذلك عائد إلى أنهم يتلقو 

، وهــم يتبــادلون المبــرات مــا أقــرانهم تمرالــدورات حــول كيفيــة تقــديم هــذه المــدمات بشــكل مســالتــدريب و 

ات ممتلفــة، كـل هــذا يجعلهـم يتمتعــون بمسـتوى مرتفــا العـاملين بوكالـة الغــوث الدوليـة مــن دول وجنسـي

 لفاعلية الذات، بالتالي لم تظهر فروق بينهم.

 (α) ≤0.05إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  ت دات داللــةال توجــد فــرو نتــائج الفرضــية العاشــرة:

 فاعلية الذات لدى مقدمي الخدمات النفسية واالجتماعية بوكالـة الغـوث الدوليـة /سطات متو  بين

 .القسم لمتغير تعءى المحافظات الشمالية 

فــروق ذات دملــة إحصــائية فــي متوســطات فاعليــة الــذات لــدى مقــدمي المــدمات  نــه م توجــدأ تبــين

الية تعـزى لمتغيـر القسـم علـى الدرجـة تماعية بوكالة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمنفسية وامجال

ذ بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة إخــرى، بعــاد األوبــاقي األالكليــة لفاعليــة الــذات 

 (، بينمـا4.01)الذين يعملون فـي قسـم )الصـحة(،  الذات لدى مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية

(، كما تبين أن قيمـة 4.03( )املا ة والمدمات) الذين يعملون في قسم بلغ المتوسط الحسابي لدى

الفر,ــية الصــفرية  قبلــت(. وبنــاء عليــه، 0.787لدملــة )( عنــد مســتوى ا-0.271)ت( المحســوبة )

 .خرى بعاد األباقي األالعاشرة على الدرجة الكلية لفاعلية الذات و 

تبادل المبـرات ؤدي إلى ة إلى أن التواصل المستمر بين ممتل  األقساذ يهذه النتيج ويعزو الباحث

نـه، كـذلك فـإن التكنولوجيـا الحدينـة ويعمـل علـى تقـارب فـي الجهـد الـذي يقدمو  ،والمعارف فيمـا بيـنهم



 

 95 

ومـــن خـــالل مواقـــا التواصـــل امجتمـــاعي أدت إلـــى مســـاعدة العـــاملين بوكالـــة الغـــوث الدوليـــة علـــى 

مــــة التــــي يقــــدمونها رات فيمــــا بيــــنهم للوصــــول إلــــى أفضــــل مســــتوى مــــن المدوتبــــادل المبــــالتواصــــل 

 للمواطنين التابعين لوكالة لوث وتشغيل الالجئين.

 :توصيات الدراسة

 من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:

لطاقـة ينهم بتلك انشر  قافة فاعلية الذات بين مقدمي المدمات النفسية وامجتماعية ليزداد الوعي ب •

 العمل واإلبداع وتتجه بهم نحو الر,ا الوظيفي وجودة الحياة وفاعلية العمل.اإليجابية التي تحفز 

كافــــة التســـهيالت اإلداريــــة الممتلفــــة، والــــدعم المعنـــــوي والمـــــادي    الجهــــود و تقــــديمت,ـــرورة تكــــا •

 .دة بشكل أفضلالمتعد مارهالقياذ بأدو  ملمقدمي المدمات النفسية وامجتماعية ؛ لكي يتسنى له

لــدى مقــدمي المــدمات ة وجــودة الحيــا المرتفــا لفاعليــة الــذات المســتوى العمــل علــى المحافظــة علــى  •

 .عم المادي للوكالةارية الداستمر غوث الدولية من خالل ة الوامجتماعية بوكال النفسية

حل تسهم في  خدماتيةتمكينية و خالل العمل على تطوير برامج من المناسبة  الوظيفيةفير البيئة تو  •

 .الماديةو وامجتماعية لنفسية ايوميًا والمتعلقة بالنواحي الموظفين  تواجه المشكالت التي

 للمـوظفينالذات وجودة الحياة بصورة ايجابية  تعزيز فاعليةتي تؤ ر في امهتماذ بتدعيم العوامل ال •

 .فة والوعيخبرات الفشل وذلك من خالل العمل على اكتساب المبرات والنقا والتملي عن

 .امهتماذ بتدعيم الحاجات النفسية كالحاجة إلى األمن والحب واحتراذ الذات وتقديرها •
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 مقترحات الدراسة:

مــن العــاملين بوكالــة الغــوث نــة مــن يلــدى ع بجــودة الحيــاةقلــق المســتقبل وعالقتــه ول إجــراء دراســات حــ •

 .الدولية

الــذات ودافعيــة اإلنجــاز لــدى العــاملين فــي بفاعليــة اة وعالقتــه يــالتوجــه نحــو الحإجــراء دراســات حــول  •

 .دوليةؤسسات وكالة الغوث الم
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 المصادر والمراجع

 العربية:لمراجع ا

، كليـة التربيـة بـدمنهور، جامعـة جـودة الحيـاة  المفهـوم واألبعـاد (.2010) .دأبو حالوة، محمد السعي

، جامعـــة كفـــر اإلســـكندرية، ,ـــمن إطـــار فعاليـــات المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي لكليـــة التربيـــة

 الشيخ، مصر.

