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الفصل األول
مشكمة الدراسة وخمفيتيا
مقدمة :
ال يوجػد فػرد تخلػو حياتػ مػف اإلضػطرااات ومػف هػذ اإلضػطرااات قلػؽ المسػتباؿ حيػث إف

درجة البلؽ تختلؼ مف فرد آلخر اشاف المستباؿ خاصة أننا نعيش في حالة مػف التغيػرات واألحػداث
لذلؾ أصاح اإلنساف في حالة مف البلؽ العاـ مف نفس ومف العالـ الذي يعيش في .

فالحيػاة مػف حولنػا مليئػة االمشػالبلت والضػغوطات النفسػية والحػروب واألزمػات وغيرهػا التػي

تؤثر على حياة اإلنساف.

حيث تعتار المجتمعات اشالؿ عاـ ومنها المجتمع الفلسػطيني خاصػة قػد تعرضػت لؤلزمػات

واألحداث والمواقؼ المجهدة التي تؤثر اشالؿ مااشر أو غير مااشر على سيالولوجية الفرد ،فبد أالدت

إليزاايػث )  ( Elizabethأف األحػداث المجهػدة تتاػايف فػي الشػالؿ ،فهنػاؾ الحػادة منهػا الاألحػداث

الالاػر وهنػاؾ المزمنػة الاألعاػا التراالميػة علػى السػف الصػغير أو األحػداث المجهػدة التػي تالػوف الػؿ
يوـ ،ولهذا فإن يمالف أف يالوف ل عواقب اعيدة المد على الصحة (. )Elizabeth, 2015:129

حيػث يعػاني شػعانا الفلسػطيني خاصػة حالػة مػف التغيػر و تعبيػدات الحيػاة الحديثػة اجميػع

مجاالتهػا  .فبػد تحولػت مػف الحالػة الاسػيطة إلػي المرالاػة  ،و أصػاحت الالماليػات ضػروريات  ،و

الحاجات و المتطلاات تػزداد أالثػر فػأالثر  ،و لػـ يعػد الواحػد منػا قػاد ار علػى وضػع األهػداؼ المناسػاة
لمستبال المجهوؿ  ،و حتى لـ يعد لدينا المبدرة الالافية على تحبيؽ أهدافنا  ،و لـ تعد األهداؼ قادرة
علػى تحبيػؽ آمالنػا وال تخطػي آالمنػا  .ولبػد أمسػت حياتنػا امتطلااتهػا البلمتناهيػة تصػطدـ اػالواقع و

ضعؼ اإلمالانيات  ،و قلة المصادر التي مف الممالف أف تخفػؼ عنػا هػذ الضػغوطات و تحػؿ تلػؾ

التعبيدات التي مف المحبؽ أف تأثيرها علينا ل أثر سلاي ( .اإلسي . )ٕ : ٕٓٔ٘ ،

ويعػد قلػؽ المسػتباؿ قلبػا وجوديػا مصػاحاا لوجػود الفػرد  ،حيػث إف اإلنسػاف هػو الالػائف الوحيػد
وسط الالائنات الحية األخر الػذي يػدرؾ الػزمف اوحداتػ الػثبلث الماضػي و الحاضػر و المسػتباؿ ،

ذلػؾ يجعلػ متأرجحػا اػيف خاػرة ماضػية و لحظػة حاضػرة امػا يسػعي للتوافػؽ معهػا و لحظػة قادمػة
يخشاها وال يستطيع توقعها (عاد الحليـ .)ٖٖ٘ : ٕٓٔٓ ،
ويعد البلؽ مف اإلضطرااات النفسية الثيرة الشيوع في عصرنا الحديث  ،و سمة اارزة مف

سمات  ،فالثورة العلمية الشاملة التي يعيشها عالـ اليوـ وما يرافبها مف تطورات تبنية متسارعة ،
2

و تعبد حضاري و تغيرات اجتماعية سريعة أدي إلى تعبد أدوار الفرد و مسؤوليات الحيوية و
تنوعها  ،و االنتيجة زيادة مخاوف و قلبة مف حياة المستباؿ (العالايشي . )ٚ : ٕٖٓٓ ،
واما أف سلوؾ الفرد مع نفس وايئت  ،هو الذي يلعب دو ار اار از في عبلقت معهما وأف سلوؾ
الفرد هي الطريبة التي تتفؽ مع ما تفرض الرصانة الذاتية  ،و المعايير المجتمعية  ،والذي يحالـ

ويعد هذا موضع الضاط ) الداخلي -الخارجي ( ،والذي يعتار مف المفاهيـ
السلوؾ اشالؿ واضح ُ .
النفسية التي تاني علي نوع التعزيز  ،والذلؾ يتصؿ االدرجة التي يدرؾ اها الفرد أف األحداث تتوقؼ
علي سلوال الخاص  ،وسمات الشخصية  ،فعندما يدرؾ الفرد أف هناؾ عبلقة سااية ايف الفعؿ
والنتيجة  ،و أف األحداث والنواتج اإليجااية والسلاية  ،هي نتيجة منطبية لؤلفعاؿ الخاصة ا ،

وترجع إلي تحالم الشخصي  ،فإن ينشأ لدي اعتباد اموضع الضاط (الداخلي)  ،وعلى النبيض مف

ذلؾ  ،فإف الفرد الذي ال يدرؾ وجود هذ العبلقة السااية ايف الفعؿ والنتيجة  ،أي أف األحداث
االيجااية والسلاية غير مرتاطة ااألنماط السلوالية الخاصة ا  ،وال ترجع االتالي إلي تحالم الشخصي
وانما يدرالها للحظ أو الصدفة أو تحالـ اآلخريف (الواسطة  ،والمصالح المشترالة (  ،أو أف الحياة

معبدة جدا احيث ال يمالف التناؤ اها واأحداثها  ،مما ينشأ لدي اعتباد اموضع الضاط )الخارجي)

( أاو سال ارف ) ٗ : ٕٜٓٓ ،
واالتػالي يعتاػر موضػوع موضػع الضػاط إحػد أاػرز المواضػيع التػي نالػت اهتمػاـ العديػد مػف
الااحثيف ورجاؿ التراية  ،لما لهذا الموضوع مف دور الاير في حياة الفرد المختلفة ،حيػث ينشػأ الفػرد

في وسط محيط يجد نفس مضط ار التااع أنماط سلوالية معينة يفرضها الواقع والمحيط سوا رضػي

عنها أـ لـ يرض عنها  .ومف هذ اإلشالالية االذات تارز قدرات األفراد و تتحدد وجهػاتهـ مسػتبابل .

فالفرد الذي ينباد للمحيط والواقع اما في وما علي عادة ما يالوف اسيطا ،أما الفرد الطموح ذو الهمة

العالية فعادة ما يصطدـ االواقع ومحيط  ،لالف إيمانا من اأف قدرات هي التي توصل  ،و إيمانا منػ

اهذ الفالرة تجعل دائما يباوـ مف أجؿ تحبيؽ تفوق في شتى المجاالت أيا الانت (اوالليؼ )ٕٓٔٓ ،
و هػذا مػا أالػد روتػر )  ،( Rotterحػوؿ أصػحاب الضػاط الػداخلي ,و أصػحاب الضػاط الخػارجي ،

فأصحاب الضاط الداخلي هـ الذيف يعزوف الؿ أفعالهـ و تصرفاتهـ لذواتهـ  ،و يعتبػدوف فػي قػدرتهـ
على إدارة هذ السلواليات و التحالـ فيها  ،فػي حػيف أف أصػحاب الضػاط الخػارجي هػـ الػذيف يعػزوف

الؿ أفعػالهـ و تصػرفاتهـ إلػي تػأثير الايئػة الخارجيػة  ،و ال يعتبػدوف فػي مػد قػدرتهـ علػى إدارة هػذ

السلواليات و توجيهها وفؽ ما يحبؽ لهـ التعزيػز و المالافػأة  ،فهػؤال األشػخاص ال يعتبػدوف ابػدرتهـ

على تغيير ذواتهـ ( سلوالياتهـ )  ،والواقع أو األحداث مف حولهـ  ،فهـ يروف أف سلوالياتهـ تحالمها

الحتمية الايئية اعواملها الخارجية الالصدفة و الحظ و تأثير اآلخريف األقويا
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(اوزيد . )ٕٜٓٓ ،

ومف هنا تارز الحاجة إلي ضرورة ادراؾ الفرد وشعور اجودة الحياة التي يعيشها  ،ال سػيما
و اف هناؾ مف يري اأف جودة الحياة التي يدرالها الفرد لها أث ار في رضا الوظيفي و إنتاجيت  ،حيث
يؤالد (عبلـ  )ٕٗ : ٕٕٓٔ ،اأف جودة الحياة االنساة للفرد هي شعور االرضا و السعادة أثنا أدائػ

لعملػ  ،و شػعور االمسػئولية االجتماعيػة و الػتحالـ الػذاتي و الفعػاؿ فػي حياتػ و ايئتػ و إشػااع

حاجات النفسية اطرؽ فعالة مسؤولة و قدرت على حؿ مشالبلت مع ارتفاع مستويات الدافعية الداخلية
و البدرة على اتخاذ الب اررات  ،وذلؾ نتيجة لتفاعؿ الفرد مع الايئة المحيطة.

واالنظر الي مفهوـ جودة الحياة تري (نعيسة  )ٔٗٙ : ٕٕٓٔ ،أن متعدد األاعاد و نساي

يختلؼ مف فرد آلخر مف الناحيتيف النظرية و التطايبية وفبا للمعايير التي يعتمدها الفرد  ،لتبويـ
الحياة و مطالاها  ،و التي غالاا ما تتأثر اعوامؿ الثيرة تتحالـ في تحديد مبومات جودة الحياة :

الالبدرة على التفالير و اتخاذ الب اررات  ،و البدرة على التحالـ و إدارة الظروؼ المحيطة  ،و الصحة

الجسمية  ،و الصحة النفسية و الظروؼ االقتصادية والمعتبدات الدينية  ،و البيـ الحضارية و

الثبافية  ،التي يحدد مف خبللها األفراد األشيا المهمة التي تحبؽ لهـ السعادة الحالية و توقعهـ

المتفائؿ االمستباؿ .

وال يبتصر دراسة موضع الضاط و جودة الحياة مف خبلؿ توفير حياة وظيفية مناساة على

المنظمات االقتصادية و الراحية  ،اؿ يتعد ذلؾ إلي المنظمات الخدماتية والتي تعتار و ازرة الصحة
التي سيستهدفها الااحث في هذ الدراسة واحدة مف أهـ تلؾ المؤسسات والمنظمات .
ويري الباحث أف و ازرة الصحة في قطاع غزة تساهـ ادور حيوي في تحبيؽ األهداؼ الوطنية
في التنمية الصحية و االجتماعية واالقتصادية والنفسية  ،وتساهـ في تحسيف نوعية الخدمات المبدمة
للمنتفعػيف مػف خػبلؿ تبػديـ الخػدمات العبلجيػة و الطايػة اشػالؿ يليػؽ اػالمواطف الفلسػطيني  ،اأقػؿ

التالػاليؼ وأفضػؿ اإلمالانػات مػف األطاػا و الممرضػيف و اإلداريػيف  ،والحػرص علػي التبليػؿ مػف

مشػاللة الوفػاة الماالػرة و الػاط فػي تبػديـ خدمػة العػبلج  ،فنجػاح الػو ازرة فػي عملهػا واسػتمرار أدائهػا

افاعلية يعد أم ار هاما ليس مف أجؿ العامليف فيها فبط اؿ مف أجؿ المجتمع عامة  ،وألف أحد أسااب

قدرتهـ والفا تهـ على االستجااة
نجاح الو ازرة يعتمد علي االهتماـ اجودة الحياة للعامليف  ،ويرفع مف ا

لحاجات المنتفعيف مف الخدمات التي تبدمها الو ازرة  ،وألف نشاط والفا ة العامليف يزداد ازيادة التزامهـ
الػوظيفي  ،فػإف تػوفير ايئػة عمػؿ وجػودة حيػاة وظيفيػة مبلئمػة تػؤثر علػي هػذا االلتػزاـ الػذي اػدور
ينعالس في تحسيف أدا الو ازرة حتى تستمر وتتبدـ في لعب دورها الصحي وتأدية رسالتها الوطنية.

وفي ضو ما ساؽ عمد الااحػث إلػي السػعي لالشػؼ موضػع الضػاط و طايعػة وحجػـ تػأثير
جػودة الحيػاة فػي التخفيػؼ أو زيػادة قلػؽ المسػتباؿ لػد العػامليف فػي م ارالػز الصػحة النفسػية اػو ازرة

الصحة في قطاع غزة تللؾ الفئة الهامػة التػي تهػتـ وترعػي فئػات ذات خصوصػية مػف المجتمػع وهػـ
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المرضػػي النفسػػييف  ،لػػذا الػػاف مػػف االجػػدر اف يالػػوف المعػػالج له ػؤال المرضػػي يتمتػػع االصػػحة النفسػػية
العالية والجودة المرغواة ليبدـ عبلجا ذو فاعلية ونجاحا مميز لمف عند مف المرضي .

مشكمة الدراسة و تساؤالتيا:
ادأ شعور الااحث اأهمية موضوع الدراسة مف خبلؿ عمل في دوائر و ازرة الصحة  ،حيث

إف هناؾ الالثير مف العامليف يشعروف االبلؽ مف المستباؿ ج ار ما يمر ا قطاع غزة مف حصار

وعدـ انتظاـ للرواتب  ،مما أدي إلي ضغوط نفسية و تراالمات مهنية  ،و االتالي يعزو الفرد الذي
يفشؿ في إتماـ مهاـ عمل إلي غير أو إلي الظروؼ المحيطة  ،مما يضعؼ التبييـ الذاتي  ،و

يضعؼ أدا مهام الوظيفية و االتالي فإف الجمهور هو المتضرر األالار مف ذلؾ  ،هذا ما دفع

الااحث لدراسة العبلقة ايف البل مف موضع الضاط و جودة الحياة وعبلقتهـ ابلؽ المستباؿ ومف ثـ
تالورت فالرة الدراسة الحالية .

وتتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية :
التساؤل األول  :هؿ توجد عبلقػة دالػة إحصػائيا اػيف موضػع الضػاط و جػودة الحيػاة و قلػؽ المسػتباؿ
لد العامليف امراالز الصحة النفسية او ازرة الصحة ابطاع غزة ة ؟ .
التساؤل الثاني  :هؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا ايف متوسط درجػات العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية
على مبياس قلؽ المستباؿ تعز الي اختبلؼ موضع الضاط؟ .
التساؤل الثالث  :هؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا ايف متوسط درجػات العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية
على مبياس قلؽ المستباؿ تعز الي اختبلؼ درجة جودة الحياة؟ .
التسااؤل الرابا  :هػؿ توجػد فػػروؽ دالػة إحصػائيا فػي موضػع الضػاط لػػد

العػامليف ام ارالػز الصػػحة

النفسػية اػو ازرة الصػحة ابطػاع غػزة ة تاعػا لمتغيػرات التاليػة ( الجػنس  ،الحالػة االجتماعيػة  ،المسػمى

الوظيفي  ،سنوات الخدمة  ،مستو الدخؿ ) ؟ .

التسااؤل الخاامس  :هػػؿ توجػد فػروؽ دالػػة إحصػائيا فػي جػودة الحيػػاة لػد

العػػامليف ام ارالػز الصػػحة

النفسػية اػو ازرة الصػحة ابطػاع غػزة ة تاعػا لمتغيػرات التاليػة ( الجػنس  ،الحالػة االجتماعيػة  ،المسػمى

الوظيفي  ،سنوات الخدمة  ،مستو الدخؿ ) ؟ .

التساؤل السادس  :هؿ توجد فروؽ دالػة إحصػائيا فػي قلػؽ المسػتباؿ لػد العػامليف ام ارالػز الصػحة
النفسػية اػو ازرة الصػحة ابطػاع غػزة ة تاعػا لمتغيػرات التاليػة ( الجػنس  ،الحالػة االجتماعيػة  ،المسػمى
الوظيفي  ،سنوات الخدمة  ،مستو الدخؿ ) ؟ .
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أىداف الدراسة :
 التعػرؼ علػى العبلقػة اػيف موضػع الضػاط و جػودة الحيػاة و قلػؽ المسػتباؿ لػد العػامليف
امراالز الصحة النفسية او ازرة الصحة ابطاع غزة ة .

 التعرؼ على الفروؽ ايف متوسط درجات العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية علػى مبيػاس قلػؽ
المستباؿ تعز الي اختبلؼ درجة موضع الضاط.

 التعػػرؼ علػػى الفػػروؽ اػػيف متوسػػط درجػػات العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية علػػى مبيػػاس
موضع الضاط تعز الي اختبلؼ درجة جودة الحياة.

 التعرؼ على الفروؽ ايف متوسط درجات العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية علػى مبيػاس قلػؽ
المستباؿ تعز الي اختبلؼ درجة جودة الحياة .

 التعرؼ على الفروؽ في موضع الضاط لد العامليف امراالز الصحة النفسية او ازرة الصحة
ابطػػاع غػزة ة تاعػػا لمتغيػػرات التاليػػة ( الجػػنس  ،الحالػػة االجتماعيػػة  ،المسػػمى الػػوظيفي ،

سنوات الخدمة  ،مستو الدخؿ ) .

 التعرؼ على الفروؽ في جودة الحياة لػد العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية اػو ازرة الصػحة

ابطػػاع غ ػزة ة تاعػػا لمتغيػػرات التاليػػة ( الجػػنس  ،الحالػػة االجتماعيػػة  ،المسػػمى الػػوظيفي ،

سنوات الخدمة  ،مستو الدخؿ ) .

 التعرؼ على الفروؽ إحصائيا في قلؽ المستباؿ لد العامليف امراالز الصحة النفسية او ازرة

الصحة ابطاع غزة ة تاعا لمتغيرات التالية ( الجنس  ،الحالة االجتماعية  ،المسمى الوظيفي
 ،سنوات الخدمة  ،مستو الدخؿ ) .

أىمية الدراسة:
تالمػف أهميػة الد ارسػة فػي أهميػة الموضػوع الػذي تتناولػ وهػو العبلقػة اػيف الػؿ مػف موضػع

الضاط و جودة الحياة ابلؽ المستباؿ لد العامليف في مراالز الصحة النفسية او ازرة الصػحة ابطػاع
غزة حيث تتمثؿ أهميتها النظرية و التطايبية فيما يلي :

أوالً :الناحية النظرية  :تتمثؿ أهمية الدراسة في ندرة :-

 الدراسات التي تناولت موضع الضاط و جودة الحيػاة فػي الايئػة الفلسػطينية – علػى حػد علػـ
الااحث.

 تفيد الدراسة الحاليػة فػي إثػ ار المالتاػة العرايػة فػي مجػاؿ الد ارسػات النظريػة المتعلبػة اموضػع
الضاط و جودة الحياة و عبلقتهما ابلؽ المستباؿ .

 أن يوفر قد ار مف المعلومات التي تعزز فهـ موضع الضاط و جودة الحياة و قلؽ المستباؿ.
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ثانيا :الناحية التطبيقية :
 تناػع أهميػة هػذ الد ارسػة مػف أهميػة مجػاؿ تطايبهػا والػذي يتمثػؿ اػو ازرة الصػحة ذات األثػر
الصحي والنفسي االجتماعي واالقتصادي في المجتمع الفلسطيني.

 الخروج انتائج و توصيات تساعد في تحبيؽ و تخفيؼ البلؽ مف المسػتباؿ لػد العػامليف فػي
رعاية األفراد ذوي األمراض النفسية او ازرة الصحة .

 قد يستفيد االفراد الذيف يعملوف في مجاؿ الصحة النفسية في المجتمع وذلؾ مف خبلؿ فهمهـ
ألهمية قلؽ المستباؿ وآثار علي الفرد وحيات .

اإلجراءات المنيجية لمدراسة :
ٔ -منيج الدراسة :استخدـ الااحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث ان المػنهج المناسػب لطايعػة
وأهداؼ الدراسة وللوقوؼ على درجة العبلقة ايف الؿ مف موضع الضاط و جودة الحياة ابلؽ

المستباؿ لد العامليف في مراالز الصحة النفسية او ازرة الصحة ابطاع غزة .

ٕ -حدود الدراساة :وتتحػدد الد ارسػة امتغيراتهػا :موضػع الضػاط – جػودة الحيػاة – قلػؽ المسػتباؿ
واالعينة مف العامليف في مراالز الصحة النفسية او ازرة الصحة ابطاع غزة.
 الحد المالاني :جميع المراالز الصحية النفسية في محافظات غزة .

 الحد الزماني :أجريت الدراسة في الثلث األخير مف عاـ . ٕٓٔٙ

 الحدود الاشرية : :العامليف في مراالز الصحة النفسية اػو ازرة الصػحة ابطػاع غػزة ،
و الاالغ عددهـ (ٕ٘ٔ) موظفا وموظفة .

مجتم

الدراسة  :جميع العامليف امراالز الصحة النفسية في محافظات غزة الاالغ عددهـ

(ٕ٘ٔ) موظفا و موظفة .

و عينة الدراسة  :تالونت مف جميع أفراد مجتمع الدراسة والمالونة مف (ٕ٘ٔ) موظفا و موظفة .

أدوات الدراسة:

ٔ .مبياس موضع الضاط ( مف إعداد  :صبلح أاو ناهية . ) ٕٓٔٔ ،
ٕ .مبياس جودة الحياة ( .مف إعداد  :أيمف الشرافي . ) ٕٖٓٔ ،
ٖ .مبياس قلؽ المستباؿ ( .مف إعداد  :الااحث ) .
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مصطمحات الدراسة:
 .1موض الضبط -:
•

يعاارف موض ا الضاابط  :اأن ػ الدرجػػة التػػي عليهػػا يػػدرؾ الفػػرد أف المالافػػأة أو التػػدعيـ تتاػػع أو
تعتمػػد علػػى سػػلوال هػػو ومواصػػفات  ،فػػي مبااػػؿ الدرجػػة التػػي عليهػػا يػػدرؾ الفػػرد أف المالافػػأة أو
التدعيـ مضاوطة أو محالومة ابػو خارجيػة  ،ورامػا تحػدث مسػتبلة عػف سػلوال  .أي أف مرالػز

الضػػاط هػػو مػػد إدراؾ الفػػرد اوج ػود عبلقػػة سػػااية اػػيف سػػلوال واػػيف مػػا يتلػػو هػػذا السػػلوؾ مػػف
مالافأة أو تدعيـ )(Rotter ,1966, P.1

•

سامة ذوي الضابط الاداخمي  :هػو "الشػخص الػذي يعػزو انجا ازتػ ونجاحػ أو فشػل  ،واخفاقاتػ
الي قدرت وجهود الماذولة مف ذات وما يتخذ مف ق اررات "

•

سمة ذوي الضبط الخارجي  :هو "الشخص الذي يعزو إنجازات ونجاحات أو فشل واخفاقات
إلي عوامؿ خارجية الالصدفة أو الحظ أو مساعدة الغير فهي تتحالـ في مصير فيبؼ عاج از
أمامها ألن ال يستطيع التالهف اها ( .الشحومي )ٕ : ٕٖٓٓ ،

•

أما الباحث فبد تانى التعريؼ النظري لموضع الضاط ألاو ناهية وذلػؾ العتمػاد الااحػث علػى
مبياس ػ ؛ فب ػػد عرفػ ػ (أاػػو ناهي ػػة " )194 :1984 ،اأنػػ اعتب ػػاد الفػػرد اأنػ ػ يس ػػتطيع أف يح ػػدد
لدرجػ الايػرة مػػا الػػذي سػػيحدث فػػي حياتػ أو ايئتػ المحليػػة ،وأنهػػا تتبػػرر دائمػػا اأفعالػ الخاصػػة
وقدرات وأن يستطيع تجنب األحداث السيئة إلي تواجهػ فيهػا ،وأنػ قػادر علػى حمايػة مصػالح
الشخصية وحصول على ما يريد ويرجع ذلؾ إلى عمل وجهد ".

 .2جودة الحياة :
•

يعارف لونجسات ) (2008جاودة الحيااة بأنياا  :عاػارة عػف قػدرة الفػرد علػى إشػااع حاجػات
الصػحة النفسػية مثػؿ الحاجػات الايولوجيػة و العبلقػات االجتماعيػة اإليجاايػة و االسػتبرار

االقتصػادي  ،و البػدرة علػي مباومػة الضػغوط االجتماعيػة و االقتصػادية  ،و يؤالػد أف شػعور

الفرد االصحة النفسية مف المؤشرات البوية الدالة على جودة الحياة .
•

)(Longest,2008:108

تعريف جودة الحيااة  :تعتاػر منظمػة اليونسػالو نوعيػة الحيػاة مفهومػا شػامبل يضػـ الػؿ جوانػب
الحيػاة المػا يػدرالها األفػراد ،وهػو يتسػع ليشػمؿ اإلشػااع المػادي للحاجػات األساسػية ،واإلشػااع
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المعنػوي الػذي يحبػؽ التوافػؽ النفسػي للفػرد عاػر تحبيبػ لذاتػ  ،وعلػى ذلػؾ فجػودة الحيػاة لهػا
ظػروؼ موضػوعية  ،ومالونػات ذاتيػة ولبػد ارتػاط هػذا المفهػوـ منػذ الادايػة اسػعي المجتمعػات
الصػناعية نحػو التنميػة واالرتبػا امتطلاػات األفػراد عػف طريػؽ تحبيػؽ الػوفرة االقتصػادية

لمواجهة إشاعات األفراد و تطلعاتهـ و طموحاتهـ (األشوؿ . )ٕٓٓ٘ ،

أم ػػا الباحاااث فب ػػد تان ػػى التعري ػػؼ النظ ػػري لج ػػودة الحي ػػاة للشػػرافي وذل ػػؾ العتم ػػاد الااح ػػث عل ػػى

•

مبياس ػ  .فبػػد عرف ػ (الش ػرافي " )8 :2013 ،هػػي شػػعور الفػػرد االرضػػا عػػف ذات ػ و االسػػتمتاع
االحيػ ػػاة مػ ػػف خػ ػػبلؿ اشػ ػػااع حاجات ػ ػ الداخليػ ػػة و الخارجيػ ػػة المتمثلػ ػػة فػ ػػي الجوانػ ػػب النفسػ ػػية و

االجتماعي ػػة و الجس ػػمية و ص ػػحة المجتم ػػع و الش ػػعور االس ػػعادة إل ػػى حي ػػاة متناغم ػػة ا ػػيف ذات

اإلنساف و اآلخريف .
 .3قمق المستقبل :

تعريف قمق المستقبل  :هو عاارة عف حالة انفعالية غير سارة تنتاب الفرد أثنا التفالير في

•

المستباؿ و توقع تهديدا ما لمستبال  ،و الشعور االتشاؤـ وعدـ الرضا و االطمئناف ،
والخوؼ و العجز وعدـ تحبيؽ اآلماؿ و الطموحات المستبالية و الخوؼ مف المشالبلت

االجتماعية و االقتصادية المتوقعة في المستباؿ مصحواة اشي مف عدـ التراليز و التفالير

البلصحيح و التوتر و الضيؽ و الشعور ااعض األعراض الجسمية الالصداع و الضعؼ

العاـ للجسد ووظائف (السيد . )ٔٗ : ٕٓٓٛ ،

عرف (شقير  )11: 2005،قمق المستقبل بأنو  :انفعاؿ يتسـ االخوؼ و التوجس مف أشيا

•

مرتباة  ،تنطوي على تهديد حبيبي أو مجهوؿ .

و تشير شقير إلي أف قلؽ المستباؿ يمثؿ أحد أنواع البلؽ التي تشالؿ خطورة في حياة الفرد ،

•

و التي تمثؿ خوؼ مف المجهوؿ ينجـ عف ماضية( و حاضر أيضا ) يعيشها الفرد  ،تجعل

يشعر اعدـ األمف و توقع الخطر و يشعر اعدـ االستبرار و تساب لدي هذ الحالة شئ مف

التشاؤـ و اليأس الذي قد يؤدي ا في نهاية األمر إلي اضطراب حبيبي و خطير مثؿ
االالتئاب أو اضطراب نفسي عصاي خطير .

ويعرؼ الباحث قمق المستقبل إجرائياً اأن  :عاارة عف حالة انفعالية ( نفسية ) للفرد تنشأ اعد

تعرض

يشعر احالة مف عدـ الثبة والطمأنينة مف

لمواقؼ أو خارات ساابة مما يجعل

المستباؿ(الخوؼ مف المجهوؿ) مما ينعالس علي ااعض االضط اراات الجسمية والنفسية التي تظهر
ادورها علي شخصيت وسلوال  ،و الذي يباس االدرجة الاللية على المبياس الذي أعد الااحث و

المالوف مف  ، ٖٛحيث تالغ الدرجة العظمى ٗٔٔ  ،و الدرجة الصغر . ٖٛ
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
 المبحث األول موض أو مركز الضبط
 المبحث الثاني جودة الحياة
 المبحث الثالث قمق المستقبل
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المبحث األول
موض الضبط

 مقدمة
 تعريف موض الضبط
 فئتا موض أو مركز الضبط (داخمي – خارجي)
 مؤشرات وخصائص األفراد في فئتي موض الضبط (داخمي – خارجي)
 العوامل المؤثرة في موض الضبط (الداخمي – الخارجي)
 نظريات موض الضبط (الداخمي – الخارجي)
 الدين اإلسالمي وموض الضبط
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المبحث األول
موض الضبط
مقدمة :
يعد موضع الضاط (الداخلي الخارجي) مف ايف أهـ المتغيرات التي تفسر السلوؾ اإلنساني وقد

حظي ااهتماـ الااحثيف الوف موضع أو مرالز الضاط والتحالـ (الداخلي الخارجي) ذو أهمية االغة في

فهـ وتحديػد وتبيػيـ سػلوؾ الفػرد ومػا يمػر اػ مػف مواقػؼ وأحػداث واالتػالي يعزوهػا لعوامػؿ شخصػية أو
عوامؿ ايئية؛ حيث أف ما يصدر الفرد مف تصرفات تعود إلدراال وفهم للموقؼ .الما ويعتار الضاط
نظػػاـ الػػوني تنػػتظـ ا ػ العبلقػػات وتتمػػدد فػػي ضػػوئ األدوار وا ػ الانػػت ادايػػة خلػػؽ الالػػوف ومج ارت ػ ،

والضاط نظاـ يشمؿ الافة المخلوقػات ااتػدا ااإلنسػاف وانتهػا االجمػادات والنااتػات والحيوانػات وسػائر
ِ
ػاه ْـ ِفػي اْلا ّػر
المخلوقات ،ولالوف اإلنساف أالرـ هذ المخلوقػات قػاؿ تعػالى {:ولب ْػد ال َّرْمنػا انػي آدـ وحمْلن ُ
َّ
ضْلناهـ على الثِير ِم َّمػف خل ْبنػا ت ْف ِ
واْلا ْحر ورزْقن ِ
ضػيبل } (االسػ ار  ،)ٚٓ:والػى جانػب
ْ
ُ
اه ْـ م ْف الطيِّاات وف َّ ُ ْ
التالػ ػريـ الل ػػؼ احم ػػؿ األمان ػػة وأوؿ م ػػف حمله ػػا ه ػػو آدـ عليػ ػ الس ػػبلـ وذريتػ ػ م ػػف اع ػػد وتش ػػمؿ س ػػائر

التالػػاليؼ الشػػرعية ومػػا أؤتمػػف عليػ مػػف حفػػظ المػػاؿ ،أو البػػوؿ أو العػػرض أو العمػػؿ فحملهػػا اتاعاتهػػا
مػػف ث ػواب وعبػػاب ألن ػ الػػاف ظلومػػا لنفس ػ يوردهػػا م ػوارد السػػو جه ػوال اعواقػػب األمػػور والػػاف مػػف أوؿ

إشارات الضاط لئلنسػاف هػو نهػي ا﵀ سػاحان وتعػالى أاانػا آدـ عليػ السػبلـ مػف االقتػراب مػف الشػجرة
ػث ِش ػ ْئتُما وال ت ْبراػػا هػ ِػذ ِ
اس ػ ُال ْف أ ْنػػت وزْو ُجػػؾ اْلجَّنػػة و ُالػػبل ِم ْنهػػا رغػػدا ح ْيػ ُ
لبول ػ تعػػالى  ﴿ :وُقْلنػػا يػػا آد ُـ ْ
َّ
الشجرة فت ُالونا ِمف الظَّالِ ِميف ﴾ ( الابرة. ) ٖ٘ :
واذا نظرنػا إلػػى واقعنػػا الفلسػػطيني المعاصػػر نجػػد أف مػػا يتعػػرض لػ المجتمػػع الفلسػػطيني وخاصػػة
منػذ ادايػة االنتفاضػة األولػى ،وانتفاضػة األقصػى الثانيػة ،والحػروب الثبلثػة علػي قطػاع غػزة  ،نجػػد أف
االحػػتبلؿ اإلس ػرائيلي يشػػف حػػرب إاػػادة تهػػدد حيػػاة اإلنسػػاف الفلسػػطيني اشػػالؿ مااشػػر وغيػػر مااشػػر،
وخاصػػة فػػي ظػػؿ الحصػػار الػػذي طػػاؿ الػػؿ منػػاحي حيػػاة اإلنسػػاف الفلسػػطيني الصػػحية واالقتصػػادية
واالجتماعيػػة والنفسػػية والثبافيػػة وحريػػة الحرالػػة والتنبػػؿ  ،ممػػا انعالػػس واشػػالؿ الايػػر علػػي حيػػاة األف ػراد

داخػػؿ قطػػاع غ ػزة  ،وعملػػت علػػي التشػػاؤمية لػػد الالثيػػر مػػف اف ػراد المجتمػػع الػػذي اػػدور ولػػد الشػػعور
االبلؽ نحو المستباؿ مما انعالس عليهـ ااعض االضطرااات النفسية التي زادت خبلؿ االعواـ االخيرة

وهو ما اثر علي صحتهـ ولجوئهـ الي المراالز النفسية للعبلج او الحػد مػف هػذ االضػطرااات  ،حتػى

أصػػاح ممػػف يعملػػوف فػػي م ارالػػز الصػػحة النفسػػية اػػو ازرة الصػػحة يتػػأثروف االث ػرة الم ػراجعيف ،ممػػا دفػػع
الااحث إلى إلبا الضو على هذ الشريحة الهامة في مجتمعنا الفلسطيني حتى يتـ رفػع الفػا ة م ارالػز

الصحة النفسية الفلسطينية ويالوف ارضػي عػف نفسػ وعػف غيػر  ،ويبػدـ النصػائح واالرشػادات النفسػية
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السػػليمة للمرضػػى  ،ومػػع اػػد انتشػػار الدارسػػات النفسػػية فػػي ميػػداف موضػػع أو مرالػػز الضػػاط وجػػودة
الحياة وتراليزها على الؿ أاعاد صحتهـ النفسػية ظهػر االهتمػاـ اد ارسػة قلػؽ المسػتباؿ مػف جوانػب عػدة

لما ل مف آثار فعالة للعامليف في مجاؿ الصحة النفسية  ،والتي تعد مف أالثر الفئات تػأث ار اػالمجتمع
المحػػيط اهػػـ نظػ ػ ار التصػػالهـ المات ػػور ا ػ  ،رغ ػػـ مػػا حظ ػػي ا ػ مي ػػداف الصػػحة النفس ػػية مػػف االهتم ػػاـ
والرعاية مف قاؿ و ازرة الصحة الفلسطينية .

ويالوف اذلؾ الضاط أساس رئيسي في األخبلؽ وعلي يدور محور االاتبل واالمتحاف فػي الحيػاة
الػػدنيا ولػػذلؾ فالضػػاط أهػػـ وظيفػػة تابػػى علػػى الانػػا االجتمػػاعي مػػف خػػبلؿ البػػيـ والمعػػايير ويتميػػز

الض ػػاط ال ػػذي يب ػػر اإلس ػػبلـ اخص ػػائص فري ػػدة ع ػػف تل ػػؾ الضػ ػوااط الت ػػي توج ػػد ف ػػي اع ػػض الشػ ػرائع أو
البػ ػوانيف الوض ػػعية فالتشػ ػريع اإلس ػػبلمي يس ػػتمد س ػػلطت م ػػف ا﵀ س ػػاحان وتع ػػالى ويعتم ػػد ف ػػي س ػػلطت

وضػ ػوااط عل ػػى وازع الض ػػمير ف ػػي ال ػػنفس اإلنس ػػانية ويعم ػػؿ الموجػ ػ لئلنس ػػاف ف ػػي تصػ ػرفات فيال ػػوف

الضمير على يبظة في جميع األوقات اأن مراقب إالهيا في السر والعلف.
وااألحداث مف حول أما الفرد ذو الانية النفسية

فالفرد ذو الانية النفسية الداخلية  ،يتحالـ اسلواليات

الخارجية ،تتحالـ األحداث والمواقؼ ا دوف تدخؿ يذالر مف جانا  ،حيث قاـ هذا المفهوـ في نسؽ
نظري متالامؿ مستند الي مدرستيف الايرتيف مف مدارس علـ النفس هما  :المدرسة السلوالية

والمعرفية( .عاد ا﵀)18:2000،

ل ػػذلؾ نج ػػد أف الا ػػاحثيف ق ػػد اهتمػ ػوا اد ارس ػػة ه ػػذا المفه ػػوـ اوص ػػف متغيػ ػ ار مهم ػػا لتفس ػػير الس ػػلوؾ

اإلنسػػاني فػػي مختلػػؼ المواقػػؼ الحياتيػػة الهامػػة ،وامالانيػػة التناػػؤ اػ  ،ويتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الاحػػوث
والد ارسػػات التػػي اسػػتخدمت هػػذا المفهػػوـ علػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي مجػػاالت مختلفػػة ومػػف هػػذ المجػػاالت
الد ارسػات الشخصػػية وتعػػديؿ السػػلوؾ والتنشػػئة االجتماعيػة والتوافػػؽ والصػػحة النفسػػية والعػػبلج النفسػػي،

والتعلـ والتحصيؿ الدراسي( .اف الزيف)61: 2005،

ويشير جولياف روتر ROTTERعف مفهوـ مرالػز الضػاط إلػى اعتبػاد الفػرد حػوؿ العبلقػة اػيف

سػػلوال ونتػػائج ذلػػؾ السػػلوؾ ،عنػػدما يعتبػػد الفػػرد أف هنالػػؾ عبلقػػة سػػااية اػػيف سػػلوال والنػواتج  ،ويعػػزو

ذلػػؾ مػػثبل إلػػى هػػذا النػػوع ويػػدعى  :وجهػػة الضػػاط الػػداخلي  ،وعلػػى الجانػػب اآلخػػر فػػي وجهػػة الضػػاط
الخارجية يعزو نتائج السلوؾ إلى عوامؿ خارجية مثؿ :اآلخريف أو الحظ أو الصدفة .
(الرويتع)207: 2001،
والما ير توني ،ارتش (  ) Tony, Brich, 1998أف مفهوـ وجهة الضاط هػو ذاتػ المفهػوـ

الػػذي ينػػاقش االخػػتبلؼ اػػيف األف ػراد فػػي إدراالهػػـ لؤلحػػداث والمواقػػؼ وتصػػورهـ فػػي الػػتحالـ فػػي تلػػؾ
األحداث والمواقؼ وهو قد فرؽ في ذلؾ ايف وجهة الضاط الداخلي ووجهة الضاط الخارجي والتي يتـ
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علػػى أساسػػها تصػػنيؼ األف ػراد فػػي اعتبػػادهـ عمػػف يػػتحالـ فػػي األحػػداث والمواقػػؼ والتصػرفات هػػؿ هػػـ
أنفسهـ (وجهة ضاط داخلي) أو هي الصدفة والعالـ الخارجي (وجهة ضاط خارجي) .
مػػع ذلػػؾ تمػػر المجتمعػػات اليػػوـ امرحلػػة س ػريعة التغيػػر فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة وعلػػى الافػػة
األصػ ػػعدة تولػ ػػدت عنهػ ػػا حال ػ ػػة مػ ػػف اإلراػ ػػاؾ وعػ ػػدـ االس ػ ػػتبرار فػ ػػي الن ػ ػواحي السياسػ ػػية واالقتص ػ ػػادية

مر"
واالجتماعية  ،والى الشعور االتوجس والخوؼ مف المستباؿ اصورة جعلت مف االستمتاع االحياة أ ا

صعب المناؿ لالثير مف فئات وشرائح المجتمع( .سوالؼ مشري)216:2014،

فعندما يدرؾ الفرد أف هناؾ عبلقة سػااية اػيف الفعػؿ والنتيجػة ،واف األحػداث والنػواتج اإليجاايػة

والسػػلاية ،هػػي نتيجػػة منطبيػػة لؤلفعػػاؿ الخاصػػة ا ػ  ،وترجػػع إلػػى تحالم ػ الشخصػػي  ،ومػػع استش ػراؽ
المستباؿ وتطلعات في البرف الحادي والعشريف يطرح مفاهيـ جديدة وتوجهات جادة وتحديات ضاغطة

فػػي إطػػار مػػا يعػػرؼ "جػػودة الحيػػاة وقلػػؽ المسػػتباؿ" والجػػودة الشػػاملة وغيرهػػا فيمػػا يبلػػؽ آ ار واتجاهػػات
الفرد ،وفي هذا السياؽ أصاح ينظر إلدراؾ الفرد لجودة حيات مف المنظور النفسي البضية تداخؿ مػع

أاعاد جودة الحياة وقلؽ المستباؿ مف المنظورات األخر واليفية التحالـ في ذات .

(الخليفي ) ٔ٘ٛ :ٕٓٓٓ ،
لب ػػد اه ػػتـ الا ػػاحثوف اد ارس ػػة مفه ػػوـ ج ػػودة الحي ػػاة وم ػػد ت ػػأثر ا ػػاعض المتغيػ ػرات مث ػػؿ الج ػػنس،

التطوير التنظيمي والتخصصي والسعادة النفسية والسػف وغيرهػا مػف المتغيػرات ،ويعتاػر مرالػز الضػاط
المالوف معرفي متغيػ ار جػدير اد ارسػة عبلقتػ اجػودة الحيػاة إذ يعتاػر مرالػز الضػاط متغيػ ار هامػا لتفسػير

السلوؾ اإلنساني في مختلؼ المواقؼ الحياتية الهامة وامالانية التناػؤ اػ وهػو مػا يالمػف ااألهميػة علػي
قض ػػية قل ػػؽ المس ػػتباؿ وم ػػا يػ ػراود الف ػػرد م ػػف مخ ػػاوؼ اتج ػػا غم ػػوض ذل ػػؾ المس ػػتباؿ ل ػػذلؾ ش ػػالؿ قل ػػؽ

المسػػتباؿ واالهتم ػػاـ اػ ػ مػػف س ػػلـ األولوي ػػات ف ػػي حيػػاة الش ػػااب وه ػػذا م ػػا أالدت ػ العدي ػػد م ػػف النظري ػػات

والد ارسػػات  ،األمػػر الػػذي يػػدعو إلػػى ضػػرورة البيػػاـ اد ارسػػة عمليػػة مػػف أجػػؿ تعرفنػػا علػػى أهميػػة هػػذا
المتغيػػر لػػد شػريحة مهمػػة مػػف شػرائح المجتمػػع وهػػـ الشػػااب ،ولبػػد لبػػي هػػذا المفهػػوـ اهتمػػاـ الاػػاحثيف
االدراسة والاحث عف مد تأثير امتغيرات أخر عديدة ( .سرور)17: 2004 ،

وفي دراسة  Sanger Wolkerمن خالل التحميل العاممي لمقياس روتر استخمص الي العوامل

التالية :

 الضاط الشخصي الداخلي. -الضاط مف خبلؿ النظـ الثبافية المختلفة.

أما ( )Levenson 1973ففي دراسة لها اعنواف " إدراؾ السلوؾ الوالدي وعبلقت امصادر

الضاط (الشخصي ،الحظ ،الصفة ،اآلخريف األقويا )" ،استخدمت فيها مبياسها لمرالز الضاط،
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أظهرت النتائج صدؽ المبياس متعدد األاعاد لمرالز الضاط  ،وتأالد ذلؾ مف خبلؿ النتائج التي
توصلت إليها حيث ارتاط أسلوب العطؼ

االضاط الشخصي ،وارتاط األسلوااف البائماف على

التذاذب والحرماف اضاط الحظ والصدفة ،ولـ يرتاطا االضاط الشخصي ومعنى هذا أف عوامؿ

الضاط الشخصي مستبلة عف عوامؿ ضاط اآلخريف وضاط الصدفة والحظ .

أما ( )Collins 1974فبد وجد مف خبلؿ التحليؿ العاملي لبلستجااات التي حصؿ عليها

اواسطة تطايؽ اختيار على ( )300مفحوصا مف طلاة الجامعة وتوصؿ إلى عوامؿ أراعة متميزة
وهي:

 االعتباد في صعواة العالـ. -العالـ يسود العدؿ.

 العالـ قااؿ للتناؤ ،وأن غير محالوـ االعشوائية ،والحظ أو البدر. -العالـ يستجيب سياسيا :وهو يوضح عبيدة الفرد في الحساسية السياسية في ايئت .

(معمرية)22: 2009،

تعريف موض الضبط (داخمي – خارجي):
التعريف المغوي:
هو "لزوـ الشي وحاس وقاؿ الليث :الضاط لزوـ الشي ال يفارق في ذلؾ شي  ،وضاط
الشي حفظ االحزـ" (ااف منظور.)457 :2003 ،
التعريف االصطالحي:
وجد علما النفس صعواة في تحديد معنى أو مفهوـ واضح ومحدد لمصطلح موضع الضاط،

وعلى الرغـ مف ذلؾ فإف األساس الذي انيت علي دراسة موضع الضاط يرجع في أساس الي
التعريؼ الذي وضع "جوليف روتر"  ، 1966ويعرف اليلي  " Kellyالعملية التي يستخدمها األفراد

ليفسروا اها األحداث ،وذلؾ النتائج ناشئة عف جز معيف ثاات نسايا مف الايئة ،فالفرد يسأؿ لماذا
حصؿ هذا؟  .والى أي مصدر يعز ؟ ( .منصور)51 :2007 ،
ويعرؼ (عسالر )63 :2005 ،وجهة الضاط اأن "االعتباد الشخصي العاـ االتحالـ الذاتي ،في

مبااؿ التحالـ الخارجي فيما حدث"؛ فالفرد الذي يعتبد اأف لدي التحالـ في أمور يعد داخلي التحالـ،
وأما الفرد الذي يعتبد اأف الظروؼ أو الناس اآلخريف هـ الذيف يتحالموف في مصير فيباؿ عن اأن

خارجي التحالـ .
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تعريف موض الضبط لدى  :Rotterموضع الضاط متغير أساسي مف متغيرات الشخصية الذي
اهتـ ا الااحثوف في ميداف علـ النفس ،وجدير االذالر أف هذا المفهوـ لبي عدة ترجمات مختلفة،
حيث يطلؽ علي أحيانا مرالز التحالـ وأحيانا أخر مرالز الضاط تحت ااب ما يسمى نظريات

العزو.

وقد نشأ مفهوـ موضع الضاط مف خبلؿ أعماؿ ( )Julian Rottersفي التعلـ االجتماعي

والتي تستند إلى أعماؿ مدرستيف الايرتيف مف مدارس علـ النفس هما :المدرسة السلوالية والمعرفية،

وقد طور مف قاؿ الؿ مف ( ،)Phares et Gamesحيث احتؿ مالانة جدا هامة في دراسات
الشخصية منذ ذلؾ الحيف ،وينظر علما النفس المهتموف انظرية التعلـ االجتماعي إلى موضع

الضاط اوصف متغي ار أساسيا مف متغيرات الشخصية ،ويشير إلى اليفية إدراؾ الفرد للعوامؿ التي
تتحالـ ااألحداث والمواقؼ التي يخارها والشروط التي تضاط أحداث الايئة مف حول وتوجهها.

ويبصد ا إدراؾ الفرد للعبلقة ايف سلوال وما يرتاط ا مف نتائج  ،فهي سمة شخصية تساعد

الفرد على أف ينظر إلى انجازات مف نجاح أو فشؿ في ضو ما لدي مف قدرات  ،وما يستطيع البياـ
ا مف مجهودات ماذولة ومثاارة في تحبيؽ أهداف  ،وما يرجو مف نتائج لهذا السلوؾ وما يتخذ مف

ق اررات  ،ويعتار هذا داخلي التحالـ أي يتميز االتالـ الداخلي ويبااؿ ذلؾ الشخص خارجي التحالـ ،
وهذا الشخص يعزو إنجازات وما يتخذ مف ق اررات  ،وما يحبب مف أهداؼ مدفوعا اعوامؿ خارجية

سوا الانت الصدفة أو الحظ  ،أو مساعدة لغير ،وهي التي تتحالـ في مصير  ،واللها عوامؿ يبؼ

أمامها عاج از ألن ال يستطيع التالهف اها ( .توفيؽ)59:1995،

ويعرؼ موضع الضاط اأن الموقع أو المصدر الذي تنطلؽ من مسااات السلوؾ التي يعتبد

الفرد أنها المسئولة عف نجاح أو فشل امعنى آخر ،فمرالز الضاط يعيف الطريبة التي يدرؾ اها الفرد

العوامؿ المسااة لنتائج سلوال سوا الانت هذ النتائج مرضية الالثواب اجميع أنماط أو غير مرضية

الالعباب اجميع أشالال أهي الامنة في نفس ؟ أـ صادرة عف ظروؼ وأحداث خارجية فوؽ قدرت

وطاقات وامالانيات ( .الديب)224:1994،
فئتا موض أو مركز الضبط:

ويفسر روتر أف مصطلحي الضاط (الداخلي و الخارجي) يشيراف إلى الطريبة التي يدرؾ اها

الفرد مصدر التدعيمات وهذيف المصطلحيف يمثبلف طرفي متصؿ يمثؿ مختلؼ األفراد نباط معينة
علي  ،فمف يبترب مف البطب األوؿ فهو مف الفئة ذات التوج الداخلي في الضاط ومف يبترب مف

البطب الثاني فهو مف الفئة ذات التوج الخارجي في الضاط ( .أاو ناهية(59: 1989 ،
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\والشالؿ اآلتي يوضح توزيع األفراد االنساة لفئتي مرالز الضاط على خط متصؿ:
الشكل رقم ()1

توزي األفراد بالنسبة لفئتا مركز الضبط عمى خط متصل
إلى مزيد مف الضاط الداخلي
خارجي الضاط

داخلي الضاط

إلى مزيد مف الضاط الخارجي

ومف خبلؿ الشالؿ السااؽ يتضح أن مف الخطأ أف نبع في االعتباد اأف الؿ فرد يجب أف يالوف إما

داخؿ الضاط أو خارج  ،وينبسـ مفهوـ موضع الضاط إلى فئتيف :فئة الضاط الداخلي وفئة الضاط

الخارجي ،وفيما يلي توضيحا لهما:
 .1فئة الضبط الداخمي

تر (أااظة )143: 1990،إذا استشعر الفرد أو أدرؾ العبلقة السااية ايف األفعاؿ والنتائج

التي تـ عليها (التدعيـ) وأف هذ األفعاؿ واألحداث تبع متسبة مع قدرات وسلوال الشخصي أو سمات

المميزة والدائمة يسمى هذا االعتباد االضاط الداخلي .