فســية وعالقتهــا بالدافعيــة لونجــا  وفاعليــة الــذات الةــغوط الن(. 2014) .ســ أبــو عــون، ,ــياء يو 

، رســـالة ماجســـتير ليـــر منشـــورة، الجامعـــة صـــحفيين بعـــد حـــر   ـــءةلـــدى عينـــة مـــن ال

 اإلسالمية، لزة.

الــذات فــي ,ــوء نظريــة  (. مؤشــرات التحليــل البعــدي لبحــوث فاعليــة2005) .أبــو هاشــم، الســيد محمــد

 .238، جامعة الملك سعود، العدد ، كلية التربيةالتربوية مركء البحوثباندورا، 

دراســة ميدانيــة علــى ) جــودة الحيــاة وعالقتهــا بتقــدير الــذات(. 2014) .آدذ، بســماء، والجاجــان، ياســر

مجلـة  (.عينة من طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق

، 36، مــجاإلنســانية سلســلة اادا  والعلــوم، يــةجامعــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلم

 .361-345، ص ص5ع

ــدين ــاعي والنفســي والطبــي(. 2005) .األشــول، عــادل عــز ال ــاة مــن المنظــور االجتم ــة الحي ، نوعي

يـاة، المؤتمر العلمي النالث، اإلنمـاء النفسـي والتربـوي لإلنسـان العربـي فـي ,ـوء جـودة الح

-3زقــازيق، ص صس، كليــة التربيــة، جامعــة ال( مــار 16-15الــذي انعقــد فــي الفتــرة مــن )

12. 

ــوم : دراســة تحليليــة، فــي العــالم العربــيبحــوث جــودة الحيــاة (. 2015. )مســعودي ،امحمــد ــة العل مجل

 .220-204ص ، ص20الجزائر، ع-، جامعة وهراناإلنسانية واالجتماعية
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جـودة الحيـاة األسـرية وعالقتهـا  (.2010) .محمـد وشـند، سـمير ،بأماني، عبد المقصـود عبـد الوهـا

س عشـر. جامعـة المـؤتمر السـنوي المـام .بفاعلية الذات لدى عينة من األبناء المـراهقين

 عين الشمس، مصر.

لتفـا ل فـي التنبـؤ بنوعيـة ور التسـامح وا(. د2010) .الحفـاتن صـ ،ق، وعبد الصـادعبير محمد أنور،

ــاة لــدى عينــة مــن مجلــة الدراســات ، الطــالب الجــامعيين فــي ,ــوء بعــض المتغيــرات الحي

 . 522-491، ص ص3، ع9، مجالنفسية العربية

ا مقتــرح أل ــر التوافــق بــين التزامــات اإلدارة والتزامــات العــاملين (. نمــوذ2013) .بــدوي، شــرين شــريف

، ية علـى شـركات خـدمات الهـات  المحمـول المصـريةجودة حياة العمل، دراسة تطبيقعلى 

 .573-553، ص ص 3، مصر، عالمجلة العلمية لالقتصاد والتجارة

مدمـة: المفـاهيم واألهميـة (. جـودة الحيـاة الوظيفيـة فـي منظمـات ال2010) .برسي، محمد عبد الغفـور

، ص 2، ع1، مصـر، مـجات التجاريـة والبيئيـةالمجلة العلمية للدراسوالنماذا التطبيقية، 

 .262-247ص

مـن فاعليـة الـذات  الـذكاء االنفعـالي وعالقتــه بكــل(. 2007) .ن محمـد الجاسـرعبـد الـرحم، البنـدري 

رسـالة  ،م القـرى أ وطالبـات جامعـةالرفض الوالدي لدى عينة من طـال   – وادرا) القبول

 .مكة المكرمة ،ى جامعة أذ القر  ،ماجستير لير منشورة

اإلنســانية  مجلــة العلــوم، ي الجزائــرجــودة الحيــاة لــدى ,ــحايا اإلرهــاب فــ(. 2013) .آمــال ،بوعيشــة

 .56-47(، ص ص13، )واالجتماعية

حــث طــرت الب-النمــو-امياتالــدين-نظريـات الشخصــية  بالبنــاء(. 1990) .جـابر، جــابر عبـد الحميــد

 ، دار النهضة، القاهرة، مصر.والتقويم
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العلمــي . ورقــة عمــل منشــورة فــي وقــائا المــؤتمر علــم الــنفس اإلقجــابي (.2005) .ر محمــدجبــر، جبــ