ويشير "روتر "ROTTERإلى أف الضاط الداخلي يصؼ الفرد الذي يعتبد في موقؼ نوعي

محدد أو في طابة مجموعة مف المواقؼ اأف ما قد حدث  ،أو ما يحدث اآلف أو ما سيحدث مستبابل
مرتاط ارتااطا مااش ار اما قد فعؿ ،أو ما يفعؿ اآلف ،أو سيفعؿ في هذ المواقؼ .

(أاو ناهية)113: 1989 ،

أما "أفناف نظير دروزة" ( )2007تر أف الفرد ذو الضاط الداخلي يعتبد اأن المسئوؿ المااشر
عف تصرفات ونتائج أعمال  ،وأف ما يحبب مف النجاح أو الفشؿ راجع إلى ما ياذل مف جهد ومثاارة

وارادة  ( .اف الزيف)21: 2013،

وانطبلقا مف التعاريؼ الساابة ير الباحث اأنها تتفؽ على مفهوـ فئة الضاط الداخلي فاألفراد

ذوي فئة الضاط الداخلي يعتبدوف أف األحداث اإليجااية والسلاية هي نتيجة جهدهـ وذالا هـ

والفا تهـ ومهارتهـ  .وهذا يعني أف الفرد يعتبد اأن المسئوؿ عما يحدث ل مف أحداث في حيات

سوا الانت إيجااية أـ سلاية.

17

 .2فئة الضبط الخارجي:
يعرؼ (يعبوب )84: 2002 ،فئة الضاط الخارجي اأنها  " :اعتباد الفرد اأف ما حدث ل في
مواقؼ معينة ليس مرتاطا اما يفعؿ في هذ المواقؼ اؿ هو مرتاط االبدر أو الحظ أو االصدفة " .
وفي نفس السياؽ ير "ورتر "ROTTERأف فئة الضاط الخارجي هو اعتباد الفرد اأف ما
يحدث ل في مواقؼ معينة ليس مرتاطا اما يفعؿ في هذ الموافؽ اؿ مرتاط احظوظ  ،وأف البدر

اجانا أو اسب تدخؿ أشخاص ذوي نفوذ أو تأثير أو لهذ األشيا جميعها (.هداية)74: 1994 ،

ومف خبلؿ التعريفيف الساابيف يبلحظ الباحث أف ذوي فئة الضاط الخارجي يعتبدوف أف
األحداث السلاية ترجع لسو الحظ والبدر والصدفة ومساعدة اآلخريف لهـ  ،فالدرجة التي يدرؾ اها
الفرد أف التعزيز يتاع سلوال أو يتوقؼ على ذلؾ السلوؾ وتتفؽ دراسات الثيرة على أف األفراد ذوي
الضاط الداخلي يتفوقوف ويمتازوف عف ذوي الضاط الخارجي في مناحي الثيرة منها الاحث والوصوؿ
والتأثير عليهـ والمودة والصداقة في عبلقتهـ مع اآلخريف ،وارتفاع مستو محور العمؿ واألدا

المهني ،وارتفاع مستو تحصيلهـ الدراسي  ،وهـ أالثر احتراما للذات وأالثر قناعة ورضا عف الحياة

وأالثر ثااتا انفعاليا وأقؿ إصااة ااألمراض النفسية ( .الحارثي)37: 2000 ،

وير الباحث اأف اعتباد الفرد في الضاط والتحالـ سيختلؼ مف شخص آلخر ومف موقؼ آلخر
ومف حالة إلى أخر  ،وذلؾ يعود إلى مواقؼ معينة ( :معززات السلوؾ وطايعة الموقؼ والدافعية).
ولذلؾ ينظر إلى مفهوـ موضع الضاط اوصف متغي ار أساسيا مف متغيرات الشخصية يتعلؽ
اعبيدة الفرد مف العوامؿ األقو واألالثر تحالما في النتائج المهمة في حيات  ،سوا الانت عوامؿ

ذاتية مف مهارة أو قدرة أو الفا ة أـ عوامؿ خارجية مف صدفة وحظ وقدر ( .أحمد)6: 1992 ،
مؤشرات و خصائص األفراد في فئتا موض الضبط ( داخمي – خارجي ) :

أثاتت األاحاث التي أجراها السيالولوجي "روتر ( ، ")1971ليفالوت (")1972و"جيلمور
( ")1978أف األفراد ذوو فئة الضاط الداخلي يتصفوف اخصائص وسمات مختلفة عف األفراد ضمف
فئة الضاط الخارجي وسنتطرؽ إلى خصائص األفراد في فئتي موضع الضاط (الداخلي – الخارجي)

في النباط اآلتية :
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 .1مؤشرات وخصائص األفراد ذوي الضبط الداخمي  :يتميز أفراد الضاط الداخلي اعدة خصائص
والتي نوجزها في النباط التالية:
 يعتبد أصحاب الضاط الداخلي أنهـ يستطيعوف تحديد ما سوؼ يحدث لهـ واالتالي فهـ
يستطيعوف الهيمنة على قدراتهـ ومصائرهـ (موسى. )21:2000، ،

 هـ أالثر دافعية ولديهـ البدرة على االستفادة مف الفرص والمعلومات ااإلضافة إلى ذلؾ تعزي
الدافعية لديهـ اعدد مف المتغيرات الالتحالـ الذاتي والفاعلية في مواجهة المواقؼ .

 يرالزوف اهتمامهـ اشالؿ أالار على تعزيزات المهارة في األدا وعلى الفا تهـ الداخلية التي تحبؽ
لهـ الوصوؿ إلى األهداؼ المرجوة وقد تادو الالفا ة الذاتية في النظرة المتفائلة لمتطلاات الحياة ،

والمهارات إلى تساعد على إدارة الضغوط واالستفادة قدر اإلمالاف مف الموارد المتاحة.


لديهـ قدر أالار مف المهارات المهنية والالفا ة التدرياية وهـ أالثر الفا ة عبلية وتحصيؿ وأدا

دراسي وأالاديمي (محمود. )21:2005،
ومنيا ايضا :


الذالا أو البدرات العبلية  :حيث يالوف اعتباد الفرد ااف ل البدرات العبلية التي تؤهل

للتحالـ في االحداث الناجحة او الفاشلة .


المهارة ( الالفا ة )  :فالفرد يعتبد اف اإمالان السيطرة علي الايئة وضاط احداثها افضؿ

مهارات والفا ت مف الخارات الساابة .


الجهد  :حيث يالوف اعتباد الفرد ااف الؿ ما يجري ل مف احداث يرتاط ارتااطا الليا االجهد



السمات الشخصية المميزة  :يالوف اعتباد الفرد أن يملؾ مجموعة مف السمات التي تمالن

الذي ياذل .

مف التحالـ في األحداث مهما الانت طايعتها (الفافي )٘ : ٜٕٔٛ ،
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 .2مؤشرات و خصائص األفراد ذوي الضبط الخارجي:
يتميز األفراد ذوو الضاط الخارجي اعدة خصائص والتي تالمف في النباط التالية :
 أنهـ يلبوف مسؤولية وقوع الحدث على عوامؿ خارج أنفسهـ مثؿ البدر أو الحظ أو الصدفة وهناؾ
مف النتائج ما تفيد اأف الضاط الخارجي يرتاط ادرجة عالية االمعتبدات الغياية ،واخاصة مع

المباييس الفرعية مثؿ الروحانية ومعرفة الطالع .
 هـ أالثر سلاية وعدـ مشارالة في اإلنتاج وأقؿ تفاعبل .
 تنخفض لديهـ درجة اإلحساس االمسؤولية الشخصية عف نتائج أفعالهـ الخاصة  ،فهـ يرجعوف
الحوادث اإليجااية أو األحداث السلاية إلى ما دوف الضاط الشخصي  ،ومف ثمة فإف عزو األحداث

السلاية يرتاط لديهـ ااالعتمادية.

 لديهـ استعداد أالار للبلؽ واالالتئاب واالستجااة العصاية للضغوط وتتضح اآلثار السلاية لعبلقة
البلؽ اوجهة الضاط حيث يعتار البلؽ عامؿ مثاط لفاعلية واستراتيجية المواجهة (االنسحاب

االجتماعي) ( .محمود)32-31:2005،

يتضح لمباحث أف األفراد ذوي فئة الضاط الخارجي يتميزوف اخصائص سلاية مبارنة ااألفراد
ذوي الضاط الداخلي ،وهذا ما يحوؿ دوف تحبيؽ أهدافهـ المنشودة  ،وقد ينعالس ذلؾ سلاا على
تطور مجتمعهـ في جميع المجاالت ،الذلؾ ير الااحث اف لفئتي موضع الضاط مزايا ومساوئ

ومنها :
 مزايا فئة الضبط الداخمي  :انهـ يتصفوف اصفات ايجااية منها ( المودة والصداقة  ،العمؿ
احترمهـ االثر لذواتهـ وهـ االثر قناعة ورضا
ا
المهني  ،االدا االالاديمي  ،الاحث وحؿ المشالبلت ،
وهدو وثبة االنفس وثاات انفعاليا وهـ اقؿ عرضة لئلصااة ااألمراض النفسية )  .وهو ما يحبؽ لهـ

النجاح في حياتهـ الخاصة والعامة .

 مساوئ فئة الضبط الداخمي  :أقؿ تعاطفا وميبل في تبديـ العوف والمساعدة .
 مزايا فئة الضبط الخارجي  :فهـ ( يعتبدوف اف الحصوؿ علي التعزيز يحدث شرط اف تالوف في
الوقت المناسب والمالاف المناسب وأف تالوف محظوظا ) .
 مساوئ فئة الضبط الخارجي  :فهـ االثر انعداما للثبة االنفس وتوقعاتهـ للنجاح منخفضة وهـ
االثر قلبا واستيا  ،ودائما ما يتمرالزوف حوؿ ذواتهـ والتحالـ فيها  ،ويعتاروف االثر عرضة لئلصااة
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ااألمراض النفسية  ،مما قد يحوؿ دوف تحبيؽ اهدافهـ وينعالس علي تطور مجتمعهـ سلاا في
المياديف الافة .
العوامل المؤثرة في موض

الضبط (الداخمي – الخارجي) :

ٔ .عامل النوع (الجنس) :
طالما يمالف مف خبلؿ مفهوـ الضاط الداخلي والخارجي تصنيؼ األفراد وفبا إلدراالاتهـ
فمما ال شؾ في أف إدراالات الذالور تختلؼ عف إدراالات اإلناث لمواقؼ الحياة.
للمواقؼّ ،
حيث نجد اعض الدراسات مثؿ دراسة الوار وآخروف  )1984(Cooper et alانتهت إلى

أف اإلناث أالثر اعتبادا في الضاط الداخلي وهذا ما يتفؽ مع الدراسة التي أجراها عبل الديف الفافي
( ،)1982اعنواف الفروؽ الجنسية في وجهة الضاط  ،ولبد اينت النتائج أف الذالور أالثر ميبل إلى
الوجهة الخارجية في إدرالهـ لمصادر التدعيمات أالثر مف اإلناث ااإلضافة إلى ذلؾ انتهت اعض

الدراسات إلى عدـ وجود فروؽ ايف الجنسيف في الضاط الداخلي والخارجي مثؿ دراسات اينؾ Penk

( ، )1969الروفيتش ، )1974( Krovetzوموسى ( Mousa )1985الما أجر فارس ()1978

 Pharesدراسات عديدة حوؿ عبلقة مرالز الضاط امتغير الجنس ،إال أف هذ الدراسات لـ تجد
ارتااطا قويا ايف المتغيريف( .علي وموسى)320:1998 ،
 .2األسرة:
تعد األسرة هي النواة والمصدر الرئيس للفرد ،فمنها يشاع رغاات وحاجات  ،ومنها يالتسب خارات
وعادات وأهـ البيـ والمعتبدات  ،واالتالي يتالوف لد الفرد مصدر الضاط  .فنجد أف أساليب المعاملػة

الوالديػػة البائمػػة علػػى السػػيطرة والبسػػوة الانػػت مرتاطػػة ارتااطػػا موجاػػا مػػع الضػػاط الخػػارجي ،والمعاملػػة
التي تتسـ االباوؿ ارتاطت ارتااطا ايجاايا مع الضاط الداخلي فبد أظهرت دراسة اػارلينج Barlingأنػ
يوجػػد ارتاػػاط موجػػب اػػيف معاملػػة األمهػػات التػػي تتسػػـ االحمايػػة ال ازئػػدة واػػيف الضػػاط الخػػارجي لػػد

األانػػا  .أمػػا ديفػػز Davisفيػػر أف عػػدـ قػػدرة الفػػرد علػػى التناػػؤ اسػػلوؾ الوالػػديف يجعػػؿ الفرصػػة مهيػػأة
لظهػػور االتجػػا الخػػارجى للضػػاط ،ومػػف هنػػا فان ػ يشػػير إلػػى أهميػػة الثاػػات فػػي سػػلوؾ الوالػػديف فػػي

المواقؼ المختلفة (منصور. )ٙٗ:ٕٓٓٚ،

وعند مراجعة االمراض السيالولوجية ،نجد أف الدراسات التي تناولت موضع الضاط وعبلقت
االمعاملة الوالدية قد تعارضت في ما اينها .فمف الدراسات ما يؤيد وجود عبلقة ايف أساليب المعاملة

الوالدية ومرالز الضاط ،احيث وجدت أف المعاملة اإليجااية التي فيها عبلقة الطفؿ الوالديف تعتمد

اصفة أساسية على الدؼ التباؿ والحماية المعبولة ،والشعور ااألمف ،والنبد البليؿ ،والتفاعؿ
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اإليجااي ،ترتاط االضاط الداخلي في حيف أف أساليب الرفض ،والعباب ،والسيطرة ،والنبد والعدائية
والتسلطية ،ترتاط االضاط الخارجي  ،أي أنها تبرر أف وجهة مرالز الضاط تالوف متأثرة اايئة الطفؿ

األوؿ ،احيث يالوف الدور في هذ الايئة لوالدي الطفؿ مثؿ دراسة ديفز وفارس Davis and

 )1969( Pharesوتولوروجالويس ((Tolor and Jalowiec )1971أاو ناهية. )1989 ،
 .3العامل االجتماعي واالقتصادي:
ومف المحددات لموضع الضاط لد

األفراد العامؿ االقتصادي فيوضح "سمارت" أف األفراد

الذيف يعيشوف في أسرة فبيرة يميلوف إلى التحالـ الخارجي ادرجة أالار مف األطفاؿ الذيف يعيشوف في
أسر متوسطة أو غنية وينتج ذلؾ مف اعتبادهـ اأف البدر والحظ والجهات المسئولة في الدولة

واألغنيا عوامؿ ذات تأثير قوي في المجتمع ( .الماارؾ)42:2000،

إف المالانة االجتماعية واالقتصادية تساعد على تنمية أو إعاقة مد

شعور الفرد في إمالانية

التحالـ في أحداث الحياة والسيطرة عليها ،فأانا الطابة االجتماعية واالقتصادية المنخفضة يميلوف

إلى الضاط الخارجي ،نظ ار لوجود فهـ غير واضح لمصادر التعزيز في ظؿ غياب الشعور ااستببلؿ
وتشجيع البدرات ،في حيف أف أانا الطابة االجتماعية واالقتصادية المرتفعة يميلوف إلى وجهة

الضاط الداخلي لتوفر عوامؿ اإلحساس االالفا ة والبدرة على تغيير مد

األحداث لما ينشؤوف علي

مف استببلؿ وتشجيع الفروؽ الفردية ( .المحمدي)33:2004،
 .4عامل السن (عمر اإلنسان):
ومف العوامؿ الشخصية التي لها تأثير في عملية تحديد موضع الضاط عامؿ السف حيث يعد

العمر مف أهـ العوامؿ التي تساهـ في تحديد وجهة الضاط ،فبد أجمعت الدراسات على أف وجهة
الضاط الداخلي تزداد مع زيادة العمر ،لالف لـ تظهر األعمار ادقة التي تثات عندها وجهة الضاط ،
ما عدا دراسة ليفتشزLifshets

فبد اينت أف العمر يرتاط اعبلقة موجاة مع الضاط الداخلي للفرد،

ولوحظ أن يزداد ازيادة العمر لد األطفاؿ حتى سف الرااعة عشرة  ،ثـ يثات خبلؿ مرحلة المراهبة .
( منصور ) ٙٙ:ٕٓٓٚ،
ولبد توصؿ "روتر "ROTERوآخروف إلى أف التحالـ الداخلي يزداد مع تبدـ عمر األطفاؿ ،حيث
زاد التحالـ الداخلي لد األطفاؿ االصؼ السادس عن لد أطفاؿ الصؼ الخامس والرااع.
(الماارؾ)ٗٔ:ٕٓٓٓ،
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إف موضع الضاط ينمو مع تبدـ العمر ،وقد تايف مف دراسة رو هنر وآخروف Rohner at al
( )1980أف الضاط الداخلي يزداد اداللة إحصائية مع الزيادة في عمر األطفاؿ.
واتفبت هذ النتائج مع نتائج دراسة نوب  )1981(Knoopأف األفراد الراشديف الانوا أالثر
داخلية ،والشفت نتائج دراسة الو  )1874( Laoااستخداـ مباس روتر أف هناؾ زيادة دالة إحصائيا
في اإلحساس االضاط الداخلي مف مرحلة الشااب إلى مرحلة الرشد ،وأف هذا اإلحساس يستبر في

مرحلة وسط العمر .و اتفبت هذ النتائج مع نتائج الدراسة التي قاـ اها ريخماف وماؿ
الاليوسالي )1975(Ryckman and malkikioskiااستخداـ مبياس  Levensonمتعدد األاعاد

على مجموعات مف األفراد في السف مف  17 – 79سنة حيث تايف استبرار االعتباد في الضاط في

مرحلة وسط العمر في السف مف  30 – 40سنة ،الما تايف أف مجموعة الشااب أقؿ في الداخلية مف
الؿ المجموعات المشارالة ،على الرغـ مف أف هذا الفرؽ لـ يصؿ مستو الداللة في مجموعة

الشيخوخة مف  70- 79سنة( .األحمد)217:2001،
مف هنا ير الباحث أف األطفاؿ يميلوف لبلعتباد اأف ما يحدث في ايئتهـ يبرر اآلخروف
األقويا الالوالديف أو المعلميف أو الالاار  ،وفي نهاية مرحلة الطفولة واداية مرحلة المراهبة يزدادا نمو

إدراؾ االحتماالت ايف الفعؿ والنتيجة عند األفراد ،نتيجة لتشجيع والديهـ لهـ وتدرياهـ على تحبيؽ

مستويات متنوعة لئلنجاز.
ولعؿ نجاح األفراد في تحبيؽ هذ المستويات ومواجهتهـ للمشالبلت األخر يرفع مف درجة

إحساسهـ االالفا ة والثبة االنفس والفعالية الشخصية ،واالتالي ينمو توجههـ نحو الضاط الداخلي.

ومع اداية سنوات الشااب يزداد اإلحساس االضاط الداخلي على ايئت فتزداد قدرت على التاليؼ

في مواجهة مشالبلت الحياة ،وتزداد الفا ت وفعاليت في المواقؼ المختلفة  ،وهذا اإلحساس ينشأ مع
نمو اإلدراؾ أو االعتباد اأف األشيا التي تحدث ل في ايئت تالوف نتيجة للعمؿ الذي يبوـ ا وأف

المالافآت التي يحصؿ عليها ترتاط االطريبة التي يؤدي اها عمل  .وأف الحصوؿ على األشيا

يتطلب العمؿ اجد واجتهاد .وتالوف هذ المرحلة اداية اإلحساس االجدارة والتمالف واالستببلؿ الذي
ينعالس على سلوؾ الفرد عموما فتؤثر على ق اررات وأفعال وفي مرحلة وسط العمر يميؿ األفراد
لئلحساس االضاط على الايئة والسيطرة الالاملة على قدراتهـ ،ألنهـ يعتبدوف اأنهـ يستطيعوف أف

يحددوا لدرجة الايرة ما الذي سيحدث في حياتهـ ،وأنها تتبرر دائما اأفعالهـ وقدراتهـ الخاصة وأف
لديهـ الحرية في االختيار واتخاذ الب اررات التي تهمهـ وفي هذ المرحلة تالوف البدرة على رؤية

احتماالت أو توقعات حدوث األشيا في أعلى مستو لها مما يجعل االتالي أالثر إحساسا االتمالف
والسيطرة على األحداث في ايئت الخارجية ،واالنساة لفئة المسنيف فإف الفرد في هذ المرحلة يتناقص
لدي اإلحساس االضاط الداخلي على األحداث إلى أدنى معدؿ ل خبلؿ دورة الحياة .واالتالي يرتفع
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اإلحساس االضاط الخارجي مع اداية الستينات ويستمر في ارتفاع حتى آخر العمر ويميؿ الفرد
لبلعتباد اأف ما يحث في ايئت الخاصة يبرر اآلخروف األقويا  ،الاألانا واألقارب والجيراف وأن مف
الصعب علي تغيير رأيهـ في موضوع ما ،وأف معظـ الناس ضحايا لبو ال يمالف فهمها أو التحالـ
فيها ،وأف األشيا محالومة االصدفة وتساهـ ظروؼ عديدة في حياة الفرد المسف في النمو المتزايد

لئلحساس االضاط الخارجي ،مثؿ التباعد وترؾ الوظيفة وانخفاض المالانة االجتماعية والضعؼ

الجسمي العاـ ( .أاو ناهية.)1987 ،
 .5مفيوم الذات:

الما أف لعامؿ نمو مفهوـ الذات أثر في تحديد موضع الضاط  ،فنمو هذا العامؿ يجعؿ الفرد

يالوف صورة إيجااية عف ذات  ،واالتالي يالوف لدي اعتباد أن المسئوؿ عف األحداث التي تحدث ل

اغض النظر عف طايعة هذ األحداث وهذا ما يسمى افئة الضاط الداخلي ،هذا ما أوضح الؿ مف

"اليرنيسويروالنار والرانؾ – KRAK" KERNIS-BROKNفي قولهـ " األفراد ذوو تبدير الذات
العالي يميلوف إلى تالويف صورة إيجااية لذاتهـ وينساوف مسؤولية النجاح ألنفسهـ عالس التبدير

المنخفض"( .خطار)83:2001،
وأوضحت نتائج دراسة الوار سميث سنة  ٜٜٔ٘ودراسة العراي ٘ ٜٔٛأف التبلميذ ذوي تبدير
الذات المرتفع يالونوف عادة االثر قدرة علي التعاير والتفاعؿ  ،الما يالونوف االثر نجاحا ليس فبط في

المواقؼ الدراسية  ،وانما أيضا في المواقؼ االجتماعية الذلؾ  ،الما انهـ االثر ايجااية في المناقشات
ويعاروف عف انفسهـ اوضوح ويتبالوف النبد اروح طياة .

واالنساة للمجموعة المنخفضة في تبدير الذات  ،فبد الاف لديهـ شعور االدونية  ،وليس لديهـ

الشجاعة في مواجهة األمور غير قادريف علي مواجهة المواقؼ  ،الما يتصفوف اعدـ االندماج في
االنشطة التي تتطلب تفاعبل اجتماعيا مع أقرانهـ وغير قادريف علي تالويف صداقات طايعية .

وأف هناؾ عبلقة ايف موضع الضاط الداخلي وتبدير الذات ،فبد الاف الفرؽ ايف مف يملف إلى

التوج الخارجي في الضاط ومف يملف إلى التوج الداخلي في الضاط مف طالاات الجامعة في تبدير
الذات ذا داللة عند مستو ٔٓ ٓ0مصالح صاحاات لتوج الداخلي واف الفرؽ الاف الاي ار وداال ايف
الخارجيات والمتوسطات في الضاط الداخلي مصالح المتوسطات في الضاط الداخلي.

الما وجد (الديب  ) ٕٖٜ – ٕٖٛ : ٜٜٔٗ ،خصائص ااف لذوي تبدير الذات المرتفع ،وذوي

تبدير الذات المنخفض لؤلطفاؿ ،أيضا ذوي التحالـ الخارجي والمرتفع ،والتحالـ الخارجي المنخفض
ووجود فروؽ ترجع لالار حجـ األسرة مبااؿ صغر حجـ األسرة التي يعيش فيها الطفؿ ،ووجود فروؽ
نتيجة ترتيب ميبلد الطفؿ ايف أخوت واخوان .
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 .6ثقافة المجتم :
إذا الانت منظومة البيـ واألفالار والمعتبدات لد

األفراد جز ا مف الثبافة ،احيث تتمثؿ في

أنماط معينة مف السلوؾ والتفالير للمشاعر التي يشترؾ فيها غالاية أفراد المجتمع ،فإنها اهذا المعنى
قد تؤثر في تشاليؿ مفهوـ االعتباد في مرالز الضاط واالهتماـ ا وفي هذا السياؽ يشير

Rupp

 )1978( and Nowickiإلى أف مفهوـ االعتباد في الضاط الداخلي – الخارجي يمالف أف يالوف
مؤش ار على البيـ والسلوؾ ال شائع ايف األفراد حسب ثبافتهـ واالتالي يعطي صورة واضحة عف طايعة

المجتمع ،وقد أشارت العديد مف الدارسات إلى وجود عبلقة وثيبة جدا ايف موضع الضاط والثبافة
فوجهة االعتباد في الضاط وثيبة االرتااط االايئة الثبافية التي ينشأ فيها الفرد ذلؾ أف الجماعات

المختلفة الاألسرة والمدرسة والمجتمع تدفع أانا ها مف خبلؿ عملية التنشئة االجتماعية إلى تاني
وجهات للضاط تخ تلؼ في الؿ ثبافة عف األخر وهذا يرجع إلى أف الؿ جماعة أو شعب تؤالد على
مجموعة مختلفة مف البيـ وهو ما يعني أف الثبافة في مجتمع ما تحدد اينة تالويف االعتباد في

الضاط الداخلي أو الخارجي داخؿ هذا المجتمع .الما أف تلؾ الانية تظهر أنماط واتجاهات السلوؾ
أو العمؿ السائد فيها وتعالس في نفس الوقت البيـ والمعايير المجتمعية داخل ( .أاو ناهية)1992 ،
الذلؾ ير (أاو ناهية )51:1984 ،أف هذا الدافع ال يؤثر فبط في اليؼ ينظـ الفرد المعلومات
عف ايئت في محاوالت للسيطرة عليها أو ضاطها ولالف أيضا يؤثر في الطريبة التي يتفاعؿ اها مع
األفراد اآلخريف في هذ الايئة ،ويتفؽ هذا مع ما ذهب إلي "هايدر" ،1958الذي أوضح أف اإلنساف
لدي حاجة لمعرفة سااية أو علية األحداث وأف اإلنساف لدي حاجة للتفاعؿ مع الايئة لتطوير

المهارات التي تمالن مف السيطرة عليها االفا ة ونجاح ،الما ويعتار "آدلر"  ،1930مف أفضؿ الذيف
تعرضوا لمفاهيـ تايف اليفية التغلب على العجز العضوي والسيطرة على الايئة وضاطها ويتضح ذلؾ

مف خبلؿ مفهوـ الالفاح مف أجؿ التفوؽ الذي يري "آدلر" أن فطري ،وأن مادأ دينامي فعاؿ وأف لالؿ

فرد أسلوا الفريد والخاص في الحياة لالوغ أهداف وتحبيؽ ذات

وتعد ثبافة وقيـ المجتمعات أحد العوامؿ التي لها دور في تحديد مرالز الضاط لد

األفراد

فيؤالد "زو " )1981( "ZOEأف المجتمعات التي ترالز على قيـ معينة الاألصالة في الشخصية تدفع
أفرادها إلى أف يالونوا ذوي مصدر داخلي الضاط  .الما أف وجهة الضاط الداخلي تزداد وتتدعـ لد

األفراد الذيف ينشئوف في مجتمعات تعودهـ على االستببلؿ وتشجع فيهـ البدرات الفردية( .سليماف،

 ،)1997وهذا ما أوضحت

دراسة "محمد مبصودة"(" )1981لالونترالرمايف "

CUNTER

 )1981(KROMBENإضافة إلى دراسة "ماهلر )1980( "MAHLERالتي أجراها على طبلب
المدارس اليااانية واألمريالية واأللمانية ،حيث طاؽ عليهـ مبياس "دونالنس  "DUNKANSلمرالز

الضاط  ،وااستخداـ تحليؿ التاايف حيث وجد فروقا دالة إحصائيا في مرالز الضاط  ،حيث تايف أف
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الطبلب األمريالييف أالثر اعتبادا لفئة الضاط الداخلي ،وأقؿ اعتبادا لفئة الضاط الخارجي مف نظائرهـ
الطبلب األلماف واليااانييف.
وفي دراسة اخري توصؿ "اليو  )1987( "CHIUفي دراست إلى أف المراهبيف األمريالاف
يميلوف إلى الضاط الداخلي ادرجة أعلى مف أقرانهـ الصينييف( .عثماف)95:1997،
 .7المستوى الدراسي:
تشير اعض الدراسات إلى تأثير المستو الدراسي على وجهة الضاط  ،فبد أالدت دراسة

" المؤمني والصمادي" على وجود فروؽ دالة في مرالز التحالـ ايف الطبلب في مختلؼ المراحؿ
الدراسية ،حيث يميؿ طبلب الصفوؼ العليا إلى التحالـ الداخلي.
اينما أشارت دراسة شوقي إلى أف أساتذة الجامعات أالثر تحالما داخليا مف معلمي المرحلة
الثانوية .واتفبت دراسة الحراي ( )2006مع النتائج الساابة؛ حيث أظهرت الدراسة أف طبلب

الدراسات العليا (ماجستير -دالتو ار ) أالثر ميبل لمراالز التحالـ الداخلي ،وهذا يشير إلى أن اللما ارتفع
المؤهؿ الدراسي يزداد الميؿ إلى التحالـ الداخلي  .وأشارت دراسة اوس وتايلر إلى وجود عبلقة ايف

مراالز التحالـ (الداخلي– الخارجي) والمستو الدراسي ،حيث أف الطبلب ذوي المستو الدراسي
المرتفع الانوا يتمتعوف ادرجة عالية مف التحالـ الداخلي ( .الشافعي)103:2008،

وير الباحث مف خبلؿ الدراسات الساابة أف اعتبادات الفرد في مرالز الضاط تعتمد على العوامؿ
الايئية واألسرية والعمرية ومفهوـ الذات لد األفراد  ،والذلؾ العوامؿ الثبافية واالجتماعية والمتغيرات

األسرية والبيـ السائدة وتؤثر فيها اشالؿ الاير ،وتختلؼ وجهات الضاط مف منطبة ألخر وايف

طابات المجتمع .

 .8موض الضبط والتوقعات:
يختلؼ األفراد في األسااب التي يعزوف لها نجاحهـ أو فشلهـ  ،األمر الذي يجعؿ مصدر

دافعيتهـ للعمؿ مختلؼ  ،فاعض األفراد قد يعزوف نتائج عملهـ سوا أالانت إيجااية أو سلاية إلى
الحظ  .قد اعتبد "روتر" أف األفراد يالتساوف توقعاتهـ حوؿ قدارتهـ مف خبلؿ الحصوؿ على التعزيز
خبلؿ حياتهـ  ،ولذلؾ فإن يوجد نمطاف مف األفراد حسب هذ التوقعات أفراد ذوو موضع ضاط
داخلي  ،وأفراد ذوو موضع ضاط خارجي  ،فاألفراد مف ذوي موضع الضاط الداخلي يتوقعوف أف
يحصلوا على التعزيز مف خبلؿ جهدهـ وعملهـ الذي يبوموف ا واإمالانهـ السيطرة على مخرجات
السلوؾ عف طريؽ التحالـ امبدار الجهد الماذوؿ في أي مهمة معطاة لهـ ،أما األفراد مف ذوي مرالز
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الضاط الخارجي فإنهـ يتوقعوف أف التعزيز الذي يحصلوف علي هو نتيجة الحظ أو البدر ويشعروف
اأنهـ ضعفا وغير مسيطريف في مثؿ تلؾ المواقؼ( .الشحومي)14:2003 ،
 .9موض الضبط والعمميات المعرفية :
يعتار االنتاا واالدراؾ والذاالرة والتفالير والذالا وتجهيز المعلومات وغيرها مف العمليات
المعرفية التي يتناوؿ اها االفراد المدخبلت الحسية مف الايئة ويعالجونها ويخزنونها  ،الما تعتار مف

العمليات التي يالتسب اها الفرد المعلومات ويحؿ المشالبلت ويخطط للمستباؿ .

ويتضح لمباحث أف موضع الضاط ل دور الاير في تالويف االتجاهات للالثير مف األشخاص
والتحالـ في سلوالهـ ويرجع هذا السلوؾ إلى قناعة الشخص نفس فإذا الاف لد الشخص قناعات اأف
ما يجري حول هو محض الصدفة ويرجع للبدر وتأثيرات المحيطيف ونظرة اآلخريف ل وهذا يجار
على التفالير اإنها حيات ويرجع ذلؾ العتباد أن ال يملؾ البدرة على التغير واتخاذ البرار.

نظريات موض الضبط (داخمي – خارجي) :
 .1نظرية التعمم االجتماعي :يعد روتر صاحب الفضؿ في إاراز مفهوـ وجهة الضاط  ،مف خبلؿ
نظرية التعلـ االجتماعي ،وتمثؿ هذ النظرية محاولة جادة لراط اتجاهيف رئيسييف في احوث
الشخصية ،هما النظرية المعرفية والنظرية التعليمية للوصوؿ إلى فهـ أعمؽ لمرالز الضاط الاد مف
العودة إلى النظرية التي اشتؽ منها هذا المفهوـ وهي نظرية التعلـ االجتماعي التي عرضها

"روتر "Rotterوألوؿ مرة في التاا المعنوف ب "التعلـ االجتماعي وعلـ النفس اإلاللينيالي عاـ
 ،1954وأطلؽ روتر على نظريت اسـ التعلـ االجتماعي .
وذلؾ للتأاليد على أف السلوؾ يالتسب في خبلؿ التفاعؿ االجتماعي مع الناس اآلخريف وعلي حاوؿ
تفسير السلوؾ اإلنساني على أساس هذا االفتراض ،فمف هنا نايف أف نظرية التعلـ االجتماعي

لروتر Rotterقدمت مخططا مالونا مف أراعة متغيرات أساسية لتفسير الفرد لؤلحداث وسلوال وتتمثؿ
هذ المتغيرات االتالي ( :عاد الهادي)279 :2000 ،

أ .الطاقة السموكية (السموك الكامن)  :Behavior Potentialويبصد اها إمالانية حدوث
سلوؾ ما ،في موقؼ ما ،مف أجؿ الحصوؿ على التدعيـ والتعزيز (توفيؽ وآخروف.)64 :1995 ،
ب .التوق  :Expectancyيعرؼ روتر التوقع اأن االحتمالية الموجودة لد

الفرد اأف تعزيز

معيف سوؼ يحدث توظيف لسلوؾ معيف يصدر عن في موقؼ أو مواقؼ معينة ،ويالوف التوقع
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مستببل اشالؿ منتظـ عف قيمة أو أهمية التعزيز ،وأف االحتمالية الذاتية للتوقع تتوقؼ على المشاعر
الذاتية للفرد وعف إمالانيت لتعزيز اعض السلواليات (.عاد الفتاح)28 :2000 ،
فالتوقع هو عاارة عف  :تناؤ شخصي يضع الفرد حوؿ مد

إمالانية حدوث حادث معيف في

موقؼ معيف وهناؾ عدة عوامؿ تؤثر في تبدير التوقع منها :الخارات الساابة ،طايعة الموقؼ،

التعميـ ،إدراؾ السااية ( .اف الزيف)77 :2005 ،

ت .قيمة التعزيز  :Reinforcementويبصد ا درجة تفضيؿ الفرد لحدوث تعزيز معيف إذا
الانت إمالانية الحدوث لالؿ الادائؿ األخر متساوية ،ويؤثر التعزيز على حدوث السلوؾ ونوع
ويمالف تحديد التعزيز انطبلقا مف ارتااط االتوقع وير روتر Rotterأف التعزيز يبوي التوقع أو

التناؤ اسلوؾ معيف(.سليماف وآخروف)7 :1997 ،

ث .الموقف النفسي  :Psychological Situationوهو الايئة الداخلية أو الخارجية التي
تحفز الفرد – انا على خاارت وتجارا الساابة -الي يتعلـ اليؼ يستخلص أعلى مستو مف
اإلشااع في أنسب مجموعة مف الظروؼ ،فالفرد يتفاعؿ اشالؿ مستمر مع ايئت الداخلية أو

الخارجية وهذا التفاعؿ دائما يالوف مف ورائ رغاة في اشااع حاجة معينة وهو يبوـ اسلواليات معينة

في مواقؼ ايئية وهذ السلواليات غالاا ما تتفؽ مع تجارا الساابة (.عاد الهادي)64 :2000 ،

والعبلقة التي افترضها روتر Rotterايف المفاهيـ األراعة الساابة تتيح التناؤ اسلواليات معينة

في مواقؼ معينة ،الما تفسر عمليات التعليـ اتساؽ السلوؾ واستمرار عار العديد مف المواقؼ.

ويشير أاو ناهية إلى أف نظرية التعلـ االجتماعي تهتـ االاحث في السلوؾ المعبد لؤلفراد في

المواقؼ االجتماعية المختلفة ،فهي ال تعتمد على تبديـ تفسير دقيؽ لؤلساليب التي مف خبللها يتـ

االتساب أنماط معينة مف السلوؾ اإلنساني ،وانما هي نظرية اللية تهدؼ إلى التناؤ االسلوؾ الذي
يمالف حدوث في موقؼ ما ،فهي تؤالد على أدا اإلنساف في المواقؼ االجتماعية ؛ األمر الذي أد

اها إلى أف تالوف اعيدة عف دراسة سلوؾ الحيواف أو الدارسات العلمية التي تنطلؽ مف خبللها إلى

توجهات خاصة اها في تفسير سلوال  ،ومسلمات الشخصية ال يمالف عرضها على محؾ مااشر

لاياف صحتها أو خطئها ،لالف متى تايف أف الدراسات تؤيد الفروض المشتبة مف هذ المسلمات

األولية الاف ذلؾ امثااة دليؿ على أهميتها وفائدتها العلمية( .الحارثي)40 :2000 ،
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ويشير فاريس  Pharesإلى أن المسممات التالية تمثل المنطمقات األساسية لنظرية التعمم
االجتماعي:

 إف وحدة الاحث في دراسة الشخصية هي التفاعؿ ايف الفرد وايئة ذات معنى ،حيث تتطلب دراسة
السوؾ االهتماـ االمحددات الشخصية والايئة معا ،إذ أف السمات والحاجات والعادات ال تالفي

وحدها ،مما جعؿ دراسة األاعاد الموقفية أم ار ال غنى عن  ،فاألفراد يستجياوف للايئة اصورة ذاتية
 ،وذلؾ على أساس الخارات وأنواع السلوؾ التي تعلموها عار تاريخهـ ،فالخصائص الموضوعية
للمثيرات ليست الافية وحدها ،اؿ ال اد مف االهتماـ اتفسير الفرد لها ،ومف المبلحظ في الوقت

نفس أف أانا الحضارة الواحدة يشترالوف في الثير مف األفالار.

 ترالز النظرية على السلوؾ االجتماعي المتعلـ ،ومف هنا تر أف المحددات الايولوجية غير

المتعلمة ليست ذات أهمية إذا ما قورنت اما لها مف أهمية االغة في إطار نظريات اإلدراؾ
واإلحساس ،فمجاؿ السلوؾ اإلنساني هو الذي يحدد المفاهيـ ذات األهمية الالار للدراسة في هذا

المجاؿ( .ادر)17 :2006 ،

 توجد وحدة في الشخصية ،حيث توجد عبلقة وطيدة متاادلة ايف خارات الشخص وتفاعبلت مع
الايئة ،فالشخصية االؿ مظاهرها هي موضع الاحث؛ حيث تلتحـ الخارات الجديدة االشخصية

اواسطة التراالـ المعرفي.

 ترتالز النظرية على دور المحددات العامة والنوعية للسلوؾ ،وترفض مادأ الفئات ،حيث يتميز
الشي عف نبيضي  ،فبد الاف علما النفس يعتبدوف أف المحددات الرئيسة للسلوؾ اإلنساني تالمف
في سمات عامة وواسعة وهي المسئولة عف ثاات السلوؾ عار المواقؼ المختلفة ،ويادو مف غير
المجدي ترجيح الفة أي مف االستعدادات أو المحددات الموقفية النوعية عف األخر  ،فموقؼ

نظرية التعلـ االجتماعي هو دارسة التأثير النساي لالؿ مف العامليف في المواقؼ المختلفة.

(الحارثي)43 :2000 ،
 يوصؼ السلوؾ االنساني اأن سلوؾ هادؼ ،فبد يالوف مف أجؿ هدؼ يناضؿ الشخص لتحبيب ،
أو مف أجؿ استاعاد ضرر يسعى لتجنا  ،وهذا يشير إلى مادأ الدافعية في السلوؾ ،فيمالف تحديد

الدوافع اإليجااية والسلاية عف طريؽ مبلحظة السلوؾ المااشر؛ فالحدث أو المثير يتحدد المعزز
إيجااي إذا الاف سلوؾ اإلنساف موجها نحو تحبيؽ هدؼ معيف ،وعندما يحاوؿ األفراد تجنب شي

ما يالوف الهدؼ سلايا.
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 ير روتر Rotterأف سلوؾ الفرد ال تحدد فبط طايعة األهداؼ أو أهميتها أو المعززات ،اؿ
يتحدد أيضا عف طريؽ التهيؤ الذهني ،أو التوقع اأف هذ األحداث سوؼ تحدث.
(الخثمي)31 :2008 ،
ٕ .نظرية دواف الكفاءة أو الجدارة :
يعرؼ وايت ( )R. W. White 1959دوافع الالفا ة والجدارة االمبلحبات المستمرة والصعاة
لؤلحداث في الايئة مف اعض األفراد ،والتي تجعلهـ يشعروف االرضا عف الذات أالثر مف أولئؾ الذيف

يميلوف لممارسة حياتهـ اأالار قدر مف الاساطة .وير وايت أف اإلنساف يولد ولدي دوافع أولية
للسيطرة على الايئة وأطلؽ علي اسـ دافع الالفا ة ،ويتضح هذا مف خبلؿ أنماط متعددة مف السلوؾ

مثؿ عبلمات الفرح واالاتهاج لد

األطفاؿ عند تحريالهـ أللعااهـ ،واحداث أصوات ،وهو شعور

التأثير على الايئة .أي أف الطفؿ يدرؾ أف نشاط يمالف أف يجعؿ الايئة تستجيب ل اطريبة يبع

زمامها في يد هو .إف دافع الالفا ة التي يبوـ اها الفرد لمحاولة معرفتها ،والسيطرة عليها هي اللها
االدرجة األولى نشاطات معرفية تاليفية الهدؼ منها هو تحبيؽ الالفا ة.

 .3نظرية العزو لوينر :1974
افترض وينر ( )Weiner 1974أف الناس يعزوف نجاحهـ وفشلهـ إلى أسااب داخلية

أوخارجية ،متأث ار في صياغة نظريت اوجهة نظر الؿ مف هيدر وروتر.

ولبد أشارت أاحاث إلى أف معتبدات الفرد حوؿ النجاح والفشؿ تعد عامبل مهما في فهـ

السلواليات المرتاطة االتحصيؿ ،وقد افترض نموذج العزو لتفسير التحصيؿ ،وضمف نموذج مرالز

الضاط :الناتج السلوالي( :البدرة  +الجهد  +صعواة المهمة  +الحظ).

وفي محاولت إليضاح عمؿ هذ المعادلة ،قرر أف الناتج السلوالي (فشؿ أو نجاح) ،ل محددات

ترتاط اإنجاز الفرد ،هذ المحددات تتمثؿ في (:تبدير الفرد إلمالانية أو مستو قدرات  ،والمية الجهد
الماذوؿ ،ودرجة صعواة المهمة ،واتجا الحظ )  ،ذلؾ أن مف المفترض أف الناتج السلوالي يعز إؿ
المصادر السااية األراعة ،أي أف التوقعات المستبالية للنجاح أو الفشؿ تانى على أساس مستو

البدرة المفترض.

والى صعواة المهمة المدرالة ،والذلؾ تبدير الجهد الذي سياذؿ والحظ المتوقع ،واذا حاولنا أف

نراط ايف وجهة نظر الؿ مف هيدر وروتر في تفسير الفرد السااي للناتج السلوالي ،تشير إلى أف

البدرة والجهد يصفاف خصائص األفراد ذوي الضاط الداخلي اأنهـ يعزوف أسااب نجاحهـ أو فشلهـ

إلى قدرتهـ أو جهودهـ ،واهذا تالوف أسااب السلوؾ خاضعة لنوع مف المسؤولية الشخصية ،أما عزو
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الناتج السلوالي (نجاح أو فشؿ) إلى صعواة المهمة أو الحظ هو مف خصائص األفراد ذوي الضاط
الخارجي ،واذلؾ تالوف أسااب السلوؾ خارجة عف ضاط المسؤولية الشخصية.
(معمرية)35 :2009 ،
 .4نظرية العجز المتعمم:
يعد سليجماف 1975مف رواد نظرية التعلـ االجتماعي ،وقد وجد مف خبلؿ أاحاثة أف اعض
األفراد في حالة مواجهتهـ لؤلحداث الصعاة والخارجة عف سيطرتهـ أو ضاطهـ يستجياوف

اممارسة العجز ويادو سلوالهـ في هذ الحالة ال يتناسب مع األحداث الواقعة عليهـ؛ إذ إنهـ

يستجياوف لؤلحداث اسلاية متباليف التهديدات النفسية والعباب ،ويشعروف الأنهـ ال يستطيعوف

فعؿ شي  ،فيظهروف فبداف األمر ،وعند محاولة إقناعهـ اأف لديهـ مهارات عالية فغالاا ما
يباالوف ذلؾ االمباومة واإلغ ار والتاريرات وتعالس إحساسهـ االعجز ،والعز هو استجااة لموقؼ

مؤلـ ساؽ مواجهت على نحو لـ يالف السيطرة علي احيث يتوافؽ مع تعلـ الهروب والتجنب.
فالشخص العاجز يعتبد أف استجاات ليس لديها أي تأثير في إنها األحداث المؤلمة ألن طور

توقعات

ااستحالة ضاط األحداث الايئية ،اينما الشخص الغير العاجز يعتبد اأف استجاات سوؼ

تالوف فعالة في إنها مثؿ هذ األحداث ألنهـ تعلموا مف خبلؿ خاراتهـ أف استجااتهـ يمالف أف

تغير اإلحداث في الايئة ،ونمت لديهـ توقعات اأن يمالف التحالـ في الايئة والسيطرة عليها،
وعندما يالتسب اإلنساف العجز فيحدث ل أمور منها:

ٔ .نبصاف الدافع للسيطرة على نتيجة السلوؾ.

ٕ .االعتباد اأف اإلنساف ال يستطيع السيطرة على النتيجة.
ٖ .الخوؼ مف عدـ البدرة والسيطرة.
 .5نظرية ىايدر: Heider
يعد هايدر مف أوائؿ المهتميف ادراسة دوافع األفراد التي تبؼ و ار تفسيراتهـ السااية والمؤسس
لنظرية العزو فبد قدـ التحليؿ الفلسفي لمشالبلت العزو في مباالت في السوؾ االجتماعي في

التاا "سيالولوجية العبلقات ايف األشخاص" وهذ النظرية مستمدة مف نظرية المجاؿ التي أسسها
ليفف ومعاونو  Leven1958وقد أطلؽ على نظرية العزو التي قدمها هايدر علـ النفس الشائع
المصدر لمعرفة سلوؾ العبلقات ايف األشخاص وأشار هايدر إلى أف دراسة الدافعية تتطلب

اإلحاطة االنظريات التي يستخدمها األفراد في حياتهـ اليومية وتعامبلتهـ مع اآلخريف
(العتياي.)22 :2010 ،
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مف خبلؿ دراسات توصؿ إلى الاحث في األسااب الداخلية والخارجية في تفسير السلوؾ ،أي أف الفرد
تالمف في مجموعة قو ايئة والبو الشخصية حسب المعادلة التالية:
الشكل رقم ()2
حدوث السلوؾ = الايئة  +قو الشخصية( .يخلؼ)225 :2001 ،

البو الشخصية

النية

المحاولة

الجهد
السلوؾ

البدرة
الصعواة
البو الشخصية

االستطاعة

الحظ

ومف هذا المخطط يظهر أف قو الشخصية ال تستطيع أف تؤثر في الحدث السلوالي إال إذا

توفرت النية والبدرة ،وينبسـ عامؿ الدافع إلى البصد الذي يشير إلى درجة فعؿ السلوؾ ومفهوـ
االستطاعة فيشير إلى العبلقة ايف البدرة مف ناحية والبوة الايئية مف ناحية أخر  ،فإذا الانت البدرات

أقو مف البوة الايئية عندئذ سيالوف السلوؾ شخصي ،أما إذا الاف تأثير البو الخارجية أقو سيالوف

ساب السلوؾ غير شخصي(عائشة )ٕٗ:ٕٕٓٔ،

ويوضح (عطية :)8 :1999 ،أف هايدر ير وجود نوعيف مف العوامؿ الشخصية والايئية

يساعداف على تالوف الفعؿ ويأخذهما الشخص في اعتاار عند إدراؾ معنى سلوؾ ما ،ومف العوامؿ

قدرة الفاعؿ وجهد ومحاوالت وقصد  ،أما العوامؿ الايئية فهي عوامؿ قد تساعد الفرد على الوغ أو
عدـ الوغ هدف وقد ال يالوف للفرد سيطرة عليها ،مثؿ :تصرفات اآلخريف أو ظروؼ الايئة الطايعية أو

االجتماعية.
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وير هايدر أف عزو الفعؿ إلى العوامؿ الشخصية متاايف مع تعليل االعامؿ الايئة مف وجهة
نظر الفرد فاللما ازدادت أهمية العوامؿ الشخصية في نظر الفرد وقلة أهمية العوامؿ الايئية واالعالس،
ومف العوامؿ الايئية صعواة المهمة والحظ ،ونعتار اآلخريف أقؿ مسئولية عف الفعؿ وآثار اللما

ازدادت مساهمة العوامؿ الايئية لتلؾ الايئة الداخلية والخارجية التي تحفز الفرد انا على خارات
وتجارا ليتعلـ اليؼ يستخلؼ أعلى مستو

(المحمدي)26 :2004 ،

مف اإلشااع في أنسب مجموعة مف الظروؼ.

وقد اقترح "هايدر" مستوىات خمسة نعزو فيها مسئولية الحدث إلى الفاعؿ تاعا لمساهمة الؿ مف

العوامؿ الايئية والشخصية وهي:

 المستوى األول :وهو مستو ادائي لعزو الفعؿ أو المسئولية عف الفعؿ وذلؾ عندما نعتار
أف شخصا مسئوال عف حدث ما لمجرد وجود اقتراف اسيط في أذهاننا ايف الحدث والشخص
وقد يالوف منطبيا أو غير منطبي.