لإلنسـان العربــي فــي ,ــوء جـودة الحيــاة، جامعــة الزقــازيق،  النالـث لإلنمــاء النفســي التربــوي 

 .مصر

د جــودة فعاليــة اســتخدام تقنيــات المعلومــات فــي تحقيــ  أبعــا. (2006) .حبيــب، مجــدي عبــد الكــريم

ــدى  ــاة ل ، وقــائا نــدوة علــم الــنفس وجــودة الحيــاة، كليــة عينــات مــن الطلبــة العمــانيينالحي

 .100-79تربية، جامعة السلطان قابوس، ص صال

فاعليـة برنــامج إرشـادي فــى تحسـين جــودة الحيـاة فــى ,ـوء تنميــة (. 2014) .حجـازي، جولتـان حســن

ة البحـث العلمـي مجلـ. انقطـاع الطمـث لفعالية الذاتية لدى النساء الفلسطينيات فى مرحلةا

 .436-407، ص ص15، ع2، مجفي التربية

ــذات والدافعيــة لإلنجــاز بجــودة 2016) .محمــد الســالذ حســن، نعمــة عبــد (. القيمــة التنبؤيــة لفاعليــة ال

بجامعـــة الـــدماذ فـــي الســـعودية.  الحيــاة لـــدى طالبـــات مرحلـــة الدراســـات العليـــا بكليـــة التربيـــة

، مصــر –جامعــة عــين شــمس  كليــة التربيــة، - العلــوم التربويــةمجلــة كليــة التربيــة فــي 

 .348-279، ص ص1، ع40مج

ــذات العامــة المدركــة كمتغيــر معــدل للعالقــة بــين  .(2010) .ومحمــد، محمــد، حســين، منــال كفــاءة ال

 ،دراســة نفســيةن النســاء العــامالت، نوعيــة حيـــا ة العمـــل وامحتـــراق النفســي لــدى عينــة مــ

 .225-197، ص ص2، ع20مج

تقـــدير الـــذات وعالقتـــه بجـــودة (. 2012) .هـــد عبـــد زيـــد وحســـن، إيمـــان مميـــلالـــدليمي، نا

، 4، ع20، مـجلعلـوم اإلنسـانيةلمجلة جامعة بابل   لطالبات جامعة بابـل الحياة

 .1142-1126ص ص
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، إ ــراء للنشــر 1، وبشــرية  مــدرل اســتراتيجي تكــامليإدارة المــوارد ال(. 2009) .السـالم، مؤيــد ســعيد

 ردن.يا، عمان، األوالتوز 

، لدى المعاقين بصرياً الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح (، 2010شعبان، عبد ربه )
 ، الجامعة اإلسالمية، لزة.لير منشورة رسالة ماجستير

تقدير الذات وتوكيد الذات لدى طلبة السلو) العدواني وعالقته ب .(2008) .الشيخ خليل، جواد
، جامعة الدول العربية، القاهرة، لير منشورة ، رسالة دكتوراه المرحلة الثانوية في محافظة  ءة

 مصر.

طبيعــة العمــل وعالقتهــا بجــودة الحيــاة: دراســة ميدانيــة فــي  ــل بعــض (. 2014) .ريمشــيمي، مــ

بلقايــد، كليــة العلــوذ اإلنســانية  جامعــة أبــي بكــر ، رســالة ماجســتير ليــر منشــورة،المتغيــرات

 وامجتماعية، الجزائر.

راكـء الملتحقـين بملـدى الطلبـة  فاعلية الـذات وعالقتهـا باضـطرا  المسـل (. 2016طومان، وفاء. )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، لزة، فلسطين.التدريب المهني في محافظات  ءة

ـــــراهيم عبــــــد ـــــشاذ إبـ ـــــوء بعــــــض(. 2008) .هللا، هـ ـــــي ,ـ ـــــدين فـ ـــــن الراشـ ـــــاة لـــــدى عينــــــة مـ ـــــودة الحيـ  جـ

 .180-137ص ، ص4ع، 14جم، دراسات تربوية واجتماعية، الديمولرافيةالمتغيرات 

، ورقـة عمـل اإلرشـاد النفسـي وجـودة الحيـاة فـي المجتمـع(. 2005) .د المعطي، حسن مصـطفىعب

والتربــوي لإلنســان العربــي فــي ,ــوء جــودة مقدمـة للمــؤتمر العلمــي النالــث: اإلنمــاء النفســي 

ص ( مــارس، كليــة التربيــة، جامعــة الزقــازيق، 16-15الحيــاة، الــذي انعقــد فــي الفتــرة مــن )

 .23-13ص

الــذكاء الوجـداني وعالقتــه بفاعليـة الــذات لـدى األيتــام المقيمـين فــي قريــة (. 2013) .عبيـد، أسـماء

 إلسالمية، لزة.. رسالة ماجستير لير منشورة، الجامعة ا(Sosسوس )
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 امجتماعيـــة المشـــكالت ىدرة علـــقـــتحليـــل المســـار للعالقـــة بـــين مكونـــات ال(. 2001) .العـــدل، عـــادل

 .68-61، ص ص25، ع1، مجوالنفسة التربويةلوم مجلة الع  الذات وفاعلية

فعاليــة برنـــامج المشــورة لتحســـين (. 2005) .عراقــي، صــالح الـــدين محمــد، ومظلـــوذ، مصــطفى علـــي

، 2، جامعـة طنطـا، مـجمجلة كلية التربيـة، بين الطالب المصابين بامكتئابالحياة  جودة

 .243-210، ص ص34ع

، مكتبـــة األنجلــــو جــــودة الحيــــاة عليمــــات مقيــــاسراســــة تك(. 2006) .عـــزب، حســـاذ الــــدين محمـــود

 المصرية، القاهرة، مصر.

وجـودة  فاعليـة الـذاتأساليب مواجهـة الضـغوو النفسـية وعالقتهـا ب(. 2016) .عطا هللا، محمد إبراهيم

ــة اإلرشــاد النفســي. المنصــورة الحيــاة لــدى معــاوني أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة ، مجل

 .77-37، ص ص48، ع1مج

بالوحدة النفسية دراسة ميدانية على عينة  لر,ا عن الحياة وعالقته(. 2008) .عمات شعبانان، نعلو 

ـــــة اإلســـــالمية  الفلســـــطينيين مـــــن زوجـــــات الشـــــهداء ـــــة الجامع ، ص 2، ع16، مـــــجمجل

 .532-475ص

(. مـــدى فاعليـــة برنـــامج تعليمـــي فـــي تنميـــة المســـتوى المعرفـــي ألمهـــات 2015) .علـــي، أحمـــد فتحـــي

المجلـــــة التربويـــــة الدوليـــــة ، ه علـــــى جـــــودة الحيـــــاة لـــــديهنعقليـــــًا وأ ـــــر  قينالتالميـــــذ المعـــــا

 .186-165، ص ص11، ع4مج ،الجمعية األردنية لعلم النفس - المتخصصة

الــذات وتوقــا  الــذكاء الوجــداني والمهــارات امجتماعيــة وتقـــدير(. 2001. )أحمــد إبــراهيممحمــد  ،لنــيم

-1، ص ص47ع، 2مـج، هـامجلـة كليـة التربيـة بجامعـة بن ،الكفاءة الذاتية جامعة بنهـا

47. 
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 جــــودة الحيــــاة لــــدى المرشــــدين التربــــويين وعالقتهــــا بالــــذكاء(. 2011) .الكرخــــي، خنســــاء نــــوري 

  ساسية / جامعة ديالى، العراق.مجستير لير منشورة، كلية التربية ا، رسالة مااالنفعالي

ــى مســتوى األد(. 2014) .ما,ــي، خليــل إســماعيل ــة وألرهــا عل اء الــو يفي جــودة الحيــاة الو يفي

، رسـالة ذكتـوراة ليـر منشـورة، كليـة للعاملين: دراسة تطبيقيـة علـى الجامعـات الفلسـطينية

 .التجارة، جامعة قناة السويس، مصر

الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر  .يمــي مــدرل بنــاء المهــارات(. الســلو) التنظ2003) .مــاهر، أحمــد

 ، اإلسكندرية، مصر.والتوزيا

(. فعاليــة الــذات المدركــة ومــدى تأ يرهــا 2010) .والجمــالي، فوزيــة عبــد البــاقيمحمــود، هويــدة حنفــي، 

، مجلــة أمارابــا)نــرين دراســيًا. علــى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة الجامعــة مــن المتفــوقين والمتع

 .115-61، ص ص1ع، 1مج

لــدى  (. فعاليــة الــذات األكاديميــة وعالقتهــا بــبعض ســمات الشمصــية2010) .الممالفــي، عبــد الحكــيم

ـــة علـــى عينـــة مـــن طلبـــة جامعـــة صـــنعاء،  ـــة دمشـــ الطلبـــة: دراســـة ميداني ـــة جامع ، مجل

 .514-481(، ص ص1(، ع)26مج)

نجــاز والــذكاء الوجــداني لــدى لإل يــة الــذات وعالقتهــا بكــل مــن الدافعيــةفاعل 2007).) .ليلــى المــزروع،

، 4، ع8مـج البحـرين، ،مجلة العلوم النفسية والتربوية  القرى  عينة من طالبات جامعة أذ

 .89-69ص ص
الدراسـات والبحـوث  مجلـة(. جودة الحيـاة مـن منظـور علـم الـنفس اميجـابي، 2014) .مشري، سالف

 .57-28، ص ص8، ع1وادي، مج، جامعة الاالجتماعية
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القدرة على اتخاد القرار وعالقته بكل مـن فاعليـة الـذات (. 2011) .طية إبـراهيمفى عمصبح، مصط

، ى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظـات  ـءةوالمساندة االجتماعية لد

 رسالة ماجستير لير منشورة، لزة، فلسطين.