 المستوى الثاني :امتداد مسئولية الفعؿ ،أف شخصا ما مسئوؿ عف حدث لمجرد الون شرطا
لحدوث الفعؿ رغـ أن ليس سااا مااش ار في وقوع الحدث.
 المستوى الثالث :المسئولية اساب عدـ االالتراث واإلهماؿ ،أف شخصا مسئوؿ عف حدث
ينتج مف تصرفات االرغـ أن لـ يبصد ولالن ترتب عف إهمال أو عدـ االتراث نتيجة سلوال ،

لذلؾ نجد الشخص يتسـ االسلاية العامة واالفتبار إلى اإلحساس (أاو ناهية.)185 :1987 ،

 المستوى الراب  :المسئولية اساب السلوؾ المبصود ،أف الفاعؿ مسئوؿ عف الحدث ألن الاف
يبصد اتصرفات وأن يبصد تحبيؽ النتائج التي وقعت وقد تخطئ  ،أو تصيب في إدراؾ
مبصد ونوايا اآلخريف أو تستطيع التعرؼ على الفعؿ المبصود مف خصائص وظروف

المحيطة وطايعة الموقؼ االجتماعي المحيط ا  ،وتدرس اموضوعية وحيادية  ،وهؤال
يؤمنوف اأف سلوالهـ يحدث التغيير في نتائج الظروؼ واألحداث.

 المستوى الخامس :مسئولية الفعؿ الذي ل ماررات  ،عندما نعتبد امسئولية شخص عف فعؿ
ما لالننا نلتمس ل عذ ار ومار ار ألف سلوال قد تـ تحت ضغط ظروؼ طايعية أو اجتماعية
أجارت على التعرض لمثؿ هذا الموقؼ وقد تالوف هذ الضغوط قاهرة حبيبية ،أو أن يستطيع

الفرد مباومتها (.عطية)9 :1999 ،

 .6نظرية كيمي : Kelly
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لبد صاغ اليلي نظريت لوصؼ وتفسير اليفية وصوؿ الشخص إلى عزو سااي لسلوال وسلوؾ
اآلخريف واألحداث الايئية المحيطة وقد اعتمد اليلي على جهود مف سابو في هذا الشأف أمثاؿ هايدر

وجونز وغيرهـ ،وأوضح اليلي أف عملية العزو السااي عملية معبدة ومرالاة ويجب أف تأخذ في
الحسااف األسااب العديدة التي يترتب عليها أثر معيف ،وقد قاـ اليلي امعالجة وتحليؿ لفروض جديدة
تساهـ في شرح العزو السااي (العتياي.)27 :2010 ،

وتعرؼ نظرية اليلي أيضا انموذج تحليؿ الايانات إذ أف اليلي طور نظرية هايدر وأضاؼ
فرضيات لموضوع العوامؿ التي يؤثر في تالويف العزو ،وتنص نظرية العزو لاليلي على أف مدرالات

الناس الحسية السااية تخضع أو تعمؿ وفبا لمادأ إحصائي أساسي يعرؼ امادأ التاايف المتبلزـ
وينص على وج الخصوص أف النتيجة تعز إلى أحد األسااب الممالنة المتبلزمة عار الزمف.
(تايلر.)507 :2008 ،
وير اليلي أف الفرد العادي يستخدـ أسلواا إدرااليا مشااها ألسلوب عالـ المنطؽ جوف ستيوراتؿ

 Jon Stueratelويفيد هذا األسلوب أف عزو أسااب الحدث إلى الظروؼ التي تتغير اتغير وقوع

الحدث أالثر مف احتماؿ وجودها في األسااب الساابة للحدث ،وتابى الما هي للحدث دوف تغير.

(عطية.)100 :1999 ،
واستخدـ اليلي نموذج ثبلثي األاعاد للتناؤ ااألسااب المتعددة التي تختلؼ ااختبلؼ األثر ،فأي
نوع مف السلوؾ يمالف أف نجد ل ثبلثة أنواع مف األسااب هي:
ٔ .المناهات الخارجية .External Stimuli

ٕ .المبلحظ ( Observerشخص آخر أو الفرد نفس ).
ٖ .الموقؼ أو السياؽ الذي يحدث في السلوؾ (العتياي)29 :2010 ،
ويذالر عاد ا﵀ وخليفة ( )2001اأن يمالف مف خبلؿ هذا النموذج تحديد اإلع از ات السااية
على أساس ايانات محدودة يمالف الحصوؿ عليها مف مبلحظة فردية ،ويشتمؿ على مادأيف:
أ .مبدأ النقصان أو التغاضي :Discounting principle
ويشير إلى أف الفرد يهمؿ أو يتغاضى على اعض األسااب في حالة ما إذا وجد أساااا

أخر أالثر دقة ومعبولية مف وجهة نظر  ،الما يشير إلى أف اإلع از ات الداخلية سوؼ تالوف
ضعيفة إذا وجدت األسااب الخارجية ،والعالس صحيح.
ب .مبدأ زيادة األداء في ضوء الخبرة السابقة :Augmentation Principle
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ويختلؼ المادأ هذا عف مادأ اإلهماؿ ،فهو يمالننا مف التناؤ وتدعيـ العزو الداخلي عندما يأخذ
السلوؾ مالانا في سياؽ يتضمف صعواات خارجية ،فعلى سايؿ المثاؿ يمالف لشخص ما أف ير

نفس على أف لدي البدرة اعد أدائ الجيد على مهمة صعاة جدا ،لالف ليس مف الضروري أف يالوف

الذلؾ اعد األدا الجيد على مهمة متوسطة الصعواة (عادا﵀ وآخروف.)494 :2001 ،
ويذالر (الفرحاتي )138 :2005 ،اأن " :في ضو النموذج العاـ للعزو لاليلي وميشيبل وفي

مراجعتها وأدائ والتي يدرالها الفرد على أنها و ار فعل أو أدائ والتي يود تعديلها تتأثر اثبلث فئات

مف المبدمات هي (المعلومات والمعتبدات الدافعية) وأولت الاحوث والدراسات اهتماما خاصا افئة
المعلومات لما لها مف أثر على إدراؾ األسااب ،واالتالي السلوؾ واالنفعاؿ والتوقع .
الشكل رقم ()3
نموذج العام لكيمي و ميشيال
المعلومات

إدراك

السلوك

االعتقادات

األسباب

الوجداني

اعتمد اليلي في نظريت على أفالار هايدر إذ ير أف المعلومات التي يستخدمها األفراد في
عزو أسااب أدائهـ ترجع لعوامؿ شخصية أو لعوامؿ ايئية ،وفبا لاليلي فإف الفرد يبوـ االعزو والأن

يحلؿ الايانات ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاايف والذي يختار في التغيرات (األثر) الذي يحدث

للمتغيرات التااعة (أاعاد العزو) حينما يحدث تغيرات في المتغيرات المستبلة (أنواع المعلومات).
(الفرحاتي)138 :2005 ،

ويبترح اليلي  Kellyثبلثة أنماط مف المعلومات تستخدـ للبياـ اعملية العزو وهي  :االتفاؽ
واالتساؽ والتمايز.

ٔ .معمومات االتفاق :توضح أف الؿ أو معظـ األفراد يستجياوف للمثيرات انفس الطريبة التي
يستجيب اها الشخص أو اتفاؽ نتيجة الفرد في أدا مهمة ما مع نتائج اآلخريف الذيف قاموا
اأدا نفس المهمة.

ٕ .معمومات التمايز :اختبلؼ استجااة الشخص للمثيرات األخر المختلفة أي اختبلؼ نتيجة
الفرد في أدا مهمة ما عف نتائج في المهاـ األخر التي يبوـ اها.
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ٖ .معمومات االتساق :الدرجة التي يؤدي اها الشخص نفس السلواليات تجا موضوع ما في
مواقؼ مختلفة عار الزمف أي مد

تشاا نتيجة الفرد في أدا مهمة ما عف نتائج الساابة

في أدا نفس المهمة (الفرحاتي)139 :2005 ،

الدين االسالمي وموض الضبط:
يعتار موضع الضاط أهـ وأقو وسيلة مف وسائؿ الديف ،مف خبلؿ ما يبوـ ا مف وظائؼ

في حياة الفرد والمجتمع واستبرار النظـ االجتماعية ،لذلؾ اهتـ علما االجتماع ادراست ووضع على
قمة النظـ االجتماعية ،فالديف نظاـ اجتماعي شامؿ ال يسمح ألي فرد أف يالوف ل رأيا خاصا ا

علي أف يسلؾ سلوالا خارجا علي  ،فالديف يضاط السلوؾ للعاد اين وايف را وايف الفرد ومجتمع مف
خبلؿ الثواب والعباب ليس في الحياة الدنيا فبط وانما أيضا في اآلخرة.
خلؽ ا﵀ ساحان وتعالى النفس الاشرية وهي تحمؿ نوازع الخير والشر فباؿ تعالى :و} ن ْف ٍ
س وما
س َّواها فأْلهمها فُ ُجورها وت ْبواها ق ْد أ ْفلح مف زَّالاها  ،وق ْد خاب مف دسَّاها{ (الشمس . )10-7
فالديف سلطة عليا تبوـ على فالرة العباب والثواب وهو نظاـ اجتماعي ل أثر الاير في تنظيـ

الفرد المجتمع ألف العبلقة وثيبة ايف الديف وقواعد السلوؾ ويؤالد الالثير مف علما االجتماع على
أهميت في ضاط سلوؾ األفراد والجماعات معا الون يتضمف عبلقة ال تبوـ ايف رجؿ وآخر فحسب،
ولالنها تبوـ ايف اإلنساف وقوة أعلى من  ،فالديف يفرض ج از يمالف وصف اأن طوؽ اجتماعي
الالخوؼ مف غضب ا﵀ تعالى ،ولذلؾ فإف قواعد السلوؾ الخلبي ال يمالنها الابا واالستمرار ادوف

سلطة الديف واالعتباد الديني (العادلي .)57 :1981 ،
ويارز أثر األدياف واالذات الديف اإلسبلمي فإن يمثؿ عبيدة داخلي تمثؿ للفرد ضاطا داخليا
مف خبلؿ ذات الفرد  ،واجتماعيا حيث ضوااط المجتمع التي تخضع للديف  ،فيما يشتمؿ علي مف
تعاليـ تمثؿ في مجملها مجموع الضوااط التي تظهر في العاادات المتعلبة في العبلقة ايف العاد
وخالب ساحان وتعالى في المعامبلت التي تعالس العبلقة ايف األفراد .ومف هنا فإف الديف يمارس

ضاطا ذاتيا داخليا على األفراد مف حيث ضاط النفس والسيطرة عليها ويسعى في نفس الوقت إحداث

التوازف داخؿ نفس الفرد وهذا يعالس سلوؾ الفرد خارجيا مع اآلخريف وفؽ ما يدرال الفرد وهذا هو
مرالز الضاط الديني الداخلي الذي يؤثر تأثي ار مااش ار وفعاال في ثبافة المجتمعات ويعمؿ على توارثها
وعف عبلقت ااالقتصاد نجد أف الديف اإلسبلمي وضع األحالاـ وأصوؿ التشريعات المنظمة لحياة
اإلنساف فأقرت الملالية الفردية وفتحت المجاؿ أماـ المنافسة المحمودة والعمؿ على التفوؽ وجعلت
العبلقات االقتصادية ايف الناس تبوـ على دعائـ متينة مف الصدؽ واألمانة واإلخبلص والتعاوف

والعدؿ والتواصي االار واإلحساف والتالافؿ (سليـ.)172 :1985 ،
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فا﵀ ساحان وتعالى جعؿ الفبلح والخياة مرهونة اسعي اإلنساف لتزالية نفس أو االنحطاط اها
إلى مهاوي الرذيلة  ،واإلنساف منذ اد الخليبة خير ايف طريبتيف طريؽ الخير وطريؽ الشر ومف ذلؾ

تادأ رحلة المعاناة التي يعيشها اإلنساف ايف نوازع الخير والشر في نفس والاد ل أف يستعيف عليها
اما وها ا﵀ مف نعـ حتى يختار طريؽ الهداية لبول تعالى} :أل ْـ ن ْجعؿ لَّ ُ ع ْين ْي ِف ولِسانا وشفت ْي ِف
وهد ْينا ُ َّ
الن ْجد ْي ِف{ (الالد ( )10-8أاو سالراف. )74 :2009 ،
واذا تناولنا اإلسبلـ الخاتـ الديانات فنجد أف ماادئ تبوـ على ضاط اعتباد وادراؾ وسلوؾ الفرد
ليحبؽ في النهاية خير الاشرية وسعادتها ،وهذا يعتار (مرالز الضاط الداخلي) ،وهو ليس ضاطا
ألهداؼ مادية أو وظيفية أو نحو ذلؾ  ،ولالن ضاطا يأتي النتيجة حتمية إليماف الفرد وادراال

وتسليم الالامؿ ألوامر ا﵀  ،وهذا هو معنى اإلسبلـ واالتالي يؤدي ذلؾ إلى تالويف الشخصية
(الحامد.)82 :1999 ،

المسلمة .

أما الضاط الخارجي فينشأ مف ارتااط البواعد البانونية االديف مف سلطاف عظيـ في نفوس

األفراد فالاف الناس يمتثلوف لما تأمر ا الديانة دوف مناقشة او مراجعة في المجتمعات الحديثة شرعت
البوانيف اواسطة هيئات متخصصة نجد أف الديف الاف يمثؿ المصدر االوؿ الذي تستند الي هذ

البوانيف واخاصة في مجتمعاتنا  ،لذلؾ ينظر الي الديف في الؿ المجتمعات تبرياا اان هو الحافظ

االوؿ لؤلخبلؽ منذ العصور التاريخية عندما الانت االخبلؽ والبانوف والعادات والتباليد والديف جز ا
واحدا ال يتج أر والاف الديف هو التنظيـ االجتماعي الوحيد الذي يسود الحياة االجتماعية وينسبها .
( سليـ ) ٔٔٔ:ٜٔٛ٘ ،
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المبحث الثاني
جودة الحياة

 مقدمة

 نظرة تاريخية عن جودة الحياة

 الصعوبات التي تواجو تعريف جودة الحياة
 تعريف جودة الحياة لغة واصطالحاً

 االتجاىات النظرية المستخدمة في وصف وتفسير جودة الحياة:
 أنماط تعريف جودة الحياة

 أىمية مفيوم جودة الحياة ووضعيتو في نظريات عمم النفس
 أبعاد جودة الحياة

 مقومات جودة الحياة

 محددات جودة الحياة
 مكونا جودة الحياة

 النماذج و االتجاىات المفسرة لجودة الحياة
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المبحث الثاني
جودة الحياة
مقدمة
حظي مفهوـ جودة الحياة ااهتماـ الاير في مجاالت الطب وعلـ االجتماع واالقتصػاد وحػديثا فػي

مجاؿ علـ النفس ،وتعددت استخدامات "مفهوـ جػودة الحيػاة" اصػورة واسػعة فػي جميػع المجػاالت مثػؿ
جػػودة الحيػػاة وجػػودة الخػػدمات وجػػودة الػػزواج وجػػودة آخػػر العمػػر وجػػودة المدرسػػة  ...إل ػ وأصػػاحت

الجػػودة هػػدفا للد ارسػػة والاحػػث ااعتاارهػػا النػػاتج أو اله ػدؼ األسػػمى ألي ارنػػامج مػػف ا ػرامج الخػػدمات

المبدمة للفرد( .هاشـ)125 :2001 ،

لبد حظي مفهوـ جودة الحياة ( )Quality of lifeااهتماـ الاير في مجاالت الطب وعلـ

االجتماع واالقتصاد ،وحديثا في مجاؿ علـ النفس ،ويشير ( )Harman,1996إلى  :أف هذا المفهوـ

ظهر في منتصؼ الستينات مف البرف العشريف ،ثـ شاع استخدام في الدراسات المختلفة ،الأحد
المؤشرات الدالة على االهتماـ ارفاهية الفرد في المجاالت الافة ،مف خبلؿ التراليز على زيادة اإلنتاج
والرخا االقتصادي والتبدـ العلمي والتالنولوجي ،وقد ظهر مفهوـ جودة الحياة في الاداية المفهوـ

مالمؿ لمفهوـ الالـ ( )Quantityالذي الانت تسعى إلي جميع المجتمعات ااعتاار وسيلة لتحسيف
ظروؼ الحياة وتحبيؽ الرفاهية ،فالاعض ير أف زيادة الالـ ضرورية لتحبيؽ الرفاهية االقتصادية في
علـ التحدي ،ااعتاار أف االقتصاد هو البوة المسيطرة في هذا العالـ ،إال أف زيادة اإلنتاج قد فشلت

في تحبيؽ هدؼ تحسيف جودة الحياة للمواطف العادي ،فبد ااتلعت قطاعات الخدمات والدعـ هذ

الزيادة في اإلنتاج ،ولذا فإف التراليز على الاليؼ ارز الضرورة يجب أف تتبلزـ مع التراليز على الالـ.
وتعددت استخدامات مفهوـ الجودة اصورة واسعة في السنوات األخيرة في جميع المجاالت ،مثبل

جودة الحياة وجودة الخدمات وجودة الزواج وجودة آخر العمر وجودة المدرسة وجودة المستباؿ ...

إل  ،وقد أصاحت الجودة هدفا للدراسة والاحث ااعتاارها الناتج أو الهدؼ األسمى ألي ارنامج مف
ارامج الخدمات المبدمة للفرد (هاشـ.)125 :2001 ،
وقد أهتـ علـ النفس االجوانب اإلنسانية الافة  ،سوا أالانت إيجااية أو سلاية ،رغـ أف علـ
النفس اإليجااي ظهر مؤخ ار المفهوـ و الجانب مف جوانب الصحة النفسية ،إال أن حظي ااهتماـ
العلما والمختصوف الون أحد العوامؿ وأحد العلوـ الهادفة لتحبيؽ الصحة النفسية لد

ويعتار مصطلح جودة الحياة مف أالثر الموضوعات أهمية في مجاالت علـ النفس اإليجااي.
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األفراد،

والاف الستشراؽ المستباؿ وتطلعات الفرد أث ار الاي ار في اهتماـ المختصوف اجودة الحياة ،حيث
ير (الخليفي  )59 : 2000 ،اأف الحياة الحديثة مليئة االضغوط النفسية واالجتماعية ،واإلنساف

حاليا يمتلؾ مبومات ومظاهر حياتية مادية ادرجة أالار االثير عما الاف علي الحاؿ ساابا ،وعلى
الرغـ مف ذلؾ ،فإف اإلشااع الداخلي لدي أصاح ضعيفا مبارنة اما الاف علي في السااؽ ،وحاجة

اإلنساف المعاصر إلى جودة في شمولها المادي والنفسي أصاحت أالثر إلحاحا.

ويعيش العاملوف في مجتمع ملي االتغيرات االجتماعية والمادية والنفسية ،وتاليف في المجتمع
المحيط ا يعد مظه ار مف مظاهر جودة الحياة لدي  ،ويضـ المجتمع المحيط االمعلـ ،زمبل العمؿ،

المد ار  ،رؤسا األقساـ ،المرض ،اجوار الايئة الخارجية للعامليف الاألسرة واألقراف وغيرهـ ،لذا
تتفاوت العوامؿ النفسية أو االجتماعية والايئية المؤثرة في جودة الحياة لد الفرد العامؿ والموظؼ .

وجودة الحياة مفهوـ متعدد األاعاد ونساي ويختلؼ مف فرد آلخر ،والتي غالاا ما تتأثر اعوامؿ
الثيرة تتحالـ في تحديد مبومات جودة الحياة الالبدرة على التفالير واتخاذ الب اررات ،والبدرة على التحالـ

وادارة الظروؼ المحيطة ،والصحة الجسمية ،والصحة النفسية والظروؼ االقتصادية ،والمعتبدات
الدينية ،والبيـ الثبافية والحضارية ،التي يحدد مف خبللها األفراد األشيا المهمة التي تتحبؽ لهـ

السعادة الحالية وتوقعهـ المتفائؿ االمستباؿ (نعيسة)146 :2012 ،
ويري الباحث أف جودة الحياة لها دور محوري في مجاالت الخدمات المتعددة المبدمة داخؿ
المجتمع الفلسطيني وخاصة االفراد الذيف يعانوف مف اعض االضطرااات النفسية  ،لما لها مف اهمية

في التبدـ العبلجي الذي يتاع المتخصصيف  ،الما أف العنصر األساسي في اللمة جودة يتضح في
العبلقة االنفعالية البوية ايف الفرد وايئت وهذ العبلقة التي تتوسطها مشاعر الفرد وأحاسيس

ومدرالات  ،الما للايئة والعوامؿ الثبافية أهمية المحددات لجودة الحياة  ،وسنحاوؿ في هذا الماحث
التطرؽ إلى هذا المفهوـ االتفصيؿ.

نظرة تاريخية عن جودة الحياة
لبد حظي مفهوـ جودة الحياة ( )Quality of lifeااهتماـ الاير في مجاالت الطب وعلـ
االجتماع واالقتصاد ،وحديثا في مجاؿ علـ النفس  ،وتر (الجوهري )9-8 :1994 ،أف االهتماـ

اجودة الحياة ليس االمجاؿ الجديد االرغـ مف حداثة المصطلح ،فمف الثاات تاريخيا أف المدف الصغيرة

في العصور الوسطى الانت تتاادؿ اآل ار ووجهات النظر المتعلبة ارفاهية األفراد وطايعة الحياة
المبلئمة لهـ ،الذلؾ الحاؿ في المدف الالار  ،ولـ يالف الهدؼ آنذاؾ تحسيف جودة الحياة ابدر ما

تمثؿ في االتشاؼ الموارد الايئية في محاولة الستغبللها مف ناحية ودر الالوارث ومواجهة

االضطرااات االجتماعية مف ناحية أخر .
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ويمالف إرجاع اداية مفهوـ جودة الحياة في الظهور إلى حرالة المؤشرات االجتماعية عامة
ومؤشرات جودة الحياة خاصة حيث جا ت في إطار مناخ سياسي واقتصادي وثبافي ،تموج ا

التيارات الرافضة للنظاـ السياسي واالقتصادي السائد ،الذي يجعؿ مف زيادة الدخؿ البومي ،وزيادة
اإلنتاج ،وزيادة االستهبلؾ مؤش ار لنجاح ووسيلة لتحبيؽ الغاية النهائية للسياسيات ،سوا الانت تحبؽ
نمو المجتمع أو تبدم أو رفاهيت لذلؾ لـ يالف مثي ار للدهشة أف تالوف اداية ظهور هذا المصطلح في

دوؿ الغرب الصناعية (صالح.)54 :1990 ،

ويذالر سنوؾ ( )Snoek, 2000: 24أوؿ تناوؿ واضح للمفهوـ الانت مف قاؿ االقتصادييف

األمريالييف صامويؿ أوردواي ( )Samuel Ordway, 1953وفيرفيلد أوساورف ( Fairfield
 ) Osborn, 1954حيث عا ار عف ذلؾ ااستخداـ هذا المفهوـ في التعاير عف قلبهـ على الايئة مف
أخطار النمو االقتصادي والصناعي المتزايد .واعد ذلؾ اسنوات قليلة عاـ ( )1958ظهر التاب جوف

جالايرت  John Galbraithوالذي دار عف رفاهية المجتمع ثـ أعبا االتاا الثاني عاـ ()1967
اعنواف الوضع الصناعي والذي انتبد في األيديولوجية االقتصادية البائمة على التوسع الصناعي،
حيث أالد أن ليس المهـ المية وحجـ ما ننتج مف سلع واضائع ،لالف المهـ هي جودة حياتنا.

وير (الغندور )18:1999،أف األصوؿ التاريخية لبلهتماـ اهذا المفهوـ يرجع إلى التااات الارؿ

مارالس ،حيث اهتـ في التااات السياسية االفروؽ في أسلوب الحياة لد

الطابات االجتماعية

المختلفة.
ويشير سنوؾ ( )Snoek, 2000: 24أف الرئيس األمريالي ليندوف جونسوف Lyndon Johnson

الاف قد استخدـ عاـ ( )1964مصطلح جودة الحياة في اجتماع سياسي ،أالد في أف انجازاتنا ألهدافنا
ال يباس مف خبلؿ حجـ حساااتنا الانالية ،لالف امد جودة الحياة التي نوفرها لشعانا.
غير أف الالسندر وآخريف ( )Alexander, et al, 1980أشاروا إلى أف الادايات األولى
لمفهوـ جودة الحياة الانت مع استخدام المرادؼ للتبدـ والرفاهية اإلنسانية وجودة المعيشة مف حيث
التبدـ االقتصادي ،مما جعؿ الااحثيف يتعينوف االمؤشرات الموضوعية ،مثؿ نصيب الفرد مف الدخؿ

البومي والناتج الصناعي ومعدالت االستهبلؾ( .الغندور)37 :1999،

وفي منتصؼ الستينات الاف طرح مصطلح جودة الحياة لنمط الحياة التي تتميز االترؼ ،هذا

النمط الذي ال يستطيع تحبيب سو مجتمع الوفرة  ،الذي استطاع أف يحؿ المشالبلت المعيشية
لغالاية سالان الافة  ،واهذا تمثلت جودة الحياة الماتغاة في توجي السياسات لبلستمتاع اوقت الفراغ،
واالهتماـ ااإلنفاؽ في المجاالت الثبافية واالجتماعية .الما وير سنالوؾ ( )Snoek, 2000أف

علما االجتماع أصاحوا خبلؿ عبد الستينات أالثر اهتماما ابضية جودة الحياة أو جودة المعيشة،
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خاصة العبلقات ايف المؤشرات االقتصادية واالجتماعية لجودة الحياة مف ناحية التبييـ الذاتي لهذ
الظروؼ على اآلخريف مف ناحية أخر  ،ولالف ما أف أشرؼ عبد الستينات على االنتها  ،حتى أخذ

مفهوـ جودة الحياة منحى مختلفا تماما ليعار عف حرالة المعارضة ،اؿ الرفض لمجتمع االستهبلؾ.

(صالح)54 :1990 ،
أما منظمة الصحة العالمية ( )W.H.Oاقترحوا عاـ  1947مفهوما ضمنيا لجودة الحياة وتوج

هذا المفهوـ إلى الرعاية الصحية عندما تـ تعريؼ الصحة اأنها "حالة صحية جيدة تشمؿ الجوانب
الفسيولوجية والعبلية واالجتماعية وليس االضرورة غياب المرض" وابي هذا المصطلح حتى عاـ

 ،1978حيث وسعت ( )W.H.Oالمصطلح وأوضحت أف لؤلفراد الحؽ في الرعاية النفسية وجودة
حياة الافية وذلؾ طاعا ااإلضافة إلى الرعاية الفسيولوجية.)King & Hinds, 1996( .

وير الباحث أف مفهوـ جودة الحياة جا امتدادا لسلسلة زمنية طويلة عار التاري  ،حيث
استخدـ هذا المفهوـ في العلوـ األخر خبلؼ علـ النفس ،حيث الانت الادايات العلمية لهذا المفهوـ
في علـ االقتصاد واالجتماع ،واالتالي فإف دراسة هذا المفهوـ مف المنظور النفسي قد االتسات أهمية

الايرة نتيجة إدراؾ الؿ مف علما االقتصاد واالجتماع والسياسة – لحبيبة  -أف الحياة ال تباس

ااألرقاـ واإلحصائيات إنما تباس انا على مشاعر الفرد واستجااات  .فالزيادة في معدالت النمو
االقتصادي ،وارتفاع متوسط دخؿ الفرد ،وتحسف مستو ما يبدـ ل مف خدمات ورفاهية ،ال يؤدي

االضرورة إلى إشااع حاجات المتنوعة وارضا طموحات الشخصية ،وتأاليد قيمة اإلنسانية .وهذا ما

يتفؽ مع تعريؼ "الومنس" الذي ير اأف مفهوـ جودة الحياة هو الصحة النفسية.

وهو ال يختلؼ مع تعريؼ "ليماف" و "جيناس" لجودة الحياة على أنها تتمثؿ في الشعور االرضا

واإلحساس االرفاهية والمتعة في ظؿ الظروؼ التي يحياها الفرد( .إاراهيـ)10 :2005 ،

ير الباحث مف خبلؿ التعريفات الساابة أن ال يوجد تعريؼ موحد لمفهوـ جودة الحياة إال أنها
تتمحور في سياؽ واحد وضعت منظمة الصحة العالمية  ،وهو أف إدراؾ الفرد لوضع في الحياة في
تطااؽ أو عدـ تطااؽ ذلؾ مع أهداف وتوقعات

سياؽ الثبافة واتساؽ البيـ التي يعيش فيها ومد

وقيم واهتمامات المتعلبة اصحت الادنية وحالت النفسية ومستو استببلليت وعبلقات االجتماعية

واعتبادات الشخصية وعبلقت االايئة اصفة عامة.

الصعوبات التي تواجو تعريف جودة الحياة:
إف جودة الحياة مفهوـ متعدد األاعاد ونساي ويختلؼ مف فرد آلخر مف الناحيتيف النظرية
والتطايبية وفبا للمعايير التي يعتمدها الفرد لتبويـ الحياة ومطالاها .في حيف ير الاعض أف الحياة
42

الجديدة هي التي يتوافر فيها فرص العمؿ والدراسة  ،ويراها آخروف االحياة التي يتمالف فيها الفرد مف
الحصوؿ على ماتغا دوف عنا أو جهد ويحددها الاعض اآلخر االحياة الخالية مف الغش والخداع
والالذب أو قد يحددها آخروف االحياة المفعمة االصحة الجسمية والنفسية والخالية مف األمراض

واالضطرااات
يعد تعريف جودة الحياة من الميام الصعبة العتبارات عدة  ،منيا:
 أف المتخصصيف في الؿ المجاالت العلمية المختلفة اعتاروا دراسة هذا المفهوـ حال ار عليهـ
وعرفو مف وجهة نظرهـ المتخصصة ،ولذلؾ ظهرت وجهات نظر متعددة وغير متفبة على
ّ
تعريؼ محدد لهذا المفهوـ ،فبد استخدم الاعض لمعرفة جدو ارامج الخدمات الطاية
واالجتماعية ،أو للتعاير عف الرقي والتبدـ ،واستخدم آخروف لتحديد إدراؾ الفرد لمد

الخدمات المبدمة إلي على إشااع حاجات األساسية (الغندور.)1999 ،
 أف مفهوـ جودة الحياة مف المفاهيـ المحيرة ،نظ ار الستخدام في الثير مف المواقؼ المختلفة

وفروع العلـ المتعددة ،فيمالف أف يشير إلى الصحة أو السعادة ،أو إلى تبدير الذات ،أو

الصحة النفسية ،أو الرضا عف الحياة ،ولذلؾ تختلؼ وجهات النظر وتعدد الطرؽ التي يمالف
أف يباس اها.

 أف مفهوـ جودة الحياة يتغير اتغير الزماف واتغير حالة الفرد النفسية والمرحلة العمرية التي
يمر اها ،فالسعادة تحمؿ معاف عدة للفرد نفس في المواقؼ المختلفة ،فالمريض ير السعادة

في الصحة ،والفبير ير السعادة في الماؿ ،وهالذا تتغير المفاهيـ مع تغير الظروؼ المحيطة

االفرد.
ويذالر (العادلي )28 :2006،أف مفهوـ جودة الحياة يعد مفهوما نسايا يختلؼ مف شخص
آلخر مف الناحيتيف (النظرية والتطايبية) ،استنادا إلى المعايير التي يعتمدها األفراد لتبويـ الحياة

ومتطلااتها.

إف مفهوـ جودة الحياة ال يبتصر على نفي المرض أو الخلو مف األمراض فبط ،ولالن يمتد
إلى الجوانب اإليجااية ،فبد اعتارت اعض الدراسات (جودة الحياة) نتاجا للصحة النفسية ،وأالدت

وعرفت منظمة الصحة العالمية
على تحسيف جودة الحياة الهدؼ واضح لارامج الصحة النفسيةّ ،
( Health organization )WHOالصحة النفسية اأنها :مجرد الخلو مف األمراض ولالنها حالة
أالثر مف إيجااية تادو في الصبلحية الجسمية واالنفعالية واالجتماعية أساسا لتفسير جودة الحياة .

()Litwin, 1999: 211-214
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ومف ناحية ثالثة يؤالد أنديلماف ( )Andelman, et al, 1999: 106إلى أف جودة الحياة مفهوـ
ينتمي إلى مجموعة الايرة مف المصطلحات المتشااهة والمتداخلة مع مثؿ السعادة والرضا ،والحياة

المطمئنة ،والرضا الشخصي.

وقد ساهمت جميع األسااب ساابة الذالر وغيرها إلى اختبلؼ وتنوع وتعدد مفهوـ جودة الحياة.
تعريف جودة الحياة لغة واصطالحاً:
 الجودة لغة:معنى الجودة في اللغة :تعني الجيد :ضد الردي  ،جياد ،وجيادات وجيائد وجاد (يجود) جودة،

وجودة صار جيدا .

والجودة أصلها مف فعؿ جاد ،والجودة :جاد ،جود ،جودة ،أي صار جيدا ،وهو ضد الردي ،

وجود الشي  :أي حسن وجعل جيدا (الاستاني ،د .ت.)98 :
ّ

ويضيؼ (ااف منظور )215 :1993 ،عف الجودة في اللغة ،مف الفعؿ جود ،الجيد :نبيض الردي ،

والجمع جياد ،وجاد الشي جودة وجودة :أي صار جيدا ،وقد جا جودة وأجاد :أتى واالجيد مف

البوؿ أو الفعؿ .

 الجودة اصطالحاً:ويشير ( عزب ) 601 :2003 ،إلى أف جودة الحياة تعتار مثبل أعلى يصاو إلي الؿ فرد على

أمؿ أف يحبب اشالؿ أو اآخر ،ولالف ال ينجح في استالماؿ مالونات أحد ،فالالؿ يمالف أف يحبؽ درجة
من أو أخر  ،ويضيؼ أيضا :إف هذا المفهوـ ال يرتاط في عمومتي اث ار أو فبر وال اعلـ أو جهؿ،
وال امنصب أو جا  ،فبد ينعـ اجانب وفير مف جودة الحياة ،فبير في الوخ اسيط ويحصؿ على قوت
يوم االالاد هو وأسرت  ،وقد يحرـ من ثري ذو حسب وجا  ،وراما يمثؿ الشعور الداخلي ااألمف

واالطمئناف والرضا عف الحياة وعف الذات وحب الناس ،وتوثيؽ ُعر الصلة اا﵀ يعتار المالونات
األساسية التي تمثؿ معا ار إلى الشعور اجودة الحياة .

مفيوم جودة الحياة:
يعد وضع تعريؼ لجودة الحياة مف المهاـ الصعاة نظ ار لما يحمل مف جوانب متعدد متفاعلة مع
اعضها الاعض ،الما أف مستخدمي هذا المفهوـ لـ يتفبوا على معنى محدد لهذا المصطلح ،وقد يرجع

هذا إلى حداثة المصطلح ،وسيحاوؿ الااحث استعراض مفهوـ جودة الحياة مف وجهة نظر نفسية:
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عرؼ ( )Goode, 1994جودة الحياة أنها الدرجة التي يستمتع اها الفرد ااإلمالانات ذات األهمية
المتاحة ل في حيات وذلؾ في ثبلثة مجاالت حياتية وهي األسرة ،العمؿ ،الصحة.
تعرؼ جودة الحياة على أن مفهوـ يشير إلى السعادة والرضا عف الذات والحياة الجيدة
()Andalamn, et al, 1999: 410
وجودة الحياة عاػارة عػف دالػة للظػروؼ الايئيػة الواقعيػة التػي يعػيش فيهػا الفػرد والػذلؾ للاليفيػة التػي

يشعر و يدرؾ اها هذ الظروؼ ()Sirgy, 2000: 283

ويعرفػ (عاػػد المعطػػي )17 :2005،علػػى أن ػ رقػػي مسػػتو الخػػدمات الماديػػة واالجتماعيػػة التػػي

تبدـ ألفػراد المجتمػع ،والنػزوح نحػو نمػط الحيػاة التػي تتميػز االرفػا  ،وهػذا الػنمط مػف الحيػاة ال يسػتطيع
تحبيب ػ سػػو مجتمػػع الػػوفرة ،ذلػػؾ المجتمػػع الػػذي اسػػتطاع أف يحػػؿ الافػػة المشػػالبلت المعيشػػية لغالايػػة

سالان الافة .

اينما عرف (عاػد الفتػاح وحسػيف )204 :2006،علػى أنػ االسػتمتاع اػالظروؼ الماديػة فػي الايئػة

الخارجية واإلحساس احسف الحاؿ واشااع الحاجات والرضا عػف الحيػاة ،وادراؾ الفػرد لبػو ومضػاميف

حيات وشعور يعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية االيجاايػة واحسػاس الفػرد االسػعادة وصػوال إلػى
عيش حياة متناغمة ايف جوهر اإلنساف والبيـ السائدة في مجتمع .
أما (حايب  )84 :2006 ،فيشير إلى أف جودة الحياة درجة إحساس الفرد االتحسف المستمر
لجوانب شخصيت في النواحي النفسية والمعرفية واإلاداعية والثبافية والرياضية والشخصية والجسمية
والتنسيؽ اينها ،مع تهيئة المناخ المزاجي واالنفعالي المناسايف للعمؿ واإلنجاز والتعلـ المتخصص

االعادات والمهارات واالتجاهات ،والذلؾ تعلـ حؿ المشالبلت وأساليب التوافؽ والتاليؼ وتانى منظور
التحسف المستمر لؤلدا الأسلوب حياة ،وتلاية الفرد الحتياجات ورغاات االبدر.
وير الباحث رغـ اختبلؼ وجهات النظر ايف الااحثيف ااختبلؼ تخصصاتهـ واهتماماتهـ في الاحث
حوؿ مفهوـ جودة الحياة ،فإف االختبلؼ نااع مف الظروؼ التي يمر اها الفرد والمتغيرات الايئية

والحياتية والثبافية.

إف جودة الحياة هي انعالاس للمستو النفسي ونوعيت  ،وما الغ اإلنساف اليوـ مف مبومات

حيات الالرقي والتحضر يعالس –ابل شؾ -مستو معيف مف جودة الحياة ،فالجودة هي هدؼ جميع
المالونات النفسية.
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وير ( األشوؿ)11-3 :2005 ،أف جودة الحياة تتمثؿ في درجة رقي مستو الخدمات
المادية واالجتماعية التي تبدـ ألفراد المجتمع ،ومد

إدراؾ هؤال األفراد لبدرة الخدمات على إشااع

حاجاتهـ المختلفة ،ويذالر أيضا :أن ال يمالف للفرد أف يدرؾ جودة الخدمات التي تبدـ ل امعزؿ عف
األفراد الذيف يتفاعؿ معهـ مثؿ( :أصدقا  ،زمبل  ،أشبا  ،أقارب ،وغيرهـ) أي أف جودة الحياة ترتاط

االايئة المادية ،والايئة النفسية االجتماعية التي يعيش فيها الفرد.

الما يشير(العادلي :)38 :2006 ،إلى أف جودة الحياة قد تتمثؿ لد

الاعض اامتبلؾ الثروة

التي تحبؽ لهـ السعادة ،في حيف ير الاعض اآلخر :االحياة الخالية مف الغش والخداع ،وقد يحددها

آخروف :االحياة المفعمة االصحة الجسمية والنفسية الخالية مف األمراض واالضطرااات ،ويضيؼ
أيضا اأن مهما يالوف المراد االمفاهيـ ،فإف المهـ هو مد

إحساس الفرد وشعور وادراال اتوافر

المدلوؿ االتفاقي لذلؾ المفهوـ مف عدم  ،فإدراؾ الفرد اجودة الحياة يعتار مؤش ار للرضا عما توافر ل

مف جهة ،ويعتار أيضا مؤش ار عؿ مستو قدرت إلشااع حاجات األساسية والثانوية.
ويعرؼ أيضا جودة الحياة على أنها حالة شعورية تجعؿ الفرد ير نفس قاد ار على إشااع

حاجات المختلفة الفطرية والمالتساة واالستمتاع االظروؼ المحيطة ا .

وتحدد جودة الحياة مف خبلؿ قو داخلية وخارجية ،فإحساس الشخص االسعادة الشاملة يالوف

معتمدا على الخصائص الموضوعية للموقؼ ،وتتمثؿ العوامؿ الداخلية (الذاتية) المؤثرة في جودة
الحياة في مستو الطموح والخارة ،والتوقعات الشخصية ،واإلدراؾ للظروؼ الحالية.
في حيف يعرؼ ( )Frank, 2000: 24جودة الحياة اأنها حسف إمالانية توظيؼ إمالانيات

اإلنساف العبلية واإلاداعية  ،ليتسامى اعواطف ومشاعر وقيم اإلنسانية .وتالوف المحصلة هي جودة
الحياة وجودة المجتمع ويتـ هذا مف خبلؿ األسرة والمدرسة والجامعة وايئة العمؿ ومف خبلؿ التراليز

على ثبلثة محاور هامة هي التعليـ والتثبيؼ والتدريب .وهي إدراؾ الفرد للعديد مف الخارات،

واالمفهوـ الواسع شعور الفرد االرضا مع وجود الضروريات في الحياة مثؿ الغذا والمسالف وما
يصاحب هذا اإلحساس مف شعور ااإلنجاز والسعادة ،وجودة الحياة االمفهوـ الضيؽ خلو الجسـ مف

العاهات الجسمية.

وعرؼ ( )Rubin, 2000: 19جودة الحياة اأنها الدمج والتالامؿ ايف عدة اتجاهات لد الفرد مف

ناحية الصحة الجسمية والنفسية والحياة االجتماعية ،متضمنة البل مف المالونات اإلدراالية

( )Cognitive componentوالذي يشمؿ الرضا ( )satisfactionوالمالونات العاطفية
( )emotional componentوالتي تشمؿ السعادة (.)happiness
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وتعرفها منظمة الصحة العالمية ( )WHOجودة الحياة على أنها قدرة الفرد على االستمتاع
ااإلمالانيات المتاحة لدي في الحياة وشعور ااألمف والرضا والسعادة والرفاهية حتى لو الاف لدي ما

يعوؽ ذلؾ (.)Anctil, et al, 2007: 177

ويعرفها (سليماف )122:2009،هو شعور الفرد االرضا والسعادة والبدرة على إشااع حاجات مف

خبلؿ إث ار الايئة ورقي الخدمات التي تبدـ ل في المجاالت الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفسية

مع حسف إدارت للوقت واالستفادة من .

ويعرفها (عالاشة وآخروف  )8 :2010،جودة الحياة على أنها مفهوـ يتأثر اجوانب متداخلة مف

النواحي الذاتية والموضوعية مرتاطة االحالة الصحية والنفسية للفرد ومد

االستببلؿ الذي يتمتع ا

والعبلقات االجتماعية التي يالونها ،فضبل عف عبلقت االايئة التي يعيش فيها.
ويبصد اجودة الحياة شعور الفرد االرضا عف الحياة المهنة والشعور االصحة النفسية والسعادة
والتوافؽ مع المجتمع (.)Awad and Voruganti, 2010: 568
ويؤالد وانؽ وآخروف ( )Wang, et alعلى أف الشعور اجودة الحياة يعار عف الرضا عف

خمسة مجاالت أساسية في الحياة وهي :النمو الشخصي ،العمؿ ،الحياة العائلية ،العبلقات
االجتماعية واإلحساس ااألمف (.)Wang, et a;. 2010: 132
وتعرؼ ( شبير  )777:2010،جودة الحياة تعريفا شامبل أف يعيش الفرد حالة جيدة متمتعا
اصحة ادنية وعبلية وانفعالية على درجة مف الباوؿ والرضي ،وأف يالوف قوي اإلرادة صامدا أماـ

الضغوط التي تواجه  ،ذو الفا ة اجتماعية عالية ،راضيا عف حيات األسرية والمهنية والمجتمعية

محببا لحاجات وطموحات واثبا مف نفس  ،غير مغرور ومبد ار لذات اما يجعل يعيش شعور السعادة،
اما يشجع ويدفع ألف يالوف متفائبل لحاضر ومستبال  ،ومتمسالا ابيم الدينية والخلبية واالجتماعية،

منتميا لوطن ومحاا للخير ،ومدافعا عف حبوق وحبوؽ الغير ومطلعا للمستباؿ.

ويعرؼ (أاو حبلوة  )11:2010،جودة الحياة لد المعلميف اأنها ممارسة المعلـ لؤلنشطة اليومية

االجتماعية والايئية الما واليفا ادرجة عالية مف التوفيؽ والنجاح وارضا نفسي عف الحياة اشالؿ عاـ
وشعور ااإليجااية والصحة النفسية وتخطي العباات والضغوط النفسية التي تواجه افعالية ابصد

إنجاز هذ األنشطة ااقتدار حيث وضع أاو حبلوة ثبلثة مالونات أساسية لجودة الحياة عند المعلميف:
ٔ .اإلحساس الداخلي احسف الحاؿ والرضا عف الحياة الفعلية التي يعيشها المعلـ.
ٕ .البدرة على رعاية الذات وااللتزاـ والوفا ااألدوار االجتماعية المنوطة اها.
ٖ .البدرة على االستفادة مف مصادر الايئة المتاحة وتوظيفها اشالؿ إيجااي.
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ويشير (المالالي:)253:2011،إلى أف جودة الحياة مفهوـ يشير إلى الصحة والسعادة والرضا
عف الحياة وفعالية الذات والتمتع اصحة نفسية.
اينما ير (الحراي والنجار :)44:2013،اأف جودة الحياة مفهوـ يشير إلى تمتع الفرد االصحة
النفسية والجسمية ،وجودة العبلقات االجتماعية والعائلية ،والشعور ااألمف النفسي في الحياة.
االتجاىات النظرية المستخدمة في وصف وتفسير جودة الحياة:
لبد تااينت تعريفات جودة الحياة اتاايف األطر النظرية التي طرحت حوؿ هذا المفهوـ ،وهنا سوؼ

أعرض أارز خمسة اتجاهات في تعريؼ جودة الحياة وذلؾ على النحو اآلتي :االتجا الفلسفي –
االتجا االجتماعي –االتجا الطاي –االتجا النفسي –االتجا اإلسبلمي.
الملبى عل ى عاتبهـ في معرفة مستو تبديرهـ لذواتهـ ومستو لذواتهـ ومستو إحساسهـ اجودة
الحياة التي يحيونها وأف يتعرفوا على حجـ المشالبلت التي يعانوف منها( .الزعاي)72-71 :1994 ،
لذلؾ فإف المتتاع للدراسات النفسية الحديثة ،يبلحظ اهتماما ملحوظا امفهوـ الجودة اشالؿ عاـ،

وجودة الحياة لد الفرد اشالؿ خاص (ومف أمثلة هذ الدراسات ،دراسة الؿ مفPicher, 2006 – :
,ypa0 (Hajiran, 1999 –Faro, 2006 –Wagner, Heapy, James, &Abbott, 2006

 ٕٓٓٙ yt,o0 A&,,smm0الحديثة ،يبلحظ اهتماما ملحوظا امفهوـ الجودة اشالؿ عاـ ،وجودة

الحياة لد

الفرد اشالؿ خاص (ومف أمثلة ) .وهذا االهتماـ يعالس أهمية هذا المفهوـ وتأثير على

مختلؼ الجوانب النفسية؛ فالجودة ،هي انعالس للمستو النفسي ونوعيت  ،واف ما الغ اإلنساف اليوـ
مف مبومات الرقي والتحضر ،تعالس ابل شؾ مستو معيف مف جودة الحياة ،وهالذا فإف الجودة هي

هدؼ جميع المالونات النفسية( .الاظـ ،و الاهادلي)252 :2006 ،
وير الباحث أف هذا المفهوـ مف المفاهيـ التي القت اهتماما الاي ار في جميع العلوـ االقتصادية
والسياسة وعلـ االجتماع والتراية  ...إل  ،ومف ايف هذ العلوـ علـ النفس ،وعلى الرغـ مف اختبلؼ
عدة  ،إال أف علما النفس اختلفوا فيما اينهـ في طريبة تناول  ،فبد تناول علما
تناول في مجاالت ّ
عدة أدت إلى اختبلفهـ في تحديد هذا المفهوـ وهذا مف أحد األسااب التي أدت
النفس مف جوانب ّ

إلى عدـ االتفاؽ على معنى محدد ل .

ويضيؼ الباحث اأف هذا المفهوـ واف اختلؼ حول العلما  ،فإن يؤدي إلى هدؼ معيف وهو
جود حيات وقد تختلؼ مف فرد إلى آخر
جودة الحياة اجميع مالوناتها الما يراها الفرد ،فالؿ فرد ل ما ُي ّ
ااختبلؼ المجتمع أو العصر ،احسب حاجة هذا المجتمع وحسب حاجة الفرد.
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تعددت األسااب التي أدت إلى اختبلؼ وتنوع وتعدد تعريفات هذا المفهوـ .حيث اختلؼ تحديد
مفهوـ جودة الحياة مف ااحث إلى آخر نتيجة الختبلؼ التخصص الاحثي واالتجا النظري ولؤلهداؼ

الاحثية المنشود تحبيبها في دراست لجودة الحياة لد

اإلنساف ،ونتيجة لذلؾ وجد عدد يعرؼ في

التراث النظري ليس محددا ولالن متزايد ااستمرار اتزايد الدراسات والاحوث التي يتـ إجرائها فيما
يتعلؽ اهذا المصطلح( .أرنوط)326 :2008 ،

هذا مف جهة ،ومف جهة ثانية يعتار مصطلح جودة الحياة مصطلح غامض وماهـ ويصعب
االتفاؽ على تعريف  ،إذ إف هناؾ ندرة في اإلجماع على تعريؼ محدد ل  .وهذا يرجع إلى استعمال

العامي الشائع في الحياة اليومية العامة والذي يرالز على الجوانب االيجااية عند التعاير عف نوعية

حياة الفرد .وهذا عالس معنا في الباموس الذي يشير إلى وصؼ لطايعة الشي التي قد تالوف إما

إيجااي أو سلاية)Meeberg, 1993: 33( .

أنماط تعريف جودة الحياة:
وانا على التعدد واالختبلؼ في التعريفات الساابة لجودة الحياة ير "فارالوهار" ( Farquhar,
 ) 1995أف هذ التعريفات تبع في واحد مف ثبلثة أنماط ،ويمالف توضيح الؿ نمط مف هذ التعريفات
وخصائص في الجدوؿ رقـ ( )1اآلتي:
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جدول رقم ()1

يوضح األنماط األساسية لتعريفات جودة الحياة
النمط

الخصائص/الوصؼ

اسـ النمط

هي األالثر شيوعا ،وعمومية ،وتر عادة أف مصطلح جودة الحياة

1

التعريفات العامة

2

تعريفات المالونات أو العناصر،

تبسـ جودة الحياة لسلسلة مف العناصر واألاعاد/المجاالت ،وتحدد

هما:

تحدد عدد مف األاعاد لجودة الحياة العامة ،وقد ال يالوف مف الضروري

يتالوف مف عدد مف العناصر والمالونات البليلة ،وتتضمف عادة أفالا ار

ع الرضا والسعادة/عدـ السعادة.

الما في تعريؼ إمرسوف ( ،)1985وجماؿ الديف ()1991
وتنبسـ هذ التعريفات إلى نوعيف الخصائص الجوهرية ألي مبياس لجودة الحياة.
ٔ .غير محددة االاحث
ٕ .محددة االاحث

أف تالشؼ عف جميع األاعاد الممالنة .الما في تعريؼ تارتار وآخروف
(.)1988

تالشؼ عف أاعاد محددة لجودة الحياة ترتاط اأهداؼ الاحث.