 ، مصر.1الشروق الدولية، و (. مكتبة2004) .المعجم الوسيط

 .، بيروت، لبنان1، المجلد19، المطبعة الكا وليكية، و،المنجد في اللغة(. 1952ويس )معلوف، ل

(. جـودة حيـاة العمـل وأ رهـا فـي تنميـة امسـتغراق الـوظيفي، 2004بـد الفتـاح )المغربي، عبـد الحميـد ع

، ص 2، ع26الزقــازيق، مــج، جامعــة مجلــة الدراســات والبحــوث التجاريــةدراســة ميدانيــة، 

 .445-417ص

، مقيــاس جــودة الحيــاة لطلبــة الجامعــة(. 2006) .حمــود عبـد الحلــيم، وكـاظم، علــي مهــديسـي، ممن

-63وجودة الحياة، كلية التربية، جامعـة السـلطان قـابوس، ص ص وقائا ندوة علم النفس

78. 

ت والمسـاندة االجتماعيـة لـدى التوتر النفسي وعالقته بكل من فاعلية الذا(. 2012) .النجار، فـاتن

 ، رسالة ماجستير لير منشورة، الجامعة اإلسالمية، لزة، فلسطين.العامةثانوية طلبة ال

التفكيـــر اإليجـــابي وعالقتـــه بجـــودة الحيـــاة لـــدي (. 2015) .الـــر وفالنجـــار، يحيـــى، والطـــالع، عبـــد 

اث )العلـوم مجلة جامعة النجاح لألبح، العاملين بالمؤسسات األ لية بمحافظات لـزة

 .246-210ص ، ص2، ع29، مجاإلنسانية(

 مجلة جامعة دمش جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين، . 2012)) .رلداء علي ،نعيسة

 .145-181ص ص ،1ع، 28مج

لـدى  عالقة الكدر الءواجي بكـل مـن الصـحة النفسـية والرضـا عـن الحيـاة(. 2013) .ورنويبات، قد

 .الجزائر، دي مرباح)لير منشورة(. جامعة قاص لة دكتوراه . رساعينة من المتءوجين



 

 104 

لـى أ ـر جـودة الحيـاة الوظيفيـة ع(. 2017) .الهاشمي، رياج بن حسين، والعضايلة، علـي بـن محمـد

الفاعليــة التنظيميــة فــي المستشــفيات العســكرية بمنطقــة الريــاج مــن وجهــة نظــر العــاملين 

 .30-1، ص ص1، ع13، مجالمجلة األردنية في إدارة األعمال .فيها
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 أسماء المحكمين  (1قم )ر  ح مل

 بالصورة األولية فاعلية الذاتومقياس  جودة الحياةمقياس  (2رقم ) ملح 

 ( مقياس جودة الحياة ومقياس فاعلية الذات بالصورة النهائية3ملح  رقم )
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 جودة الحياة وفاعلية الذاتأسماء المحكمين لمقياس  : (1ملحق )

 

 مكان العمل المؤهل العلمي        اسم المحكم الرقم

 المليلجامعة  لتربوي ا دكتوراه / علم النفس   محمد عجوة  .1

 جامعة المليل  إرشاد تربوي  /دكتوراه  براهيم المصري إ  .2

 ة المليل جامع دكتوراه /علم النفس التربوي  عبد هللا النجار   .3

 لجامعة القدس المفتوحة/الملي دكتوراه /مناهج وطرق التدريس محمد شاهين  .4

 الغوث الدولية  وكالة التعليم /  إدارة تربويةماجستير  ابراهيم الشدفان  .5

 جامعة المليل   صحة نفسيةدكتوراه /  كامل كتلو  .6

 يحاامستقالل/ار جامعة   إرشاد نفسي دكتوراه /      عايد الحموز  .7

 القدس المفتوحة/المليلجامعة  اس وتقويمقي /دكتوراه  خالد كتلو  .8
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 ةحياة ومقياس فاعلية الذات بالصورة األولي( مقياس جودة ال2)ملحق 

 جامعة الخليل 
  كلية التربية

 برنامج ماجستير التوجيه واالرشاد النفسي
 :عءيءي المحكم 

 ..................... الجامعة :: ..............  العلمية الرتبة.................         سم:اال

 

لـــدى مقـــدمي ) جـــودة الحيـــاة وعالقتهـــا بفاعليـــة الـــذات ن دراســـة علميـــة بعنـــوايقــوذ الباحـــث بـــإجراء 
، وذلـك للحصـول الخدمات النفسية واالجتماعية فـي وكالـة الغـوث الدوليـة / المحافظـات الشـمالية (

 وجيه واإلرشاد النفسي من جامعة المليل .على درجة الماجستير في الت
الحيـــاة ، ومقيـــاس فعاليـــة الـــذات  ســـتمداذ مقيـــاس جـــودةولتحقيـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة قـــاذ الباحـــث با

فوزيـة الجمــالي والـدكتورة هويـدة محمــود ، ونظـرا لمبــرتكم العمليـة والعلميـة فــي مجـال البحــوث للـدكتورة 
ث التأكــد أن المقيــاس يقــيس مــا و,ــا لقياســه ، وســالمة النفســية، نأمــل مــنكم تحكــيم المقيــاس مــن حيــ

ن فــق ســلم ) ليكــرت ( المماســي الــذي يتــراوح بــيو  هــذا المقيــاس تــتمالفقــرات ، علمــا أن اإلجابــة علــى 
 )أوافق بشدة إلى أعارج بشدة ( .

 
 ابو هشهشالباحث :سامر 

 مع فائ  الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
 
 لية :القسم االول : المعلومات األو  
 

 أننى        ذكر      :      الجنس

 مميم   قرية    : :     مدينةمكان السكن
   ماجستير    سو :    بكالوري لميالمؤهل الع

  سنة فأكنر                (11)(  سنوات10 -1:            ) ة الخبر 

   اجتماعي  :      نفسي  مجال العمل
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 دارل مربع االجابة الذي ينطب  علي  / ي(  ×ارة ) وضع اشالقسم الثاني : 
 :مقياس جودة الحياة 

 

 أعارض بشدة أعارض  محايد  أواف   أواف  بشدة  راتالفق الرقم
      أن صحتي جيدة .أشعر   .1
      أشعر أن حياتي لها معنى .  .2
      أجتما ما أفراد أسرتي يوميا .  .3
      أنا راج عن عالقتي بأصدقائي .  .4
      أشعر بالسعادة أ ناء تواجدي بالعمل .  .5
      أتمتا بالحيوية والنشاو .  .6
      بحماس .أقبل على الحياة   .7
      ت امجتماعية .أشار  أقاربي في المناسبا  .8
      يساندني أصدقائي عند مواجهتي أي مشكلة .  .9

      أنا راج عن عملي .  .10
      .ممارستي لهواياتي تحقق سعادتي   .11
      أشعر انني قادر على الحصول على العالا .  .12
      أشعر بالر,ى عن حياتي .  .13
      امستغناء عن أسرتي .م أستطيا   .14
      اسلوبي في معاملة األخرين .أنا راج عن   .15
      أشعر بالر,ى في عملي .  .16
      أسعى دائما لفعل الميرات .  .17
      ة .أشار  في األنشطة امجتماعي  .18
      أشعر بأنني أناذ نوما هادئا .  .19
      أرى أن حياتي مستقرة .  .20
      أفراد أسرتي ببعضهم البعض ر بالر,ى لعالقة أشع  .21
      ني قادر على تكوين صداقات جديدة .نأأرى   .22
      أشعر ان عالقتي بمدرائي جيدة .  .23
      أنا راج عن طريقتي في قضاء وقت الفراب .  .24
      يوفر لي العمل خدمات صحية مناسبة .  .25
      أشعر انني بحال افضل من األخرين .  .26
      لى أسلوبها في حل المشكالت  أوافق أسرتي ع  .27
      تا بالتحدث ما اآلخرين .أستم  .28
      أنا راج عما حققته من أهداف .  .29



 

 112 

 أعارض بشدة أعارض  محايد  أواف   أواف  بشدة  راتالفق الرقم
      أقضي معظم وقتي في أشياء مفيدة .  .30
      لغذاء المتوازن .أحرص على تناول ا  .31
      أشعر انني متفائل بالحياه .  .32
      من الراحة .أعطي نفسي وقتا كافيا   .33
      . أفكر في تغيير أسلوب حياتي  .34
      ستمتا بما أقوذ به من نشاطات .أ  .35
      نني قادر على امهتماذ بنفسي .أأشعر   .36
      أرى أن الحياة روتينية لير متجددة .  .37
      أشعر بالتعب بعد قيامي بأي مجهود .  .38
      أحرص على إجراء فحص طبي بصفة منتظمة .  .39

  
     

 

 

 :الذات  عاليةياس فمق

 