3

تعريفات موجهة (مرالزة) وتنبسـ تشير فبط إلى واحد أو عدد صغير مف أاعاد جودة الحياة.
إلى:

صريحة/واضحة Explicit

ترالز على عدد صغير مف أاعاد جودة الحياة التي تعتار أساسية

لجودة الحياة ولالنها واضحية.ترالز على واحدة أو اثنيف مف تعريؼ

ضمنية Implicit

جودة الحياة الواسع ،ولالنها ضمنية ،دوف أف توضح ذلؾ ،مثؿ تعريؼ

التعريفات المترااطة/الجامعة

تعريفات عامة (الالنمط األوؿ) ولالف أيضا ذات أاعاد محددة (الالنمط

ريجيساليوميالالو (.)2001
4

الثاني) مثؿ تعريؼ الجوهري ( )1994وشالوؾ (.)2000
()Farquhar, M, 1995: 502-509

كما قام ىجيرتي وآخرون ( )Hagerty, et al, 2001: 80يعمل نموذج كما في الشكل رقم ()1

اآلتي:
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الشكل ()4
يوضح البناء النظري المنظم لمفيوم جودة الحياة ومسبباتيا
المخرجات السعادة

الابا -التعاوف

المدخالت البيئية

مدخالت عابرة

السياسية العامة

السعادة االنفعالية

اختيارات شخصية

الخدمات التعليمية
العامة

مستوي التعليم

السعادة المادية

السعادة

الخدمات الصحية
الضمان الصحي
التامين

الصحة
البقاء

الحرية
الصحة الشخصية
العمل و السلوك
المنتج

عدم كفاية الدخل

التوقعات والمعايير

اختيارات اجتماعية
جديدة

اختيارات شخصية
جديدة

االنتماء /التضامن
االنساني
التضامن القومي

األمن الشخصي

ويرى الباحث مف خبلؿ اطبلع على الشالؿ رقـ ( )1السااؽ إلى أف هناؾ مدخبلت تشالؿ
طايعة الايئة التي يعيش فيها الفرد والذلؾ السياسة العامة للمجتمع ،هذ المدخبلت والتي تتمثؿ في
(الخدمات التعليمية العامة ،الخدمات الصحة ،الحرية ... ،إل ) تعتار مدخبلت عامة لجمع أفراد

المجتمع ،اينما نجد في نفس الشالؿ المذالور مدخبلت خاصة ذو اختيارات شخصية أي انا على ما
يختار الشخص امؿ إرادت مثؿ (مستو التعليـ ،الصحة الشخصية ،االختيار المهني ... ،إل )
وتؤدي المدخبلت العامة ومدخبلت االختيارات الشخصية إلى مخرجات تعار عف مد

جودة حياة

الفرد وتظهر في سعادت النفسية ،المادية ،الصحية ،سلوال المنتج ،تضامن البومي ،أمن الشخصي،
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فمصطلح جودة الحياة مصطلح وصفي يشير إلى سعادة الفرد الوجدانية واالجتماعية والجسمية والى
قدرت على توظيؼ ما لدي مف قدرات للبياـ االمهاـ العادية في الحياة.
()Freedman, et al, 2007
أىمية مفيوم جودة الحياة ووضعيتو في نظريات عمم النفس:
يعتار فرانالؿ ( )Frankil, 1995-1976مف أوائؿ المنظريف لجودة الحياة فبد اناثبت فالرة

هذ النظريات أثنا معانات مع مجموعة مف المعتبليف في سجوف النازية ،فبد أر أف جودة الحياة
وليدة الظروؼ والعوامؿ المحيطة االفرد فهو ال يوجد االتساؤؿ عف الهدؼ أو الغرض مف الحياة

ولالن يظهر مف خبلؿ استجااات الفرد للمواقؼ والمطالب التي تواجه في الحياة.
()Franzier& Steger, 2005: 580
ويؤالد فرانالؿ ( )Frankilأف الاحث عف جودة الحياة والحب والهوية يأتي اعد الخارات الصادمة

التي يمر اها الفرد ،فالمواقؼ السيئة فرصة لينمو أالثر ،ولتحبيؽ ذلؾ فإف الشخص يجيب أف يالوف

لدي إيمانا االمستباؿ وادوف ذلؾ ال يوجد إحساس أو جودة للحياة وليس هناؾ ساب للعيش .الما أف
جودة الحياة مف الحاجات الوجودية التي تعالس الجانب الروحاني للفرد)Tam, 1993: 20( .
ويضيؼ (عيد )57:2005،أف جودة الحياة الطريؽ إلى تسامي الذات الذي يتجاوز تحبيؽ
الذات ويبوؿ فرانالؿ أف الهدؼ الحبيبي للوجود اإلنساني ال يمالف أف يوجد مف أف يالوف تحبيبا

للذات.

ويذالر لينجؿ وآخروف ( )Leangle, et al, 2004: 24أف جودة الحياة الشخصية والنفسية
تمثؿ أهـ إنجازات الروح اإلنسانية لمجااهة الحياة التي تواج الفرد واليفية أف يتخذ منطبة وسطى ايف

إمالانيات والمطالب غير المحددة في حياتنا المعاصرة.

ويشير ( )Franzier& Steger, 2005: 581أف ماسلو ( )Maslow, 1968-1971قد

اختلؼ في رؤيت لجودة الحياة عف فرانالؿ ( )Frankilحيث ير أف جودة الحياة تحتؿ جز ا ضئيبل

الدفاع إنساني اؿ إنها تعيد انية أولية تبوـ عليها الدوافع عموما.

أما نظرية يالوـ ( )Yalom, 1980فبد تناولت جودة الحياة ااعتاارها ظاهرة وجودية ،فهي

نبطة أساسية في تحدي اإلنساف ومواجهت لبضايا وعناصر وجودية هي (الحرية ،االغتراب ،الموات،
وخوا المعنى) ويعتار العبلج النفسي جودة الحياة امثااة وسيلة دفاعية ضد المعجز وخوا المعنى،

ويعد استجااة إاداعية في موجهة الضغوط ،فهو اختيار إنساني حر ،فالفرد يادع جودة للحياة ،ذلؾ
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المفهوـ غير محدد اغرض ،ويعتار عاما وليس فرديا وخاصة معنى يرتاط ابوة المعتبدات وقيـ
التسامي الاإلخبلص والسعادة والغيرية( .خوج)16 :2011 ،

أبعاد جودة الحياة:
الما اختلؼ الااحثوف حوؿ تعريؼ لجودة الحياة فإنهـ اختلفوا حوؿ أاعاد جودة الحياة ،وير

(عاد المعطي  )20:2005،اأف أاعاد جودة الحياة تتمثؿ اما يلي:

جودة الحياة الموضوعية :وتشمؿ هذ الفئة الجوانب االجتماعية لحياة األفراد والتي يوفرها المجتمع

مف مستلزمات مادية.

-1جودة الحياة الذاتية :ويبصد اها مد الرضا الشخصي االحياة ،وشعور الفرد اجودة الحياة.
-2جودة الحياة الوجودية :وتمثؿ الحد المثالي إلشااع حاجات الفرد ،واستطاعت العيش اتوافؽ روحي
ونفسي مع ذات ومع مجتمع .

ويحدد عبد المعطي ( )20-18 :2005خمسة أبعاد لجودة الحياة وىي:
-1العوامؿ المادية والتعاير عف حسف الحاؿ.
-2إشااع الحاجات والرضا عف الحياة.
-3إدراؾ الفرد للبوي والمتضمنات الحياتية واحساس الفرد امعنى الحياة.
-4الصحة والانا الايولوجي واحساس الفرد االسعادة.
-5جودة الحياة الوجودية ،وهي الوحدة الموضوعية والذاتية لجوانب الحياة ،الما أنها تمثؿ جودة الحياة
األالثر عمبا داخؿ النفس.
اينما ير ايترماف وسيبل اأف أاعاد جودة الحياة عاارة عف ساعة أاعاد يمالف مف خبللها قياس
جودة الحياة لد الفرد وهي ): (Peterman and Cella, 2000:493
-1التوازف االنفعالي :ويتمثؿ في ضاط االنفعاالت اإليجااية والسلاية الالحزف والالآاة والبلؽ ،وغيرها
مف االنفعاالت.

-2الحالة الصحية العامة للجسـ.
-3االستبرار المهني :حيث يمثؿ الرضا عف العمؿ اعدا هاما في جودة الحياة.
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-4استم اررية وتواصؿ العبلقات االجتماعية خارج نطاؽ العائلة.
-5االستبرار األسري وتواصؿ العبلقات داخؿ الانا العائلي.
-6االستبرار االقتصادي وهو ما يرتاط ادخؿ الفرد الذي يعين على مواجهة الحياة.
-7التواؤـ الجنسي ويرتاط اذلؾ ما يتعلؽ اصورة الجسـ وحالة الرضا عف المظهر والشالؿ العاـ.
في حين يرى شالوك بأن لجودة الحياة ثالثة مؤشرات يمكن قياسيا في ثمانية مجاالت في حياة

الفرد وىي (:)Schalock،2002

-1السعادة االنفعالية :الرضا ،مفهوـ الذات ،انخفاض الضغوط.
-2العبلقات ايف الشخصية :التفاعبلت ،العبلقات ،المساندة.
-3السعادة المادية :الحالة المادية ،العمؿ ،المسالف.
-4النمو الشخصي :التعليـ ،الالفا ة الشخصية ،األدا .
-5السعادة الادنية :الصحة ،أنشطة الحياة اليومية ،وقت الفراغ واستغبلؿ وادارت .
-6تبرير المصير :االستببللية ،األهداؼ والبيـ ،االختيارات.
-7االندماج والمشارالة االجتماعية :التالامؿ ،الترااط االجتماعية ،المشارالة االجتماعية ،األدوار
المجتمعية ،المساندة االجتماعية.
-8الحبوؽ الاشرية :اإلنسانية والبانونية والعمليات الواجاة.
بينما يرى (عزب  )589 -588 :2004،بأن جودة الحياة عبارة عن مفيوم يشير إلى ستة

أبعاد أساسية ويمكن قياس جودة الحياة لدى األفراد من خالليا وىي:
-1التفاؤلية :توقع األفضؿ في المستباؿ.

-2تبدير الذات :وتشير إلى تصورات الفرد لبدرات وتبدير لذات والفا ت .
-3الرضا عف المهنة :أي الرضا عف طاقة متطلاات المهنة سوا الراتب ،أو المالانة االجتماعية،
العبلقات اإلنسانية ،نمط البيادة ،وغيرها....
-4التوقعات المستبالية :وهي مجموعة تصورات يتوقعها الفرد ويرجوها في المستباؿ.
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-5الممارسات الدينية :هي تشمؿ الافة الجوانب العبائدية والمرتاطة االنواحي الروحانية.
-6الحالة الصحية العامة :وتمثؿ الجانب الصحي اشالؿ عاـ ،والسبلمة الادنية.
ويرى (عراقي ومظموم )2005،بأن لجودة الحياة بعدين أساسيين:
-1جودة الحياة الموضوعية.
-2جودة الحياة الذاتية.
كما حدد (منسي وكاظم )67-66:2010،ستة أبعاد لجودة الحياة وىي:
-1جودة الصحة العامة.
-2جودة الحياة األسرية واالجتماعية.
-3جودة العواطؼ "الجانب الوجداني للفرد".
-4جودة الصحة النفسية.
-5جودة شغؿ الوقت وادارت .
فيما أشار (أبو سري وآخرون  )2006،إلى أن جودة الحياة يمكن تفسيره عمى تصنيف بعض

المتغيرات وىي موزعة عمى بعدين:

 -1اعد المحددات الداخلية لجودة الحياة :وتشمؿ على تبدير الذات ،الصحة العامة ،فعالية الذات،
التفوؽ الدراسي/المهني ،البواـ الادني.

-2اعد المحددات الخارجية :وتشمؿ على التوافؽ األسري ،الرضا عف الصداقات ،العبلقات مع
اآلخريف ،الدخؿ الشهري ،نوعية المسالف.

بينما تناولت (بخش  )2006،جودة الحياة في دراستيا عمى أساس أربعة أبعاد أساسية وىي

تتمثل بما يمي:

-1السبلمة الادنية.

-2التفالير العببلني.

-3االتزاف االنفعالي.
-4المهارات االجتماعية.
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في حيف تر (خميس  )157 :2011،اأف جودة الحياة هي وصوؿ الفرد لدرجة مف النضج
الشخصي والنفسي الذي يحبؽ ل السعادة الذاتية ومف ثـ إيداد معنى لحيات مف خبلؿ األمؿ الذي

ياعث الافة أشالاؿ حيات احيث يصاح راضيا عنها ،وقامت اتحديد أاعاد جودة الحياة على أنيا

خمسة أبعاد تتمثل باآلتي (خميس:)166:2011،
-1تبدير السعادة الذاتية.
-2تبدير درجة النضج الشخصي والنفسي.
-3الرضا عف الحياة.
-4األمؿ في الحياة.
-5معنى الحياة.

الما وتشير منظمة الصحة العالمية ( )WHOإلى أف مفهوـ جودة الحياة العالمي يتالوف مف عدة
أاعاد مثؿ :الحالة النفسية ،والحالة االنفعالية ،والرضا عف العامؿ ،والرضا عف الحياة ،والمعتبدات

الدينية ،والتفاعؿ األسري ،والتعليـ ،والدخؿ المادي ،هذا وتتالوف جودة الحياة مف خبلؿ اإلدراؾ الذاتي

للفرد عف حالت العبلية ،وصحت الجسمية ،وقدرت الوظيفية ،ومد

فهم لؤلعراض التي تعتري .

(جاريؿ)30 :2007 ،

ويشير شالوؾ ( )Schalock, 2002إلى أن ليس هناؾ حاجة إلى تصنيؼ متغيرات جودة

الحياة وفبا للاعديف الموضوعي والذاتي ،اؿ اعتار تصنيفا ينبص اعض المرونة ،حيث توجد
متغيرات أخر تخرج عف حدود هذا التصنيؼ الثنائي ،وعلى هذا فثمة ثمانية أاعاد متنوعة لمفهوـ

جودة الحياة ،والتي يمالف أف تختلؼ في درجة أهميتها ،وفبا لتوج الااحث وأهداف عند دراسة
المفهوـ والمنطؽ النظري الذي يحالـ هذ الدراسة (دراسة مفهوـ جودة الحياة) ،وهذ األاعاد الثمانية

هي:

-1جودة المعيشة االنفعالية :وتشمؿ (الشعور ااألماف ،الجوانب الروحية ،السعادة ،التعرض للمشبة،
مفهوـ الذات ،والرضا أو البناعة).

-2العبلقات ايف األشخاص :وتشمؿ (الصداقة الحميمة ،الجوانب الوجدانية ،العبلقات األسرية،
التفاعؿ ،والمساندة االجتماعية).
-3جودة المعيشة المادية :وتشمؿ (الوضع المالي ،عوامؿ األماف االجتماعي ،ظروؼ العمؿ،
الممتلالات ،المالانة االجتماعية واالقتصادية).
-4االرتبا الشخصي :ويشمؿ (مستو التعليـ ،المهارات الشخصية ،ومستو اإلنجاز).
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-5جودة المعيشة الجسمية :وتشمؿ (الحالة الصحية ،التغذية ،االستجماـ ،النشاط الحرالي ،مستو
الرعاية الصحة ،التأميف الصحي ،وقت الفراغ ،ونشاطات الحياة اليومية).
-6محددات الذات :وتشمؿ (االستببللية ،البدرة على االختيار الشخصي ،توجي الذات واألهداؼ
والبيـ).
-7التضميف االجتماعي :ويشمؿ (الباوؿ االجتماعي ،المالانة ،خصائص ايئة العمؿ ،التالامؿ،
المشارالة االجتماعية ،الدور االجتماعي ،النشاط التطوعي ،وايئة السالف).

-8الحبوؽ :وتشمؿ (الخصوصية ،الحؽ في االنتخاب والتصويت ،أدا الواجاات ،والحلؽ في
الملالية)( .إاراهيـ.)71-70 :2005 ،

يتضح لمباحث مما ساؽ أف "شالوؾ" االرغـ مف نظرت أن ليس مف الضروري تصنيؼ متغيرات
جودة الحياة إلى ذاتية وموضوعية ،فبد اعتار تصنيفا ينبص اعض المرونة ،حيث أف هناؾ متغيرات
تخرج عف حدود هذا التصنيؼ ،مف خبلؿ أف مفهوـ جودة الحياة ل أاعاد متعددة لبلطبلع مف

خبللها على أدؽ التفاصيؿ في حياة الفرد والتي مف شأنها أف تجود مف حيات .

ولذلؾ ير الباحث أف مفهوـ جودة الحياة ال غنى ل عف تضمن للرضا عف الذات وعف
الجوانب األساسية في حيات

الما يراها هو شخصيا .
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وأما "الارييج وجاالسوف"( )2010صياغة أاعاد جودة الحياة تحت ثبلثة مسميات وهي:
الالينونة – السيرورة – االنتما  ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
الجدول رقم ()2

يوضح أبعاد جودة الحياة من منظور "كارييج" "و"جاكسون" (أبو حالوة)7:2010،
المجاؿ
الالينونة
(الوجود)
Being

األاعاد الفرعية
الوجود الادني
الوجود النفسي
الوجود الروحي
االنتما المالاني

االنتما

Belonging

االنتما

االجتماعي

األمثلة
البدرة الادنية على التحرؾ وممارسة األنشطة الحرالية
أساليب التغذية وأنواع المأالوالت المتاحة
التحرر مف البلؽ والضغوط

الحالة المزاجية العامة للفرد

وجود أمؿ في المستباؿ (االستاشار)
أفالار الفرد الذاتية عف الصواب والخطأ
المنزؿ والشبة التي أعيش فيها
نطاؽ الجيرة التي تحتوي الفرد
البرب مف أعضا األسرة التي تعيش معها
وجود أشخاص مبرايف أو أصدقا

توفر فرص الحصوؿ على خدمات المهنية المتخصصة (طاية،
االنتما المجتمعي اجتماعية)

األماف المالي

السيرورة
Becoming

السيرورة العملية
السيرورة الترفيهية
السيرورة التطويرية

البياـ اأشيا حوؿ المنزؿ
العمؿ في وظيفة
األنشطة الترفيهية الخارجية (التنز – الرحل )
األنشطة الترفيهية داخؿ المنزؿ (وسائؿ اإلعبلـ والترفي )
تحسيف الالفا ة الادنية والنفسية

البدرة على التوافؽ مع تغيرات وتحديات الحياة

وعلى العموـ ،نبلحظ أف الااحثيف قد اختلفوا في تعداد وتسمية أاعاد جودة الحياة إال أن هناؾ اتفاؽ
عاـ حوؿ الاعد الذاتي ألن يخص الرضا الشخصي والاعد الموضوعي ألن يخص المستلزمات

المادية التي يوفرها المجتمع.
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ينظر الؿ مف ايشواوفيست(  )Bishop &Feist, 2002إلى جودة الحياة على أنها تراليب
متعدد األاعاد ،وقد اعترؼ الااحثوف الذيف حاولوا إج ار ق ار ة شاملة حوؿ متغير جودة الحياة اأنها

متغير األاعاد وهبلمي المبلمح وغامض التفاصيؿ ،وارجع ذلؾ إلى تعدد المجاالت التي تستخدم ،

وهذ الطفرة األخيرة والحديثة نسايا في احث ودراسة متغير جودة الحياة في الحبوؿ العلمية المختلفة،

مثؿ الطب واالقتصاد وعلـ االجتماع وارامج اإلرشاد واعادة التأهيؿ ،أالدت أف هذا المفهوـ متعدد

األاعاد( .الهنداوي)37:2011 ،

وتشير (صالح )68-65 :1990 ،إلى ظيور نوعين من المؤشرات لجودة الحياة وىما:
-1مؤشرات موضوعية :ويبلحظ أف المتحمسيف لهذا النوع مف المؤشرات هـ اإلحصائييف والعامليف

اأجهزة الدولة اإلحصائية والتخطيطية والعلما والمنظمات الدولية المهتمة االتنمية وتشمؿ السالاف،

المالانة االجتماعية ،العمؿ ،الدخؿ وتوزيع  ،المواصبلت ،اإلسالاف ،التعليـ ،والصحة.
-2مؤشرات ذاتية :وتهتـ اتبييـ جودة الحياة الما يخارها ويدرالها وستجيب لها األفراد وما تحبب لهـ
مف إشااع ومف ثـ مد

شعورهـ االرضا والسعادة .واالتالي فسعادة الناس ورضاهـ أو تعاستهـ

وسخطهـ هو أفضؿ مؤشر لجودة الحياة.

اينما يشير (مصطفى )17:2005 ،إلى ثبلث أاعاد لجودة الحياة هي:
-1جودة الحياة الموضوعية :وتعني ما يوفر المجتمع مف إمالانات مادية ،إلى جانب الحياة
االجتماعية الشخصية للفرد.
-2جودة الحياة الذاتية :وتعتني اليؼ يشعر الؿ فرد االحياة الجيدة التي يعيشها ،أو مد

الرضا

والبناعة عف الحياة والسعادة اها.
-3جودة الحياة الوجودية :وتعني مستو عمؽ الحياة الجيدة داخؿ الفرد والتي مف خبللها يمالف
للفرد أف يعيش حياة متناغمة ويصؿ إلى الحد المثالي في إشااع حاجات الايولوجية والنفسية ،الما

يعيش في توافؽ مع األفالار والبيـ الروحية والدينية السائدة في المجتمع.

ويذالر ويدار وآخروف ( )Widar, et al, 2003: 497-505أف هناؾ إجماع على وجود أراعة

أنواع رئيسية لجودة الحياة هي:

-1الاعد الجسمي :وهو خاص ااألمراض المتصلة ااألعراض.
-2الاعد الوظيفي :وهو خاص ارعاية الطاية ،ومستو النشاط الجسمي.
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-3الاعد االجتماعي :وهو خاص ااالتصاؿ والتفاعؿ االجتماعي مع المحيطيف.
-4الاعد النفسي :وهو خاص االوظائؼ المعرفية والحالة االنفعالية ،واإلدراؾ العاـ للصحة ،والصحة
النفسية ،والرضا عف الحياة والسعادة.

وتبرر منظمة الصحة العالمية ( )WHOأف جودة الحياة تشير إلى الالماؿ الذي يمالف أف يحبب

اإلنساف في األاعاد التالية:

-1الاعد الجسمي :والجودة في توضح اليفية التعامؿ مع األلـ وعدـ الراحة ،النوـ والتخلص مف
التعب ،الطاقة ،الحرالة العامة.
-2الاعد النفسي :ويتضمف المشاعر والسلواليات اإليجااية ،تراليز االنتاا  ،الرغاة في التعلـ والتفالير
والذاالرة ،وتبدير الذات ومظهر اإلنساف وصورة الجسـ ،ومواجهة المشاعر السلاية.
-3الاعد االجتماعي :ويتضمف العبلقات الشخصية واالجتماعية ،والمساندة االجتماعية ،والزواج
الناجح مع التأاليد على التوافؽ الزواجي – الجنسي.
 -4اعد االستببللية :ويعني أن اللما ارتفعت مبدرة الفرد على االستببللية ،اللما توقعنا جودة عالية
للحياة ،ويتضمف ذلؾ الاعد حيز الحرالة الذي يتمتع ا الفرد في حيات  ،وأنشطة الحياة اليومية التي
يبوـ اها ،ودرجة االعتماد على األدوية الطاية والمساعدات.
-5الاعد الديني :ويعني االلتزاـ ألخبلقي وتحبيؽ السعادة الروحية مف خبلؿ العاادات.
-6الاعد الايئي :ويتضمف ممارسة الحرية االمعنى اإليجااي ،الشعور ااألمف واألماف الجسمي،
المرض المهني ،مصادر الدخؿ ،المشارالة في فرص التوفير ،مد

االاتعاد عف مصادر التلوث

والضوضا  ،واشارات المرور والمواصبلت  ...إل ( .الامؿ.)15-13 :2004 ،

فقد حدد الباحث أبعاد جودة الحياة بالنسبة لمعاممين وىي:
البعد األول :جودة الحياة االجتماعية:
ويعرفها الااحث امد

رضا العامليف عف عبلقاتهـ االجتماعية ،ومد

التفاعؿ األسري في المواقؼ

واألنشطة االجتماعية التي تحدث في المجتمع واالتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف واحترامهـ ،ومد

شعور العامليف االرضا عف حياتهـ األسرية ومد تبييمهـ لعبلقتهـ األسرية .
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البعد الثاني :جودة الحياة الوجودية:
ويعرفها الااحث امد رضا العامليف عما يبدـ لهـ مف خدمات الستمرار وجود  ،ومد سعادت
اتحبيؽ وجودهـ اإلنساني ،واستطاعتهـ العيش اتوافؽ روحي ونفسي مع ذاتهـ داخؿ مجتمعهـ.
البعد الثالث :جودة الحياة النفسية:
ويعرفها الااحث امد

شعور العامليف االسعادة واالرتياح واألمف النفسي في حيات اليومية،

وتفاؤلهـ تجا مستبالهـ ،ومد رضاهـ عف حالتهـ االنفعالية والنفسية.
البعد الراب  :جودة الحياة المادية والترفييية:
ويعرفها الااحث امد

رضا العامليف عف الخدمات المادية والترفيهية التي تبدـ لهـ والتي تحبؽ

سعادتهـ في الحياة ،ورضا العامليف عف مستو حياتهـ ومعيشتهـ  ،وتشمؿ الجوانب الترفيهية لحياة
األسرة والتي يوفرها لهـ المجتمع.
البعد الخامس :جودة الحياة الذاتية:
ويعرفها الااحث امد رضا العامليف عف حالتهـ الصحية والجسمية ،وعف ايئتهـ الصحية ،ومد
رضاهـ عف الخدمات الذاتية المبدمة لهـ  ،مد الرضا الشخصي االحياة.

وير الباحث ااف جودة الحياة للعامليف مفهوـ نفسي حديث ،حيث أن مف المتغيرات اإليجااية

التي زاد االهتماـ اها في اآلونة األخيرة ،حيث تتانى الدراسة الحالية أاعادا تبلئـ فئة الدراسة
وخصوصية المجتمع الفلسطيني  ،والتي تمثلت في جودة الحياة االجتماعية ،جودة الحياة الوجودية،
جودة الحياة النفسية ،جودة الحياة المادية والترفيهية ،جودة الحياة الذاتية.

أما الدراسة الحالية تسعى للتعرؼ موضع الضاط و جودة الحياة وعبلقتهما ابلؽ المستباؿ لدي

العامليف في مراالز الصحة النفسية او ازرة الصحة
ولتحقيق ىذا اليدف فإن الباحث حدد أبعاد لجودة الحياة لدى العاممين ،وتمثمت ىذه األبعاد

باآلتي:

-1األهداؼ التي تحببها مهنة الصحة النفسية او ازرة الصحة .

-2التوقعات التي يعمؿ اها العاملوف في مراالز الصحة النفسية على تحبيبها مف خبلؿ مهنت .
-3االهتمامات وعبلقتها اإدراؾ العامليف لوضع في الحياة.

-4المعايير التي يود العاملوف تحبيبها وتطوير ذات على أساسها.
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مقومات جودة الحياة
نستطيع البوؿ اأن تعريؼ نساي يختلؼ مف شخص آلخر حسب ما ي ار مف معايير تبيـ حيات .
وتوجد عوامؿ الثيرة تتحالـ في تحديد مبومات جودة الحياة:
-1البدرة على التفالير وأخذ الب اررات.
-2البدرة على التحالـ.
-3الصحة الجسمانية والعبلية.
-4األحواؿ المعيشية والعبلقات االجتماعية.
-5المعتبدات الدينية – البيـ الثبافية والحضارية.
 -6األوضاع المالية واالقتصادية والتي عليها يحدد الؿ شخص ما هو الشي األهـ االنساة ل والذي
يحبؽ سعادت في الحياة التي يحياها.

واذا تحدثنا عف مبومات جودة الحياة نعني هنا الناحية الصحية حيث نجدها تتمثؿ في أراع نواح

أساسية والتي تؤثر اشالؿ أو اآخر على صحة اإلنساف اؿ وعلى نمو الما أنها تتفاعؿ مع اعضها
الاعض:

أ -الناحية الجسمانية.

ب -الناحية الشعورية.
ت -الناحية العبلية.

ث -الناحية النفسية.
وتتمثؿ هذ النواحي األراع في االحتياجات األساسية األخر الضرورية لحياة اإلنساف التي ال

يستطيع العيش ادونها والتي يمالف أف نطلؽ عليها االحتياجات األولية.

وهذ االحتياجات تبؼ جناا إلى جنب مع مبومات جودة الحياة اؿ تعتار جز ا مالمبل لها
واإلخبلؿ اأي عنصر فيها يؤدي إلى خلؽ الصراع .ولالف هذا ال يمنع مف وجود عوامؿ أخر خارجة
عف إرادة اإلنساف تؤثر على مبومات حيات والتي تتصؿ االناحية الصحية وتتمثؿ في :العجز –التبدـ

في العمر –األلـ –الخوؼ – ضغط العمؿ -الحروب – الموت – اإلحااط – األمؿ – اللياقة
الجسمانية اؿ والراحة أيضا ،لالن الاد أف نفرؽ ايف ما هو طايعي وايف ما يحدث نتيجة إتااع

أسلوب حياة خاطئ )net, www.montada.com, 2008(.
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ويتحدث (الفرماوي  )1999،عف جودة الحياة يبوؿ :جوهر اإلنساف امالونات وخصائص في
أسااب جودة الحياة واهجتها ،إف جوهر اإلنساف يتمثؿ في عمؽ الفطرة وثرائها وفي إمالانيات اإلنساف
الالامنة ،وطاقت المتأصلة ،تلؾ التي تجسد الطايعة اإلنسانية وتعطي لئلنساف معنى لوجود وهدفا

لحيات  ،في تحبيؽ إلنسانيت واعبل لنفس فوؽ ماديات.

محددات جودة الحياة:
يشير (هاشـ )134 :2001 ،أف إدراؾ الفرد لجودة الحياة يرتاط امجموعة مف المتغيرات

الشخصية واالجتماعية والثبافية .وقد أجريت العيديد مف الدراسات على األسويا والمرضى والمعاقيف
مف فئات عمرية مختلفة للتوصؿ إلى محددات جودة الحياة.
وفيما يتعلؽ ااألسويا فبد أشار جدجو واتاناب ( )Judge& Watanabe, 1994إلى أف

جودة العمؿ أو ما يمالف أف يطلع علي رضا الفرد عف العمؿ وسعادت ا يرتاط ارتااطا إيجاايا
االرضا عف الحياة.
الما توصؿ تشامالز ( )Chumbler, 1996: 220-232إلى أف االشتراؾ في األنشطة
االجتماعية ،والزواج ،وارتفاع الطابة االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد يؤدي إلى زيادة الرضا عف

الحياة.

وقد أجر واف وآخروف ( )Wan, et al, 1996: 502-513دراسة على مجموعة مف اآلاا
واألمهات ،وتوصلوا إلى أف الدعـ األسري ذو أهمية الايرة في رضا الفرد عف حيات  ،الما أف مصدر

الدعـ يمالف أف يحدد مد فعاليت وأثر في رضا الفرد مف الحياة ،حيث يتباؿ اعض األفراد الدعـ مف
األب واألـ مثبل ويرفضون مف آخريف.
ويؤيد آدمز وآخروف ( )Adams, et al, 1996: 411-420دور األسرة والدعـ األسري في

الرضا الوظيفي والرضا عف الحياة ،وذلؾ مف خبلؿ دراسة أجريت على ( )163مف العماؿ الذيف
يعيشوف مع أسرهـ.
أما هوانر وديو ( )Huebner & Dew, 1996فبد توصبل مف خبلؿ دراسة على ()266
طالب أعمارهـ ما ايف ( 18-15سنة) ،إلى أف المشاعر اإليجااية لد الفرد تؤدي إلى زيادة إدراال

لجودة الحياة اينما تؤدي المشاهر السلاية إلى انخفاضها.

وير رامانيا وآخروف ( )Ramanaiah, et al, 1997أف السعادة والتعاسة تعود إلى عوامؿ
شخصية فمف خبلؿ دراسة على ( )245مف طلاة الجامعة اتضح أف المرتفعيف والمنخفضيف على
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مبياس الرضا عف الحياة يختلفوف في العصااية واالناساطية والتفتح والتوافؽ والوعي ،إال أن لـ توجد
فروؽ ايف الجنيسيف.
الما توصؿ داموش وآخروف ( )Damush, et al, 1997: 181-190مف خبلؿ دراسة على
( )350مف طبلب الجامعة ،إلى أف أحداث الحياة الضاغطة تؤثر سلاا على الشااب ،وتؤدي إلى
انخفاض جودة الحياة لديهـ ،وأف األسرة يمالف أف يالوف لها دور في مواجهة هذ الظروؼ الضاغطة.

ويشير اايلي وميلر ( )Baily & Miller, 1998: 51-56في دراسة على طبلب الجامعة
( 157مف اإلناث 86 ،مف الذالور) إلى أهمية أساليب الحياة النشطة والمتنوعة في تحسيف جودة
الحياة لد

الشااب ،الما أشارت الدراسة إلى أهمية العبلقات األسرية واألدوار األسرية في إدراؾ

الطبلب لجودة الحياة.
ويرتاط إدراؾ جودة الحياة أيضا االحالة الصحية للفرد ،فالمرضى يدرالوف جودة الحياة اصورة
تختلؼ عف األسويا  ،فبد توصلت مارتف ( )Martin, 1994مف خبلؿ دراسة أجريت على ()100
مف مرضى الرئة المشتراليف في ارنامج للتأهيؿ ألمراض الرئة المزمنة – إلى أف مشالبلت الرئة

المرضية المزمنة تؤثر اصورة سلاية على جودة الحياة)Martin, 1994: 146-157( .

وفي دراسة على عينة قوامها ( )157مف الذالور واإلناث تتراوح أعمارهـ مف  16حتى  47سنة،

توصؿ فاهي وآخروف ( )Fahey, et al, 1996إلى أف الصحة تؤثر اصورة جوهرية على رضا
الفرد عف الحياة  ،الما أنها تلعب دور العامؿ الوسيط ايف السف والرضا عف الحياة.
()Fahey et al, 1996: 443-446
الما توصؿ دورفماف ( )Dorfman, 1995: 192-199في دراسة على ( )451مف المحاليف
للتباعد ،إلى أف األمراض تؤثر سلاا على جودة الحياة لد

التهاب المفاصؿ هو أقو المناهات اعدـ الرضا لد السيدات.

الرجاؿ ،يليها اإلصااات ،اينما الاف

وفي مجاؿ عبلقة جودة الحياة امستو دخؿ الفرد ،أظهرت الدراسات المشار إليها في "مصر"

( )2006أف مستو الدخؿ ال يؤدي دو ار الاي ار في مستوىات السعادة اليومية .االرغـ مف أف أغلب
الناس يتصوروف أن لو الاف لديهـ مزيد مف الماؿ سيالوف لديهـ الالثير مف األشيا الممتعة أو راما

سعادة أالثر .اينما يظهر الواقع اأف ذوي الدخؿ األعلى يظهروف توت ار أالثر ،ويبضوف وقتا أقؿ في
األنشطة الترفيهية وفي عاـ ( )2004قاـ ااحثوف اد ارسة لبياس مستو جودة الحياة لد

عينة مف

األفراد ،إذ أنهـ طلاوا مف ( )909امرأة موظفة اتسجيؿ األنشطة التي قمف اها في األياـ الساابة

شعورهف تجاهها وقد تـ في الدراسة معرفة طايعة العبلقة ايف مستو الدخؿ ونساة الوقت المنبضي
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في حالة انفعالية سيئة لالؿ يوـ .وقد أشارت النتائج أف الذيف يبؿ دخلهـ السنوي عف (20.000

دوالر) يبضوف ( )%32مف وقتهـ في حالة انفعالية سيئة أالثر مف الذيف يفوؽ دخلهـ عف (10.000
دوال ار) .وقد الانت مجموعة الدخؿ المنخفض تبضي ( )%12فبط مف وقتهـ في حالة انفعالية سيئة
أالثر مف أولئؾ األالثر ثروة .وفي دراسة أخر في االتجا نفس أظهرت النتائج اأف ذوي الدخؿ

العالي لديهـ واجاات مرهبة ويعيشوف متعة أقؿ .ألنهـ يالرسوف مزيدا مف الوقت في العلـ والنبؿ
ورعاية األطفاؿ والتسوؽ ،والونهـ تحت تأثير الالثير مف الضغوط والتوتر وأالثر مف فئات الدخؿ

المنخفض (سليماف. )129-128 :2010 ،
وأارزت دراسة (رضواف )104-95 :2005 ،إسهامات علـ النفس التطايبي في اعض مجاالت
الحياة وجودتها مف خبلؿ جودة الايئة ،وجودة الحياة األسرية ،وجود الحياة التعليمية ،حيث تتمثؿ

جودة الحياة التعليمية في جودة المنهج وجودة إعداد المعلـ ،وجودة اإلدارة التعليمية .

ويبترح (أاو سريع وآخروف )228-205 :2006 ،نموذجا لتفسير وتبدير جودة الحياة يعتمد على

تصنيؼ المتغيرات المؤثرة في تشاليؿ جودة الحياة موزعة على اعديف هما :اعد المحددات الداخلية

وتشمؿ (تبدير الذات ،التديف ،الفاعلية الذاتية ،الصحة العامة ،البواـ الادني ،التفوؽ الدراسي)،واعد
المحددات الخارجية وتشمؿ (التوافؽ األسري ،الرضا عف الصداقة ،الدخؿ الشهري لؤلسرة ،نوعية

السالف ،العبلقة مع اآلخريف).

ويشير (هاشـ )140 :2001 ،أف الثبافة تلعب دو ار محوريا في تحديد مفهوـ جودة الحياة ،حيث

يبرر جود ( )Good, 1994أف وجهات النظر حوؿ جودة الحياة تختلؼ مف ثبافة ألخر  ،ففي

الدنمارؾ مثبل ،أف يعيش الفرد حياة جيدة تعني قدرة الفرد على تحديد مجر حيات والحصوؿ على
فرص لتحبيؽ الذات ،والتي تستند إلى أحبلـ الفرد ورؤيت ورغاات وحاجات  ،وهذا يعني أف الظروؼ
الضرورية لؤلفراد لتحبيؽ مثؿ هذ الحياة الجيدة في ضو النظاـ االجتماعي ،والعبلقات االجتماعية،
والخارات اإليجااية أما في ألمانيا فإف جودة الحياة تشير إلى مختلؼ المواقؼ والفترات الحياتية ،التي

تعتار مواقؼ الحياة الموضوعية والعوامؿ الذاتية واالجتماعية (الرضا والرفاهية) هي المرجعية ،إال أف

المفهوـ ينظر إلي مف منظور ذاتي.

ويضيؼ اليث وهيؿ ( )Keith & heal, 1996: 273-294إلى أف جودة الحياة تحوز على

اهتماـ الاير في الدراسات عار الثبافية ،وقد أثارت هذ الدراسات تساؤالت عدة  ،الما أارزت مجموعة
مف التحديات منها :عالمية النتائج ،وتالافؤ المفاهيـ ايف الثبافات المتعددة ومأزؽ الوقوع في سطحية
المفاهيـ .اينما يجب إدراؾ هذ الصعواات ووضعها في االعتاار ،فإف حبيبة التفاعؿ ايف الثبافات

المختلفة تجعؿ دراسة لمفهوـ عار الثبافات أم ار ضروريا .ويضيؼ اليؼ وهؿ أن مف الاديهي أف
تعتار جودة الحياة ظاهرة ذاتية تتأثر اصورة جوهرية اخارات الفرد ،الما أف قياس مدرالات الفرد
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الذاتية لخارات الحياتية يجب أف يتضمف اعض العوامؿ مثؿ العبلقات واألنشطة والرفاهية المادية
والصبلحية الجسدية والنمو الشخصي والرضا والسعادة ،وتتضمف ردود األفعاؿ الذاتية هذ المالونات

االنفعالية والمعرفية للخارة ،والتي ترتاط االخارات الثبافية .واف اعض الحبائؽ واألساسيات في ثبافة
معينة مثؿ األخبلؽ تعتار عالمية ،وال تبتصر على ثبافة محددة ،اينما ترتاط اعضها االثبافة الخاصة

االمجتمع (مثؿ العادات والتباليد) ومف الصعب ترجمتها إلى ثبافة أخر  ،وهذ الفروؽ يمالف أف تؤثر
على صدؽ المبارنات ايف الثبافات ،وتعميـ النتائج الخاصة اثبافة على أخر وهذا ينطاؽ على جودة

الحياة التي يمالف أف تختلؼ محدداتها مف ثبافة ألخر .
ويشير روجرسوف ( )Rogerson, 1999: 969-986إلى أف جودة الحياة ترتاط اايئة الفرد،
وهذا يادو في تراليز العيديد مف الدراسات إلدراؾ الفرد لجودة الحياة ،حيث يهاجر الفرد مف ايئة إلى

أخر  ،العتباد اأف الرفاهية في الايئة الجديدة أيسر وأفضؿ .وير الالثير مف الااحثيف أف جودة
الحياة مفهوـ محلي أالثر من عالميا ،خاصة في العوامؿ المحلية المرتاطة والمحددة لهذا المفهوـ.
الما ويشير لوتف وآخروف (  )Lawton, et al, 1999: 169: 199إلى أف الاحث في جودة

الحياة خبلؿ العبود البليلة الماضية ل جذور في سيالولوجية االستثارة ،والتي يدور محورها األساسي
حوؿ وظيفة العوامؿ الايئية المحددات للسلوؾ والوجدانية ،الما يرالز هذا االتجا على مجاالت الحياة
اليومية ذات الصلة ،وتحديد أاعادها ،وتحديد االختبلفات في السلوؾ والجوانب الوجدانية المرتاطة
االخصائص الشخصية (مثبل السف والجنس والصحة) وخصائص الايئة (النظاـ االجتماعي ،الجيراف،

الرعاية الصحية  ...إل ).

ويؤالد تشااـ انوالرالهػاـ ( )Chapman &Larkham, 1999علػى دور الايئػة والعوامػؿ الثبافيػة
المحػػددات لجػػودة الحيػػاة ،حيػػث يشػػير إلػػى أف العنصػػر األساسػػي فػػي اللمػػة جػػودة  Qualityيالمػػف فػػي
العبلقة االنفعالية البوية ايف الفرد وايئت  ،هذ العبلقة التي تتوسطها أحاسيس الفرد ومدرالات وتختلؼ

هذ األشيا مف فرد آلخر ااختبلؼ الثبافة والبيـ والخلفيات الخاصة االؿ منهـ.
(هاشـ)141 :2001 ،
وتر (أاو غزالة )261 :2007 ،أف معنى الحياة لها أثر إيجااي على الصحة النفسية
ومخرجاتها المختلفة ،وهذا ما أشارت إلي نتائج دراسات عديدة مف أف جودة الحياة ترتاط ارتااطا

إيجاايا مع المتغيرات التالية :السعادة ،وتبدير الذات ،والمسئولية االجتماعية ،وقوة األنا والتحالـ
الذاتي ،والتوج الديني الجوهري ،والضاط والداخلي ،والرضا عف الحياة ،الصبلاة النفسية في مواجهة

الضغوط ،والتواليدية ،والتوج نحو اإلنجاز ،والميؿ للتدار والتحالـ ،والاحث عف اإلثار .وارتاط سلاا
االعدوانية ،والوحدة النفسية وهذا ما أشارت إلي نتائج دراسة سهير سالـ ( )2005وفضؿ عاد الصمد
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( ،)2002ومحمد عاد التواب ( ،)2000وخيري عبلـ ( ،)1998وهاروف الرشيدي (،)1995
ورناشاو ( ،)Earnshaw, 2003وفيرازي ( ،)Verazee, 2001ودالزاري (،)Delazzari, 2000

وزواير ( ،)Zubair, 1999وشيؾ ( ،)Shek, 1993وزيالاوشامارليف ( Zika& Chamberlain,
.)1992
ويستنتج الباحث مف خبلؿ ما ساؽ أف هناؾ الالثير مف المتغيرات التي تؤثر في جودة حياة
الفرد وتختلؼ هذ المتغيرات في قوة تأثيرها حسب طايعة الفرد أو الايئة التي يعيش فيها أو ثبافة

المجتمع المحيط ا  ،وهو يتفؽ اذلؾ مع الؿ مف تشااملر وانوالرالهاـ في إشارتهما لدور الايئة
والعوامؿ الثبافية وهو ما أشار إلي الذلؾ روجرسوف واليث وهيؿ وغيرهـ.
ويضيؼ الباحث أيضا أف جودة حياة الفرد الصحية واألسرية والنفسية ترتاط اعبلقة إيجااية مع
جودة الحياة ،وهذا واضح في دراسة الؿ مف (دورفماف( ،)ٜٜٔ٘ ،مارتف( ،)ٜٜٔٗ ،فاهي وآخروف،
 ،)ٜٜٔٙفي جانب الصحة العامة .والؿ مف (اايلي( ،)ٜٜٔٛ ،داموش وآخروف( ،)ٜٜٔٚ ،آدمز

وآخروف( ،)ٜٜٔٙ ،رضواف ،)ٕٓٓ٘ ،في جانب الحياة األسرية .والؿ مف (هوانر وديو،)ٜٜٔٙ ،

(رامانايا وآخروف ،)ٜٜٔٚ ،والذلؾ ما أشارت إلي (أاو غزالة )ٕٓٓٚ ،في الجوانب النفسية للفرد.

مكونا جودة الحياة :
إف جودة الحياة لد

الفرد ال ترتاط امحددات الشخصية فبط ،وال االمجاالت وموضوعات الحياة

المختلفة ،وانما أيضا االمتغيرات المرتاطة ااألفراد الذيف يالونوف في مجاؿ إدراال الشخصي الاآلاا
واألمهات واألخوة واألقارب ،واألصدقا  ،وجودة الحياة تشمؿ جوانب الحياة التي يدرالها الفرد الافة ،

وير ( محمد  )231 : ٕٓٔٔ ،اأف مالونات الرضا عف الحياة تشمؿ مجموعة مف األاعاد

التي تبيس جودة الحياة لد األفراد وهي:

-1مالونات موضوعية :وتشمؿ المالونات التالية :الصحة الادنية ،مستو

المعيشة ،العبلقات

االجتماعية ،العبلقات األسرية ،األنشطة المجتمعية ،الصحة النفسية ،العمؿ ،فلسفة الحياة ،الحبوؽ،

وقت الفراغ.

-2المالونات الذاتية :وهي عاارة عف (اإلدراؾ الذاتي ،خصائص شخصية الفرد).
أما شالوؾ ( )Schalock, 2002فيري اأف مالونات جودة الحياة عاارة عف ثبلثة مالونات وهي:
 المالونات الذاتية :التبييـ الشخصي مف خبلؿ الرضا والسعادة.
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 المالونات الموضوعية :التبييـ الوظيفي ومبلحظة المشارالة ،الظروؼ واألحداث الايئية،
التفاعؿ في األنشطة اليومية ،تبرير المصير ،التحالـ الشخصي ،أوضاع الدور ،التعليـ،

المهنة ،المسالف.

 المالونات الخارجية :المنائات االجتماعية ،مستو العيشة ،مستو العمؿ ،توقعات الحياة.

النماذج و االتجاىات المفسرة لجودة الحياة:
هناؾ العديد مف النظريات التي حاولت تفسير مفهوـ جودة الحياة ،وشعور الفرد اجودة الحياة،

في محاولة للتأثير إيجااا على درجة الجودة التي يشعرها ويدرالها الفرد لحيات .
نموذج ايفانس (:)Evans, 1994

وهو النموذج الذي انى على أساس الوجهة التالاملية لؤلطر النظرية لجودة الحياة لد الفرد ويتضمف:
 -1سمات الشخصية (تبدير الذات ،التفاؤؿ ،العصااية ،االناساطية) وهي عاارة عف سمات نااعة مف
الداخؿ ،وتشتمؿ على األاعاد المعرفية واالنفعالية.

-2الهنا الشخصي ويتضمف:

-

االنفعاؿ اإليجااي أو السلاي :ويالوف داخلي المصدر ،ومالوف انفعالي.
الرضا العاـ عف الحياة :ويالوف داخلي المصدر ،ومالوف معرفي.
محصلة جودة الحياة وتتضمف:
جودة الحياة السلوالية :وتالوف خارجية المصدر ،ومالوف معرفي.
جودة الحياة المتصلة االصحة :وتالوف داخلية أو خارجية المصدر ،وتتمثؿ في الجوانب المعرفية
(سليماف)60-59 :2009 ،

والوجدانية.

 نموذج فينوىوفن ()Veenhoven, 2000

وىو نموذج لتفسير جودة الحياة مكون من أربعة مفاىيم مرتبة وىي كالتالي :

ٔ .فرص الحياة ( :)Life Chanceوتنبسـ إلى اعديف أساسييف هما:

-

الجودة في البيئة الخارجية ( :)Quter Qualitiesوغالاا مصطلح جودة الحياة والهنا
يستخدماف اهذا المهني.
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-

الجودة المنبثقة من الداخل

(Ability

 :)Lifeوهي تشير إلى الايئة الداخلية للفرد

مف إمالانات وقدرات تمالن مف مجااهة المشالبلت الحياتية اطريبة أفضؿ.

ٕ .نتائج الحياة ( :)Life Resultsوتنقسم إلى:

ٔ .الفائدة أو المنفعة ( :)Utility of Lifeوهي تشير إلى جودة الحياة مف خبلؿ
المحصلة والتي يمالف الحالـ عليها في ضو قيـ الفرد والايئة ،أي استغبلؿ الايئة

الخارجية ،والتي تمثؿ رؤية الحياة على أنها جيدة.

ٕ .تبديـ أو تبدير الحياة :وتشير إلى جودة الحياة الما يراها الفرد ،حيث التبدير
الذاتي لها مثؿ الهنا الشخصي ،الرضا عف الحياة ،السعادة.

 نظرية فنتجودت وآخرون:
حيث تشير هذ النظرية إلى أن يمالف تفسير جودة الحياة مف خبلؿ ثبلثة أاعاد أساسية وهي
الالتالي :

-1جودة الحياة الذاتية :وتتمثؿ في الهنا  ،الرضا عف الحياة ،السعادة ،معنى الحياة.

 -2جودة الحياة الموضوعية أو الخارجية :وتتمثؿ في التنظيـ الايولوجي ،إدراؾ اإلمالانات الحياتية،
انجاز الحاجات ،المعايير الثبافية.

(سليماف)61 :2009 ،

-3الوج الايولوجي التي تشير إلى الوجود الاشري.

االتجاىات المفسرة لجودة الحياة:
يوجد ثبلث اتجاهات رئيسية في تفسير جودة الحياة وهي:

-1االتجاه االجتماعي :

ير "هانالس المير" ( )1984إف االهتماـ ادراسة جودة الحياة قد ادأ منذ فترة طويلة وقد رالزت

الدراسات على مؤشرات الموضوعية في الحياة مثؿ المعدالت المواليد ،معدالت الوفيات ،معدؿ
ضحايا المرض ،نوعية السالف ،المستوىات التعليمية ألفراد المجتمع ،إضافة إلى مستو الدخؿ وهذ

المؤشرات تختلؼ مف مجتمع إلى آخر ،وترتاط جودة الحياة اطايعة العمؿ الذي يبوـ ا الفرد وما
يجني الفرد مف عائد مادي مف و ار عمل والمالانة المهنية للفرد وتأثير على الحياة وير العديد مف

الااحثيف إف عبلقة الفرد مع زمبل تعد مف العوامؿ العالة في تحبيؽ جودة الحياة فهي تؤثر ادرجة

م لحوظة على رضا أو عدـ رضا العامؿ عف عملة ،حيث ير الاعض أن يجب االهتماـ أالثر
انوعية العبلقات االجتماعية أالثر مف االهتماـ االجانب الالمي مف العبلقات.
(نعيسة.)145 :2004 ،
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-2االتجاه النفسي:
ينظر الى مفهوـ جودة الحياة وفؽ للمنظور النفسي على أن " الانا الاللي الشامؿ الذي يتالوف مف
المتغيرات المتنوعة التي تهدؼ إلى اشااع الحاجات االساسية  ،لؤلفراد الذيف يعيشوف في نطاؽ هذ

الحياة احيث يمالف قياس هذا االشااع امؤشرات موضوعية و مؤشرات ذاتية " .