 أعارض بشدة أعارض محايد أواف   بشدة  أواف  الفقرات الرقم
      . نني قادر على إنجاز ما أفكر فيه أأشعر  .1
      تمصصيأفضل استشارة من له خبرة في مجال  .2
          .     أحترذ آراء األخرين .3
      .أشعر بالغضب عند سلب حقوقي  .4
      دائها .نني قادر على اكمال األعمال التي أقوذ بأأرى ا .5
      أستفيد من خبرات اآلخرين في تطوير أدائي . .6
      أتراجا عن أفكاري إذا لم أجد لها قبول من اآلخرين . .7
      أشعر بالسعادة عند تحقيق أهدافي . .8
      لشيء .أعتقد أنه م يوجد مستحيل إلنجاز ا .9

      .أستفيد من نتائج ألمواق  التي تحصل معي  .10
      اراجا نفسي عند سمرية اآلخرين مني  .11
      أشعر بالضيق لعدذ إنجاز مهمة بدأتها بالفعل  .12
      . عندما أفشل في عملي أكرر محاومتي  13
      أتعلم من تجارب اآلخرين . 14
      آلخرين .عيدا عن قناعات اأكون قناعاتي ب 15
      أبدأ عمال ما . أشعر بالدافعية عندما  16
      لدي إرادة لتحقيق أي مهمة بنجاح . 17
      ن من حولي .يأ ق في قدرات  اآلخر  18
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 أعارض بشدة أعارض محايد أواف   بشدة  أواف  الفقرات الرقم
      . آلراء الناس م أخضا بسهولة 19
      باتماذي ألي قرار . اأشعر بالر, 20
      لفشل إلى نجاح .لى تحويل مواق  اأ ق في قدراتي ع 21
      المتبادل في المناقشات الحرة . استمتا بالحوار 22
      أقدر مجهود من يوجهني في حياتي . 23
      أفضل أداء األنشطة الجماعية . 24
      طيا تنظيم أدائي تبعا لمتطلبات الموق  .أست 25
      ى أخطائي .أـقبل آراء اآلخرين حتى أتعرف عل 26
      لدي القدرة على تقييم أدائي . 27
      نني قادر على تحقق طموحاتي  .أأشعر  28
      أهتم بنصائح امخرين لي . 29
      أ,اع  جهودي عندما أكون في موق  تحد 30
      أعتمد على نفسي في أداء المهاذ الصعبة . 31
      قها .أ,ا لنفسي أهدافا يمكنني تحقي 32
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 بالصورة النهائية ة الذاتومقياس فاعلي ( مقياس جودة الحياة3) ملحق

 
 جامعة الخليل 
  كلية التربية

 برنامج ماجستير التوجيه واإلرشاد النفسي
 
 

 فة.... عءيءي المو ف/ عءيءتي المو 
 

لـــذات لـــدى مقـــدمي جـــودة الحيـــاة وعالقتهـــا بفاعليـــة ايقــوذ الباحـــث بـــإجراء دراســـة علميـــة بعنـــوان ) 
  وث الدولية / المحافظات الشمالية (.لخدمات النفسية واالجتماعية في وكالة الغا

 ربـوي رشـاد النفسـي و التوتأتي هذه الدراسة استكماًم لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإل
فـي  (x)إشـارة ا وذلـك بو,ـ ،جابة على فقـرات المقـاييس المرفقـة، لذا أرجو منك اإلمن جامعة المليل

شـاكرًا لكـم جهـودكم وأمـانتكم العلميـة ، تتفـق ووجهـة نظـر لعمود المناسب لكـل فقـره مـن الفقـرات التـي ا
ن تســــتمدذ إم ، ولــــســــتحاو بالســــرية التامــــة وحرصـــكم علــــى إنجــــاح هــــذه الدراســــة، علمــــا أن إجابتــــك 

 أللراج البحث العلمي فقط.
 

 الباحث: سامر أبو هشهش                                                           
 إشراف الدكتور: كمال مخامرة                         

 أوال : البيانات األولية :
 أنثى              دكر        الجنس: 
 فأعلى ماجستير       بكالوريوس     :  : المؤهل العلمي 

  شمال       وسط         جنو :          منطقة العمل  
 سنوات 10أكثر من         سنوات 10-5ين ب         سنوات  5أقل من :       خبرة ال

 اإل الة والخدمات االجتماعية              الصحة:         القسم  
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 ودة الحياةجمقياس لانيا: 

 :قرات( في المربع الذي يتف  ووجهة نظر) أمام كل فقرة من الفxيرجى وضع شارة )

 مطلقاً  نادراً  أحيانا  البا دائماً  راتالفق الرقم
      أشعر أن صحتي جيدة. 1
      أشعر أن حياتي لها معنى. 2
      أجتما ما أفراد أسرتي يوميا. 3
      ئي.أنا راج  عن عالقتي بأصدقا 4
      أشعر بالسعادة أ ناء تواجدي بالعمل. 5
      أتمتا بالحيوية والنشاو. 6
      الحياة بحماس. أقبل على 7
      المناسبات امجتماعية.أشار  أقاربي في  8
      يساندني أصدقائي عند مواجهتي أي مشكلة. 9