في حيف ير الاعض أف جوهر جودة الحياة يالمف عند إشااع الحاجات ،وفبا لمادأ إشااع الحاجات
المالوف أساسي لجودة الحياة  ،وذلؾ وفبا لمادأ اشااع الحاجات ( ماسلو )  ،و الذي صنؼ الحاجات

الى خمسة مستوىات ( هرـ ماسلو للحاجات ):
 الحاجات الفسيولوجية
 الحاجة لؤلمف .

 الحاجة لبلنتما .

 الحاجة لتبدير الذات .

 الحاجة لتحبيؽ الذات .
الما انتبؿ االنساف الي مرحلة جديدة مف السمو فرضت علي متطلاات و حاجات جديدة لهذ

المرحلة  ،تلح على االشااع  ،مما يجعؿ الفرد يشعر اضرورة مواجهة متطلاات الحياة في
المرحلة الجديدة فيظهر الرضا في حالة االشااع أو عدـ الرضا في حالة عدـ االشااع نتيجة
لتوفر مستو مناسب مف جودة الحياة  ،و هنا نستطيع البوؿ  :أف جودة الحياة تتضمف
االستمتاع االظروؼ المادية في الايئة الخارجية واالحساس اتحسف الحاؿ  ،و اشااع الحاجات ،

و الرضا عف الحياة  ،و ادراؾ الفرد لبو ومتضمنات حيات و شعور امعني الحياة  ،الى جانب

الصحة الجسمية اإليجااية  ،واحساس امعني السعادة وصوال الي العيش في حياة متناغمة
متوافبة مع جوهر االنساف و البيـ السائدة في المجتمع

( أاو حبلوة . ) ٕٗ : ٕٓٔٓ ،

-3االتجاه الطبي:
يهدؼ هذا المجاؿ إلى تحسيف جودة الحياة لؤلفراد الذيف يعانوف مف األمراض الجسمية

المختلفة أو النفسية أو العبلية وذلؾ عف طريؽ الارامج اإلرشادية والعبلجية ،وتعتار جودة الحياة مف
الموضوعات الشائعة للمحاضرات التي يتعلؽ االوضع الصحي وفي تطوير الصحة ،فبد زاد اهتماـ
األطاا المختصيف في الشؤوف االجتماعية والااحثيف في العلوـ االجتماعية لتعزيز ورفع جودة الحياة

لد المرضى مف خبلؿ توفير الدعـ النفسي والسيالولوجي لهـ.
في حيف ير قسـ الصحة اجامعة "تورينتو" االندا أف الهدؼ النهائي مف دارسة جودة الحياة هو

تطايؽ ذلؾ على حياة الناس لتعيش األفراد فيها ويتـ االستمتاع اها.
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رغـ أف هناؾ اتجاهات مختلفة ومتنوعة لتفسير جودة الحياة أال أنها مالملة لاعضها مف أجؿ
الوصوؿ إلى رضا عف الحياة()PENWICK, 2002/www.utoronto.ca/90
نظ ار لعد وجودة معايير واضحة ومحددة لبياس مفهوـ جودة الحياة ،لذا الاف هناؾ حذر شديد
لعمؿ قياس لجودة الحياة مع ضرورة هذا البياس ولتخصيص مصادر للرعاية الصحة.
()King & Hinds, 1996
واألاحاث التي تتعلؽ اجودة الحياة أظهرت الفرؽ ما ايف تبييـ جودة الحياة الذي يبوـ ا
مبدمو الخدمات الصحة وايف المرضى .وعند مناقشة مفهوـ جودة الحياة مف المهـ أف نميز هذا
المفهوـ عف مفاهيـ ذات عبلقة ولالف تختلؼ مف حيث المضموف مثؿ الصحة الجيدة ،الحالة

الص حية ،الرضا عف الحياة ،واألمؿ ومف المهـ تبييـ العبلقة ما ايف الثبافة وجودة الحياة ألف اإلدراؾ
لجودة الحياة ذو ارتااط وثيؽ مع الحدود الثبافية واليت تختلؼ مف مجتمع لمجتمع.

جهد قليؿ تـ اذل في األاحاث اليت توضح العبلقة ما ايف البضايا الثبافية وجودة الحياة مف

حيث تأثير الثبافة عليها)Fowlie and others, 1989: 55( .

هناؾ اعض األمور التي يمالف مف خبللها قياس جودة الحياة وهي أمور يمالف قياسها مثؿ:
الحالة الصحية ،قاالية الحرالة ،جودة المنزؿ وغيرها.
وهناؾ أمور أخر لبياس جودة الحياة عف طريؽ الحصوؿ على معلومات دقيبة عف حياة
الشخص أو مد

الفا ة وفعالية النظاـ الذي احياة اإلنساف مثؿ توزيع الدخؿ ،توفر الوصوؿ إلى

الخدمات الصحية وغيرها.

وهناؾ سؤاؿ آخر عف قياس جودة الحياة ويالوف هذا البياس مستندا على قيمة الجودة مثؿ مد
قدرة اإلنساف على االستببللية والتحالـ ،تعتار مؤش ار على جودة حياة جيدة أو وقد توصؼ لاعض

األشخاص وليس للجميع)Raphel and others, 1996( .

إف تبييـ نوعية جودة الحياة هو أمر معبد وذلؾ اساب حبيبة أن ال يوجد تعريؼ عالمي واضح

أو تفؽ علي لجودة الحياة.

ف ي الماضي الثير مف الااحثيف قاموا ابياس األمر مف جانب واحد مثؿ الوظائؼ الفسيولوجية،
االعتاارات االقتصادية ،أو الوظائؼ الجنسية.
امعنى أالثر شمولية ويضيؼ جوانب أخر سوا الانت جسدية أو اجتماعية أو عبلية تتعلؽ
ااستجااة األفراد للمرض أي االنتباؿ مف النظرة السلاية للمرض إلى نظرة ايجااية أو النظرة للصحة
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وليس للمرض ،في حيف ذهب آخريف إلى جانب آخر مثؿ الذي يوجها اتعرؼ معنى جودة الحياة
مف جوانب استجااة الجسـ المرض إلى التشخيص االجتماعي لجودة الحياة وراط المصطلح ايف
التاليؼ والرضا عف الحياة الذي يعيش األفراد مع مجتمعهـ امعنى أن اللما زاد التاليؼ والرضا عف

الحياة اللما الانت جودة الحياة أفضؿ امعنى انتباؿ تعريؼ جودة الحياة وراطها ابضايا تغيير السلوؾ،

وهذ النظرة تتناسؽ مع نظرة العامليف في مجاؿ الحصة وترالز نظرتهـ على:

()Green &Kreuter, 1991
أ -منع المرض.

ب -الحالة الصحة.
ت -سلوؾ ونمط الحياة.
ث -التعليـ الصحي.

وأخي ار الاف هناؾ المفهوـ األخير لجودة الحياة وهو التراليز على تطوير الصحة

( )Rootmannand others, 1992والذي راط ايف جودة الحياة وايف درجة استمتاع الفرد االؿ
اإلمالانيات المتاحة احيات وتسخير اإلمالانيات الصحية الموجودة لتطوير هذا المفهوـ.

وخبلصة األمر هي أف الااحثيف اقتاسا تعريؼ منظمة الصحة العالمية والذي عرؼ جودة الحياة

اأن مفهوـ متعدد الجوانب وعرفت االتالي "إدراؾ األفراد لمواقعهـ في الحياة سياؽ نظاـ الثبافة والبيـ
التي يعيشونها وعبلقة هذا األمر مع أهدافهـ ومعاييرهـ واعتااراتهـ"
التعريؼ يشمؿ ستة مجاالت واسعة:
أ -الصحة الجسدية.

ب -الحالة النفسية.

ت -مستو االستببللية.
ث -العبلقات االجتماعية.
ج -المميزات الايئية.

ح -االعتاارات الدينية.
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قمق المستقبل ()Future – Anxiety

المقدمة
يعد البلؽ مف االنفعاالت اإلنسانية األساسية وجز طايعي في آليات السلوؾ اإلنساني ،وهو
يمثؿ أحد أهـ االضطرااات النفسية المؤثرة على صحة الفرد ومستبال  ،إضافة إلى تأثير السلاي على

مجاالت الحياة المختلفة .حيث احتؿ البلؽ في الفترة األخيرة الصدارة ايف االضطرااات النفسية

لدرجة أف الاعض أطلؽ على هذا العصر "عصر البلؽ".

و يعتار البلؽ آفة العصر الحديث  ،والما يعد ظاهر نفسية ذات انتشار واسع في أنحا العالـ و

هو ميبلد للتعبيدات المادية و المعنوية التي غزت المجتمعات فهو يسيطر على ذات األنساف و
أفالار فلذلؾ ال يعتار البلؽ حالة وراثية  ،اؿ حالة مالتساة مف ايئة االنساف .
حيث يبوؿ ( المشيخي  ) ٔ٘ : ٕٜٓٓ ،أف البلؽ يعد مف االنفعاالت االنسانية االساسية و جز

طايعي في آليات السلوؾ اإلنساني وهو يمثؿ أحد أهـ االضطرااات المؤثرة على صحة الفرد و
مستبال اضافة الى تأثير السلاي على مجاالت الحياة المختلفة  ،لذلؾ يعتار البلؽ مف العوامؿ

الرئيسي ة المؤثرة في الشخصية االنسانية  ،وموضع البلؽ الاف وال زاؿ مف أهـ الموضوعات التي
تفرض نفسها دايما على اجتهادات الااحثيف في العلوـ االنسانية لما ل مف أهمية وعمؽ و ارتااط

اأغلب المشالبلت النفسية .

الما يشير دياب في دراست  2001إلى أف حياة الشااب تواج عوائؽ اايئية الايرة ومتنوعة قد
تدفع في الثير مف األحياف إلى الشعور ااالضطراب والبلؽ النتيجة ألحداث الماضي المؤلمة أو

إمالانات الحاضر المتواضعة  ،ومف ثـ يتالوف لدي الشعور االبلؽ تجا المستباؿ.

(دياب)436:2001،
حيث يعتار أف البلؽ صاحب اإلنساف منذ اداية وجود  ،نتيجة ما الاف يواج مف الجوع والمرض

وأخطار الطايعية والوارثها وويبلت الحروب والنزاعات ،في صراع مف أجؿ الحياة .وفي هذا العصر
أصاح اإلنساف يواج ظروؼ أالثر شدة وتعبيد نتيجة سرعة التبدـ التالنولوجي والصناعي الهائؿ في

جميع المجاالت ،ومنها المجاالت العسالرية وتطور األسلحة المدمرة ،والتهديد ااستخداـ األسلحة
النووية في الصراعات والحروب ،فضبل عف التغيير االجتماعي والتفالؾ العائلي امختلؼ أشالال

وزيادة أعاا الحياة ومتطلااتها .واف نساة عالية مف الناس أصاحوا يعانوف مف األمراض العضوية
وحاالت خطيرة الالجلطة الدماغية والجلطة البلاية وقرحة المعدة والبولوف العصاي نتيجة الضغوط

الحياتية وتعرضهـ للبلؽ ااستمرار (عثماف.)13:2001 ،
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فالمجتمعات العصرية لـ تعد ضحايا المجاعات واألمراض واألوائة ولالف حلت محلها واتأثير
أالثر قسوة جيوش مف األوائة النفسية الحديثة تلؾ هي البلؽ واالالتئاب والوسواس واالضطرااات

الشخصية والذهنية لذا هو عصر البلؽ والشالوؾ واألوهاـ (الخالدي(114:2001،

والبلؽ يعد المادة الخاـ التي تتشالؿ في جميع االضطرااات واألمراض النفسية والعبلية وذلؾ حاؿ

الون فائؽ الشدة أو مسرفا في االنخفاض أما البلؽ المتوسط فهو البلؽ السوي الدافعي الذي يالمف
و ار الؿ تبدـ ملحوظ أو إنجاز موجب (حسيب .)381:2004،

ويضيؼ غالاير  GAPREYALأف أغلب ما يثير البلؽ هو المستباؿ حيث أننا عندما نشعر اعدـ

وضوح المستباؿ أو عدـ تحديد المستباؿ المهني نشعر ااإلحااط والبلؽ على الذات وعلى المستباؿ
والوجود( .غالاير.)410:1995،

حيث يمثؿ البلؽ النفسي المرتاة األولى في االنتشار ايف األمراض النفسية ألن يمثؿ مف (-30
 )%40مف االضطرااات العصااية ،وقد وجدت العديد مف الدراسات أن أالثر انتشا ار لد اإلناث من

لد الذالور ،الما أن ينتشر في الطفولة والمراهبة وسف التباعد والشيخوخة نتيجة للعديد مف األزمات

التي يمر اها األشخاص إااف الؿ مرحلة مف مراحؿ النمو( .شاذلي. )31:1999،

أف نبطة الاداية في االهتماـ امفهوـ المستبالية قد ولدت مف منظور فلسفي إذ تحدث (تايبلردي

شاردف) عف مفهوـ المستبالية في التاا (مستباؿ اإلنساف) عاـ 1964إال أف األالثر ورودا في
الالتااات األداية والنفسية هو ما طرح (ألفيف توفلر) عف مفهوـ (صدمة المستباؿ )1970وصدمة
المستباؿ (هي ظاهرة زمنية مف نتاج المعجؿ المطرد لسعة التغير في المجتمع) ،أنها صدمة الثبافية

للفرد ؼ نفس مجتمع وليس المجتمع األجناي( .الشمري) 195:2012 ،

وزاد االهتماـ ادارسة المستباؿ عبب الحرب العالمية الثانية حيث تـ االهتماـ ادراسة زمف

ا لمستباؿ ومنظور فضبل عف البيادة المستبالية مما زاد االهتماـ الاستراتيجيات التعلـ وأدوات البياس
الفرعي المستباؿ)David passig, p22, 2011( .

حيث ا ستخدـ مصطلح المستباؿ للتعاير عف الزمف اآلتي وما يمالف أف يبع مف حدود في في

أف المستباؿ زماف يبع
مبااؿ الماضي ،وأف الفبلسفة البدما أسهموا في تطوير المستبالية الحديثة و ّ
أف الحاضر حامؿ للمستباؿ.
أماـ األشخاص ويمالف التعرؼ علي إلى جانب الماضي والحاضر الما ّ
(زيارة)27:1986،

وير الباحث أف موضوع قلؽ المستباؿ يعتار موضوع قديـ متجدد وسيابى الذلؾ وهذا ما يتضح

مف البلـ العلما منذ عشرات السنيف ،وأف ما يميز هذا الموضوع هو التغيرات السريعة التي تحصؿ
مف حولنا والتي تساهـ في زيادة نساة قلؽ المستباؿ إذا لـ يتـ التعامؿ معها انفس نسؽ سرعتها
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واستطاعة اإلنساف أف يتاليؼ معها ،حيث سيبوـ الااحث اعرض المحاور والموضوعات المتعلبة
االبلؽ للوصوؿ الي مفهوـ قلؽ المستباؿ .

تعريف القمق( لغة واصطالحا ):
 المعنى المغوي لمقمق:
ورد في لساف العرب الاف منظور معنى البلؽ ،هو االنزعاج ،فيباؿ قلؽ الشي قلبا ،فهو قلؽ

ومببلؽ ،وأقلؽ الشي مف مالان  ،وقلب  :أي حرال  ،والبلؽ أيضا أف ال يستبر في مالاف واحد.

(ااف منظور)145/3 : ٕٖٓٓ،
الما أف اللمة قلؽ (  ، ) Anxiousمشتبة مف اللمة التينية و تعني مشاالؿ داخؿ عبؿ المر نتيجة
حادث غير محدث  ،و نفس هذ الاللمة البلتينية لها عبلقة االلغة اإلغريبية و تعني الضغط ابوة أو

الالفاح ( زغير . ) ٔ٘ : ٕٓٔٓ ،

وفي الصحاح البلؽ امعنى االنزعاج ،يباؿ اات قلبا ،وأقلب غير (الجوهري.)1987 ،
 المعنى االصطالحي لمقمق:
هو الحالة مف التوتر الشامؿ والمستمر الذي يحدث للفرد نتيجة توقع لخطر يهدد سوا الاف هذا

الخطر الحبيبي أو رمزي يصاحا خوؼ غامض ااإلضافة إلى اعض األعراض النفسية والجسمية.

(زهراف)367:1997،
وقد حدد معجـ علـ النفس والطب البلؽ اأن  :شعور عاـ االفزع والخوؼ مف شر مرتبب والارثة

توشؾ أف تحدث (عاد الحميد والفافي.)30:1989،

أما في موسوعة علـ النفس فبد عرف رزوؽ ( )221:1992اأن  :البلؽ السااح على غير هد ،

وادوف هدؼ معيف ،فبل يمالف إرجاع أو إسناد إلى أي وضع خاص أو ساب معيف.

ويعتار اعض الالتاب أف البلؽ ما هو إال فشؿ في دفاعات الفرد ،تلؾ الدفاعات التي تستهدؼ

حماية الفرد مف مواجهة مخاوؼ وقلؽ الخارات الماضية ،مثؿ هذا الفشؿ الجزئي يسمح اطهور نوع

اع ألسااب هذا الخوؼ.
غامض مف الخوؼ على حيز الشعور وال يوجد لد الفرد إدراؾ و ٍ

(اني جاار وآخروف)324 :2002 ،
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مفيوم القمق :
إف المتتاع لمفهوـ البلؽ لد

الااحثيف والدارسيف والمختصيف يجد تااينا ملحوظا في نظرتهـ

وتفسيرهـ لمفهوـ البلؽ ،ويرجع هذا التاايف الختبلؼ مجاالت دراسة البلؽ ،لذا في هذا الجز عرض

مجموعة مف آ ار وتعريفات للااحثيف والمختصيف اعلـ النفس حوؿ مفهوـ البلؽ.

ويعرؼ زهراف البلؽ ا أن حالة توتر شامؿ نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث

ويصاحا خوؼ غامض وأعراض نفسية جسمية ،لذا يمالف اعتاار البلؽ انفعاال مرالاا مف الخوؼ

وتوقع التهديد والخطر (زهراف.)484 :1997 ،

والبلؽ هو شعور عاـ االفزع والخوؼ مف شر مرتبب والارثة توشؾ أف تحدث ،وهو استجااة لتهديد

غير محدد ،الثي ار ما يدر عف الصراعات البلشعورية ومشاعر عدـ األمف والنزاعات الغريزية
الممنوعة المناعثة مف داخؿ النفس وفي الحالتيف يهيئ الجسـ إمالانيات لمواجهة التهديد ،فتتوتر

العضبلت ،وتسارع النفس وناضات البلب (فراج)219 :2006 ،

تعرؼ الجمعية األمريالية للطب النفسي البلؽ على أن خوؼ وتوتر وضيؽ يناع مف توقع خطر
ما يالوف مصدر مجهوال إلى درجة الايرة ويعد مصدر الذلؾ غير واضح ويصاحب البل مف البلؽ
والخوؼ اعض التغيرات الفسيولوجية لد الفرد

(. )American psychiatric Association, 1994: 435
أما(العناني )111 :2000 ،فتر أف البلؽ عاارة عف إشارة إلنذار شخص ما مف حدوث الارثة

أو إحساس االضياع في موقؼ شديد الدافعية مع شعور هذا الشخص اعدـ التراليز والتشتت والعجز
عف الوصوؿ إلى حؿ .
ومف خبلؿ التعريفات الساابة ير الباحث أف البلؽ  :عاارة عف ردة فعؿ طايعية للحالة
المزاجية التي تصاحب الشخص في موقؼ معيف وقد يصاحا مجموعة مف التغيرات واالضطرااات
التي تتبلشى اشالؿ تدريجي عند وصوؿ الشخص لحالة مف االستبرار اعد زواؿ المثيرات المسااة

للبلؽ.

التعريف السيكولوجي لمقمق :
اختلفت تعريفات البلؽ اتعدد واختبلؼ الااحثيف ،عبلوة على اختبلؼ وجهات نظرهـ نحو
التعريؼ األمثؿ و األدؽ والشامؿ ل  ،السيما تداخؿ اعض المفاهيـ النفسية الالخوؼ والتوتر والتهديد.
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ويعرؼ "عاد الخالؽ" البلؽ العصااي اأن انفعاؿ غير سار ،وشعور مالدر اتهديد أو هدـ مبيـ،
وعدـ راحة واستبرار ،وهو الذلؾ إحساس االتوتر والشد ،وخوؼ دائـ ال مارر ل مف الناحية

الموضوعية وغالاا ما يتعلؽ هذا الخوؼ االمستباؿ والمجهوؿ ،الما ويتضمف البلؽ استجااة مفرطة
لمواقؼ ال تعني خط ار حبيبيا ،والتي قد ال تخرج في الواقع عف إطار الحياة العادية ،لالف الفرد الذي
يعاني مف البلؽ يستجيب لها غالاا الما لو الانت ضرورات ملحة ،أو مواقؼ تصعب مواجهتها.

(عاد الخالؽ)27 :1987 ،
وتر (العناني )112 :2000 ،اأن إشارة إنذار نحو الارثة توشؾ أف تبع واحساس االضياع في

موقؼ شديد الدافعية مع عدـ التراليز والعجز عف الوصوؿ على حؿ مثمر.

ويفسر اأن عاارة عف إحساس الفرد االرعب المستمر والخوؼ تجا قيـ معينة احيث يالوف الفرد

حاملها اداخل أو مف أحداث خارجية ال تارر وجود هذا اإلحساس ،فالبلؽ قد يعني مجموعة أحاسيس
ومشاعر افاعلية يدخؿ فيها الخوؼ واأللـ والتوقعات السيئة ،الما عرؼ اعض الااحثيف البلؽ أن

حالة مف التوتر الشامؿ الذي ينشأ خبلؿ صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد للتاليؼ ،وهو خارة انفعالية
مؤلمة يعاني منها الفرد عندما يشعر اخوؼ أو تهديد مف شي دوف أف يستطيع تحديد ادقة أو

اوضوح (منسي.)41-40 :2001 ،
ويعار (رضواف )233-232 :2002 ،عن اأن عاارة عف ردة فعؿ الفرد على الخطر الناجـ
عف الفبداف أو الفشؿ الواقعي أو المتصور والمهـ شخصيا للفرد ،حيث يشعر االتهديد ج ار هذا
الفبداف أو الفشؿ ،ويبصد االفبداف هو فبداف قيـ إنساف ما ،أو فبداف شي يملال ويبدر ايجاايا
ويرغب في االحتفاظ ا  ،الالصحة والعافية الجسدية والممتلالات المادية والحرية الشخصية ،وقدرت

على التصرؼ والفعؿ واحتراـ الذات أو تبديرها مف قاؿ اآلخريف ،ويمالف أف يالوف عاا ار أو نهائيا،
ويشمؿ على حاالت ثـ تبييمها اشالؿ إيجااي ،ايجاايا وصفات ومواضيع وعبلقات ،اما الفشؿ فيعني
أف المر يرغب في تحبيؽ هدؼ جذاب االنساة ل (الالنجاح في االمتحاف وتحبيؽ درجة جيدة أو

الميؿ لشريؾ) ويبوـ امحاولة للوصوؿ إلى هدف ويعاني في أثنا ذلؾ مف الفشؿ ،فالخسارة أو الفشؿ

اللذاف يلبي عليهما الفرد أهمية شخصية يمساف تصورات ذات قيمة مرالزية وحاجات وأهداؼ عليا ل

تـ تعديؿ مصطلح عصاب البلؽ حتى أسبط مف المجاؿ النفسي ،ليعرؼ امصطلح اضطراب البلؽ،

لذلؾ يبوؿ (غرااة )112 :2003 ،أن تـ اعتماد مصطلح إضراب البلؽ  anxiety disorderفي
الدليؿ التشخيصي األمريالي الثالث للطب النفسي اديبل عف مصطلح عصاب البلؽ.

الما ويعرؼ على أن حالة داخلية مؤلمة مف العصاية والتوتر والشعور االرهاة ويالوف مصحواا

اإحساسات جسمانية مختلفة واستجااات مثؿ سرعة الدقات البلب والخفباف والعرؽ واالرتعاش،
78

واضرااات المعدة والشعور ااالفتبار لمزيد مف الهوا في الرئتيف وآالـ في الصدر ،ويحث البلؽ إما
اشالؿ حاد أو اشالؿ مزمف ،ففي مشاللة البلؽ الحاد تحدث نواات فجائية في األعراض الحادة التي
تسيطر على المريض لعدة دقائؽ في المرة الواحدة تاعث في حالة مف الرعب المرضي ،ويبولوف اأن

أالثر إيبلما مف أية الة جسمية حادة أما البلؽ المزمف فيحتوي على أعراض أقؿ حدة ،وقد يالوف
الشالبلف مف المعوقات مما تجعؿ المريض يسعى لمساعدة الطايب ،ويختلؼ البلؽ عف الخوؼ في

أف للخوؼ سااا معروفا ومصادر محددة ،فالذي يخاؼ التعايش عند ساب معبوؿ لخوف  ،ويمالف
التناؤ اهذا الخوؼ ،أما في حالة البلؽ هناؾ خوؼ ولالف لساب مجهوؿ اؿ ال يجوز أف ال يالوف ثمة

ساب على اإلطبلؽ (الختاتنة.)212-211 :2012 ،

وعرؼ (عسالر )177 :2004،البلؽ اأن شعور غامض غير سار االتوجس والخوؼ والتحفز

والتوتر مصحوب عادة ااعض اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصاي البلإرادي
يأتي في نواات تتالر في نفس الفرد.
فالبلؽ حالة توتر شامؿ ومستمر نتيجة توقع خطر فعلي أو رمزي قد يحدث ،ويصاحاها غامض

وأعراض نفسية جسمية ،ويالوف المريض والأف لساف حالة يبوؿ :شاعر امصياة قادمة.

(زهراف)484 :2005 ،

تصنيفات القمق:
يبوؿ (منسي )43- 41:2001،إف أفضؿ تصنيفات البلؽ هو ما جا ا فرويد صاحب مدرسة

التحليؿ النفسي على النحو التالي:

 القمق الموضوعي ()Objective Anxiety
خارجي المنشأ ،قريب إلى الخوؼ ،ويطلؽ علي البلؽ الواقعي ( ،)Realistic Anxietyأو

الحبيبي ( )True Anxietyأو السوي ( ،)Normal Anxietyوذلؾ الرتااط اموضوع حبيؽ يحمؿ
خط ار حبيبا ،امعنى أف البلؽ ردة فعؿ مارر لخطر خارجي يلحؽ اتعامؿ الشخص مع ويتجنا .

 القمق العصابي ()Neurotic Anxiety
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وهو داخلي المنشأ ،هذا النوع مف البلؽ يحدث للفرد دوف أف يستطيع معرفة ساب مخاوف
(مصدر العلة) ،حيث يالوف الشعور اعدـ االرتياح وترقب المصائب دائـ ومستمر عند الفرد ،ويطلؽ

علي أحيانا االبلؽ الهائـ الطليؽ.

 القمق الخمقي أو الذاتي ()Moral Anxiety
منشأة الصراع الذي يحدث داخؿ الشخص (ضمير) ،وليس ايف الشخص والعبلـ ،فعند قيامة

اسلواليات تخالؼ عادات وتباليد وأعراؼ المجتمع ،فتنشأ خارات انفعالية مؤلمة تتالوف مف شعور

االذنب والخجؿ اساب ارتالاا هذ السلواليات المنافية لتباليد المجتمع.
ويضيف (زىران )485 :2005 ،تصنيفاً لمقمق العصابي وىو:

 القمق العام :الذي ال يرتاط اأي موضوع محدد اؿ نجد البلؽ غامضا وعاما وعائما ( – Free
.)Floating Anxiety
 القمق الثانوي :يالوف البلؽ عاارة عف عرض مف أعراض االضطرااات النفسية األخر  ،امعنى
أن عرضا مشترالا في جميع األمراض النفسية.
ويشر (غانـ )35 :2006 ،ااف الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرااع ،DSM IV, 2000

صنؼ البلؽ إلى:

 المخاوؼ الشاذة . Phobias البلؽ العاـ .Generalized Anxiety -اضطراب الهلع .Panic Attack

 اضطراب الوسواس البهري .Obsessive Compulsive Disorder -اضطراب األعصاب التالي للصدمة .post-Traumatic Disorder

 -اضطراب البلؽ غير مصنؼ في مالاف آخر .Anxiety Disorder N.O.S.

النظريات المفسرة لمقمق:
الااحث في موضوع البلؽ يجد العديد مف اآل ار والتفسيرات حوؿ هذا الموضوع وذلؾ اساب
أهمية موضوع البلؽ ،واساب أهمية الموضع لـ يغفؿ علما علـ النفس والفلسفة عف هذا الموضوع
وحاوؿ الؿ منهـ أف يفسر البلؽ حسب وجهة نظر وما يستند إلي مف معلومات ،ومف هذا المنطلؽ

نعرض النظريات التي فسرت البلؽ .
 .1النظرية التحميمية:
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يعد فرويد " "Freudرائد مدرسة التحليؿ النفسي ،مف أوائؿ مف تحدثوا عف البلؽ في علـ النفس،
حيث يري فرويد أف البلؽ نتاج الصراح ايف العناصر الشخصية الثبلثة ( الهو  ،و األنا  ،و األنا
االعلى )  ،و يعتار أف البلؽ شعور غامض غير سار محفوؼ االخوؼ و التحفيز و التوتر

مصحوب ااعض األعراض الجسمية  ،و علي فإف البلؽ يظهر في األصؿ الرد فعؿ لحالة خطر و

أشار الى البلؽ األوؿ الذي يتعرض ل الطفؿ عندما يستبؿ جسديا عف إم

( الريماف . ) ٕٛ : ٕٓٓٛ ،
و احسب فرويد فإن ال تعز نشأة هذا النوع مف البلؽ إلى مصدر خارجي ،فينشأ البلؽ العصااي

الميالانزيـ داخلي غير مدرؾ عندما تهدد "الهو  "IDاالتغلب على إشااعا األنا " Ego Defense

 "mechanistواشااع تلؾ المحفزات الغريزية التي ال تتوافؽ مع المجتمع على إشااعها والتي
جاهدت " األنا  "Egoفي سايؿ الاتها –فالبلؽ إشارة إنذار تطلؽ "لؤلنا" لتحفيزها على العمؿ االات
تلؾ الرغاات ،وغالاا ما تلجأ األنا في سايؿ ذلؾ إلى الحيؿ الدفاعية .غير أف استخدامها ال يؤدي إال
إلى راحة مؤقتة ،والبلؽ العصااي يمالف أف يظهر في صورة قلؽ عاـ ال يرتاط اموضوع محدد يشعر

في الفرد احالة مف الخوؼ العاـ المحدد ( .فهمي(23:1997 ،

واالرغـ مف انفصاؿ ينج " "Jungعف فرويد إال أن ذهب إلى أاعد مما قاؿ ا فرويد فبد أشار

ألهمية العوامؿ االجتماعية .انطبلقا مف نظريت في البلشعور الجمعي المؤالد لتأثير الخارات
البلشعورية مف األجياؿ الساابة الأساس لتالويف الشخصية وأيضا الأساس للبلؽ.
ومع تاعية أدلر " "Adlarأيضا لفرويد في اداية عمل االتحليؿ النفسي فبد طور نظريت الخاصة

حيث راط البلؽ امشاعر العجز والنبص مار از أهمة العوامؿ االجتماعية في تأاليد ذلؾ وخاصة
األسرية مها (التدليؿ الزائد للطفؿ أو ناذ والترتيب الميبلدي) يمالف أف تزيد مف مشاعر العجز وحدة

البلؽ( .حوالة.)71 ،1991 ،

ومهدت الؿ هذ األفالار لظهور جيؿ مف الفرويدييف الجدد الذيف قللوا مف أهمي العوامؿ

الايولوجية والغريزية مارزيف أهمية العوامؿ االجتماعية وأهمية فاعلية األنا ،فعلى سايؿ المثاؿ تؤالد

هورني  Hornyأهمي البلؽ األساسي رااطة إيا االحاجات األساسية التي ترتاط اشالؿ واضح االحب
والتباؿ والتعاطؼ وخاصة مف الوالديف ،مؤالدة أف انعداـ الدؼ العاطفي في األسرة وشعور االناذ

والحرماف مف العطؼ والحناف وسط عالـ عدواني هو أهـ مصدر مف مصادر البلؽ.

(فهمي)42 ،1997 ،
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والبلؽ مف المنظور الفرويدي هو لب العصاب ومحو  ،ويميز فرويد ايف ثبلث انواع مف البلؽ :
 القمق المعرفي  :وهو الذي ينتج مف اخطار واقعية موجودة في العالـ الخارجي للفرد. القمق األخالقي  :وهو عاارة عف الخوؼ مف الضمير وينتج عف الصراع مع األنا األعلى. القمق العصابي  :وهو عاارة عف خوؼ مف خروج رغاات الهو عف االنضااط ويشمؿ الخوؼمف العباب الذي ينتج عف ذلؾ ( يوسؼ .) ٜٙ-ٙٛ :ٕٓٓٔ ،
ومن ابرز وجيات نظر التحميمين في تفسيرىم لمقمق :
 ىاااورني  : Horneyت ػػري اف البل ػػؽ اس ػػتجااة انفعالي ػػة لخط ػػر يال ػػوف موجه ػػا ال ػػي المالون ػػاتاالساسػػية مػػف الشخصػػية  ،ومػػف اهػػـ العناصػػر الااعثػػة علػػي البلػػؽ هػػي  :الشػػعور االعػػدواف ،
العجز  ،الدونية  ،واف الثبافة او الايئة مف شانها اف توجد قد ار الاي ار مػف التػوتر والبلػؽ اذا مػا

احتوي علي التعبيدات واالحااطات  ،ومتناقضات فيشعر الفرد االتهديد وقلة الحيؿ والعجز.
(عثماف ) ٕٕ :ٕٓٓٔ،
-

بينما يفسر ادلر  : Adlerالبلؽ علي ان وليد التفاعؿ الدينامي ايف الفرد والمجتمع
ويري اف االنساف اذا حبؽ االنتما للمجتمع الذي يعيش في فاف هذا مدعاة لتبوية الروااط

االجتماعية التي تراط الفرد االمحيطيف في واالتالي امالانية تغلا علي احساس االنبص
والعجز والالسؿ (عثماف .)ٕٕ :ٕٓٓٔ،
-

ويري فروم  : Frommاف البلؽ نتيجة الضغوط الثبافية والايئية  ،واف المجتمع هو
المسئوؿ عف غالاية االضطرااات النفسية (حسانيف )ٚٙ :ٕٓٓٓ،

 .2النظرية السموكية:
يرالز السلواليوف على عملية التعلـ ويؤالدوف اأف اإلنساف يتعلـ البلؽ والخوؼ والسلوؾ المرضي
الما يتعلـ السلوؾ السوي .ويرالز األوائؿ مف السلواليوف أمثاؿ واطسف  Watsonواافلوؼ Pavlov
اف البلؽ ادور مزدوج فهو مف ناحية يمثؿ محف از ومف ناحية اخري مصد ار للتعزيز وذلؾ عف طريؽ
خفض البلؽ واالتالي فاف العباب يؤدي الي الؼ السلوؾ الغير مرغوب في واذلؾ يتولد البلؽ الذي

يعد صفة تعزيزية سلاية الي تعديؿ السلوؾ ولعؿ اهـ ما االد السلواليوف اف البلؽ هو استجااة شرطية

مؤلمة تحدد مصدر البلؽ عند الفرد (عثماف ) ٕ٘ :ٕٓٓٔ،
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الذلؾ أف عمليات التعليـ تتـ عف طريؽ اقتراف المثير الشرطي والمثير الطايعي ومف ثـ يستجيب
افراد لظاهرة الخوؼ أو البلؽ ويصاح الخوؼ مف المؤثر الشرطي دافعا مالتساا ،وعف طريؽ مادأ
التعميـ في تعلـ البلؽ والخوؼ يبلحظ أف المثيرات الشايهة لتلؾ التي تعلـ الالائف الحي أف يخاؼ أو
يبلؽ منها واألالثر تشاها اها هي األالثر إثارة للبلؽ أو الخوؼ( .الخالدي)66:2001 ،
وال تختلؼ نظرية سالنر Skinerالثي ار عف مسار التفسير االشتراطي الالبلسيالي ،إذ ير أف

السلوؾ اجماال اما في ذلؾ السلوؾ غير السوي والمرضي النتيجة لمرور الفرد اخارات مثيرة للبلؽ
عززت ادرجة جعلت منها مثي ار قويا ومستم ار لمثؿ هذ االضطرااات.)Monte, 1987: 34( .
وقد تطور الفالر السلوالي اظهور نظرية التعلـ االجتماعي لااندو ار " "Banduraالذي أالد أهمي

التفاعؿ المتاادؿ ايف المثيرات وخاصة االجتماعية منها والسلوؾ والعوامؿ الشخصية العبلية المعرفية
واالنفعالية الوجدانية ،واذلؾ ير أف ظهور البلؽ مرتاط احدوث مثيرات غير مرغوب فيها شريطة أف

يالوف لد

الفرد استعداد نفسي لظهروها متمثبل االمفهوـ السالب للفرد عف قدرات  .وعلي فإف البلؽ

واف عار عف استجااات امثيرات خارجية مؤلمة ،فإف هذا االرتااط يابى ارتااطا جزئيا مرتاطا مف
جانب آخر االسمات الشخصية العبلية منها والوجدانية ولعؿ مف أهمها مشاعر عدـ الالفاية التي

تعتار اوصفها معز از ذاتيا للبلؽ)Monte, 1987( .
 .3النظرية الوجودية واإلنسانية:
تمثؿ المدرسة اإلنسانية امتدادا للفالر الوجودي ،ولذا ير اإلنسانيوف أف البلؽ هو الخوؼ مف

المستباؿ وما قد يحمل مف أحداث تهدد وجود اإلنساف وتهدد إنسانيت ولهذا فإن المثير األساسي
للبلؽ ،الما يروف أف فشؿ الفرد في تحبيؽ أهداف وفشل في اختيار أسلوب حيات وخوف مف احتماؿ

حدوث الفشؿ في أف يحيا الحياة التي هو يريدها (عاد الغفار.)63:1976 ،

ولعؿ مف أهـ مف مثؿ هذا الفالر الؿ مف ماسلو  Maslowوروجرز  Rogersفيعتبد ماسلو أف

الالائنات الحية الاشرية تهتـ االنمو ادال مف عملها على تجنب االحااطات أو إعادة التوازف ،مما

يؤدي إلى البلؽ نتيجة لعدـ إشااع تلؾ الحاجات.

الما ير روجرز أف اإلنساف يشعر االبلؽ حيف يجد التعارض ايف إمالانيات وطموحات أو ايف

الذات الواقعية الممارسة ايف الذات المثالية وااختصار فإف الباالية للبلؽ تحدث عندما يالوف هناؾ
تعارض ايف ما يعيش الالائف العضوي وايف مفهوـ الذات (أاو العبل.)52:1990،
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 .4النظرية المعرفية:
يعد جورج اليلي مف علما النفس الذيف أعطوا المعرفة اإلنسانية وزنا في تفسير الشخصية في
حالتي السوا والمرض فير أف أي حدث قااؿ مختلؼ التغيرات وهذا يعني أف تعرض اإلنساف لبلؽ

يمالف تفسير اأالثر مف طريبة حتى للحالة الواحدة الما ير أف العلميات التي يبوـ اها الشخص وج

نفسيا االطرؽ التي يتوقع معها اإلحداث وعلى اعتاار أف عملية البلؽ ليست إال عملية توقع وخوؼ

مف المستباؿ( .انجلر.)62:1991،

تفالير معا ار عف تبويـ
ا
وير ايؾ " "Beckأف البلؽ انفعاؿ يظهر مع تنشيط الخوؼ الذي يعد
لخطر محتمؿ وأف أعراض البلؽ والمخاوؼ تادو معبولة للمريض الذي تسود تفالير موضوعات
الخطر ،التي قد تعار عف نفس امف خبلؿ تالرار التفالير المتصؿ اها وانخفاض البدرة على التفالير
المتعبؿ فيها وتبويمها اموضوعية .هذا يؤدي إلى تعميـ المثيرات المحدثة للبلؽ إلى الحد الذي يؤدي
إلى إدراؾ أي مثير أو موقؼ المهدد .فانتاا المريض يادو مرتاط اتصور او مفهوـ الخطر مع

انشغاؿ الااؿ الدائـ االمثيرات الخطيرة واساب تثات أو توقؼ معظـ انتاا المريض على المفاهيـ أو
المثيرات المتصلة االخطر ،فإن يفبد الثي ار مف البدرة على أف ينتبؿ فالر إلى عمليات أخر داخلية

إلى مثيرات أخر خارجية ،فموضوع الخطر ماالغ في  ،مع الميؿ إلى تهويؿ المآسي واألخطار

االفتراضية وجعلها مساوي لؤلخطار الحبيبية( .ااترسوف.)1990 ،
ويري ايزيف  : Eysenاف البلؽ هو ردة فعؿ صحي لؤلفالار الفعالة الاعيدة التي يتـ ادراالها

عموما  ،او للحالة المنفردة  ،وتتجلي وظيفت االون اشارة تنايهية ومفاجأة وتحتاج الي استعداد ،
االمر الذي يزيد مف انشغاؿ الااؿ والتفالير ااألحداث المستبالية (ٖٕ .)Eysen،ٜٜٕٔ:
ويري الباحث ان رغـ تعدد النظريات العلمية التي تحدثت في تحديد مفهوـ البلؽ لالف ما يمالف
استخبلص مف تفسيرات البلؽ التي قدمتها تلؾ النظريات  ،ان عملية تتعلؽ اشعور الفرد انوع مف
عدـ االرتياح وهو يستبرئ المستباؿ  ،فيخاؼ من ومف النتائج السلاية المتوقعة عن .
(المحاميد والسفافة.) ٖٕٔ :ٕٓٓٚ ،
الما أف أ غلب هذ النظريات تالاد تتفؽ علي اف البلؽ يعتار استجااة تصدر مف الفرد اذا ما
واجه تهديد في أي موقؼ مف مواقؼ الحياة  ،ولالف االختبلفات ايف وجهات النظر التي تعار عنها

النظريات المختلفة للبلؽ يترالز حوؿ مصدر التهديد المثير للبلؽ ( جمؿ الليؿ ) ٔ٘-ٔٙ: ٕٓٓ٘،
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لقمق المستقبل لدى الفرد أسباب قد حددىا ) ) Moline,1990في اآلتي:
 قلة إمالانيات  ،وعدـ قدرت على التاليؼ مع المشاالؿ التي يعاني منها. عدـ قدرت على فصؿ أماني عف التوقعات المانية على الواقع. التفالؾ األسري. الشعور اعدـ االنتما واالستبرار داخؿ األسرة أو المجتمع اصفة عامة. نبص البدرة على التالهف االمستباؿ ،وعدـ وجود معلومات الافية لدي لانا األفالار عفالمستباؿ ،والذلؾ تشو األفالار .

 الشعور اعدـ األماف واإلحساس االتمزؽ.صنف العنزي ( )63 :2010أسباب قمق المستقبل عمى النحو اآلتي :
 عدـ البدرة على التاليؼ مع المشالبلت العصرية. عدـ البدرة على الفصؿ ايف األمنيات والتوقعات المانية على الواقع. التفالؾ األسري واالجتماعي. الشعور اعدـ االنتما واالستبرار سوا داخؿ األسرة أو المؤسسة أو المجتمع اصفة عامة\. الشعور اعدـ األماف واإلحساس االتشتت.وترى مسعود ( )54-51 :2006أن أسباب قمق المستقبل ما يمي:
 نبص البدرة على التالهف االمستباؿ وعدـ وجود معلومات الافية انا األفالار وصياغتها. الشؾ لد الفرد امف يحيط ا وقدراتهـ على رعايت وتبديـ المساعدة. الخارات الشخصية المتراالمة ،واتجاهات الشخص الحياتية. تدني مستو البيـ الروحية واألخبلقية. -الضغوط النفسية وعدـ التاليؼ مع اآلخريف والمحيطيف.
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ويضيف الباحث أسباب أخرى لمقمق تتفق م موضوع الدراسة الحالي وىي:
 ضعؼ الوازع الديني لد األفراد الذيف يعانوف مف البلؽ اشالؿ عاـ وقلؽ المستباؿ اشاللالخاص.
 عدـ االستبرار السياسي واالقتصادي االجتماعي والتي تنعالس و تؤثر في مناحي الحياةاليومية اشالؿ ملحوظ .
 تأثير الايئة المحيطة وثبافتها ومعتبداتها في تالويف الانا الفالري لؤلفراد للتعامؿ مع أزماتاألمور.

 عدـ قدرة األفراد على التاليؼ والتماشي مع الواقع السياسي واالقتصادي الذي يعيش الفرد .ويعتار المستباؿ محرالا أساسيا للبلؽ ،ويلعب دو ار اار از في تعالير صفو الحياة عند األشخاص
المصاايف اهذا اإلضراب "قلؽ المستباؿ" ،ويعالس آثار السلاية على مجر حياة األفراد مما يؤخر

تحبيؽ الطموحات واإلنجازات والرغاات والتاليؼ مما ينتج عن فبد الشعور االراحة النفسية والطمأنينة.

التعامؿ مع األحداث والنظر إليها اطريبة سلاية ،وعدـ البدرة على التاليؼ مع المشاالؿ التي يعاني
منها الشخص والشعور اعدـ األماف.

سمات ذوي قمق المستقبل:
قلؽ المستباؿ مالوف معرفي قوي ،ويمالف البوؿ أف مالونات قلؽ المستباؿ معرفية أالثر منها

انفعالية وهي ترتاط عادة االخطر وترالز على المغاالة في تخميف قامة المستباؿ.

)(zalexei,1996:166
حيث يلجأ الشخص البلؽ إلى تضخيـ السلايات والتبليؿ مف شأف اإليجاايات ،وتعميـ الفشؿ
وتوقع الالوارث ويوـ الذات وذلؾ الل يرتاط االتالويف المعرفي واليفية إدراال وتفسير لؤلحداث.
(العجمي)29 :2004 ،
فاألشخاص الذين لدييم قمق مستقبل يتسمون بما يمي:
-1الشعور االعجز
-2ال يمالنهـ أف يادعوا

-3ال يمالنهـ تحبيؽ ذاتهـ
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-4نبص البدرة على مواجهة المستباؿ
-5الشعور االنبص

-6الشعور اعدـ األمف
-7ضعؼ الثبة ابدراتهـ وامالاناتهـ

-8إرجاع ما يحدث ل مف مواقؼ غير سارة إلى عوامؿ خارجية (معوض)54:1996،
اينما يشير زاليالي ) )Zalexei,1996:171إلى أف األفراد اللذيف يحصلوف على درجات عالية
في مباييس قلؽ المستباؿ يتميزوف اأنماط سلوالية ومعرفية إذ أنهـ :
ٔ .ال يخططوف للمستباؿ حتى ال يصااوا اخياة أمؿ.
ٕ .يتعاملوف مع أمور المستباؿ امرح أقؿ.

ٖ .يعانوف مف أعراض واضطرااات جسمية عندما يفالروف االمستباؿ فاللما زادت حدة البلؽ
زادت هذ األعراض وتعددت أنهـ يتعاملوف مع األمور الصغيرة مف أجؿ تأجيؿ البياـ

ااألعماؿ الهامة.

ٗ .يتعاملوف مع األمور الصغيرة مف أجؿ تأجيؿ البياـ ااألعماؿ الهامة.
٘ .يستخدموف اآلخريف لتأميف مستبالهـ على المستو االجتماعي .
 .ٙال يعتنوف اصحتهـ وأجسادهـ.

الما يتسـ األشخاص ذوي قلؽ المستباؿ عند (داينز )49:2006 ،االتالي :

-1استخداـ آليات دفاعية ذاتية مثؿ اإلزاحة والالات مف أجؿ التبليؿ مف شأف الحاالت السلاية.
-2االنسحاب مف األنشطة الانا ة وتجنب المخاطرة.

-3الحفاظ على الظروؼ الروتينية والطرؽ المعروفة في التعامؿ مع مواقؼ الحياة.
اآلثار المترتبة عمى قمق المستقبل:
يجمع الااحثوف والمهتموف اموضوع قلؽ المستباؿ أف قلؽ المستباؿ آثار السلاية الثيرة ومتعددة،
والمتتاع لمفهوـ قلؽ المستباؿ يجد أف هناؾ العديد مف اآلثار السلاي ة الما وضحها الااحثيف

والمهتميف االمجاؿ ومنها:

-1يفبد اإلنساف تماسال المعنوي ويصاح عرضة لبلنهيار العبلي والادني استنادا إلى أف اإلنساف
ال يستطيع أف يحيا إال اواسطة تطلع إلى المستباؿ.

-2الهروب مف الماضي والتشاؤـ وعدـ الثبة في أحد واستخداـ آليات الدفاع وصبلاة الرأي
والتعنت.
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-3الشؾ في الالفا ة الشخصية واستخداـ أساليب اإلجاار واإلال ار في التعامؿ مع اآلخريف.
-4استخداـ ميالانزمات الدفاع مثؿ النالوص واإلسباط والتارير والالات.
(ادر( ،)18 :2003 ،حسانيف( ،)19 :2000 ،العنزي)66 :2010 ،
وأضاف المشيخي ( )56-55 :2009آثا ارً أخرى منيا:
-1الشعور االوحدة وعدـ البدرة على تحسيف مستو المعيشة وعدـ البدرة عؿ التخطيط للمستباؿ.
-2عدـ تحبيؽ الذات واضطرااات متعددة األشالاؿ وانحراؼ واختبلؿ ثبة الفرد انفس .
-3العرضة لبلنهيار العبلي والادني.
-4الهروب مف الماضي والحاضر والتشاؤـ والتعنت واستخداـ صبلاة الرأي في معظـ الوقت.
-5التوقع السلاي لمعظـ األوقات.
-6انعداـ الطمأنينة على الرزؽ والمالانة والصحة وغيرها.
ال يمالننا البوؿ أف قلؽ المستباؿ هو طاقة سلاية فبط ،فػأي انفعػاؿ يعتاػر طايعػي إلػى حػد معػيف

فػػإذا تجػػاوز هػػذا الحػػد يصػػاح فػػي دائ ػرة الخطػػر فبلػػؽ المسػػتباؿ ل ػ تػػأثير انفعػػالي علػػى الشػػخص ،هػػذا
التأثير إما أف يالوف سلاي أو أف يالوف إيجااي.
ير مخيمر ( )36:1981أف البلؽ هو إشارة إنذار االخطر ال يمالف إال أف يالوف إدراالا ينصػب
علػػى المسػػتباؿ اأخطػػار المحتملػػة ،واألخطػػار تػوائـ اإليجاايػػة يخرجػػاف مػػف نفػػس الػػرحـ ويتبلزمػػاف أاػػدا

ممػػا يظهػػر فػػي فلسػػفة "نيتشػ " التػػي تػػدعو اإلنسػػاف إلػػى أف يعػػيش دومػػا فػػي خطػػر وعلػػى حافػػة ارالػػاف
ليجني مف الحياة خير ما فيها ،فمف الخطر يولد الجديد ومف دونهما تادو الحياة ارالة هادئة.