      أنا راج  عن عالقاتي بزمالئي في العمل. 10
      أشعر أن ممارستي لهواياتي م تحقق سعادتي. 11
      لى العالا.أشعر أنني قادر على الحصول ع 12
      أشعر بالر,ا عن حياتي. 13
      ستطيا امستغناء عن أسرتي.م أ 14
      أنا راج  عن اسلوبي في معاملة اآلخرين. 15
      أشعر بالر,ا في عملي. 16
      لفعل ما هو مطلوب مني في عملي. أسعى دائما 17
      اعية.أميل إلى عدذ المشاركة في األنشطة امجتم 18
      شعر بأنني أناذ نوما هادئًا.أ 19
      ى أن حياتي مستقرة.أر  20
      أشعر بالر,ا لعالقة أفراد أسرتي ببعضهم البعض. 21
      أرى أنني قادر على تكوين صداقات جديدة. 22
      أشعر أن عالقتي بمديري جيدة. 23
      اب.أنا راج  عن أسلوبي في قضاء وقت الفر  24
      يوفر لي العمل خدمات صحية مناسبة.م  25
      أشعر أنني بحال أفضل من اآلخرين. 26
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 مطلقاً  نادراً  أحيانا  البا دائماً  راتالفق الرقم
      أوافق أسرتي على أسلوبها في حل المشكالت. 27
      أستمتا بالتواصل ما اآلخرين. 28
      أنا راج  عما حققته من أهداف في حياتي. 29
      مفيدة.أقضي معظم وقتي في أشياء  30
      أحرص على تناول الغذاء المتوازن. 31
      نني متفائل بالحياة.أأشعر  32
      أعطي نفسي وقتا كافيا من الراحة. 33
      أفكر في تغيير أسلوب حياتي. 34
      ما أقوذ به من نشاطات.أستمتا ب 35
      لدي القدرة على رعاية نفسي. 36
      جددة.ة روتينية لير متأرى أن الحيا 37

      ي بأي مجهود.أجد نفسي متعبًا بعد قيام 38
      أحرص على إجراء فحص طبي بصفة منتظمة. 39

 
 الذات: مقياس فاعلية لالثاً 

 :ذي يتف  ووجهة نظر) أمام كل فقرة من الفقرات( في المربع الxيرجى وضع شارة )
 مطلقاً  نادراً  أحيانا اً  الب دائماً  الفقرات الرقم

      نني قادر على إنجاز ما أفكر فيه.أأشعر  1
      أفضل استشارة من له خبرة في مجال عملي. 2
      أحترذ آراء اآلخرين. 3
      أشعر بالغضب عند سلب حقوقي. 4
      نني قادر على إكمال األعمال التي أقوذ بأدائها. أرى أ 5
      في تطوير أدائي.أستفيد من خبرات اآلخرين  6
      من اآلخرين. قبومً  أتراجا عن أفكاري إذا لم أجد لها 7
      أشعر بالسعادة عند تحقيق أهدافي. 8
      أعتقد أنه م يوجد مستحيل إلنجاز أي شيء. 9

      د من نتائج المواق  التي تحصل معي.أستفي 10
      أراجا نفسي عند سمرية اآلخرين مني. 11
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 مطلقاً  نادراً  أحيانا اً  الب دائماً  الفقرات الرقم
      يق لعدذ إنجاز مهمة بدأتها بالفعل.أشعر بالض 12
      أكرر محاومتي عندما أفشل في عملي. 13
      أتعلم من تجارب اآلخرين. 14
      أكون قناعاتي بعيدا عن قناعات اآلخرين. 15
      أشعر بالدافعية عندما أبدأ عمال ما.  16
      ح.لدي إرادة لتحقيق أي مهمة بنجا 17
       ق في قدرات اآلخرين من حولي.م أ 18
       أخضا بسهولة آلراء الناس.م 19
      عن اتماذي ألي قرار صائب. اأشعر بالر, 20
      نجاح.أ ق في قدراتي على تحويل مواق  الفشل إلى  21
      استمتا بالحوار المتبادل في المناقشات الحرة. 22
      تي.من يوجهني في حياأقدر مجهود  23
      .أفضل أداء األنشطة الجماعية 24
      أستطيا تنظيم أدائي تبعا لمتطلبات الموق . 25
      أقبل آراء اآلخرين حتى أتعرف على أخطائي. 26
      لى تقييم أدائي بمو,وعية.لدي القدرة ع 27
      عددة.م أشعر انني قادر على تحقق طموحاتي في ظروف مت 28
      هتم بنصائح اآلخرين لي.أ  29
.أ,اع  ج 30       هودي عندما أكون في موق  تحد 
      أعتمد على نفسي في أداء المهاذ الصعبة.  31
      أ,ا لنفسي أهدافا م يمكنني تحقيقها. 32

 
 مع رالص االحترام والتقدير