وقد يدفع قلؽ المستباؿ الفرد إلػى العزلػة االجتماعيػة والتشػاؤـ الماػالغ فيػ وعػدـ الثبػة التػي تصػؿ

إلػػى درجػػة الشػػؾ والسػػخرية مػػف دوافػػع اآلخػريف وادراؾ المجتمػػع علػػى أنػ ملػػي االنػػاس غيػػر الموثػػوؽ
فيهـ ( .الحمداني ) ٕ٘ : ٕٓٔٔ ،
وتر البطاف ( )1:1980أف البلؽ هو أساس جميع األمراض النفسية وهو أيضا ساب جميع

اإلنجازات اإليجااية في الحياة ،فهو ااتفاؽ جميع مدارس علـ النفس األساس لالؿ االختبلفات

الشخصية واضرااات المسلؾ ،الما أن في نفس الوقت المنطلؽ لالؿ اإلنجازات الاشرية اإليجااية في

الحياة.
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اينما ير (أاو حجلػة : )21 : 2002،أف البلػؽ شػعور طايعػي ومتوقػع ومباػوؿ ،تحػت ظػروؼ
معينػػة مثػػؿ مواجهػػة المخػػاطر الجسػػدية والمعنويػػة وشػػدائد الحيػػاة التػػي يتعػػرض لهػػا الػػؿ إنسػػاف ،والتػػي

تتضمف تهديدا لسبلمت أو صحت أو مال أو احترام  ،والبلؽ هو أحد الوظائؼ الهامػة للػدماغ ،والتػي
تعمؿ على ابا اإلنساف ول وظيفة هامة .وهي تجنيد الػؿ طاقػات اإلنسػاف الجسػدية والعبليػة لمواجهػة
الموقؼ المثير للبلؽ ،وذلؾ عف طريؽ رفع درجة التناي الذهني وتنايػ الجهػاز العصػاي أوالسػماثاوي،

وتناي ػ الغػػدتاف الالظريت ػاف إلف ػراز هرمونػػات مث ػػؿ األدرينػػاليف و عمليػػات األيػػض ،لػػذا نػػر أف البل ػػؽ
الطايعي يساعد على التاليؼ ويشالؿ حاف از على حؿ المشاالؿ الحياتية ومواجهتها .
وبناء عمى ما سبق نذكر أبرز اآلثار السمبية التي تترتب عمى قمق المستقبل ما يأتي:
-1التوقع واالنتظار السلاي لما قد يحدث ،التوقع واالشتياؽ تأثير ومجر المشاعر واألفعاؿ يفوؽ
الؿ التصورات ،فيما يتوقع الشخص لخارات مف نتائج عاجلة أو آجلة هو الذي يحدد معنى هذ

الخارة وقد تتخذ التوقعات شالبل اصريا ،فالشخص البلؽ تت ار

ل صور الالارثة اللما شرع في

موقؼ جديد والتوقعات السيئة فات ار و اليدا ( .ايؾ  ،أروف .)ٖٙ :ٕٓٓٓ ،

-2يفبد اإلنساف تماسال المعنوي ويصاح عرضة لبلنهيار العبلي والادني استنادا إلى أف اإلنساف
ال يستطيع أف يحيى إال اواسطة تطلع إلى المستباؿ (ادر.)18 ،2003 ،

-3تدمير نفسية الفرد فبل يستطيع أف يحبؽ ذات أو يادع وانما يضطرب وينعالس ذلؾ في صورة
اضطرااات متعددة األشالاؿ والخرافات واختبلؿ الثبة االنفس (معوض.)14:1996،

-4الهروب مف الماضي والتشاؤـ وعدـ الثبة في أحد واستخداـ آليات الدفاع وصبلاة الرأي
والتعنت( .حسانيف)19 : 2000 ،
-5عدـ وجود معنى وهدؼ للشخص البلؽ ،وفبداف الثبة في المستباؿ ،لوجود ما يخشى علي
مستبابل(.عاد الحليـ)356 : 2010،

ويضيف (مسعود )356 : 2006 ،إلى ىذه التأثيرات السمبية التالي:
-1االتالالية.

-2التصرؼ ابل عببلنية.
-3الشعور االعجز وعدـ البدرة.

-4انعداـ الطمأنينة على الصحة والرزؽ والمالانة.
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في المقابل ممكن أن نعتبر أن أبرز اآلثار اإليجابية لمقمق:
 -1يجعؿ هناؾ طاقة محفزة نحو العمؿ واالجتهاد.
-2يجعؿ اإلنساف ياذؿ قصار جهد للوصوؿ إلى أفضؿ النتائج.
 -3يالتشؼ اإلنساف طاقت الالامنة مف خبلؿ وجود تحت الضغط أو ما يسمي اعملية الغراؽ أو
الغمر .

قمق المستقبل في ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية :
إف مػػف أعظػػـ نعػػـ ا﵀ تعػػالى علػػى الاش ػرية نعمػػة اإلسػػبلـ ،حيػػث نبػػا البلػػوب وطهػػارة األعمػػاؿ

وشػػفا للصػػدور ،في ػ البػرآف الال ػريـ التػػاب الهدايػػة واإلرشػػاد ونػػور أنزلػ ا﵀ عػػز وجػػؿ علػػى قلػػب معلػػـ
الاشػرية محمػػد (صػػلى ا﵀ عليػ وسػػلـ) ،ليخرجػؾ النػػاس مػػف الظلمػػات إلػػى النػػور ،والتحػػرر مػػف عاػادة
النػاس ِمػف الظتلُم ِ
العااد واألصناـ إلى عاادة ا﵀  ،قاؿ تعػالى ( :الػر ِالتػاب أنزْلنػا ُ إِل ْيػؾ لِتُ ْخ ِػرج َّ
ػات إِلػى
صػػر ِ
ػور اِػِإ ْذ ِف رِّا ِهػػـ إِلػ ِػى ِ
التنػ ِ
اط اْلع ِزيػ ِػز اْلح ِميػ ِػد ) (إاػراهيـ  ،)1 ،حيػػث أعطػػى حػػبل شػػافيا لؤلزمػػات التػػي
ْ
حلت ااإلنساف المعاصر ،سػوا الانػت هػذ األزمػات تتعلػؽ االجوانػب الدينيػة أو النفسػية أو الخليبػة أو
االجتماعيػة أو غيرهػا ،امػػا يالفػؿ تحبيػػؽ الطمأنينػة واالسػػتبرار واألمػف النفسػػي ،ومػف هػػذا المطلػؽ يبػػدـ

اإلسبلـ لئلنسانية منهجا وطريبا سلمية للوقاية مف البلؽ.
مف خبلؿ الاحث في مجاؿ البلؽ وقلؽ المستباؿ لوحظ أف الموضوع لـ يحظ ااهتماـ علما

الديف وفبها المسلميف وذلؾ ألف األفراد في مختلؼ العصور اإلسبلمية لـ يهتموا االبلؽ ابدر
اهتمامهـ االخوؼ ،فالاف دائما لديهـ تخوفات مف وقوع مصيا أو الارثة ،فا﵀ ساحان وتعالى يايف لنا
َّ
ِ
َّ
اأف اإلنساف لف يصيا إال ما التب ا﵀ ل فباؿ ا﵀ ساحان وتعالى ُ }:ق ْؿ ل ْف ُيصيانا إِال ما التب الل ُ
لنا ُهو م ْوالنا وعلى اللَّ ِ فْليتو َّال ِؿ اْل ُم ْؤ ِمُنوف { (التواة.)51،
وقد ياتلى الفرد المسلـ مف ا﵀ عز وجؿ اأي أمر مف أمور حيات  ،الالابل قاؿ ا﵀ تعالى :
س والثَّمر ِ
(ولنْالُوَّن ُالـ اِشي ٍ ِمف اْلخو ِ
ص ِمف ْاألمو ِ
اؿ و ْاأل ْنفُ ِ
ؼ واْل ُجوِع ون ْب ٍ
الصااِ ِريف الَِّذيف
ات وا ِّش ِر َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
إِذا أصااتْهـ م ِ
صياة قالُوا إَِّنا لِلَّ ِ وِاَّنا إِل ْي ِ ر ِ
اج ُعوف أُولئِؾ عل ْي ِه ْـ صلوات ِم ْف رِّا ِه ْـ ور ْحمة وأُولئِؾ ُه ُـ
ُْ ُ
اْل ُم ْهت ُدوف ) ( الابرة  ، ) ٔ٘ٚ – ٔ٘٘ ،والمصياة مف ا﵀ وذلؾ مصداقا لبول تعالى( :أول َّما
صياة ق ْد أص ْاتُـ ِّم ْثل ْيها ُقْلتُـ أنَّ ِى ِهذا ۖ ُق ْؿ هو ِمف ِع ِند أنفُ ِس ُالـ ۖ ِإ َّف اللَّ عل ِى ُال ِّؿ شي ٍ
أصااتْ ُالـ تم ِ
ُ ْ
ْ
ْ
ْ
قِدير ( آؿ عمراف  ، )ٔٙ٘ ،وقول تعالى  ):وِا ْذ أنج ْينا ُالـ ِّم ْف ِ
آؿ ِفرعوف ي ُسومون ُالـ ُسو اْلعذ ِ
اب
ُ ْ
ْ ْ
ُيبتِّلُوف أ ْانا ُال ْـ وي ْست ْحُيوف نِسا ُال ْـ وِفي ِذلِ ُالـ ابل ِّمف َّرِّا ُال ْـ ع ِظيـ) (األعراؼ.)141 ،
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إذا النا نتحدث عف قلؽ المستباؿ مف حيث النشأة والتعريؼ واألسااب واألعراض ،فيجب أف ال
نغفؿ عف اآليات البرآنية واألحاديث الناوية التي تحدثت عف البلؽ وقلؽ المستباؿ ،والتي تناولت

أسااب البلؽ  ،واليؼ يجب ع لى اإلنساف أف يتعامؿ معها ،ومف هذ اآليات التي تناولت أسااب
الدار ْاآل ِخرة وال تنس ن ِ
البلؽ واليؼ يتـ التعامؿ معها :فباؿ تعالى ( و ْاات ِغ ِفيما آتاؾ اللَّ ُ َّ
صياؾ ِمف

ال تد ْنيا وأ ْح ِسف الما أ ْحسف اللَّ ُ إِل ْيؾ وال ت ْا ِغ اْلفساد ِفي ْاأل ْر ِ
ض إِ َّف اللَّ ال ُي ِح ت
ب اْل ُم ْف ِسِديف)
(البصص )77وهنا يوضح ا﵀ ساحان و تعالي أف اإلنساف يجب أف يوازف ايف مطالب الدنيا واآلخرة
حتي ال يصاح مهووسا اطلب الرزؽ أو متالبل.
وقد تحدث ساحان عف فئة مف الناس قلبة مف المستباؿ المادي ألانائها فباؿ لهـ:
}وال ت ْبتُلُوا أ ْوالد ُال ْـ خ ْشية إِ ْمبل ٍ
ير {(اإلس ار )31
طئا الاِ ا
ؽ َّن ْح ُف ن ْرُزقُهُ ْـ وِايَّا ُال ْـ إِ َّف ق ْتلهُ ْـ الاف ِخ ْ
}وما ِمف داا ٍ
ض ِإ َّال على اللَّ ِ ِرْزقُها وي ْعلـ م ْستب َّرها وم ْستودعها ُالؿ ِفي ِالت ٍ
َّة ِفي ْاأل ْر ِ
اب تماِ ٍ
يف{(هود)6
ُ ْ
ُ ُ
}و الَِّذي جعؿ ل ُالـ ْاألرض ذلُوال فام ُشوا ِفي من ِ
االاِها و ُاللُوا ِمف ِّرْزِق ِ وِال ْي ِ التن ُشور{(الملؾ )15
ُ ْ
ْ
أما االنساة لؤلحاديث الناوية الشريفة الحاثة على العمؿ والالسب الحبلؿ مع التوالؿ على ا﵀

والرضا ابضائ وقدر والت يتعيف على طرد البلؽ نذالر منها:

أن عف ااف مسعود رضي ا﵀ عن قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ صلى ا﵀ علي وسلـ" :مف أصاات فاقة

فأنزلها االناس لـ تسد فاقت  ،ومف أنزلها اا﵀ ،فيوشؾ ا﵀ ل ارزؽ عاجؿ أو آجؿ".

روا الترمذي ص .193

وعف أاي هريرة رضي ا﵀ عن أف رسوؿ ا﵀ صلى ا﵀ علي وسلـ قاؿ :ليس الغنى عف الثير

العرض ،ولالف الغنى عنى النفس" .متفؽ علي  .ص .190

وعف عادا﵀ اف عمرو رضي ا﵀ عنهما أف رسوؿ ا﵀ صلى ا﵀ علي وسلـ قاؿ "قد أفلح مف

أسلـ ورزؽ الفافا وقنع ا﵀ اما آتا " .روا مسلـ .ص .191

وعف أاي هريرة رضي ا﵀ عن أف رسوؿ ا﵀ صلى ا﵀ علي وسلـ أن قاؿ يبوؿ ا﵀ ساحان :

"يا اف آدـ تفرغ لعاادتي أمؤل صدرؾ غنى وأسد فبرؾ واف لـ تفعؿ مؤلت صدرؾ شغبل ولـ أسد

فبرؾ" حديث صحيح روا ااف ماج .

والحديث الذي صحح ا أللااني في صحيح الجامع عف أاي أماـ الااهلي رضي ا﵀ عن عف

الناي صلى ا﵀ علي وسلـ أن قاؿ :إف روح البدس نفث في روعي ،أف نفسا لف تموت حتى تستالمؿ
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أجلها وتستوعب رزقها ،فاتبوا ا﵀ ،وأجملوا في الطلب ،وال يجملف أحدالف استاطا الرزؽ أف يطلا
امعصية ا﵀ ،فإف ا﵀ تعالى ال يناؿ ما عند إال اطاعت  .حديث صحيح.
وعف عمر اف الخطاب رضي ا﵀ عن عف الناي صلى ا﵀ علي وسلـ أن قاؿ لو أنالـ تواللتـ
على ا﵀ حؽ توالل لرزقالـ الما يرزؽ الطير تغدو خماصا وتروح اطانا .حديث صحيح روا ااف

ماج .

وير الباحث تعبياا على اإلطار النظري الخاص ابلؽ المستباؿ :أف المتأمؿ فيما ساؽ مف
تفسيرات وتعريفات ومادة علمية يجد أف قلؽ المستباؿ مف الممالف أف يتعرض ل الؿ األشخاص
ااختبلؼ أعمارهـ ومستوياتهـ ،ولالف قد نجد شخصاف تعرضا لنفس الموقؼ الصادـ ولالف اختلفت

ردات الفعؿ تجا قلؽ المستباؿ نتيجة عدة عوامؿ أارزها  :عوامؿ شخصية وعوامؿ نفسية وعبلية
ّ
ودينية .وأف قلؽ المستباؿ رغـ تأثير السلاي إال أن ااإلمالاف تحويؿ هذ الطاقة إلى دافع إيجااي
نحو اإلنجاز.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة وفروض الدراسة
 أوالً :الدراسات السابقة
 ثانيا :التعميق عمى الدراسات
 ثالثا :فروض الدراسة .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:
ألجؿ معرفة موقع متغيرات الاحث في الدراسات واألاحاث التراوية والنفسية الساابة ومد

االهتماـ الذي لبي مف الااحثيف ،واالستفادة مف تلؾ الدراسات في إج ار ات الاحث الحالي سيعرض
الااحث في هذا الفصؿ الدراسات التي أطلع عليها في عرض موجز ،مع اياف النتائج أو االستنتاجات
المستخلصة منها وتسليط الضو على اعض جوانب االتفاؽ واالختبلؼ اينها.

يتضمف هذا العرض ،دراسات ساابة تناولت متغيري الاحث (موضع أو مرالز الضاط وجودة الحياة
متغيرات
وقلؽ المستباؿ) أو ما هو قريب منهما ،حيث لـ تالف هناؾ دراسات الثيرة تناولت العبلقة ايف ّ
الاحث اشالؿ مااشر .تمالف الااحث مف االطبلع على دراسات حوؿ الشخصية وسماتها والتي

التعرؼ على الفروؽ في
استهدفت اعضها إيجاد العبلقة اينها وايف متغيرات أخر أو استهدفت
ّ
التعرؼ على البلؽ
الجنس أو العمر أو الحالة االجتماعية ،فضبل عف الدراسات التي استهدفت
ّ
وعبلقت امتغيرات أخر .

ومف هذا المنطلؽ يستعرض الااحث الدراسات الساابة مع األخذ انظر االعتاار التتااع الزمني لتلؾ

الدراسات وعلى النحو اآلتي:

المحور األوؿ :الدراسات المتعلبة اموضع أو مرالز الضاط.

المحور الثاني :الدراسات المتعلبة اجودة الحياة.

المحور الثالث الدراسات المتعلبة ابلؽ المستباؿ.

المحور الرااع الدراسات المتعلبة اأالثر مف متغير .
المحور األول  :الدراسات المتعمقة بموض الضبط
.1دراسة أحمد (:)2014
اعنواف ":اتخاذ القرار الدراسي و عالقتو بكل من مركز الضبط و تحمل المسؤولية الشخصية".
تهدؼ الدراسة إلى معرفة العالبة ايف اتخاذ البرار الدراسي و الؿ مف مرالز الضاط وتحمؿ المسؤولية
الشخصية.
وقد تـ أتااع المنهج الوصفي لئلجااة على تساؤالت الدراسة المطروحة والفرضيات ،الما تـ تطايؽ

مبياس مرالز الضاط لػ اني العطا ،ومبياس اتخاذ البرار الدراسي لػ(الرايتس) Kritsومبياس المسؤولية
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الشخصية لػ ػ المزروع ،وذلؾ على عينة غرضية قوامها( )77تلميذا مف متوسطتي زوايدي عاد البادر
واألرقط الاليالني االدية الوادي.
وقد تـ التو صؿ إلى النتائج التالية:
 توجد نساة )(%38.96

مف تبلميذ السنة الرااعة متوسط ليهـ قدرة على اتخاذ البرار

الدراسي ،وامتوسط حسااي قدر ب(.)22

 توجد نساة) (%38.96مف تبلميذ السنة الرااعة متوسط مف ذوي مرالز الضاط الداخلي
وامتوسط حسااي قدر ب(.)12
 توجد نساة) (%97.40مف تبلميذ السنة الرااعة متوسط لديهـ قدرة على تحمؿ مسؤوليتهـ
الشخصية ،وامتوسط حسااي قدر ب(.)64.63
 ال توجد عبلقة ارتااطي ذات دالة إحصائية ايف تحمؿ المسؤولية الشخصية واتخاذ البرار
الدراسي لد تبلميذ السنة الرااعة متوسط ،.توجد عالبة عالسية ذات دالة إحصائية ايف مرالز

الضاط واتخاذ البرار الدراسي لد تبلميذ السنة الرااعة متوسط.
.2دراسة نبيل  ،وشويعل (:)2013

بعنوان" :التفاؤل والتشاؤم ومركز الضبط وأساليب التعامل م الضغوط النفسية".
هدفت هذ الدراسة إلى معرفة العبلقة ايف التفاؤؿ والتشاؤـ ومرالز الضاط وأساليب التعامؿ مع
الضغوط النفسية ،لد

طلاة الجامعة ،طاؽ لهذا الغرض مبياس التفاؤؿ والتشاؤـ لػ Dember

( )1989ترجمة “مجدي محمد الدسوقي”( ، )2001ومبياس مرالز الضاط ل ػ  ،Rotterترجمة “عبل

الديف الفافي”(،)1982ومبياس أساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية لػ Paulhan et

 )1993(،alترجمة “شهرزاد اوشدوب”( )2009على عينة مالونة مف ( )162طالاا وطالاة ،اواقع
( )98طالاة ،و( )64طالاا  ،مف ثبلث جامعات هي :جامعة الجزائر ،وجامعة سعد دحلب
االاليدة(البطب الجامعي االعفروف) ،وجامعة يحي فارس االمدية.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى مايلي:
 أف هناؾ عبلقة سالاة ودالة ايف التفاؤؿ ومرالز الضاط الداخلي.
 هناؾ عبلقة موجاة ودالة ايف التشاؤـ ومرالز الضاط الخارجي.
95

 وجود عبلقة دالة وموجاة ايف التفاؤؿ وأساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية المرالزة على
المشالؿ ااعدي (حؿ المشاالؿ ،والاحث عف الدعـ االجتماعي).
 وجود عبلقة موجاة ايف التشاؤـ وأساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية المرالزة على االنفعاؿ
اأاعاد (التجنب ،إعادة التبييـ االيجااي ،ولوـ الذات).
.3دراسة عرفات):)2011
بعنوان ":مركز الضبط ( الداخمي – الخارجي ) لدى األحداث الجانحين  ،لمعرفة مركز الضبط

األكثر انتشا ارً وشيوعاً لدى الجانحين" .

وهدفت الدراسة إلى الالشؼ عف العبلقة ايف مرالز الضاط لد

والجنس والمستو التعليمي للحدث وتالرار التوقيؼ ونوع الجنحة .

الجانحيف ااعض المتغيرات الالعمر

وقد الغت عينة ( )262جانحا وجانحة مف المتواجديف في مراالز الرعاية في مدينة دمشؽ وريفها

منهـ ( )172جانحا في معهد خالد اف الوليد ابدسياو ( )58جانحا في معهد الغزالي ابدسيا و ()32
جانحة في معهد التراية االجتماعية للفتيات في ااب مصلى .
واعتمد الااحث في احث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يبوـ وصؼ الظاهرة وتحليلها واياف
العبلقة ايف متغيراتها واستخدـ الااحث لذلؾ اختاار روتر لبياس مرالز الضاط واستمارة جنوح

األحداث المعتمدة مف و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ .
وقد توصمت الدراسة من النتائج منيا :
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ايف متوسط درجات الجانحات على مبياس مرالز الضاط
وفبا لمتغير العمر .
 وجود فروؽ ذات داللة ايف متوسط درجات الجانحيف والجانحات على مبياس مرالز الضاط
في عمر 15سنة وما دوف .

 عدـ وجود فروؽ إحصائية ذات داللة ايف متوسط درجات الجانحيف والجانحات على مبياس
مرالز الضاط وفبا لمتغيرات نوع الجنحة وتالرار التوقيؼ والمستو التعليمي للحدث .
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.4دراسة بوالميف (:)2010
بعنوان " :مركز الضبط وعالقتو بالتفوق الدراسي الجامعي".
تهدؼ هذ الدراسة إلى معرفة مد

الداللة اإلحصائية للعبلقة ايف مرالز الضاط والتفوؽ الدراسي

الجامعي مف خبلؿ المبارنة ايف عينتيف مختلفتيف (طلاة العلوـ االجتماعية ،وطلاة العلوـ.
لبد تـ اختيار عينة تتالوف مف ( )180طالب ،وطالاة ( )70مف العلوـ االجتماعية و( )110مف
العلوـ الطاية ،وتـ تبديـ اختاار روتر لموضع الضاط مع إضافة اعض الايانات علي .
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى مايمي:
.1أف الطلاة اشالؿ عاـ يميلوف إلى الضاط الخارجي أالثر مف الداخلي ،حيث الغ متوسط الدرجة
على مبياس موضع الضاط ٔٔ. ٕٕ.

. 2أف هناؾ عبلقة دالة ،حتى واف الانت هذ العبلقة تحت المتوسط ،فيما يتعلؽ ابوتها.
.3أف مالاف اإلقامة ليس ل عبلقة دالة إحصائيا امرالز الضاط  ،امعنى أف اختبلؼ مرالز الضاط ال
يختلؼ اختبلفا داال حسب اختبلؼ مالاف إقامة الطلاة.
.4توجد عبلقة ايف مرالز الضاط ،واعض الخصائص المتعلبة اأفراد العينة (الجنس ،مالاف اإلقامة،

المستو الثبافي).

.5دراسة شياب (:)2010
بعنوان " :موق الضبط لدى المرشدين التربويين في مركز محافظة نينوى  ،العراق ".
هدفت الدراسة إلي التعرؼ على موقع الضاط لد

المرشديف التراوييف في مرالز محافظة نينو

وعبلقت ااعض المتغيرات الػالجنس(ذالػور -إناث) والخدمة الوظيفية (األقؿ مف15سنة – األالثر

مف15سنة).
تالونت عينة الاحث مف( )100مرشػدا ومرشدة للمدارس المتوسطة واإلعداديػة اواقػع( )50مرشػدا

و( )50مرشدة.

فبد اعتمدت الااحثة مبيػاس روتػر وآخريف( )1954للضاط (الداخلي  -الخػارجي) والمتػرجـ مػف قاػؿ

موسى )2001(،والمتالوف مف( )21زوجا مف الفبرات أحداها ترمػز إلى الوجهة الداخلية للضاط
والثانية تشير إلى الوجهة الخارجية.
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى مايمي:
 أف المرشديف التراوييف أظهػروا توجهػا نحػو الػضاط الداخلي  ،والذلؾ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية فػي موقػع الػضاط (داخلي  -خارجي) تاعا لمتغيري (الجنس  ،الخدمة الوظيفية).
 أف المرشديف التراوييف ذوي الػسنوات الخدمة الالثيرة قد استفادوا مف الخارات والنصائح
اإلرشادية المبدمة لهػـ خبلؿ فترة الخدمة في العملية اإلرشادية.
 أف المرشديف التراوييف لهـ توج نحو الضاط الداخلي.
.5دراسة جودة (. )1998
بعنوان" مستوى التوتر النفسي وعالقتو بعض المتغيرات النفسية لدى معممي المرحمة الثانوية في
محافظات غزة".

الهدؼ  :هدفت الدراسة إلى التعرؼ على مستو التوتر النفسي وتاايف مستوىات  ،وأهـ مصادر ،
وعبلقتها اوجهة الضاط والتواليدية.
وتالونت عينة الدراسة مف ( )295معلما ومعلمة ( )195معلـ و ( )100معلمة.
األدوات :قائمة الضغوط النفسية للمعلميف إعداد طلعت منصور وفيوال الايبلوي (.)1989
مبياس وجهة الضاط إعداد محمد ااراهيـ عيد (.)1995
مبياس التواليدية إعداد الااحثة.
استخدمت الااحثة للوصوؿ إلى النتائج المتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ االرتااط

ايرسوف واختاار (ت) وتحليؿ الايانات.
أظيرت النتائج:

 وجود عبلقة ارتااطي ايف مستو التوتر والضاط الداخلي مف جهة وايف مستو التوتر
والتواليدية مف جهة أخر .

 ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا في مظاهر التوتر ايف المعلميف والمعلمات وغيرها مف
المتغيرات إال أف المعلمات يتميزف انبص الدافعية.
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المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بجودة الحياة
.1دراسة النجار ،والطالع (:)2015
بعنوان" :التفكير اإليجابي وعالقتو بجودة الحياة لدي العاممين بالمؤسسات األىمية بمحافظات غزة.
هدفت إلى التعرؼ على مستوىات التفالير اإليجااي وعبلقت اجودة الحياة لدي العامليف االمؤسسات
األهلية امحافظات غزة ،واستخدـ الااحثاف المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحبيؽ أهداؼ الدراسة تـ

تطايؽ أداتي الدراسة وھما :مبياس التفالير اإليجااي إعداد :عادالستار إا ارھيم (، )2008ومبياس
جودة الحياة إعداد الااحثيف ،وتالونت عينة الدراسة مف( )100فرد مف العامليف االمؤسسات األهلية

امحافظات غزة مف ھـ ( )64مف الذالور ،و( )36مف إالناث.
وأشارت النتائج إلي ما يمي:

 أف التفالير اإليجااي حصؿ على درجة %73وقد حظي مجاؿ الشعور االرضا على المرتاة
األولى ادرجة %1.84اينما حظي مجاؿ المجازفة اإليجااية على المرتاة التاسعة واألخيرة
ادرجة .% 5.58

 أف الشعور اجودة الحياة حصؿ على %6.73وقد حظي المجاؿ االجتماعي االمرتاة األولى
ادرجة

%1.85اينما حظي المجاؿ الوظيفي على المرتاة الرااعة واألخيرة ادرجة

%8,64الما اينت النتائج وجود عبلقة ارتااط دالة إحصائية ايف التفالير اإليجااي والشعور
اجودة الحياة
 أف هناؾ وجود فروؽ دالة إحصائية في مجاالت مبياس التفالير اإليجااي تعود لمتغير النوع
االجتماعي لصالح الذالور ،ولمتغير الدخؿ لصالح أصحاب الدخؿ أالثر مف()1500
(شيبؿ) ،ولمتغير الخارة لصالح أصحاب الخارة أالثر مف خمس سنوات مبارنة اأصحاب

الخارة أقؿ مف خمس سنوات .

 وجود فروؽ دالة دال إحصائية على مبياس الشعور اجودة الحياة تاعا نوع االجتماعي
لصالح

لمتغير للمتغير

الذالور ،لمتغير الدخؿ لصالح أصحاب الدخؿ أالثر مف

وتاعا(1500شيالؿ)  ،وتاعا الخيرة لصالح الخارة أالثر مف خمس سنوات مبارنة االخارة أقؿ

مف خمس سنوات.
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وأوصت الدراسة العامليف على المؤسسات األهلية على تنمية التفالير اإليجااي لدي العامليف
االمؤسسات األهلية واالسابھـ أساليب التعامؿ اإليجااي مع اآلخريف اما يؤدي إلى تحسيف جودة

الحياة لديهـ.

.2دراسة اشتيوي ):(2014
بعنوان " :اتجاىات العاممين نحو جودة حياة العمل في بمدية غزة".
يهدؼ الاحث إلي التعرؼ إلي اتجاهات العامليف نحو جودة حياة العمؿ في الدية غزة.
استخدـ الااحث المنهج الوصفي ،وطابت استاانة مالونة مف( )59فبرة لبياس اتجاهات العامليف نحو
جودة حياة العمؿ عند عينة عشوائية قوامها( )202مف العامليف في الدية غزة.

ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث :



أف مستو اتجاهات العامليف نحو جودة حياة العمؿ في الالدية الاف مرتفعا ،حيث حصؿ



اتجاهات العامليف نحو أاعاد جودة حياة العمؿ(:ظروؼ العمؿ المعنوية،

على وزف نساي%70.83
وأف مستو

خصائص الوظيفة)  ،الانت مرتفعة ،حيث حصلت على وزف نساي %75.75- % 5.37

أما اتجاهاتهـ نحو األاعاد( :عدالة األجور والمالافآت ،وجماعة العمؿ والبيادة اإلدارية واإلشراؼ

الفعاؿ ،والمشارالة في اتخاذ الب اررات) ،فالانت متوسطة حيث حصلت على أوزاف نساية تراوحت3.65
) )%- %79.69
.3دراسة شيخي ):(2013
بعنوان" :طبيعة العمل وعالقتو بجودة الحياة عند األستاذ الجامعي" .
هدفت إلى التعرؼ إلي على الفروؽ في مصادر طايعة العمؿ وجودة الحياة ايف اإلفراد العينة تعز

لمتغير الجنس الحالة االجتماعية  ،سنوات األقدمية  ،واختبلؼ الاللية المنتسب لها األستاذ الجامعي
 ،وقد استخدـ الااحث المنهج الوصفي ،وتالونت عينة الدراسة مف ( )100أستاذ جامعي.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلي مايمي:
.1عدـ وجود فروؽ في جودة الحياة تعز لمتغير الحالة االجتماعية ما عدا اعد العبلقات
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واالستببللية و األقدمية عند مستو الداللة. 0.05
.2وعدـ وجود فروؽ تعز لمتغير األقدمية
.4دراسة حربي ،النجار (:)2012
بعنوان " األداء الميني وعالقتو بجودة الحياة لدى معممي التعميم العام بحفر الباطن " .
وهدفت هذ الدراسة إلى الالشؼ عف العبلقة ايف األدا المهني وجودة الحياة لد

عينة مف معلمي

التعليـ العاـ احفر الااطف ،الما تهدؼ إلى الالشؼ عف الفروؽ ايف المعلميف والمعلمات في الؿ مف

األدا المهني وجودة الحياة .وتتالوف عينة الدراسة مف ( )430معلما ومعلمة احفر الااطف ،اواقع

( )220معلـ و ( )210معلمة ،ويستخدـ الااحثاف في دراستهما هذ مبياس األدا المهني للمعلـ (

أعد الااحثاف ) ،ومبياس جودة الحياة ( أعد الااحثاف) ،وذلؾ مف خبلؿ تطايؽ أدوات الدراسة على

عينة الدراسة مف المعلميف والمعلمات وايجاد العبلقة ايف األدا المهني وجودة الحياة للمعلـ ،اهدؼ
اقتراح اعض التوصيات التي تساعد على تحسيف أدا المعلـ مف خبلؿ تحسيف مستو جودة الحياة

لدي اأاعاد المختلفة

وخمصت الدراسة إلى بعض النتائج منيا:
.1وجود عبلقة موجاة ايف جودة الحياة واألدا المهني لمعلمي التعليـ العاـ،
.2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ايف الذالور واإلناث والتخصصات األداية والعلمية على مبياس
األدا المهني لصالح اإلناث وأيضا لصالح التخصصات األداية.

.3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ايف الذالور واإلناث على مبياس جودة الحياة لصالح اإلناث.
.5دراسة الشرافي ()2012

بعنوان " أساليب مواجية الخبرة الصادمة لدى معممي وكالة الغوث بغزة وعالقتيا بجودة الحياة"
تهدؼ الدراسة إلى التعرؼ على العبلقة ايف أساليب مواجهة الخارة الصادمة وجودة الحياة لد

معلمي والالة الغوث اغزة ،والتعرؼ على أهـ أساليب مواجهة الخارة الصادمة والذلؾ التعرؼ على

جودة الحياة ،الما هدفت إلى معرفة الفروؽ ايف متوسطات درجات أفراد العينة على مبياس " أساليب
المواجهة ،مبياس جودة الحياة ،والتي يمالف أف تعز إلى المتغيرات التالية ( الجنسي والمرحلة

التعليمية ،وعدد سنوات الخارة والبرب مف خط التماس وعدد أفراد األسرة الدخؿ) وذلؾ على عينة الغ

عددها ( )401معلما مف الجنسيف ،وتـ تصفية العينة الوصوؿ إلى ذوي الخارة الصادمة مف
المعلميف وقد الغ عددها (ٕ٘ٔ) معلما مف الجنسيف منهـ ( )104مف الذالور ومنهـ ( )111مف
اإلناث ،وطاؽ عليهـ مبياس جودة الحياة ( مف إعداد الااحث ).
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توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع أاعاد جودة الحياة لمتغير المرحلة التعليمية
وسنوات الخارة والدخؿ.
 وجود عبلقة ايجااية ذات داللة إحصائية ايف أسلوب تحمؿ المسؤولية وجودة الحياة األسرية،
اينما توجد عبلقة سالاة ايف التفالير االتمني ،وتجنب وجودة الحياة النفسية لد أفراد العينة.
 وجود عبلقة إيجااية ايف أسلوب التحالـ االنفس وايف جودة الحياة األسرية واالجتماعية،
.4وجودة الايئة المدرسية ،والذلؾ ايف أساليب التخطيط لحؿ المشالبلت واعادة التبييـ وايف
جودة الحياة األسرية واالجتماعية وجودة الايئة المدرسية والدرجة الاللية لجودة الحياة لد
أفراد العينة.
 ال توجد عبلقة دالة إحصائية ايف جودة الحياة الصحية وايف جميع أساليب مواجهة الخارة
الصادمة لد أفراد العينة.
 ال توجد عبلقة دالة إحصائية ايف االنتما واالرتااؾ والهروب وايف جميع أاعاد جودة الحياة.
.6دراسة الكرخي ):(2011
بعنوان ":جودة الحياة لدى المرشدين التربويين وعالقتيا بالذكاء االنفعالي"
هدفت إلى التعرؼ على جودة الحياة لد المرشديف التراوييف وعبلقتها االذالا االنفعالي.
يتالوف مجتمع الدراسة مف ( )450مرشدا ومرشدة تراوية تـ اختيارهـ االطريبة العشوائية مف المدارس
التااعة لتراية ديالى وتراية اغداد.
قامت الااحثة اانا مبياسيف احدهما لبياس جودة الحياة واآلخر لبياس الذالا االنفعالي.
توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:
 لد المرشديف التراوييف درجة مباولة مف جودة الحياة والذالا االنفعالي.
 ال توجد فروؽ في جودة الحياة لد

المرشديف التراوييف وفبا لمتغيرات (النوع -الحالة-

االجتماعية)
 ال توجد فروؽ في الذالا االنفعالي لد المرشديف التراوييف على وفبا لمتغيرات النوع وعلى
الحالة االجتماعية الانت الفروؽ لصالح المتزوجيف على غير المتزوجيف.
 ال توجد عبلقة ارتااطي دالة ايف جودة الحياة والذالا االنفعالي لد المرشديف التراوييف.
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.7دراسة المغربي ):(2004
بعنوان" :جودة حياة العمل وأثرىا في تنمية االستغراق الوظيفي لمعاممين بالمراكز الطبية
المتخصصة بجامعة المنصورة".
هدفت إلى التعرؼ على طايعة جودة حياة العمؿ واياف أثرها على االستغراؽ الوظيفي للعامليف
االمراالز الطاية المتخصصة اجامعة المنصورة.
يشمؿ مجتمع الدراسة جميع العامليف الدائميف مف فئات اإلدارييف  ،واألطاا  ،والفنييف االمراالز
الطاية المتخصصة اجامعة المنصورة  ،هذا ويالغ العدد اإلجمالي( )3659مفردة ،تمثلت الدراسة في
إج ار ما يبارب  3لبا مع الفئات الثبلث لمجتمع الدراسة :اإلدارييف  ،واألطاا  ،والفنييف  ،االمراالز
الطاية المتخصصة اجامعة المنصورة
استخدـ الااحث أسلوب المباابلت وقوائـ االستبصا لجمع الايانات األولية البلزمة
وقد أشارت نتائج الدراسة إلي مايمي:
 عدـ وجود اختبلؼ معنوي ايف الفئات العاملة اتلؾ المراالز مف اإلدارييف واألطاا والفنييف ،
إال في عاملي األجور والمالافآت وأسلوب الرئيس في عمليات اإلشراؼ .



أف أاعاد جودة حياة العمؿ تتمثؿ في  :ظروؼ ايئة العمؿ المعنوية  ،خصائص الوظيفة ،
األجور والمالافآت  ،جماعة العمؿ  ،أسلوب الرئيس في اإلشراؼ  ،والمشارالة في اتخاذ
الب اررات.



أف أالثر أاعاد جودة حياة العمؿ التي مازالت في حاجة إلى تدعيـ اإلدارة مف وجهة نظر
اإلدارييف تمثلت في  :األجور والمالافآت ،ظروؼ ايئة العمؿ المعنوية ،جماعة العمؿ ،و
أسلوب الرئيس في اإلشراؼ.



أف أالثر أاعاد جودة حياة العمؿ التي مازالت في حاجة لدعـ اإلدارة مف وجهة نظر األطاا
الانت  :األجور والمالافآت  ،أسلوب الرئيس في اإلشراؼ  ،ظروؼ العمؿ المعنوية  ،وجماعة
العمؿ.



عدـ وجود اختبلؼ معنوي ايف فئات الدراسة  :اإلدارييف واألطاا والفنييف حوؿ مستو
االستغراؽ الوظيفي حيث الغت قيمة  )1.493( Fوهي دالة إحصائيا ويميؿ مستو
االستغراؽ الوظيفي إحصائيا إلى االنخفاض ،حيث الغ الوسط الحسااي( )2.8لئلدارييف
و( )2.9لؤلطاا ( )2.5للفنييف.
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المحور الثالث الدراسات المتعمقة بقمق المستقبل.
.1دراسة محمد (:)2010
بعنوان " :قمق المستقبل عند الشباب وعالقتو ببعض المتغيرات".
هدفت الدراسة إلى :
 قياس مستو قلؽ المستباؿ عند الشااب.
 التعرؼ على دالل الفروؽ في :النوع ذالر  ،أنثى (،الحالة االجتماعية( متزوج ،غير متزوج
و المهنة ،طالب  ،موظؼ ،العمر) (24- 18و()30-25
وقد تحدد الاحث الحالي اعين مف الشااب الذيف تتراوح أعمارهـ مف سنة( )30-18وتألفت عينة
الاحث التطايبية مف( )151شااا وشااة اما أدوات الاحث الحالي فتمثلت امبياس قلؽ المستباؿ الذي
أعدت (مسعود . (2006،
أشارت نتائج البحث إلى مايمي:
 لديها قلؽ نحو المستباؿ.
 هناؾ فروقا ذات داللة إحصائية وفبا لمتغير الحالة االجتماعية (متزوج ،غير متزوج
(ولصالح غير المتزوجيف.
 ليس هناؾ فروقا ذات داللة إحصائية وفبا لمتغير المهنة (طالب  ،موظؼ).
وفي ضو النتائج المتحببة  ،أوصت الااحثة اجملة مف التوصيات هي:-
توعية الشااب فيما يتعلؽ امستبالهـ مف خبلؿ التعرؼ على إمالاناتهـ الحبيبية وتعليمهـ مهارات
التخطيط  ،واقترحت الااحثة  ،إج ار احوث أخر تتناوؿ متغير الاحث مع متغيرات نفسية أخر
مثؿ(الضغوط النفسية  ،األفالار البلعببلنية  ،الصحة النفسية).
.2دراسة شقير (: )2009
اعنواف "المساهمة االيجااية لعلـ النفس في تحسيف جودة الحياة وخفض قلؽ المستباؿ لد

حالة

صداع توتري (نفسي) عار الدردشة ااإلنترنت "الشات" في تحسيف حياة الفرد وتنمية الالفا ة الذاتية ل

ومساعدة الحالة على تحسف ورفع مستو جودة الحياة امعايير المتنوعة وتمثلت عينة الدراسة في

حالة فتا خليجية تعاني مف الصداع التوتري النفسي منذ 10أعواـ تالغ مف العمر 27عاما وقسمت

أدوات الدراسة إلى قسميف أدوات تشخيصية وأدوات تدرياية إرشادية وتمثلت األدوات الشخصية في
الؿ مف :
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 تبدير عدد مرات تالرار نواات الصداع اليومية واألساوعية.
 استمارة ايانات أولية.

 جدوؿ المراقاة الذاتية اليومية.

 مبياس تشخيص الصداع التوتري.
 مبياس تشخيص قلؽ المستباؿ.
وأثبت نتائج الدراسة :
 تحسف جوهري لد

حالة الصداع التوتري اعد تطايؽ فنيات الارنامج التدرياي اإلرشادي في

الؿ مف عدد مرات حدوث نواات الصداع التوتري.
 حدوث تحسف في المظاهر النفسية ( االنفعالية – السلوالية -االجتماعية).
.3دراسة بمكيالني(:(2008
بعنوان :تقدير الذات و قمق المستقبل لدى الجالية العربية المقيمة بمدينة أوسمو في النرويج.
هدفت الدراسة إلى التعرؼ على تبدير الذات و قلؽ المستباؿ لد

الجالية العراية المبيمة امدينة

أوسلو في النرويج  ،وقاـ الااحث ااستخداـ المنهج الوصفي  ،وتالونت عينة الدراسة مف )(500
شخص ذالور واناث.
وأوضحت نتائج الدراسة :

 اأف البلؽ يرجع إلى تاني الفرد أفالا ار غير عببلنية وأهدافا غير واقعية تساب ل اضطراب و
تجعل يعيش البلؽ االجتماعي مع المحيطيف
 وجود عبلقة ايف تبدير الذات وقلؽ المستباؿ لد

وتبدير الذات يعز لمتغير الجنس لصالح الذالور.
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الجنسيف ،وجود فروؽ في قلؽ المستباؿ

 .4دراسة كرميان(:(2008
بعنوان ":سمات الشخصية عالقتيا بقمق المستقبل لدي العاممين بصورة وقتية من الجالية العراقية
في استراليا".

هدفت إلى الشؼ عبلقة سمات الشخصية ابلؽ المستباؿ والوقوؼ على الفروؽ الفردية طابا للجنس،
الحالة الزواجية والعمر لد

عينة الاحث المؤلفة مف ( )198مف العامليف اصورة مؤقتة مف الجالية

العراقية في أستراليا ( 126مف الذالور و  72مف اإلناث) تراوحت أعمارهـ ماايف ( )58-18سنة.
استخدـ الااحث أدوات مختلفة لتحبيؽ أهداف  ،وطاؽ استاياف استطبلعي لجمع المعلومات مف عينة
تألفت مف ( )40مف المدرسيف والمدرسات العامليف اصورة وقتية ،حوؿ التأثير المتوقع لبلؽ المستباؿ
على سمات الشخصية لديهـ اغية االستفادة منها في انا مباييس الاحث.
تـ اعتماد "قائمة عوامؿ الشخصية الخمسة الالار " التي تحتوي على ( )44فبرة ،لبياس اإلاعاد
الرئيسية للشخصية :االناساطية ،الطياة ،حيوية الضمير ،العصااية ،والتفتح .وتـ انا مبياس "قلؽ
المستباؿ" واحتو على( )33فبرة ،لبياس مستو البلؽ لد أفراد العينة وتـ التحبؽ مف صدؽ وثاات
المبياسيف اوسائؿ مختلفة.
وأوضحت نتائج الدراسة :
 وجود مستو عالي مف االناساطية والطياة وحيوية الضمير والتفتح ومستو متوسط مف
العصااية لد عينة الاحث ،والذلؾ ظهر مستو عالي مف البلؽ اشأف المستباؿ لديهـ.
 وجود عبلقة ارتااطي ذات داللة ايف سمات الشخصية (المبياس الرئيسي) مع قلؽ المستباؿ
(معامؿ االرتااط = .)0.141
 لـ تظهر عبلقة ارتااطي ايف قلؽ المستباؿ والؿ مف سمات الشخصية التالية (المباييس
الفرعية) :االناساطية ،الطياة ،حيوية الضمير ،والتفتح ،اينما ظهرت عبلقة ارتااطي ايف
قلؽ المستباؿ و العصااية (معامؿ االرتااط = .)0.334
 عدـ وجود فروؽ دالة في الجنس والعمر في متغيرات الاحث أنفة الذالر ،ااستثنا وجود
فروؽ ذات داللة حسب الجنس في سمة التفتح ولصالح الذالور.
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 وجود فروؽ ذات داللة في العصااية ايف فئتي العمر ( )45-32و( )58-46سنة ولصالح
الفئة الثانية ،وفروؽ ذات داللة في قلؽ المستباؿ ايف فئتي العمر ( )31-18و ()45-32
سنة ولصالح الفئة األخيرة.
.5دراسة سعود ()2005
بعنوان  " :قمق المستقبل وعالقتو بسمتي التفاؤل والتشاؤم"
هدفت الدراسة إلى تحديد أالثر مجاالت قلؽ المستباؿ انتشا ار عند شااب الجامعة ،ومد
السمات التفاؤلية والتشاؤمية لد

انتشار

طبلب الجامعة وعبلقتها ابلؽ المستباؿ ،وداللة الفروؽ اإلحصائية

في قلؽ المستباؿ والتشاؤـ والتفاؤؿ تاعاُ لمتغيرات  :النوع ،الدخؿ ،التخصص ( علوـ تطايبية ،علوـ
إنسانية)  ،العمر .وتالونت عينة الدراسة مف ( )2284طالاا وطالاة  .طاؽ عليهـ مبياس قلؽ
المستباؿ ،والبائمة العراية للتفاؤؿ والتشاؤـ ( )1996ومبياس جامعة الالويت لحالة البلؽ .
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 ارتفاع نساة البلبيف جدا مف اإلناث مبارنة االذالور.
 ارتفاع نساة اإلناث المتشائمات مبارنة االذالور.
 ارتفاع نساة البلبيف مف المستباؿ في الليات العلوـ اإلنسانية مبارنة االالليات العلمية.
 وجود عبلقة ارتااطي ذات دالة إحصائية ايف البلؽ ودخؿ األسرة اللما ارتفع الدخؿ انخفض
قلؽ المستباؿ ،وتنخفض درجة قلؽ المستباؿ مع تبدـ العمر ،ويرتاط قلؽ المستباؿ
االمتغيرات النفسية التالية ( التفاؤؿ ،التشاؤـ ،األمؿ).
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المحور الراب الدراسات المتعمقة بأكثر من متغير
.1دراسة المشاقبة (:)2015
بعنوان ":جودة الحياة كمنبئ لقمق المستقبل لدى طالب كمية التربية واآلداب في جامعة الحدود

الشمالية  ،السعودية ".

هدفت الدراسة إلى التعرؼ على مستو جودة الحياة ،ومستو قلؽ المستباؿ لد طبلب اللية التراية
واآلداب في جامعة الحدود الشمالية ،الما وهدفت أيضا إلى التعرؼ على العبلقة ايف جودة الحياة
وقلؽ المستباؿ ،وهؿ يمالف التناؤ ابلؽ المستباؿ مف خبلؿ جودة الحياة.
تالونت العينة مف( )284طالاا مف طبلب اللية التراية واآلداب في جامعة الحدود الشمالية.
تـ استخداـ مبياس جودة الحياة ،ومبياس قلؽ المستباؿ.
أظيرت النتائج مايمي:
 وجود مستو مرتفع مف جودة الحياة لد طبلب اللية التراية واآلداب.
 ووجود مستو اسيط مف قلؽ المستباؿ لد طبلب اللية التراية واآلداب .



وجود عبلقة ارتااطي سالاة ودالة إحصائيا ايف جودة الحياة وقلؽ المستباؿ ،وأن يمالف التناؤ
ابلؽ المستباؿ مف خبلؿ جودة الحياة.

.2دراسة أبو عبيد ( : )2013
بعنوان " :الرضا عن الحياة وعالقتو بقمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع

غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرؼ على الرضا عف الحياة لد

األسر المحرريف الماعديف إلى قطاع غزة

وعبلقت ابلؽ المستباؿ ،والتعرؼ على الفروؽ الفردية ايف أفراد العينة في مستو الرضا عف الحياة،

ومستو قلؽ المستباؿ لديهـ .ولتحبيؽ أهداؼ الدراسة تـ استخداـ المنهج الوصفي التحليلي ،والاف
مجتمع الدراسة عاارة عف جميع األسر المحرريف الماعديف إلى قطاع غزة ضمف إطار اتفاقية صفبة

وفا األحرار ،والاالغ عددهـ  167أسي ار  ،وابي منهـ في قطاع غزة  153أسي ار ،وتـ اختيار عينة

عشوائية الغت نحو  112أسي ار ،لتطايؽ أدوات الدراسة عليهـ والتي الانت عاارة عف مبياس للرضا
عف الحياة ،ومبياس قلؽ المستباؿ.
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وأظيرت النتائج
 أف مستو الرضا عف الحياة لد

األسر المحرريف الماعديف إلى قطاع غزة الغ ما نسات

. %77.40
 ال توجد عبلقة ذات دالة إحصائيا ايف الرضا عف الحياة وقلؽ المستباؿ لد أفراد العينة مف
األسر المحرييف والماعديف إلى قطاع غزة.
 ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا في مستو قلؽ المستباؿ أو في مستو الرضا عف الحياة
لد أفراد العينة تعز لعدد مف المتغيرات.

وأوصت الدراسة اضرورة العمؿ الجاد على دمج األسر المحرريف الماعديف إلى قطاع غزة في

نشاطات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني لما ل مف آثار نفسية واجتماعية على شخصية األسير
وتوفير حياة الريمة لؤلسر المحرريف اشالؿ عاـ وللماعديف اشالؿ خاص تتناسب مع حجـ المعاناة

والتضحية التي قدموها في سايؿ فلسطيف.
.3دراسة الميل (:)2009

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى جودة الحياة و قمق المستقبل لدى طالب الجامعة ،

و التنبؤ بجودة الحياة لدى العينة  ،و استخدم الباحث مقياس جودة الحياة و قمق المستقبل من

إعداد الباحث .

و الانت متغيرات الدراسة هي التخصص  ،نوع الجامعة  ،الجنس ،و العت عينة الدراسة ٓٓ٘ طالب
و طالاة مف جامعتيف حالومتيف و جامعتيف أهليتيف .
و استخدـ الااحث االساليب االحصائية المتوسطات الحسااية و االنحرافات المعيارية  ،و معامبلت
االرتااط و اختاار ( ت)  ،و تحليؿ التاايف الثاني  ،و تحليؿ االنحدار المتعدد .
و أسفرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ارتااطية سالاة ودالة إحصائيا ايف جودة الحياة و قلؽ
المستباؿ  ،يمالف التناؤ اجودة الحياة مف خبلؿ أاعاد قلؽ المستباؿ للعينة الالؿ .

و استخدـ الااحث مبياس قلؽ المستباؿ .
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.4دارسة شقير وآخرون (: )2012
بعنوان " جودة الحياة كمنبئ لقمق المستقبل لدى طالبات قسم التربية الخاصة وطالبات الدبموم

التربوي بجامعة الطائف"

استهدؼ الاحث التعرؼ على العبلقة االرتااطية ايف جودة الحياة (ومعاييرها الثبلثة)( ،معيار
الصحة ،معيار الشخصية السوية ،المعيار االجتماعي) ،وقلؽ المستباؿ ،وتأثير المستو الدراسي

(التراية الخاصة – الدالوـ التراوي) على جودة الحياة (ومعاييرها الثبلثة) وقلؽ المستباؿ وامالانية
التناؤ ابلؽ المستباؿ مف جودة الحياة وتالونت العينة مف ( )150طالاة االتراية الخاصة ()150

طالاة االدالوـ التراوي اجامعة الطائؼ وطابت على العينة مبياسي :جودة الحياة وقلؽ المستباؿ مف

إعداد الااحثات .

وتوصمت نتائج البحث إلى :
 وجود عبلقة ارتااطي دالة وموجاة ايف جودة الحياة وفؽ معاييرها الثبلثة وعبلقة ارتااطي
دالة سالاة ايف جودة الحياة ومعاييرها الثبلثة وايف قلؽ المستباؿ.

 وجود تأثير داؿ للمستو الدراسي ( تراية خاصة – دالوـ تراوي ) على جودة الحياة
ومعاييرها لصالح مجموعة مف طالاات التراية الخاصة ( ما عدا المعيار االجتماعي

الخارجي لجودة الحياة).

 وجود تأثير داؿ للمستو الدراسي ( تراية خاصة – دالوـ تراوي ) على قلؽ المستباؿ في
اتجا مجموعة طالاات الدالوـ التراوي .

 ال يمالف التناؤ ابلؽ المستباؿ مف جودة الحياة لد عينة الدراسة.
.5دراسة المجدالوي (:)2012
بعنوان "التفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة واإلعراض النفس جسمية".
هدفت الدراسة إلى التعرؼ على مد

جسمية لد

شيوع التفاؤؿ والتشاؤـ والرضا عف الحياة واإلعراض النفس

عينة الدراسة ،والتعرؼ على العبلقة ايف التفاؤؿ والتشاؤـ ايف الرضا عف الحياة

واألعراض النفس جسمية ،وأيضا معرفة الفروؽ في متغيرات الدراسة تاعا للمتغيرات الديموغرافية (
العمر والدخؿ وسنوات الخدمة) .وتالونت عينة الدراسة مف ( )205مف موظفي األجهزة األمنية الذيف
ترالوا مواقعهـ اساب الخبلفات السياسية ،واستخدـ الااحث مبياس التفاؤؿ والتشاؤـ ومبياس الرضا
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عف الحياة ومبياس األعراض النفسجسمية مف إعداد  .وأظهرت النتائج أف ( )%25مف العينة
متشائموف )%55( ،غير راضيف عف حياتهـ ،وأن ال توجد عبلقة الايرة ايف التفاؤؿ والتشاؤـ والرضا

عف الحياة وايف األعراض النفسجسمية ،الذلؾ توصلت إلى عدـ وجود فروؽ الايرة في مبياس التفاؤؿ

والتشاؤـ والرضا عف الحياة تاعا للمتغيرات الديموغرافية ،الما توصلت إلى وجود فروؽ جوهرية في
مبياس األعراض النفسجسمية تاعا للمتغيرات الديموغرافية ،إذ تايف أف األفراد الذيف أعمارهـ ودخلهـ

وخارتهـ مرتفعة ارتفعت عندهـ األعراض النفسجسمية أالثر مف غيرهـ.
.6دراسة أبو كويك ،وحمدونة ( : )2009

بعنوان "جودة الحياة وعالقتيا بمستوى الرضا الزواجي والتحصيل األكاديمي لدى الطالبات

المتزوجات في جامعة األزىر بقطاع غزة "

هدفت هذ الدراسة إلى معرفة إذا ما الانت هناؾ عبلقة دالة إحصائيا ايف جودة الحياة  ،ومستو الؿ
مف الرضا الزواجي مف ناحية ،والتحصيؿ األالاديمي مف ناحية أخر لد

طالاات جامعة األزهر

اغزة ،الما هدفت إلى معرفة ما إذا الاف هناؾ تفاعؿ داؿ احصائيا لاعض المتغيرات ومستوىات جودة

الحياة على الؿ مف مستو الرضا الزوجي ،ومستو التحصيؿ األالاديمي ،وذلؾ على عينة الدراسة

المالونة مف ( )122طالاة متزوجة مف جامعة األزهر اغزة  ،وطاؽ عليهـ مبياس جودة الحياة إعداد
منظمة الصحة العالمية (.)2001
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 وجود عبلقة ذات دالة إحصائية ايف جودة الحياة ومستو الرضا الزواجي.
 عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية ايف جودة الحياة ،والتحصيؿ األالاديمي لد
الدراسة.

عينة

 عدـ وجود أثر التفاعؿ لالؿ مف عدد سنوات الزواج وصلة البرااة ومستو جودة الحياة على
مستويات الرضا الزواجي والتحصيؿ األالاديمي.
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.7دراسة القبيسي (:)2008
بعنوان " التفاؤل والتشاؤم وعالقتيما بكل من تقدير الذات ووجية الضبط لدى عينة من طالب

المرحمة الثانوية بمدينة أبيا بمنطقة عسير".

هدفت الدراسة إلى احث العبلقة ايف التفاؤؿ والتشاؤـ وعبلقتهما اتبدير الذات ووجهة الضاط لد
عينة مف طبلب المرحلة الثانوية امدينة أاها امنطبة عسير.
وأسفرت نتائج الدراسة عن ما يمي :
.1ارتفاع متوسط التفاؤؿ والذلؾ ارتفاع متوسط تبدير الذات.
.2أف وجهة الضاط للعينة الانت داخلية.
.3وجود عبلقة سالاة ايف التفاؤؿ والتشاؤـ.
.4وجود عبلقة موجاة ودالة ايف التفاؤؿ وتبدير الذات.
.5وجود عبلقة سالاة ايف تبدير الذات ووجهة الضاط الخارجي.
.6ال توجد فروؽ في التفاؤؿ والتشاؤـ وفبا لمتغيري الصؼ والتخصص .
 .7أف أالثر المتغيرات تناؤا االتفاؤؿ هي تبدير الذات في حيف إف وجهة الضاط الانت أالثر المتغيرات

تناؤا االتشاؤـ.

.8دراسة السبيعي (:)2007
بعنوان " الشعور بالسعادة وعالقتو بكل من الرضا عن الحياة والتفاؤل ووجية الضبط لدى

المتزوجات وغير المتزوجات في ضوء المتغيرات الديموغرافية"

هدفت الدراسة إلى الالشؼ عف العبلقة ايف الشعور االسعادة والرضا عف الحياة والتفاؤؿ ووجهة
الضاط والتعرؼ على أثر المتغيرات الديموغرافية (الحالة االجتماعية ،العمر ،مستو التعليـ ،عدد

األانا ).

على متغيرات الدراسة ممثلة الشعور االسعادة والرضا عف الحياة والتفاؤؿ ووجهة الضاط واستخدمت
الااحثة المنهج الوصفي االرتااطيف ،وتالونت عينة الدراسة مف العامبلت في جامعة اإلماـ محمد اف
سعود اإلسبلمية والاالغ عددهف ( ٕٓٗ) ،واستخدمت الااحثة مبياس الشعور االسعادة مف إعداد
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الااحثة ومبياس دينر وآخروف للرضا عف الحياة تبنييف العنزي ومبياس التفاؤؿ مف إعداد عاد الخالؽ
( )ٜٜٔٙومبياس جهة الضاط مف إعداد رويتر ترجمة الفافي.
وأسفرت نتائج الد ارسة عن ما يمي :
.1وجود عبلقة ارتااطي موجاة دالة ايف الشعور االسعادة والؿ مف الرضا عف الحياة والتفاؤؿ.
.2عدـ وجود عبلقة ارتااطي دالة ايف الشعور االسعادة ووجهة الضاط.
 .3عدـ وجود فروؽ في درجة الشعور االسعادة والرضا عف الحياة والتفاؤؿ ايف المتزوجات وغير

المتزوجات.

 .4وجود فروؽ في الشعور االسعادة والرضا عف الحياة والتفاؤؿ تعزي للعمر لصالح مف هـ أالار

سنا.

.5عدـ وجود فروؽ في الشعور االسعادة تعز للمستو التعليمي.
.6عدـ وجود فروؽ في الشعور االسعادة تعز لتعدد األانا .
.9دراسة رينج وآخرون (. )Ring , et al , 2007
بعنوان " جودة الحياة الفردية وعالقتيا بالسعادة النفسية والسعادة الذاتية".
وهدؼ الدراسة للتعرؼ على عبلقة جودة الحياة والسعادة النفسية والشخصية لد

عينة تألفت مف

( )136طالب جامعة مف اللية الهندسة في جامعة اارلندا ،طابت علي مبياس جودة الحياة ،مبياس
السعادة الشخصية مالوف مف اعدي الرضا وحسف الحاؿ ،مبياس السعادة النفسية مالوف مف اعدي

الحياة والنمو الشخصي.
وبعدا لتطبيق أظيرت النتائج :
.1وجود عبلقة ارتااطي موجاة ايف السعادة النفسية والشعور اجودة الحياة لد

طلاة الجامعة.

.2وجود عبلقة ارتااطية موجاة ايف السعادة الشخصية والشعور اجودة الحياة لد طلاة الجامعة،

.3إضافة إلى أن يمالف التناؤ اجودة الحياة مف خبلؿ اإلحساس االسعادة النفسية والشخصية لد

الطبلب .
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
قاـ الااحث ااالطبلع علي العديد مف الدراسات ذات العبلقة االدراسة الحالية ،سوا مف حيث
الفئػػة التػػي تدرسػػها الد ارسػػة ،أو مػػف حيػػث المشػػالبلت المػراد د ارسػػتها ،األمػػر الػػذي أوجػػد هػػذا االطػػبلع
علي الدراسات دافعية أالار لػدي الااحػث لد ارسػة هػذ العينػة مػف المػوظفيف ،وقػد حػرص الااحػث أف ال

تالػػوف د ارسػػت تال ػ ار ار آليػػا مػػف الد ارسػػات التػػي سػػاؽ عرضػػها ،حيػػث عػػرض الااحػػث عػػدة د ارسػػات ذات
صلة ااهتمامات الدراسة الحالية ،الما أف جؿ الدراسات الساابة رالزت على عبلقة اعض .
لذلك يرى الباحث أنو:
 ال توجد في حدود علـ الااحث أي مف الدراسات الساابة شػملت مجموعػة المتغيػرات المشػترالةفي هذ الدراسة وهذا ما يجعؿ الدراسة جديدة عف سااباتها في هذا المجاؿ.

 -الم ػػا أف الد ارس ػػات الس ػػاابة أظه ػػرت تناقض ػػا نوع ػػا م ػػا ف ػػي النت ػػائج الت ػػي توص ػػلت اليه ػػا تج ػػا

سلواليات العامليف مػف حيػث المشػالبلت األالثػر شػيوعا ومػدي توزيعهػا علػى المتغيػرات ،وذلػؾ
يرجع الي اختبلؼ الايئة التي أجريت فيها الدراسة .ولذا واعد دراسة معمبة للدراسات الساابة،

ورغاػػة الااحػػث أف تالػػوف د ارسػػت مالملػػة للد ارسػػات السػػاابة ،وتالػػوف شػػاملة لجميػػع المشػػالبلت
السلوالية ومدي انتشارها و تشمؿ جميع نواحي المنػاخ األسػري ،المػا اف الااحػث سػوؼ يجػري
الد ارس ػػة ف ػػي الايئ ػػة الفلس ػػطينية والت ػػي تختل ػػؼ ع ػػف الايئ ػػة العراي ػػة واألجناي ػػة ف ػػي الثي ػػر مػػػف

المجاالت.

ويعقب الباحث عمى الدراسات السابقة في عدة مواضي منيا:

أوال  -الدراسات التي تناولت موض الضبط :
من حيث اليدف:
لبد اختلفت أهداؼ الدراسات الساابة احسب المتغيرات التي تتناولها الؿ دراسة ،فمثبل دراسة (أحمد،
 ) 2014التي هدفت الى معرفة العالبة ايف اتخاذ البرار الدراسي و الؿ مف مرالز الضاط وتحمؿ
المسؤولية الشخصية( ،دراسة نايؿ،وشويعؿ  )2013التي هدفت إلى معرفة العبلقة ايف التفاؤؿ
والتشاؤـ ومرالز الضاط وأساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية ،لد

طلاة الجامعة دراسة

(عرفات )2011التي هدفت الدراسة إلى الالشؼ عف العبلقة ايف مرالز الضاط لد الجانحيف ااعض
المتغيرات الالعمر والجنس والمستو التعليمي للحدث وتالرار التوقيؼ ونوع الجنحة .

(دراسة اوالليؼ  )2010التي تهدؼ إلى معرفة مد

الداللة اإلحصائية للعبلقة ايف مرالز الضاط

والتفوؽ الدراسي الجامعي مف خبلؿ المبارنة ايف عينتيف مختلفتيف (طلاة العلوـ االجتماعية ،وطلاة
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العلوـ(،دراسة شهاب  )2010التي هدفت إلي التعرؼ على موقع الضاط لد المرشديف التراوييف في
مرالز محافظ نينو وعبلقت ااعض المتغيرات الػالجنس(ذالػور -إناث) والخدمة الوظيفية (األقؿ
مف15سنة – األالثر مف15سنة) (،دراسة جودة )1998 ،التي هدفت إلى التعرؼ على مستو التوتر
النفسي وتاايف مستوىات  ،وأهـ مصادر ،وعبلقتها اوجهة الضاط والتواليدية.
من حيث عينة الدراسة:
اختلفػػت حجػػـ عينػػة الد ارسػػة مػػف د ارسػػة الػػى اخػػري حسػػب المجتمػػع األصػػلي وحسػػب المبػػدريف

والفئة المستهدفة ،سوا الانوا معلمي المرحلة الثانوية أو المرشديف التراوييف طلاة العلوـ االجتماعية و
وطلاة العلوـ واألحداث الجانحيف وطلاة الجامعة
من حيث منيج الدراسة:
اختلؼ منهج الدراسة مف دراسة الى اخر فمنها دراسة مسحية أو وصفي تحليلي أو مبارف أو دراسة
طولية تتاعية ،لبد الاف المنهج المستخدـ في الؿ دراسة يتعلؽ الي حد الاير االعينة والهدؼ .وهنا

نبلحظ أف دراسة (أحمد )2014 ،فبد اعتمدت على المنهج الوصفي وهنا ال نجد تناغما ايف العينة
والمنهج اذ وصؿ عدد العينة الى ( )77وارغـ صغرها للااحث إال أنها ال تتناسب مع المنهج ،ولالف

دراسة (عرفات )2011استخدـ المنهج الوصفي التحليلي الذي يبوـ وصؼ الظاهرة وتحليلها واياف
العبلقة ايف متغيراتها.

من حيث االساليب االحصائية:
تنوع ػػت األس ػػاليب االحص ػػائية ف ػػي ه ػػذ الد ارس ػػات طاب ػػا لن ػػوع اله ػػدؼ ،وم ػػف أالث ػػر األس ػػاليب

االحصائية شيوعا في هػذ الد ارسػات حسػاب المتوسػطات الحسػااية ،واالنح ارفػات المعياريػة ،معػامبلت

االرتااط ،وتحليؿ التاايف ،واختاار (ت) ،والتحليؿ العاملي ،والدراسة الحالية استضا ت اهذ األساليب
واستخدمت معظمها .ومنها المتوسط الحسااي واالنحراؼ المعياري ،والتال اررات والنساة المئويػة والػوزف

النساي ،معامؿ ارتااط ايرسوف و واختاار (ت) ،وتحليؿ التاايف.
من حيث الفروض:

جػػا ت الفػػروض فػػي الد ارسػػات السػػاابة متنوعػػة اػػيف صػػفرية (غيػػر موجهػػة) وموجاػػة (موجهػػة)

ولبد توافبت فروض الدراسة الحالية مع الفروض الصفرية.
األدوات:

مث ػ ػػؿ (د ارسػػ ػػة نايؿ،وشػػ ػػويعؿ  )2013اس ػ ػػتخدمت مجموع ػ ػػة م ػ ػػف المبي ػ ػػاس ،،ولالػػ ػػف د ارسػػ ػػة
(عرفػػات )2011اسػػتخدـ الااحػػث لػػذلؾ اختاػػار روتػػر لبيػػاس مرالػػز الضػػاط واسػػتمارة جنػػوح األحػػداث
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المعتمدة مف و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ،اما (د ارسػة اوالليػؼ  )2010فبػد اعتمػدت اختاػار روتػر
لمرالز الضاط مع إضافة اعض الايانات علي  ،اينما (د ارسػة شػهاب  )2010اعتمػدت مبيػػاس روتػػر

وآخػريف( )1954للضػػاط (الػػداخلي  -الخػػارجي) والمتػػرجـ مػػف قاػػؿ موسػػى ، )2001(،ولالػػف (د ارسػػة
جػػودة )1998 ،اسػػتخدمت قائمػػة الضػػغوط النفسػػية للمعلمػػيف إعػػداد طلعػػت منصػػور وفي ػوال الاػػيبلوي

(. )1989

من حيث النتائج:
لبد توافبت نتائج الدراسات التي تـ عرضها مف حيث نتائجها حيث أالدت وجود عبلقة دالة وموجاة
ايف التفاؤؿ وأساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية المرالزة على المشالؿ ااعدي (حؿ المشاالؿ،

والاحث عف الدعـ االجتماعي مع وجود عبلقة موجاة ايف التشاؤـ وأساليب التعامؿ مع الضغوط
النفسية المرالزة على االنفعاؿ اأاعاد (التجنب ،إعادة التبييـ االيجااي ،ولوـ الذات) ،مع عدـ وجود

فروؽ إحصائية ذات داللة ايف متوسط درجات الجانحيف والجانحات على مبياس مرالز الضاط وفبا

لمتغيرات نوع الجنحة وتالرار التوقيؼ والمستو التعليمي للحدث،توجد عبلقة ايف مرالز الضاط،

واعض الخصائص المتعلبة اأفراد العينة (الجنس ،مالاف اإلقامة ،المستو الثبافي) ،أف المرشديف

التراوييف أظهػروا توجهػا نحػو الػضاط الداخلي  ،والذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فػي موقػع
الػضاط (داخلي  -خارجي) تاعا لمتغيري (الجنس  ،الخدمة الوظيفية).
تنفرد الدراسة عن غيرىا
 -أوؿ دراسة تطاؽ في الايئة الفلسطينية مف حيث متغيراتها.

 شػػملت متغي ػرات أشػػمؿ مػػف الد ارسػػات السػػاابة حيػػث شػػملت علػػى الجػػنس والعمػػر والمسػػتوالتعليم ػ ػػي لال ػ ػػؿ م ػ ػػف األـ واألب ،والترتي ػ ػػب الم ػ ػػيبلدي ،وعم ػ ػػؿ األب ،وأس ػ ػػااب المش ػ ػػالبلت
السلوالية.

 تبدـ تصور في اليػة التعامػؿ مػع األانػا اػالطرؽ الصػحية والتعامػؿ مػع المشػالبلت السػلواليةايضا.

ثانيا  -الدراسات التي تناولت جودة الحياة :
من حيث اليدف:
لبد اختلفت أهداؼ الدراسات الساابة احسب المتغيرات التي تتناولها الؿ دراسة ،فمثبل (دراسة الشنطي

 )2016،التي هدفت إلى التعرؼ على مستو جودة الحياة الوظيفية ودرجة ممارسة البيادة التحويلية
في و ازرة الصحة الفلسطينية ابطاع غزة( ،دراسة النجار ،والطبلع  )2015،التي هدفت إلى التعرؼ
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على مستوى ات التفالير اإليجااي وعبلقت اجودة الحياة لدي العامليف االمؤسسات األهلية امحافظات
غزة  ،دراسة(اشتيوي  (2014التي تهدؼ إلى التعرؼ على اتجاهات العامليف نحو جودة حياة العمؿ

في الدية غزة دراسة (شيخي (2013التي هدفت إلى التعرؼ على الفروؽ في مصادر طايعة العمؿ

وجودة الحياة ايف أفراد العينة تعز لمتغير الجنس الحالة االجتماعية ،سنوات األقدمية  ،واختبلؼ

الاللية المنتسب لها األستاذ الجامعي دراسة (حراي ،النجار  )2012التي هدفت إلى الالشؼ عف
عينة مف معلمي التعليـ العاـ احفر الااطف ،

العبلقة ايف األدا المهني وجودة الحياة لد

دراسة ( الشرافي  )2012 ،التي تهدؼ إلى التعرؼ على العبلقة ايف أساليب مواجهة الخارة
الصادمة وجودة الحياة لد

معلمي والالة الغوث اغزة  ،دراسة )الالرخي  (2011التي هدفت إلى

التعرؼ على جودة الحياة لد

المرشديف التراوييف وعبلقتها االذالا االنفعالي  ،دراسة(المغراي

(2004التي هدفت إلى التعرؼ على طايعة جودة حياة العمؿ واياف أثرها على االستغراؽ الوظيفي

للعامليف االمراالز الطاية المتخصصة اجامعة المنصورة .
من حيث عينة الدراسة:

اختلفت حجـ عينة الدراسة مف دراسة الى اخري حسب المجتمع األصلي وحسب المبدريف والفئة
المستهدفة ،سوا الانوا و ازرة الصحة الفلسطينية والعامليف االمؤسسات األهلية و تبلميذ المرحلة
الثانوية و الشرالات و العامليف األستاذ الجامعي و معلمي التعليـ العاـ و الطالاات الجامعيات
والمرشديف التراوييف والنبااات  ،والعامليف االمراالز

الطاية .

من حيث منيج الدراسة:
الما اختلؼ منهج الدراسة مف دراسة الى اخري فمنها دراسة مسحية أو وصفي تحليلي أو مبارف أو
دراسة طولية تتاعية ،لبد الاف المنهج المستخدـ في الؿ دراسة يتعلؽ الي حد الاير االعينة والهدؼ.
وهنا نبلحظ أف (دراسة الشنطي )2016،دراسة (النجار،والطبلع  )2015و دراسة(اشتيوي (2014

(شيخي (2013التي اعتمدت دراستهـ على المنهج الوصفي التحليلي .
من حيث االساليب االحصائية:
تنوع ػػت األس ػػاليب االحص ػػائية ف ػػي ه ػػذ الد ارس ػػات طاب ػػا لن ػػوع اله ػػدؼ ،وم ػػف أالث ػػر األس ػػاليب

االحصائية شيوعا في هػذ الد ارسػات حسػاب المتوسػطات الحسػااية ،واالنح ارفػات المعياريػة ،معػامبلت
االرتااط ،وتحليؿ التاايف ،واختاار (ت) ،والتحليؿ العاملي ،والدراسة الحالية استضا ت اهذ األساليب

واستخدمت معظمها .ومنها المتوسط الحسااي واالنحراؼ المعياري ،والتال اررات والنساة المئويػة والػوزف
النساي ،معامؿ ارتااط ايرسوف و واختاار (ت) ،وتحليؿ التاايف.
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من حيث الفروض:
جػػا ت الفػػروض فػػي الد ارسػػات السػػاابة متنوعػػة اػػيف صػػفرية (غيػػر موجهػػة) وموجاػػة (موجهػػة)
ولبد توافبت فروض الدراسة الحالية مع الفروض الصفرية.
األدوات:
الما اختلفت في األدوات مع دراسة (حراي ،النجار )2012 ،استخدـ مبياس األدا المهني للمعلـ ،
ومبياس جودة الحياة ،دراسة (الشرافي )2012 ،استخدـ مبياس جودة الحياة

 ،دراسة الالرخي

) (2011مبياس جودة الحياة ومبياس الذالا االنفعالي ، ،دراسة( المغراي  (2004استخدـ الااحث
أسلوب المباابلت وقوائـ االستبصا لجمع الايانات األولية البلزمة

من حيث النتائج:
لبد توافبت نتائج الدراسات التي تـ عرضها مف حيث نتائجها حيث أالدت أف البيادة التحويلية

(التأثير الالاريزمي واالعتاارات الفردية) تؤثر تأثير جوهريا إيجاايا على جودة الحياة الوظيفية الما أن

يجب زيادة مشارالة العامليف اعملية صنع البرار ،األماف الوظيفي وتفعيؿ نظـ الحوافز والتعويضات

مع وجود فروؽ دالة إحصائية على مبياس الشعور اجودة الحياة تاعا نوع االجتماعي لصالح لمتغير

الذالور الما أف مستو اتجاهات العامليف نحو أاعاد جودة حياة العمؿ(:ظروؼ العمؿ المعنوية،
خصائص الوظيفة) الانت مرتفعة ،الما أف عدـ وجود فروؽ في جودة الحياة تعز لمتغير الحالة

االجتماعية ما عدا اعد العبلقات واالستببللية و األقدمية  ،مع وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ايف
الذالور واإلناث والتخصصات األداية والعلمية على مبياس األدا المهني لصالح اإلناث وأيضا
لصالح التخصصات األداية.

ثالثا  -الدراسات التي تناولت قمق المستقبل :
من حيث اليدف:
لبد اختلفت أهداؼ الدراسات الساابة احسب المتغيرات التي تتناولها الؿ دراسة ،فمثبل دراسة(محمد
 )2010،التي تهدؼ الي قياس مستو قلؽ المستباؿ عند الشااب ،دراسة (شبير )2009 ،هدفت
الي تحسيف جودة الحياة وخفض قلؽ المستباؿ لد

حالة صداع توتري (نفسي) عار الدردشة

ااإلنترنت "الشات"،دراسة( الاليبلني(2008،التي هدفت إلى التعرؼ على تبدير الذات و قلؽ

المستباؿ لد

الجالية العراية المبيمة امدينة أوسلو في النرويج  ،دراسة (الرمياف(2008،هدفت إلى

الشؼ عبلقة سمات الشخصية ابلؽ المستباؿ والوقوؼ على الفروؽ الفردية طابا للجنس ،الحالة

الزواجية والعمر،دراسة(سعود)2005،هدفت الدراسة إلى تحديد أالثر مجاالت قلؽ المستباؿ انتشا ار
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عند شااب الجامعة ،ومد

انتشار السمات التفاؤلية والتشاؤمية لد

طبلب الجامعة وعبلقتها ابلؽ

المستباؿ،
من حيث عينة الدراسة:
اختلفت حجـ عينة الدراسة مف دراسة الى اخر حسب المجتمع األصلي وحسب المبدريف والفئة
المستهدفة ،سوا الانوا مف الشااب الجامعي والفتيات الجاليات العراية المبيميف في الدوؿ الغراية
من حيث منيج الدراسة:
الما اختلؼ منهج الدراسة مف دراسة الى اخري فمنها دراسة مسحية أو وصفي تحليلي أو مبارف أو
دراسة طولية تتاعي  ،لبد الاف المنهج المستخدـ في الؿ دراسة يتعلؽ الي حد الاير االعينة والهدؼ.
وهنا نبلحظ أف ،دراسة( الاليبلني (2008،فبد استخدموا في دراستهـ المنهج الوصفي التحليلي .

من حيث االساليب االحصائية:
تنوع ػػت األس ػػاليب االحص ػػائية ف ػػي ه ػػذ الد ارس ػػات طاب ػػا لن ػػوع اله ػػدؼ ،وم ػػف أالث ػػر األس ػػاليب

االحصائية شيوعا في هػذ الد ارسػات حسػاب المتوسػطات الحسػااية ،واالنح ارفػات المعياريػة ،معػامبلت

االرتااط ،وتحليؿ التاايف ،واختاار (ت) ،والتحليؿ العاملي ،والدراسة الحالية استضا ت اهذ األساليب
واستخدمت معظمها .ومنها المتوسط الحسااي واالنحراؼ المعياري ،والتال اررات والنساة المئويػة والػوزف

النساي ،معامؿ ارتااط ايرسوف و واختاار (ت) ،وتحليؿ التاايف.
من حيث الفروض:

جػػا ت الفػػروض فػػي الد ارسػػات السػػاابة متنوعػػة اػػيف صػػفرية (غيػػر موجهػػة) وموجاػػة (موجهػػة)

ولبد توافبت فروض الدراسة الحالية مع الفروض الصفرية.
األدوات:
الما اختلفت في األدوات مع دراسة(محمد  )2010،استخدـ قلؽ المستباؿ ،اما دراسة
(شبير )2009 ،استخدمت أدوات تشخيصية وأدوات تدرياية إرشادية  ،دراسة (الرمياف(2008،
استخدـ

الااحث

أدوات

مختلفة

لتحبيؽ

أهداف ،

وطاؽ

استاانة

استطبلعي

لجمع

المعلومات،دراسة(سعود )2005،استخدـ الااحث مبياس قلؽ المستباؿ ،والبائمة العراية للتفاؤؿ
والتشاؤـ ( )1996ومبياس جامعة الالويت لحالة البلؽ .
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من حيث النتائج:
لبد توافبت نتائج الدراسات التي تـ عرضها مف حيث نتائجها حيث أالدت أف توعية الشااب فيما
يتعلؽ امستبالهـ مف خبلؿ التعرؼ على إمالاناتهـ الحبيبية وتعليمهـ مهارات التخطيط  ،مع وجود

عبلقة ايف تبدير الذات وقلؽ المستباؿ لد

الجنسيف ،وجود فروؽ في قلؽ المستباؿ وتبدير الذات

يعز لمتغير الجنس لصالح الذالور ،مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوىات البلؽ

تعز إلى الؿ مف الجػػنس ،المػػستو التعليمػػي للوالػػديف ،وجػػود ش ػريؾ فػػي الحيػػاة (زوج  /زوجػػة)،

ولالف توجد عبلقة ارتااطي ذات دالة إحصائية ايف البلؽ ودخؿ األسرة اللما ارتفع الدخؿ انخفض قلؽ
المستباؿ ،وتنخفض درجة قلؽ المستباؿ مع تبدـ العمر ،ويرتاط قلؽ المستباؿ االمتغيرات النفسية

التالية ( التفاؤؿ ،التشاؤـ ،األمؿ).

 أوجو استفادة الباحث من الدراسات السابقة
 إث ار االطار النظري.
 تحديد واختيار أدوات الدراسة األنسب للدراسة.
 اختيار المنهج العلمي المناسب للدراسة.
 صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة.

 تدعيـ نتائج الدراسة الحالية االدراسات الساابة.

 استخداـ األساليب اإلحصائية المناساة للدراسة والفروض.
 االستفادة مف مراجع الدراسات الساابة.

فرضيات الدراسة :
ٔ .ال توجػػد عبلقػػة اػػيف موضػػع الضػػاط وجػػودة الحيػػاة وقلػػؽ المسػػتباؿ لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة
النفسية في قطاع غزة " .
ٕ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات العامليف امراالز الصحة النفسية على
مبياس قلؽ المستباؿ تعز إلى اختبلؼ درجة موضع الضاط " .
ٖ .ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػط درجػػات العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية علػػى
مبياس قلؽ المستباؿ تعز إلى اختبلؼ درجة جودة الحياة " .
ٗ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في موضع الضاط لد العامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية فػي
قطاع غزة تعز لمتغير الجنس ( ذالر  ،أنثى).
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٘ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في موضع الضاط لد العامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية فػي
قطاع غزة تعز لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).
 .ٙال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في موضع الضاط لد العامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية فػي
قط ػػاع غػ ػزة تع ػػز لمتغي ػػر س ػػنوات الخدم ػػة (م ػػف ٔ ٔٓ-س ػػنوات ،م ػػف ٔٔ ٕٓ-س ػػنة ٕٔ ،س ػػنة
فأالثر).
 .ٚال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في موضع الضاط لد العامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية فػي
قط ػػاع غػ ػزة تع ػػز لمتغي ػػر المس ػػمى ال ػػوظيفي (طاي ػػب ،ص ػػيدلي ،مم ػػرض ،إختصاص ػػي نفس ػػي،
اختصاصي اجتماعي ،أخري).
 .ٛال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في موضع الضاط لد العامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية فػي
قطاع غزة تعز لمتغير مستو الدخؿ (ضعيؼ جدا ،ضعيؼ ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جدا).
 .ٜال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جػػودة الحيػػاة لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية فػػي
قطاع غزة تعز لمتغير الجنس ( ذالر  ،أنثى).
ٓٔ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لد العامليف امراالز الصحة النفسػية فػي
قطاع غزة تعز لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).
ٔٔ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لد العامليف امراالز الصحة النفسػية فػي
قط ػػاع غػ ػزة تع ػػز لمتغي ػػر المس ػػمى ال ػػوظيفي (طاي ػػب ،ص ػػيدلي ،مم ػػرض ،اختصاص ػػي نفس ػػي،
اختصاصي اجتماعي ،أخري).
ٕٔ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لد العامليف امراالز الصحة النفسػية فػي
قط ػػاع غػ ػزة تع ػػز لمتغي ػػر س ػػنوات الخدم ػػة (م ػػف ٔ ٔٓ-س ػػنوات ،م ػػف ٔٔ ٕٓ-س ػػنة ٕٔ ،س ػػنة
فأالثر).
ٖٔ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لد العامليف امراالز الصحة النفسػية فػي
قطاع غزة تعز لمتغير مستو الدخؿ (ضعيؼ جدا ،ضعيؼ ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جدا).
ٗٔ .ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي قلػػؽ المسػػتباؿ لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية
في قطاع غزة تعز لمتغير الجنس ( ذالر  ،أنثى).
٘ٔ .ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي قلػػؽ المسػػتباؿ لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية
في قطاع غزة تعز لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).
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 .ٔٙال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي قلػػؽ المسػػتباؿ لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية
فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػز لمتغيػػر المسػػمى الػػوظيفي (طايػػب ،صػػيدلي ،ممػػرض ،اختصاصػػي نفسػػي،
اختصاصي اجتماعي ،أخري ).
 .ٔٚال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي قلػػؽ المسػػتباؿ لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية
فػػي قطػػاع غػزة تعػػز لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة (مػػف ٔ ٔٓ-سػػنوات ،مػػف ٔٔ ٕٓ-سػػنة ٕٔ ،سػػنة
فأالثر).
 .ٔٛال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي قلػػؽ المسػػتباؿ لػػد العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية
في قطاع غزة تعز لمتغير مستو الدخؿ (ضعيؼ جدا ،ضعيؼ ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جدا).
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
مقدمة:
يوضػػح الااحػػث فػػي هػػذا الفصػػؿ الخطػوات واإلجػ ار ات التػػي اتاعهػػا فػػي تنفيػػذ هػػذ الد ارسػػة مػػف

حي ػػث تحدي ػػد م ػػنهج الد ارس ػػة ،ووص ػػؼ مجتم ػػع الد ارس ػػة ،وتحدي ػػد العين ػػة الت ػػي طاب ػػت عليه ػػا الد ارس ػػة،

واألدوات التي استخدمها الااحث في الدراسة الحالية ،واألساليب والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت

في تحليؿ النتائج النهائية للدراسة ،وذلؾ على النحو اآلتي :

منهج الذراسة:

مػػف أجػػؿ تحبيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة قػػاـ الااحػػث ااسػػتخداـ المػػنهج الوصػػفي التحليلػػي الػذي يحػػاوؿ

مػف خبللػ وصػؼ الظػاهرة موضػوع الد ارسػة (موضا الضابط وجاودة الحيااة وعالقتياا بقماق المسااتقبل

لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية بوزارة الصحة بقطاع غزة)  ،ويهػدؼ إلػى تجهيػز ايانػات إلثاػات
فروض معينة تمهيدا لئلجااة عف تساؤالت محددة ادقة تتعلؽ االظواهر الحالية ،واألحداث الراهنة التػي
يمالف جمع المعلومات عنها في زماف إج ار الاحث ،وذلؾ ااستخداـ أدوات مناساة

(األغا.)ٖٗ :ٕٕٓٓ ،

إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع الحالي للظاهرة المراد دراستها وهو منهج يستخدـ االستايانات في
جمع الايانات على أف تالوف على درجة مف الموضوعية والثاات (أاو عبلـ.)٘ٓ :ٕٓٔٔ ،

مجتمع الذراسة :

تالػػوف مجتمػػع الد ارسػػة األصػػلي مػػف جميػػع العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية فػػي محافظػػات غ ػزة،

والاالغ عددهـ (ٕ٘ٔ) موظفا وموظفة ،لسنة (( )ٕٓٔٙو ازرة الصحة الفلسطينية . )ٕٓٔٙ ،

عينة الذراسة :
أ .العينااة االسااتطالعية  :تالونػػت عينػػة الد ارسػػة االسػػتطبلعية مػػف (ٓٗ) موظفػػا وموظفػػة مػػف العػػامليف
امراالز الصحة النفسية ابطاع غػزة ،تػـ اختيػارهـ االطريبػة العشػوائية الاسػيطة  ،وتػـ تطايػؽ األدوات
المستخدمة في هذ الدراسة على هذ العينة اهدؼ التحبؽ مف صبلحية األدوات للتطايؽ على أفراد

العينة الاللية ،وذلؾ مف خبلؿ حساب صدقها وثااتها االطرؽ اإلحصائية المبلئمة.

ب .العيناااة الفعمياااة  :تالونػػت العينػػة الفعليػػة مػػف جميػػع أف ػراد الد ارسػػة و الاػػالغ عػػددهـ )ٕ٘ٔ) موظفػػا
وموظفة مف العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية ابطػاع غػزة للعػاـ  ،ٕٓٔٙقػد وزعػف االسػتاانات علػى
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جميػع أفػراد العينػة  ،اعػػد عمليػة جمػػع االسػتاانات  ،حصػػؿ الااحػث علػػى (ٖٓٔ) اسػتاانة مػػف أصػػؿ

(ٕ٘ٔ) استاانة  ،امعدؿ ٘ %ٛ٘.مف اجمالي أفراد العينػة والجػدوؿ التػالي ياػيف التالػ اررات والنسػب
المئوية لتوزيع أفراد العينة تاعا لعدد مف المتغيرات المستبلة التصنيفية ،وذلؾ الما يلي
جدول رقم ( ) 3
توزي أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات التصنيفية
الاياف
الجنس

الحالة االجتماعية

المسمى الوظيفي

عدد سنوات الخدمة

مستوى الدخل

المتغير

العدد

النساة المئوية

ذالر

76

58.5

أنثى

54

41.5

المجموع

130

100.0

عازب

16

12.3

متزوج

114

87.7

المجموع

130

100.0

طايب

14

10.8

صيدلي

16

12.3

ممرض

29

22.3

اختصاصي نفسي

25

19.2

اختصاصي اجتماعي

10

7.7

أخري

36

27.7

المجموع

130

100.0

مف ٔ ٔٓ-سنوات

65

50.0

مف ٔٔ ٕٓ-سنة

52

40.0

ٕٓ سنة فأالثر

13

10.0

المجموع

130

100.0

ضعيؼ جدا

16

12.3

ضعيؼ

32

24.6

متوسط

73

56.2

مرتفع

8

6.2

مرتفع جدا

1

.8

المجموع

130

100.0

أدوات الذراسة :

واعػػػد االطػ ػػبلع علػ ػػى األطػ ػػر النظريػػػة والد ارسػ ػػات السػ ػػاابة اخت ػػار الااح ػػث األدوات والمبػ ػػاييس

المناساة للايئة الفلسطينية ،ولهذا الساب فلبد وقع اختيارنا على المبياس التالية :
ٔ .مبياس موضع الضاط  ( .إعداد صبلح الديف أاو ناهية . )ٕٓٔٔ ،
ٕ .مبياس جودة الحياة ( .إعداد أيمف الشرافي .) ٕٖٓٔ ،
ٖ .قلؽ المستباؿ ( .إعداد الااحث) .
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أوالً :مقياس موضع الضبط  :معد المقياس ( إعداد صالح الدين أبو ناهية ) 3122 ،
وصف المقياس :
يهدؼ المبياس إلى التعرؼ على مستو موضع الضاط لد العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية
 ،وتضػػمف المبيػػاس (٘ٗ) فب ػرة ،ويحتػػو المبيػػاس علػػى ثبلثػػة أاعػػاد وهػػي (الضػػاط الشخصػػي ،ضػػاط

األخػ ػريف ،ض ػػاط الح ػػظ) ،وال ػػؿ عا ػػارة ف ػػي المبي ػػاس تػ ػرتاط اموض ػػع الض ػػاط ،وأم ػػاـ ال ػػؿ عا ػػارة ثبلث ػػة
استجااات تادأ االستجااة األولي اػنعـ ،والثانيػة امحايػد ،والثالثػة اػبل  ،ويضػع الماحػوث إشػارة ( )xأمػاـ
العاارة التي تتفؽ وتعار عف مشاعر والعاارات اللها صحيحة واها تدرج يادأ مػف النفػي المطلػؽ وينتهػي
االتأاليد والتبلزـ لهذ المشاعر .ويتـ اإلجااة علي واحدة مف الخيارات التي أماـ العاارة.

تصحيح المقياس:
يتالوف هذا المبياس (٘ٗ) عاارة يتـ اإلجااة عليها مف خبلؿ ثبلث خيارات ( نعـ  ،ال  ،محايد ) و يتـ
التصحيح اأف تعطى الدرجات على النحو التالي :

يعطي الدرجة ٖ في حالة االجااة على العاارة اػ ( نعـ ) .
يعطي الدرجة ٔ في حالة االجااة على العاارة اػ ( ال ) .

يعطي الدرجة ٕ في حالة االجااة على العاارة اػ ( محايد) .
حيث يشير ارتفاع الدرجة إلى ادراؾ المستجيب حوؿ الشعور اارتفاع موضع الضاط .
مع العلـ اأف هناؾ اعض العاارات المعالوسة في طريبة التصحيح حتى ال يتعرض المفحػوص

ألي تسلسػػؿ معػػيف لمظهػػر معػػيف مػػف مظػػاهر الضػػاط  ،احيػػث تعطػػي الدرجػػة ٔ لئلجااػػة (نعػػـ)  ،و
الدرجة ٖ لئلجااة (ال)  ،في حيف تظؿ الدرجة ٕ لئلجااة (محايد)  ،الما هي دوف تغيير .
و نحصؿ على درجة مفحوص في الضاط الشخصي اجمػع درجػات مبيػاس الضػاط الشخصػي

الالؿ  ،و إذا الانت مجموع عاارات مبياس الضػاط الشخصػي ٘ٔ عاػارة  ،فمعنػي هػذا أف أالاػر درجػة
يحصؿ عليهػا المفحػوص اموضػع الضػاط الشخصػي ٘ٗ درجػة المػا أف أقػؿ درجػة ٘ٔ و تعاػر الدرجػة

المرتفعة عف ارتفاع في درجة االعتباد في الضاط الشخصي وفؽ المفهوـ المستخدـ في انا

.

و انفس الطريبة نحصؿ على درجة المفحوص في الضاط الخارجي (اآلخػريف و الحػظ )  ،و

الجدوؿ رقـ (ٗ) يوضع أاعاد و طريبة التصحيح .

جدول رقم ( ) 4
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يوضح أبعاد مقياس موض الضبط وطريقة التصحيح
األبعاد
الضبط
الداخمي
الضبط

الخارجي

عدد الفقرات

طريقة التصحيح
الدرجة الدنيا

الدرجة العميا

الضبط الشخصي

15

15

45

ضبط األخرين

15

15

45

ضبط الحظ

15

15

45

معامالت الصدق لمقياس موض الضبط :
صدق االتساق الداخلي :
جػػر التحبػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي للمبيػػاس اتطايػػؽ المبيػػاس علػػى عينػػة اسػػتطبلعية

مالونة مف (ٓٗ) موظفأ وموظفة تـ اختيارهـ اطريبة عشوائية  ،وتـ حساب معامؿ ارتااط ايرسوف اػيف
الؿ فبرة مف فبرات المبياس والدرجة الاللية للمبياس  ،وذلػؾ ااسػتخداـ الارنػامج اإلحصػائي (. )SPSS
ويبصػد اصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي قػػوة االرتاػػاط اػػيف درجػػات الػػؿ فبػرة مػػف الفبػرات مػػع الاعػػد الػػذي تنتمػػي
جدول ( ) 5

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس م الدرجة الكمية لمقياس موض الضبط

الضاط الشخصي

م

معامل االرتباط

1

**0.824

2

4

**0.712

5

**0.870

7

**0.754

8

**0.899

9

10

**0.737

11

**0.968

12

**0.776

13

**0.744

14

**0.926

15

**0.685

16

**0.791

17

**0.531

18

**0.518

19

**0.768

20

**0.935

21

**0.652

22

**0.780

23

**0.944

24

**0.480

25

**0.429

26

*0.375

27

**0.682

28

*0.335

29

**0.481

30

**0.691

31

**0.548

32

**0.899

33

**0.809

34

**0.394

35

**0.894

36

**0.428

37

**0.642

38

**0.841

39

**0.437

41

**0.786

42

*0.379

40

**0.660

44

*0.328

45

*0.408

43

**0.666

ضاط االخريف

البعد

البعد

م

معامل االرتباط
**0.459

3
6

**0.735
**0.810

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (ٔٓٓ.ٖٜٖ = )ٓ.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (٘ٓٓ.ٖٓٗ = )ٓ.
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البعد

ضاط الحظ

إلي

ودرجة ارتااط الؿ اعد مع الدرجة الاللية للمبياس والجدوؿ رقـ ( ٘ ) يوضح ذلؾ :

م

معامل االرتباط
**0.748

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامبلت االرتااط ايف الفبرات والمجموع الاللي للمبياس دالة

عند مستو داللة (ٔٓ ،) ٓ.وهذا يؤالد أف المبياس يتمتع ادرجة عالية مف االتساؽ الداخلي ،
مما يطمئف الااحث إلى تطايبها على عينة الدراسة .
ثبات المقياس

تـ تبدير ثاات المبياس على أفراد العينة االستطبلعية و االاػالغ عػددهـ (ٓٗ) مػف العػامليف فػي

م ارال ػػز الص ػػحة النفس ػػية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة وذل ػػؾ ااس ػػتخداـ طريبت ػػي التجزئ ػػة النص ػػفية ومعام ػػؿ ألف ػػا
الرونااخ .
ٔ .طريقة التجزئة النصفية :
تػـ اسػتخداـ درجػػات العينػة االسػتطبلعية لحسػػاب ثاػات المبيػاس اطريبػػة التجزئػة النصػفية حيػػث
احتسات درجة النصؼ األوؿ لالؿ اعد مف أاعاد المبياس والذلؾ درجة النصػؼ الثػاني مػف الػدرجات

وذلػػؾ احسػػاب معامػػؿ االرتاػػاط اػػيف النصػػفيف ثػػـ جػػر تعػػديؿ الطػػوؿ ااسػػتخداـ معادلػػة جتماااان ،

والجدوؿ رقـ (  ) ٙيوضح ذلؾ :
الجدول ( ) 6
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد
التعديل

البعد
الضبط الداخمي

الضبط الخارجي

عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل التعديل

معامل االرتباط بعد التعديل

الضبط الشخصي

15

0.806

0.859

ضبط األخرين

15

0.864

0.904

ضبط الحظ

15

0.871

0.882

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامؿ الثاات تراوحت مف ( ، )ٓ.ٛٚٔ- ٓ.ٛٓٙوهذا يػدؿ علػى أف

المبياس يتمتع ادرجة عالية مف الثاات .
 .3معامل ثبات ألفا كرونباخ :

استخدـ الااحػث طريبػة أخػر مػف طػرؽ حسػاب الثاػات  ،وذلػؾ إليجػاد معامػؿ ثاػات المبيػاس،

فتـ تطايؽ معادلة ألفا الرونااخ  ،فحصؿ الااحث على البيـ الموضحة في الجدوؿ (: ) ٚ
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جدول رقم ( ) 7

معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل
الضبط الداخمي
الضبط الخارجي

األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الضبط الشخصي

15

0.893

ضبط األخرين

15

0.938

ضبط الحظ

15

0.898

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامؿ الثاات تراوحت مف ( ، )ٓ.ٜٛٛ- ٓ.ٜٖٛوهذا يػدؿ علػى أف

المبياس يتمتع ادرجة عالية مف الثاات .

ثانيا  :مقياس جودة الحياة  :معد المقياس ( إعداد أيمن سعيد الشرافي ) 2013 ،
وصف المقياس :
يهػدؼ المبيػاس إلػػى التعػرؼ علػى مسػػتو جػودة الحيػػاة لػد العػامليف ام ارالػػز الصػحة النفسػػية،
وتضػػمف المبيػػاس ( )ٙٙفب ػرة ،ويحت ػػو المبيػػاس علػػى أراعػػة أاع ػػاد وهػػي (الصػػحة الجسػػمية ،الص ػػحة

النفسية ،الصحة االجتماعية ،صحة المجتمع) ،والؿ عاارة في المبياس تػرتاط اجػودة الحيػاة ،وأمػاـ الػؿ

عاارة خمسة إجااات تادأ اإلجااة األولي دائما والثانية غالاا والثالثة أحيانا والرااعة ناد ار والخامسػة أاػدا

 ،ويضع الماحوث إشارة ( )xأمػاـ العاػارة التػي تتفػؽ وتعاػر عػف مشػاعر والعاػارات اللهػا صػحيحة واهػا
تػػدرج ياػػدأ مػػف النفػػي المطلػػؽ وينتهػػي االتأاليػػد والػػتبلزـ لهػػذ المشػػاعر .ويػػتـ اإلجااػػة علػػي واحػػدة مػػف

الخيارات التي أماـ العاارة.
تصحيح المقياس:
يطاؽ مبياس جودة الحياة اصورة فردية أو جماعية  ،حيث يعطي المفحػوص التيػب التعليمػات

و يطلػػب من ػ ق ار ت ػ ليجيػػب عػػف عاػػارات هػػذا المبيػػاس  ،و يجيػػب المفحػػوص عػػف عاػػارات المبيػػاس

ااختيار االجااة التي تتبل ـ مع طابا لئلجااات التالية :

يعطي الدرجة ٘ في حالة االجااة على العاارة اػ ( دائما ) .

يعطي الدرجة ٗ في حالة االجااة على العاارة اػ ( غالاا ) .
يعطي الدرجة ٖ في حالة االجااة على العاارة اػ ( أحيانا) .
يعطي الدرجة ٕ في حالة االجااة على العاارة اػ ( ناد ار ) .
يعطي الدرجة ٔ في حالة االجااة على العاارة اػ ( أادا ) .
ذلؾ فيما يختص االفبرات اإليجااية .
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وفي حاؿ الفبرات السلاية ينعالس الترتيب  ،حيث تعطي المستويات ( دائمػا  ،غالاػا  ،أحيانػا ،

نػػاد ار  ،أاػػدا ) الػػدرجات (ٔ ) ٘ ، ٗ ، ٖ ، ٕ ،علػػى الترتيػػب  ،و تجػػدر االشػػارة هنػػا أف عػػدد الفب ػرات
السلاية الغ ٕٔ فبرة .
و تعني الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستو جودة الحياة  ،في حيف تعني درجة المنخفضة إلػى

انخفاض مستو جودة الحياة  ،و الجدوؿ رقـ ( )ٛيوضع أاعاد و طريبة التصحيح .
جدول رقم ( ) 8

أبعاد مقياس جودة الحياة وطريقة التصحيح
طريقة التصحيح

م

األبعاد

عدد الفقرات

1

الصحة الجسمية

13

13

2

الصحة النفسية

16

16

80

3

الصحة االجتماعية

15

15

75

4

صحة المجتم

22

22

110

الدرجة الكمية

66

66

330

الدرجة الدنيا

الدرجة العميا
65

معامالت الصدق لمقياس جودة الحياة
 .1صدق االتساق الداخمي لممقياس :
تـ حساب معامبلت االرتااط ايف درجػة الػؿ فبػرة والدرجػة الالليػة لمبيػاس جػودة الحيػاة  ،وذلػؾ المػا هػو

مايف في الجدوؿ رقـ (  )ٜالتالي :
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جدول رقم ( )9
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة

الصحة الجسمية

ـ

معامؿ االرتااط

1

**0.445

14

2

**0.704

15

**0.410

3

0.078

16

**0.568

32

4

**0.552

17

0.246

33

**0.595

5

**0.472

18

**0.666

34

**0.494

49

6

*0.346

19

**0.615

35

**0.500

50

**0.663

7

**0.506

20

**0.738

36

**0.600

51

**0.646

8

*0.322

21

**0.597

37

**0.502

52

**0.518

9

**0.543

22

**0.697

38

**0.459

53

**0.561

10

**0.494

23

**0.829

39

**0.466

54

**0.566

11

*0.373

24

**0.653

40

*0.368

55

**0.659

12

*0.360

25

**0.561

41

**0.824

56

**0.770

13

0.251

26

**0.654

42

**0.461

57

**0.719

27

**0.463

43

**0.486

58

**0.714

28

**0.534

44

**0.650

59

**0.603

29

**0.404

60

*0.377

61

**0.516

62

**0.735

63

*0.348

64

*0.393

65

*0.370

66

0.213

الصحة النفسية

ـ

معامؿ االرتااط
**0.681

30
31

**0.426
**0.703

47
48

**0.589
**0.595

الصحة االجتماعية

ـ

معامؿ االرتااط
**0.541

45
46

**0.397
**0.566

صحة المجتمع

الاعد

الاعد

الاعد

الاعد

ـ

معامؿ االرتااط
**0.521

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (ٔٓٓ.ٖٜٖ = )ٓ.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (٘ٓٓ.ٖٓٗ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامبلت االرتااط ايف الفبػرات والمجمػوع الاللػي للمبيػاس دالػة عنػد
مس ػػتو دالل ػػة (ٔٓ ، )ٓ.ٓ٘ ، ٓ.ع ػػدا الفبػ ػرات (ٖ )ٙٙ-ٔٚ-ٖٔ-فب ػػد ت ػػـ ح ػػذفهـ وأص ػػاح المبي ػػاس
مالونا مف (ٕ )ٙفبرة.
.3

الصدق البنائي :

وللتحبػػؽ مػػف الصػػدؽ الانػػائي للمبيػػاس قػػاـ احسػػاب معػػامبلت االرتاػػاط اػػيف درجػػة الػػؿ اعػػد مػػف
أاعاد المبياس واألاعاد األخر  ،والذلؾ الؿ اعد االدرجة الاللية للمبياس والجدوؿ ( ٓٔ ) يوضح ذلؾ:
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الجدول () 10
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس م الدرجة الكمية
الصحة الجسمية

الصحة النفسية

الصحة االجتماعية

األبعاد

الدرجة الكمية

الصحة الجسمية

**0.767

1.000

الصحة النفسية

**0.802

**0.628

1.000

الصحة االجتماعية

**0.632

**0.478

**0.513

1.000

صحة المجتم

**0.720

*0.376

*0.305

*0.327

صحة المجتم

1.000

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (ٔٓٓ.ٖٜٖ = )ٓ.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (٘ٓٓ.ٖٓٗ = )ٓ.

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػااؽ أف جميػػع األاعػػاد تػرتاط ااعضػػها الػػاعض واالدرجػػة الالليػػة للمبيػػاس
ارتااطا ذو داللة إحصائية عند مستو داللػة (ٔٓ ، )ٓ.ٓ٘ ، ٓ.وهػذا يؤالػد أف المبيػاس يتمتػع ادرجػة
عالية مف االتساؽ الداخلي  ،مما يطمئف الااحث إلى تطايبها على عينة الدراسة .

ثبات المقياس
أ -طريقة التجزئة النصفية :
قػػاـ الااحػػث احسػػاب معامػػؿ االرتا ػػاط اػػيف مجمػػوع درجػػات الفبػػرات الفرديػػة ومجمػػوع درجػػات الفبػػرات
الزوجية للمبياس  ،ثـ استخدمت معادلة سايرماف – اراوف  Spearman-Brownللتعديؿ  ،والجدوؿ
رقـ (ٔٔ) يوضح ذلؾ :
جدول رقم ( ) 11
معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
م

األبعاد

عدد الفقرات

المعادلة

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

ٔ

الصحة الجسمية

*11

جتماف

0.604

0.607

ٕ

الصحة النفسية

0.753

0.756

ٖ

الصحة االجتماعية

0.817

0.818

ٖ

صحة المجتم

0.861

0.865

0.639

0.780

الدرجة الكمية لممقياس

جتماف

*15

جتماف

*15

جتماف

*21
62

سايرماف اراوف

تـ استخداـ معادلة جتماف الف النصفيف غير متساوييف

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامؿ الثاػات الاللػي ( ٓ ، ) ٓ.ٚٛوهػذا يػدؿ علػى أف المبيػاس
يتمتع ادرجة عالية مف الثاات .
132

ب -معامل ثبات ألفا كرونباخ : Alpha Cronbache
قػػاـ الااحػػث احسػػاب ثاػػات المبيػػاس ااسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا الروناػػاخ  ،حيػػث حصػػؿ علػػى قيمػػة
معامؿ ألفا لالؿ اعد مف األاعاد  ،والانت النتائج الما هي موضحة في الجدوؿ رقـ (ٕٔ) :
جدول رقم ( ) 12
معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل

م
1
2
3
4

البُعذ
الصحة الجسمية
الصحة النفسية
الصحة االجتماعية
صحة المجتمع
الذرجة الكلية للمقياس

عذد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

11

0.655

15

0.876

15

0.825

21

0.889

62

0.914

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػااؽ أف معامػػؿ الثاػػات الاللػػي ( ٗٔ ، ) ٓ.ٜوهػػذا يػػدؿ علػػى أف المبيػػاس يتمتػػع
ادرجة عالية مف الثاات .

ثالثا  :مقياس قمق المستقبل  ( :إعداد الباحث )
قػػاـ الااحػػث اػػاالطبلع علػػى األدب التراػػوي والد ارسػػات السػػاابة والمبػػاييس المتعلبػػة االموضػػوع ،
والتي تـ استخدامها لبيػاس قلػؽ المسػتباؿ ،حيػث اسػتفاد الااحػث منهػا فػي إعػداد المبيػاس ليتناسػب مػع
الايئػػة الفلسػػطينية وطايعػػة عينػػة الد ارسػػة الحاليػػة  ،مػػف خػػبلؿ إعػػداد الصػػورة األوليػػة لػػؤلداة وعرضػػها
على مجموعة مف المحالميف مف أساتذة الجامعات لتحاليمها وألخذ آرائهـ في فبرات المبياس .
وقد استعاف الااحث ااعض المباييس العراية التي استخدمت في الدراسات الساابة وهي:
ٔ .مبياس دراسة ( أاو مطير . ) ٕٖٓٔ ،
ٕ .مبياس دراسة ( الزعبلف . ) ٕٓٔ٘ ،
ٖ .مبياس دراسة ( عااد . ) ٕٓٔ٘ ،
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وصف المقياس :
يهدؼ المبياس إلى التعرؼ على مستو قلػؽ المسػتباؿ لػد العػامليف ام ارالػز الصػحة النفسػية،
وتضػ ػ ػػمف المبيػػ ػػاس فػ ػ ػػي صػػ ػػورت األوليػ ػ ػػة ( )ٖٛفب ػ ػ ػرة ،ويحت ػ ػػوي المبيػ ػ ػػاس عل ػ ػػى أاعػ ػ ػػاد ثبلثػػ ػػة وهػ ػ ػػي

(الاعد الشخصي  ،الاعد االقتصادي  ،الاعد السياسي ) ،والؿ عاارة في المبياس ترتاط ابلػؽ المسػتباؿ،
وأماـ الؿ عاارة ثبلثة إجااات تادأ اإلجااة األولي نعـ والثانية أحيانا والثالثة ال ،ويضع الماحوث إشارة

( )xأمػػاـ العاػػارة التػػي تتفػػؽ وتعاػػر عػػف مشػػاعر والعاػػارات اللهػػا صػػحيحة واهػػا تػػدرج ياػػدأ مػػف النفػػي
المطلػػؽ وينتهػػي االتأالي ػد والػػتبلزـ لهػػذ المشػػاعر .ويػػتـ اإلجااػػة علػػي واحػػدة مػػف الخيػػارات التػػي أمػػاـ

العاارة.

إجراءات بناء أداة الدراسة :

ٔ .قاـ الااحث امراجعة ما أتيح ل مف األدب التراوي والسيالولوجي واالجتماعي المرتاط امتغيرات
الدراسة والذي ساعد الااحث على تالويف خلفية علمية لموضوع الدراسة.

ٕ .قػػاـ الااحػػث اػػالرجوع إلػػى اعػػض الد ارسػػات واألاحػػاث المحليػػة والعرايػػة والعالميػػة ذات العبلقػػة
امتغيرات الدراسة لبلستفادة منها في انا األدوات.

ٖ .قػػاـ الااحػػث البػػا عينػػة مػػف العػػامليف ام ارالػػز الصػػحة النفسػػية مػػف خػػبلؿ زيػػارة ميدانيػػة وتحػػاور
معهـ حوؿ موضع الضاط وجودة الحياة وقلؽ المستباؿ .

ٗ .مف تلؾ المصادر ،وفي ضو التعريؼ اإلجرائي لمتغير الدراسة قاـ الااحػث اصػياغة مجموعػة
مف الفبرات.

٘ .قاـ الااحث االتحبؽ مف صدؽ األداة وثااتهػا مػف خػبلؿ تطايبهػا علػى عينػة اسػتطبلعية قوامهػا
(ٓٗ) مف أفراد العينة ،تـ اختيارهـ اشالؿ عشوائي ،وصيغت األداة في صورتها النهائية.

 .ٙتطايػػؽ أدوات الد ارسػػة علػػى العينػػة الفعليػػة والتػػي تالونػػت مػػف (ٖٓٔ) موظفػػا وموظفػػة ومػػف ثػػـ
إج ار المعالجات اإلحصائية المناساة .

 .ٚاسػ ػػتخداـ األسػ ػػاليب اإلحصػ ػػائية المناسػ ػػاة وذلػ ػػؾ ااسػ ػػتخداـ ارنػ ػػامج  spssالسػ ػػتخراج النتػ ػػائج
وتحليلها ومناقشتها في ضو الدراسات الساابة واإلطار النظري.
صياغة التوصيات والمبترحات في ضو النتائج
تصحيح المقياس:
تتراوح درجات هذا المبياس مف  ٖٛدرجة وحتى ٗٔٔ درجػة ،وتبػع اإلجااػة علػى المبيػاس فػي

ثبلثػػة مسػػتويات (نعػػـ ،أحيانػػا ،ال) وتت ػراوح الدرجػػة لالػػؿ عاػػارة مػػا اػػيف (ثبلثػػة درجػػات ،ودرجػػة واحػػدة)،
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امعنى إذا الانت اإلجااة (ٖ  :نعـ :ٕ،أحيانا :ٔ ،ال) ،حيث يشير ارتفاع الدرجة إلػى إدراؾ المسػتجيب

حوؿ الشعور ارتفاع قلؽ المستباؿ .و الجدوؿ رقـ (ٖٔ) يوضع أاعاد و طريبة التصحيح .
جدول رقم ( ) 13
أبعاد مقياس قمق المستقبل وطريقة التصحيح

طريقة التصحيح

م

األبعاد

عدد الفقرات

ٔ

البعد الشخصي

15

15

ٕ

البعد االقتصادي

12

12

36

ٖ

البعد السياسي

11

11

33

الدرجة الكمية

38

38

114

الدرجة الدنيا

الدرجة العميا
45

معامالت الصدق لمقياس قمق المستقبل
أ -صدق المحكمين :

ت ػ ػػـ ع ػ ػػرض المبي ػ ػػاس ف ػ ػػي ص ػ ػػورت األولي ػ ػػة عل ػ ػػى مجموع ػ ػػة م ػ ػػف أس ػ ػػاتذة ج ػ ػػامعييف م ػ ػػف

المتخصص ػ ػػيف (ملح ػ ػػؽ ٔ) مم ػ ػػف يعمل ػ ػػوف ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الفلس ػ ػػطينية  ،حي ػ ػػث ق ػ ػػاموا اإا ػ ػػدا آرائه ػ ػػـ
ومبلحظ ػػاتهـ ح ػػوؿ مناس ػػاة فبػ ػرات المبي ػػاس  ،وم ػػد انتم ػػا الفبػ ػرات إل ػػى المبي ػػاس  ،وال ػػذلؾ وض ػػوح

صػػياغاتها اللغويػػة  ،وقػػد أاػػد المحالمػػوف مبلحظػػات هامػػة وقيمػة  ،اقتنػػع الااحػػث وأجػػر فػػي ضػػوئها

التعديبلت البلزمة  ،وفي ضو اآل ار تلؾ تـ استاعاد اعض الفبرات وتعديؿ اعضها اآلخر .
ب -صدق االتساق الداخلي :

جر التحبؽ مف صدؽ االتساؽ الداخلي للمبياس اتطايؽ المبياس على عينة اسػتطبلعية مالونػة

مف ( ٓٗ ) موظؼ وموظفة تـ اختيارهـ اطريبة عشوائية  ،وتـ حسػاب معامػؿ ارتاػاط ايرسػوف اػيف
الؿ فبرة مف فبرات المبياس والدرجة الاللية لبلستاانة  ،وذلػؾ ااسػتخداـ الارنػامج اإلحصػائي ()SPSS

.

ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات مع البعد الذي
تنتمي إليه درجة ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول رقم (  ) 14يوضح ذلك:
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الجدول ( ) 14
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس م الدرجة الكمية لالستبانة
البعد

البعد

البعد

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

**0.610

**0.665

28

1

**0.566

16

29

**0.744

2

**0.540

17

**0.454

**0.704

3

**0.666

18

**0.659

30

4

**0.447

19

**0.633

31

**0.461

5

0.150

20

**0.700

32

**0.564

6

0.154

21

**0.683

33

**0.582

7

**0.611

22

0.167

34

**0.435

8

**0.760

23

**0.614

35

**0.668

9

*0.360

24

*0.371

36

**0.788

10

**0.438

25

**0.660

37

**0.778

11

**0.616

26

**0.487

38

**0.580

12

**0.557

27

**0.629

13

**0.712

14

**0.505

15

**0.510

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (ٔٓٓ.ٖٜٖ = )ٓ.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (٘ٓٓ.ٖٓٗ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامبلت االرتااط ايف الفبػرات والمجمػوع الاللػي للمبيػاس دالػة عنػد

مستو داللة (ٔٓ ، )ٓ.ٓ٘ ، ٓ.عدا الفبػرات (٘ )ٕٕ-ٙ-فبػد تػـ حػذفهـ وأصػاح المبيػاس مالونػا مػف

(ٖ٘) فبرة.

ت -الصدق البنائي :

وللتحبػػؽ مػػف الصػػدؽ الانػػائي للمبيػػاس قػػاـ احسػػاب معػػامبلت االرتاػػاط اػػيف درجػػة الػػؿ اعػػد مػػف أاعػػاد

المبياس واألاعاد األخر  ،والذلؾ الؿ اعد االدرجة الاللية للمبياس والجدوؿ ( ٘ٔ ) يوضح ذلؾ :
الجدول () 15

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس م الدرجة الكمية
األبعاد

الدرجة الكمية

البعد الشخصي

البعد الشخصي

**0.834

1.000

البعد االقتصادي

**0.857

**0.602

1.000

البعد السياسي

**0.754

*0.378

**0.513

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (ٔٓٓ.ٖٜٖ = )ٓ.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٖٛوعند مستو داللة (٘ٓٓ.ٖٓٗ = )ٓ.
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البعد االقتصادي

البعد السياسي

1.000

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػااؽ أف جميػػع األاعػػاد تػرتاط ااعضػػها الػػاعض واالدرجػػة الالليػػة للمبيػػاس

ارتااطا ذو داللة إحصائية عند مستو داللة (ٔٓ ، )ٓ.وهذا يؤالد أف المبياس يتمتع ادرجة عاليػة مػف
االتساؽ الداخلي  ،مما يطمئف الااحث إلى تطايبها على عينة الدراسة .

ثبات المقياس

تـ تبدير ثاات المبياس على أفراد العينة االستطبلعية وذلؾ ااستخداـ طريبتي التجزئة النصفية

ومعامؿ ألفا الرونااخ .

أ -طريقة التجزئة النصفية :
تـ استخداـ درجات العينة االسػتطبلعية لحسػاب ثاػات المبيػاس اطريبػة التجزئػة النصػفية حيػث
احتسػػات درجػػة النصػػؼ األوؿ لالػػؿ اعػػد مػػف أاعػػاد المبيػػاس والػػذلؾ درجػػة النصػػؼ الثػػاني مػػف الػػدرجات
وذلؾ احساب معامؿ االرتااط ايف النصفيف ثػـ جػر تعػديؿ الطػوؿ ااسػتخداـ معادلػة جتماان ،والجػدوؿ

رقـ (  ) ٔٙيوضح ذلؾ :
الجدول ( ) 16
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل االرتباط
بعد التعديل

البعد

عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل التعديل

معامل االرتباط بعد التعديل

البعد الشخصي

13

0.752

0.758

البعد االقتصادي

11

0.742

0.762

البعد السياسي

11

0.718

0.722

الدرجة الكمية

35

0.725

0.727

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامؿ الثاػات الاللػي (  ، ) ٓ.ٕٚٚوهػذا يػدؿ علػى أف المبيػاس
يتمتع ادرجة عالية مف الثاات .
ب -معامل ثبات ألفا كرونباخ :
استخدـ الااحث طريبة أخر مف طرؽ حساب الثاات  ،وذلؾ إليجاد معامؿ ثاات المبياس،

فتـ تطايؽ معادلة ألفا الرونااخ  ،فحصؿ الااحث على البيـ الموضحة في الجدوؿ (: ) ٔٚ
جدول رقم ( ) 17
معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل
األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

البعد الشخصي

13

0.836

البعد االقتصادي

11

0.828

البعد السياسي

11

0.844

الدرجة الكمية

35

0.907
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يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف معامؿ الثاػات الاللػي (  ، ) ٓ.ٜٓٚوهػذا يػدؿ علػى أف المبيػاس

يتمتع ادرجة عالية مف الثاات .

األساليب اإلحصائية المستخدمة :
للحص ػػوؿ عل ػػى نت ػػائج الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الااح ػػث المعالج ػػات اإلحص ػػائية التالي ػػة اع ػػد تفري ػػغ

وتحليػػؿ أدوات الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ الارنػػامج اإلحصػػائي ( ، )SPSSوتػػـ اسػػتخداـ االختاػػارات
اإلحصائية التالية :

أ - -التال اررات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري واألوزاف النساية  ،لوصؼ خصائص أفراد عينػة
الدراسة  ،واجاااتهـ على عاارات المبياس .

ب - -اختاار ألفا الرونااخ (  ) Cronbach's Alphaللتعرؼ على درجة ثاات أداة الدراسة .
ت - -معامؿ ارتااط ايرسوف  ،للتحبؽ مف العبلقة ايف المتغيرات .

ث - -اختا ػػار (ت) للالش ػػؼ ع ػػف دالل ػػة الف ػػروؽ ا ػػيف متوس ػػطي درج ػػات مجم ػػوعتيف مس ػػتبلتيف ف ػػي
المتغير التااع .

ج - -اختاػار تحليػؿ التاػايف األحػادي (  ، ) One -Way ANOVAللالشػؼ عػف داللػة الفػروؽ
ايف متوسطات درجات أالثر مف ثبلث مجموعات مستبلة في المتغير التااع .
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة وتفسريها
ومناقشتها

اختاار الفرضيات وتفسيرها .
توصيات الدراسة .

مبترحات الدراسة .

139

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا

مقدمة

يهدؼ الفصؿ إلى مناقشة النتائج التي تـ التوصؿ إليها فػي هػذ الد ارسػة وتفسػيرها ،حيػث تناولػت هػذ

الدراسة مجموعة مف الفرضيات جر اختاارها ،وسيعرض الااحث هذ النتائج .
اإلجابة عن السؤال االول من أسئمة الدراسة

ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئلة الدراسة على " :ىل توجد عالقة بين موض الضبط وجودة
الحياة وقمق المستقبل لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة ؟

ولئلجااة عف هذا السػؤاؿ قػاـ الااحػث اصػياغة الفػرض التػالي " :ال توجاد عالقاة باين موضا الضابط

وجودة الحياة وقمق المستقبل لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة " .

وللتحبػػؽ مػػف صػػحة هػػذا للفػػرض قػػاـ الااحػػث ااسػػتخداـ معامػػؿ ارتاػػاط ايرسػػوف إليجػػاد العبلقػػة

بين موض الضبط وجودة الحياة و قمق المستقبل لدى العاممين بمراكاز الصاحة النفساية فاي قطااع

غزة والجدوؿ ( )ٔٛيوضح ذلؾ :

جدول ( ) 18
معامل االرتباط بين موض الضبط وجودة الحياة وقمق المستقبل
لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة

المقياس

جودة الحياة

البعد

موض الضبط
الضبط الداخمي

الضبط الخارجي

الصحة الجسمية

*-0.182

*-0.194

الصحة النفسية

*-0.197

**-0.266

الصحة االجتماعية

*-0.188

**-0.254

صحة المجتم

-0.177

**-0.254

الدرجة الكمية لممقياس

*-0.178

**-0.282

البعد الشخصي

**0.240

**0.294

البعد االقتصادي

*0.204

*0.189

البعد السياسي

**0.260

*0.200

الدرجة الكمية لممقياس

**0.282

**0.278

قمق المستقبل

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (ٔٓٓ.ٕٕٛ = )ٓ.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (٘ٓٓ.ٔٚٗ = )ٓ.

يتايف مف الجدوؿ السااؽ وجػود عبلقػة ارتاػاط سػالاة ذات داللػة إحصػائية باين موضا الضابط

الداخمي والخارجي وجودة الحياة لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة .

المػػا يتضػػح وجػػود عبلقػػة ارتاػػاط موجاػػة ذات داللػػة إحصػػائية بااين موض ا الضاابط الااداخمي

والخارجي وقمق المستقبل لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة .
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ومف خبلؿ الجدوؿ السااؽ نبلحظ ااف التوج الغالب علي افراد العينة تميؿ الي الضاط الخارجي

االثر من علي الضاط الداخلي .

 ويعزو الباحث وجود عبلقة ارتااطية سالاة ايف موضع الضاط وجودة الحياة لدي العامليف في
مراالز الصحة النفسية في قطاع غزة الي اف ادراؾ الفرد في العبلقة ايف االعتماد الشخصي وسلوال

النهائي وما لذلؾ مف أثر ملحوظ في قدرة الفرد علي اشااع حاجات النفسية وهذا ما يشعر ا العامليف

في ميداف الصحة النفسية مف زيادة في موضع الضاط والذي ادور يبلؿ مف جودة الحياة لديهـ.

حيث أن اللما الاف الفرد يدرؾ األشيا مف حول اطريبة إيجااية و يتوقع النجاح دائما اللما الاف يميؿ

إلى تحمؿ المسئولية في أفعال .

اتفبت النتيجة التى توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة( المشاقاة ،

 )2015التي االدت على وجود عبلقة ارتااطي سالاة ودالة إحصائيا ايف جودة الحياة وقلؽ المستباؿ،
وأن يمالف التناؤ ابلؽ المستباؿ مف خبلؿ جودة الحياة ،ولالف دارسة ( شبير وآخروف  )2012،التي

االدت على أف هناؾ عبلقة ارتااطي دالة سالاة ايف جودة الحياة ومعاييرها الثبلثة وايف قلؽ المستباؿ،

وأيضا دراسة (البايسي  )2008،التي االدت على وجود عبلقة سالاة ايف التفاؤؿ والتشاؤـ مع وجود
عبلقة سالاة ايف تبدير الذات ووجهة الضاط الخارجي.

 الما ويعزو الباحث النتيجة الساابة اوجود عبلقة ارتااطية موجاة ذات داللة احصائية ايف موضع
الضاط وقلؽ المستباؿ لدي العامليف امراالز الصحة النفسية في قطاع غزة الي أف الفرد علي ادراؾ

ااف العبلقة ايف السلوؾ ونتائج  ،ومف خبلؿ عمؿ الااحث وجد أف األشخاص ذوي موضع الضاط

الداخلي( وهـ الذيف يرجعوف نجاحهـ اؿ ذاتهـ) هـ أقؿ خوفا مف قلؽ المستباؿ  ،أما األشخاص ( ذوي
الضاط الخارجي الذيف يرجعوف ساب السلوؾ ونتائج لآلخريف والحظ ) هـ أالثر قلبا مف المستباؿ

والخوؼ مف المجهوؿ  ،وهذا يرجع الى اف االضطرااات التي تنتج مف العجز وعدـ تحبيؽ اآلماؿ

وال طموحات المستبالية  ،والتي قد ينتج عنها مشالبلت اجتماعية واقتصادية في المستباؿ وهو ما يتفؽ

مع نتائج دراسة ( السيد  ) ٕٓٓٛ ،في اف التوتر والضيؽ والضغط العاـ في الحياة ينتج عنها قلؽ
المستباؿ  ،حيث أن اللما زاد البلؽ زاد االعتباد في الضاط الخارجي  ،فالفرد يدرؾ األشيا حول

اطريبة سلاية  ،مما يؤدي إلى إحساس االفشؿ  ،و أف االمور و التطلعات المستبالية تشير في االتجا
المعاالس مما يدفع الى أف ينسب فشل الى البو الخارجية ( األخريف  ،والحظ ) .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج (دراسة نايؿ،

وشويعؿ  )2013 ،التي االدت على هناؾ عبلقة موجاة ودالة ايف التشاؤـ ومرالز الضاط الخارجي ،
وأيضا دراسة (جودة  )1998،التي االدت على وجود عبلقة ارتااطي ايف مستو التوتر والضاط
الداخلي مف جهة وايف مستو التوتر والتواليدية مف جهة أخر  ،الما في دراسة ( حراي ،النجار

 )2012،التي االدت على وجود عبلقة موجاة ايف جودة الحياة واألدا المهني لمعلمي التعليـ العاـ،
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ولالف دراسة (الشرافي  )2012،التي االدت على وجود عبلقة ايجااية ذات داللة إحصائية ايف أسلوب
تحمؿ المسؤولية وجودة الحياة األسرية الما في دارسة ( شبير وآخروف  )2012،التي االدت على وجود

عبلقة ارتااطي دالة وموجاة ايف جودة الحياة قلؽ المستباؿ ،لالف دراسة (البايسي )2008،التي االدت

على وجود عبلقة موجاة ودالة ايف التفاؤؿ وتبدير الذات ،وأيضا دراسة (السايعي  )2007،التي االدت
على وجود عبلقة ارتااطي موجاة دالة ايف الشعور االسعادة والؿ مف الرضا عف الحياة والتفاؤؿ دراسة

(رينج وآخروف )2007 ،التي االدت على وجود عبلقة ارتااطي موجاة ايف السعادة النفسية والشعور
اجودة الحياة لد

طلاة الجامعة .مع وجود عبلقة ارتااطية موجاة ايف السعادة الشخصية والشعور

اجودة الحياة لد طلاة الجامعة .
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة :

ينص السؤاؿ الثاني مف أسئلة الدراسة على " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
متوسط درجات العاممين بمراكز الصحة النفسية عمي مقياس قمق المستقبل تعزى إلى اختالف
موض الضبط .

وللتحبؽ مف صحة هذا الفرض قاـ الااحث اصياغة الفرض التالي ":ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في متوسط درجات العاممين بمراكز الصحة النفسية عمى مقياس قمق المستقبل تعزى إلى
اختالف موض الضبط " ااستخداـ اختاار " "T. testوالجدوؿ ( )ٜٔيوضح ذلؾ :
جدول رقم ()19

نتائج اختبار" ت "لدراسة الفروق بين منخفضي ومرتفعي قمق المستقبل عمى مقياس موض الضبط

الضبط الذاخلي

الضبط الخارجي

االنحراف

العدد

المتوسط الحسابي

منخفضة

36

27.806

3.396

مرتفعة

33

30.788

3.714

منخفضة

36

56.194

6.328

مرتفعة

33

62.000

7.898

المعياري

قيمة (ت)

قيمة الداللة

مستوى الداللة

3.484

0.001

دالة عند ٔٓٓ.

3.383

0.001

دالة عند ٔٓٓ.

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٙٚوعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٓٓ = )ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٙٚوعند مستو داللة (ٕٔٓ.ٙٙ = )ٓ.

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػااؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػواة االاػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة فػػي جميػػع

األاعاد والدرجة الاللية ،وهػذا يػدؿ علػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية تعػز للمنخفضػيف والمػرتفعيف

ولبد الانت الفروؽ لصالح ذوي الدرجة المرتفعة.

يعزو الباحث وجود فرؽ ذات داللة احصائية تعز الي ذوي الدرجة المرتفعة حيث إف موضع الضاط
سوا الاف داخليا اـ خارجيا فليس ل تأثير يذالر علي مستو البلؽ فبد وجد أف العامليف امراالز
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الصحة النفسية ينتااهـ نفس مستو البلؽ مف المستباؿ والخوؼ مف المجهوؿ وذلؾ احالـ اف الظروؼ
التي يمر اها الجميع متشااهة وهـ يعيشوف نفس الظروؼ مف االحتبلؿ والحصار واالنبساـ والغبل

المتزايد في الحياة وقلة المالافآت ،وعدـ انتظاـ الرواتب  ،وضغوطات العمؿ ونبص االمالانيات .

مما يؤالد للااحث اأف العوامؿ ساابة الذالر مف الوضع السياسي واالقتصادي والحصار الذي دخؿ الؿ
مناحي الحياة واالغبلؽ المستمر للمعاار واالنبساـ انما هي اسااب تعمؿ علي زيادة البلؽ مف

المستباؿ وهي نتيجة طايعية تؤالد صحة العبلقة .
اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة

ينص السؤاؿ الرااع مف أسئلة الدراسة على " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
متوسط درجات العاممين بمراكز الصحة النفسية عمى مقياس قمق المستقبل تعزى إلى اختالف درجة
جودة الحياة؟

ولئلجااػػة عػػف هػػذا الس ػؤاؿ قػػاـ الااحػػث اصػػياغة الفػػرض التػػالي ":ال توجااد فااروق ذات داللااة
إحصائية في متوسط درجات العاممين بمراكز الصحة النفسية عمى مقياس قماق المساتقبل تعازى إلاى
اختالف درجة جودة الحياة " .
وللتحبػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض قػػاـ الااحػػث ااسػػتخداـ اختاػػار " "T. testوالجػػدوؿ (ٕٓ) يوضػػح
ذلؾ:
جدول رقم ()20

نتائج اختبار" ت "لدراسة الفروق بين منخفضي ومرتفعي جودة الحياة عمى مقياس قمق المستقبل

البعذ الشخصي

العذد

المتىسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

منخفضي

34

28.735

6.205

مرتفعي

33

24.576

5.477

منخفضي

34

28.647

5.532

مرتفعي

33

25.455

5.118

منخفضي

34

27.029

4.108

مرتفعي

33

24.727

4.274

منخفضي

34

84.412

14.031

مرتفعي

33

74.758

12.405

البعذ االقتصادي

البعذ السياسي

الذرجة الكلية للمقياس
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٙوعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٓٓ = )ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٙوعند مستو داللة (ٕٔٓ.ٙٙ = )ٓ.
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قيمة (ت)

قيمة الذاللة

2.906

0.005

2.450

2.248

2.981

0.017

0.028

0.004

مستىي الذاللة

دالة عنذ .0.1

دالة عنذ .0.5

دالة عنذ .0.5

دالة عنذ .0.1

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ت" المحسواة االار مف قيمة "ت" الجدولية في جميع األاعاد

والدرجة الاللية ،وهذا يدؿ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعز للمنخفضيف والمرتفعيف ولبد
الانت الفروؽ لصالح ذوي الدرجة المنخفضة

 ير الباحث أف النتيجة الساابة وهي وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعز للمنخفضيف حيث
يعز الااحث هذ النتيجة الي اف منخفضي جودة الحياة يشعروف االرضا عف حياتهـ المهنية والشعور
االصحة النفسية والسعادة والتوافؽ مع المجتمع مما ينعالس علي تدني شعورهـ ابلؽ المستباؿ .

حيث اف مجاالت الحياة المختلفة لها تأثير مااشر علي الفرد وهنا نذالر العامليف في مجاؿ الصحة

النفسية مما ينعالس عليهـ انوع مف العزلة االجتماعية والتشاؤـ الماالغ في وهذا ما االدت الدراسة .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة

(البايسي  )2008،التي االدت على أف أالثر المتغيرات تناؤا االتفاؤؿ هي تبدير الذات في حيف إف

وجهة الضاط الانت أالثر المتغيرات تناؤا االتشاؤـ ،وأيضا دارسة (شبير وآخروف  )2012،ال يمالف

التناؤ ابلؽ المستباؿ مف جودة الحياة لد عينة الدراسة  ،و قد اختلفت مع دراسة (أاو عايد )ٕٖٓٔ،
 ،التي أالدت على عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستو قلؽ المستباؿ أو جودة الحياة

تعز لعدد مف المتغيرات .
اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة

ينص السؤاؿ الخامس مف أسئلة الدراسة على " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
موض الضبط لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير (الجنس  ،الحالة
االجتماعية  ،المسمى الوظيفي  ،سنوات الخبرة  ،مستوى الدخل )؟
ولئلجااة عف هذا السؤاؿ قاـ الااحث اصياغة الفرضيات التالية":

الفرض األول :

ياانص الفاارض االول عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي موض ا الضاابط لاادى العاااممين
بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى).

وللتحبؽ مف صحة هذا الفرض قاـ الااحث ااستخداـ اختاار " "T. testوالجدوؿ (ٕٔ) يوضح ذلؾ:
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جدول ()21

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس موض الضبط تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث)
األبعاد

الجنس

العذد

المتىسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة الذاللة

ركر

76

29.105

4.310

0.553

0.581

أنثى

54

28.704

3.725

ركر

76

59.763

8.134

أنثى

54

57.759

6.246

الضبط الذاخلي

الضبط الخارجي

مستىي الذاللة

غير دالة إحصائيا

1.519

0.131
غير دالة إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ت" المحسواة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في جميع األاعاد

والدرجة الاللية ،وهذا يدؿ على عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمتغير الجنس(ذالور،
إناث).

 ويعزو الااحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة علي مبياس موضع الضاط تعزي لمتغير الجنس حيث
اف البل الجنسيف ( ذالر – أنثي ) يمروف انفس ظروؼ العمؿ على االصعدة الافة  ،و إف االعماؿ
المنوطة لالبل الجنسيف هي واحدة ومتشااهة تماما  ،حيث اف المرأة العاملة في مراالز الصحة النفسية

تبوـ امهاـ وادوار هي نفسها ما يبوـ ا الرجؿ  ،اما في ذلؾ المساواة اينهما في التعليـ والحبوؽ ،

حيث أف البل الجنسيف مف العامليف في مجاؿ الصحة النفسية يمروف انفس الظروؼ تبرياا مف

المستو النفسي و االجتماعي و االقتصادي  ،الذلؾ فأف أساليب التنشئة و التراية لد

االسر

الفلسطينية متشااهة  ،حيث ال توجد فروؽ واضح في التعامؿ ايف الذالور و اإلناث  ،الما الاف

موجودا وواضحا في السااؽ مما يعطينا نفس فرص الحياة لالبل الجنسيف .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة (جودة

 )1998،التي االدت على أن ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا في مظاهر التوتر ايف المعلميف والمعلمات
وغيرها مف المتغيرات إال أف المعلمات يتميزف انبص الدافعية ،ولالف دراسة (أاو عايد )ٕٖٓٔ،االدت

على أن ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا في مستو قلؽ المستباؿ أو في مستو الرضا عف الحياة
لد أفراد العينة تعز لعدد مف المتغيرات .

الما اختلؼ مع دراسة (اوالليؼ  ، )ٕٓٔٓ،التي أالدت على وجود عبلقة ايف مرالز الضاط و اعض
الخصائص المتعلبة اأفراد العينة (الجنس  ،مالاف اإلقامة  ،المستو الثبافي )  ،والما اختلفت مع

دراسة شهاب (ٕٓٔٓ)  ،التي أالدت على وجود فروؽ ذات داللة احصائية في موضع الضاط
( داخلي _ خارجي ) تاعا لمتغيري ( الجنس  ،الخدمة الوظيفي ) .

145

الفرض الثاني :

ياانص الفاارض الثاااني عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي موضا الضاابط لاادى العاااممين
بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).

وللتحبؽ مف صحة هذا الفرض قاـ الااحث ااستخداـ اختاار " "T. testوالجدوؿ (ٕٕ) يوضح ذلؾ
جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس موض الضبط تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
(عازب ،متزوج).
األبعاد

الحالة االجتماعية

العذد

المتىسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة الذاللة

عازب

16

29.438

3.076

0.523

0.602

متزوج

114

28.868

4.193

عازب

16

60.250

6.340

متزوج

114

58.746

7.597

غير دالة إحصائيا

الضبط الذاخلي

الضبط الخارجي

مستىي الذاللة

0.755

0.451
غير دالة إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػااؽ أف قيم ػػة "ت" المحس ػػواة أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة "ت" الجدولي ػػة ف ػػي جمي ػػع األاع ػػاد

والدرجػػة الالليػػة ،وهػػذا يػػدؿ علػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػز لمتغيػػر الحالااة االجتماعيااة
(عازب ،متزوج).

 الما يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في متغير الحالة االجتماعية ( عازب –

متزوج ) في موضع الضاط الف الفرد في البل الحالتيف ( عازب – متزوج ) تلبي علي نفس المهاـ
والواجاات الوظيفية مما يزيد مف قدرت علي التاليؼ في مواجهة المشالبلت الحياتية والذلؾ الفا

في

مواجهة المواقؼ المختلفة مما ينشا عن ادراال الشخصي واالعتماد ااف االشيا التي تحدث ل تالوف

نتيجة تالوف نتيجة للعمؿ الذي يبوـ ا واف المالافآت التي يحصؿ عليها ترتاط االطريبة التي يؤدي اها
عمل وهو ما يتفؽ مع دراسة ( أاو ناهية .) ٜٔٛٚ،

ويعتبد الباحث اف هذ النتيجة ال يمالف اعتمادها اشالؿ اساسي اساب عدـ التبارب في العينة فعدد
العزاب تالغ  ٔٙاينما المتزوجيف الغت ٗٔٔ أي تمثؿ ثمانية اضعاؼ .

و اضػػيؼ الااحػػث اػػأف النتيجػػة السػػاابة تعػػز لبللت ػزاـ السػػلوالي داخػػؿ المجتمػػع الفلسػػطيني  ،وهػػو مػػا

يجعؿ تلؾ الحالتيف ( عازب  ،متزوج ) ل نفس الدرجة ألنهـ يخضعوف لنفس العادات و األعراؼ .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة مع دراسة

(السايعي )2007،التي االدت على عدـ وجود فروؽ في درجة الشعور االسعادة والرضا عف الحياة
والتفاؤؿ ايف المتزوجات وغير المتزوجات .
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الفرض الثالث :

ياانص الفاارض الراب ا عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي موض ا الضاابط لاادى العاااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير سانوات الخدماة (مان  10-1سانوات ،مان -11

 20سنة  21 ،سنة فأكثر).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way
 ANOVAوالجدوؿ (ٖٕ) يوضح ذلؾ :
جدول ()23

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير عدد سنوات الخدمة.

األبعاد
الضبط الذاخلي

الضبط الخارجي

درجات

مصدر التباين

مجموع المربعات

ايف المجموعات

44.065

2

داخؿ المجموعات

2089.442

127

المجموع

الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

22.033

1.339

0.266

16.452

2133.508

129

ايف المجموعات

48.258

2

24.129

داخؿ المجموعات

7108.119

127

55.969

المجموع

7156.377

129

مستوى الداللة

غير دالة إحصائيا

0.431

0.651

غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٕٔٚ،وعند مستو داللة (ٔٓٗ.ٚٛ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٕٔٚ،وعند مستو داللة (ٖ٘ٓ.ٓٚ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ ) ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز
لمتغير عدد سنوات الخدمة .

 يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في موضع الضاط تعزي لسنوات الخدمة الي
اف سنوات الخدمة ال تؤثر في موضع الضاط وذلؾ الف ادراؾ ومعتبدات الفرد لجميع االمور التي
تالوف ضمف اهتمامات في حيات ال تختلؼ في الؿ مستويات الحياة وعبلقتها امدة العمؿ التي تمثؿ

الخارة في ال وظيفة التي يشغلها  .وهنا جا ت النتائج مطاابة للمنطؽ والواقع التي يمر ا الفرد والتي
تبوؿ ان ال توجد عبلقة ما ايف سنوات الخدمة ومدي ادراؾ الفرد لجميع مناحي الحياة والتي تمثؿ
موضع الضاط  ،ومف الاديهي ان اللما زادت سنوات الخدمة الاف االدراؾ االثر من عند االقؿ خارة ،

اختلفت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج د ارسػػة (شهاب ،
ٕٔٔٓ )  ،التي االدت على وجود فروؽ ذات داللة احصائية في موضع الضاط (داخلي  -خارجي)
تاعا لمتغيري ( الجنس – الخدمة الوظيفية ) .
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الفرض الراب :

ياانص الفاارض الخااامس عمااى أنااو  :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي موض ا الضاابط لاادى

العاااممين بمراكااز الصااحة النفسااية فااي قطاااع غاازة تعاازى لمتغياار المساامى الااوظيفي (طبيااب ،صاايدلي،
ممرض ،اختصاصي نفسي ،اختصاصي اجتماعي ،أخري).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way
 ANOVAوالجدوؿ (ٕٗ) يوضح ذلؾ :
جدول ()24

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي.

األبعاد
الضبط الذاخلي

الضبط الخارجي

درجات

مصدر التباين

مجموع المربعات

ايف المجموعات

37.013

5

داخؿ المجموعات

2096.495

124

المجموع

الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

7.403

0.438

0.821

16.907

2133.508

129

ايف المجموعات

122.395

5

24.479

داخؿ المجموعات

7033.982

124

56.726

المجموع

7156.377

129

مستوى الداللة

غير دالة إحصائيا

0.432

0.826

غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٕٔٗ،وعند مستو داللة (ٖٔٓ.ٔٚ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٕٔٗ،وعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٕٜ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ ) ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز
لمتغير المسمى الوظيفي.

 ويعزو الااحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في موضع الضاط تعز للمسمى الوظيفي ،
الف الفرد في مالاف عمل في اية مهاـ وظيفية يخضع الي البوانيف المواللة الي والتي انعالست علي

احساس الداخلي اأن جز اصيؿ مف هذ المنظومة االدارية وان عنصر هاـ وفعاؿ فيها  ،لذلؾ نجد
اف جميع العامليف في مراالز الصحة النفسية يشترالوف ويتوافبوف في نفس االفالار والبيـ والمعتبدات

والثبافة التي تتمثؿ لديهـ في السلوؾ والتفالير والمشاعر  .وهذا ما أالدت نتائج الدراسة الحالية ااف

المسمى الوظيفي اف عبل او دنا فاف لالؿ فرد مهاـ تالمؿ مهاـ زمبلئ في العمؿ .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج

د ارسػػة)المغراي(2004 ،التي أالدت عدـ وجود اختبلؼ معنوي ايف فئات الدراسة :اإلدارييف واألطاا

والفنييف حوؿ مستو االستغراؽ الوظيفي حيث الغت قيمة  )1.493( Fوهي دالة إحصائيا ويميؿ
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مستو االستغراؽ الوظيفي إحصائيا إلى االنخفاض ،حيث الغ الوسط الحسااي( )2.8لئلدارييف

و( )2.9لؤلطاا ( )2.5للفنييف.
الفرض الخامس :

ينص الفرض السادس عمى :ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي موضا الضابط لادى العااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغيار مساتوى الادخل (ضاعيف جاداً ،ضاعيف ،متوساط،

مرتف  ،مرتف جداً).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way

 ANOVAوالجدوؿ (ٕ٘) يوضح ذلؾ :
جدول ()25
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير مستوى الدخل.

األبعاد
الضبط الذاخلي

الضبط الخارجي

درجات

مصدر التباين

مجموع المربعات

ايف المجموعات

105.510

4

داخؿ المجموعات

2027.997

125

المجموع

2133.508

129

ايف المجموعات

123.950

4

30.988

داخؿ المجموعات

7032.427

125

56.259

المجموع

7156.377

129

الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

26.378

1.626

0.172

16.224

مستوى الداللة

غير دالة إحصائيا

0.551

0.699
غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٗ )ٕٔ٘،وعند مستو داللة (ٔٓٗ.ٗٚ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٗ )ٕٔ٘،وعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٗٗ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ ) ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز
لمتغير مستو الدخؿ.

ويعزو الااحث أيضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية علي مبياس موضع الضاط تعزي

لمتغير مستو الدخؿ وذلؾ الف طايعة المجتمع التي ينتمي اليها افراد العينة موضع الدراسة لعدـ
وجود فروؽ واضحة في تالويف المجتمع مف ناحية وانتما المجتمع مف منطلؽ مفهوـ الرزؽ

وتوزيع ايف الناس وهو امر مبدر اشالؿ مساؽ وليس لئلنساف اية عبلقة مف قريب او اعيد في

زيادت او انباص  ،وتعتار مف اهـ المفاهيـ والمسلمات لد المجتمع الفلسطيني المسلـ  ،الما نر
اف هناؾ نساة وليست االبليلة مف التالافؿ والترااط والتواصؿ ايف افراد المجتمع .
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اإلجابة عن السؤال السادس من أسئمة الدراسة

ينص السؤاؿ السادس مف أسئلة الدراسة على " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة
الحياة لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير (الجنس ،الحالة
االجتماعية  ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،مستوى الدخل)؟
ولئلجااة عف هذا السؤاؿ قاـ الااحث اصياغة الفرضيات التالية":
الفرض االول:

يانص الفارض االول عمااى :ال توجاد فاروق ذات داللااة إحصاائية فاي جااودة الحيااة لادى العاااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى).

وللتحبؽ مف صػحة هػذا الفػرض قػاـ الااحػث ااسػتخداـ اختاػار " "T. testوالجػدوؿ ( )ٕٙيوضػح
ذلؾ:
جدول ()26

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس جودة الحياة تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث)
األبعاد

الجنس

العذد

المتىسط

االنحراف
المعياري

ركر

76

41.645

5.413

أنثى

54

41.352

5.158

ركر

76

52.263

10.155

أنثى

54

51.815

8.999

ركر

76

58.342

8.233

أنثى

54

58.537

8.309

ركر

76

53.066

10.898

أنثى

54

55.019

10.711

ركر

76

205.316

23.044

أنثى

54

206.722

21.205

الصحة الجسمية

الصحة النفسية

الصحة االجتماعية

صحة المجتمع

الذرجة الكلية للمقياس

قيمة "ت"

قيمة الذاللة

مستىي الذاللة

0.310

0.757

غير دالة إحصائيا

0.260

-0.133

-1.014

-0.354

0.795

0.895

0.313

0.724

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػااؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػواة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة فػػي جميػػع
األاع ػ ػػاد والدرج ػ ػػة الاللي ػ ػػة ،وه ػ ػػذا ي ػ ػػدؿ عل ػ ػػى ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية تع ػ ػػز لمتغي ػ ػػر
الجنس(ذالور ،إناث).
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 ويعزو الااحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية لمبياس جودة الحياة تعز لمتغير الجنس

( ذالر – أنثي ) لد

العامليف في مراالز الصحة النفسية الي اف الظروؼ الايئية التي يعيشها

الموظفيف متشااهة ااإلضافة الي تشاا المهاـ  ،ومف جهة أخر فاف المجتمع الفلسطيني ليس ل

حدود متااعدة في الحياة  ،مما يجعؿ الايئة متشااهة الي حد الاير علي افراد المجتمع ااإلضافة الي
الثبافة المشترالة اينهـ  ،حيث أف البل الجنسيف مف الذالور و اإلناث يتعرضوف لنفس ضغوط العمؿ .

اتفبت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (الالرخي  )ٕٓٔٔ،التي أالدت على عدـ وجود فروؽ في جودة

الحياة لد المرشديف التراوييف وفبا لمتغيرات ( النوع  ،الحالة االجتماعية ) .

اختلفت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة (النجار
والطبلع  )2012،التي االدت على وجود فروؽ دالة دال إحصائية على مبياس الشعور اجودة الحياة

تاعا للنوع االجتماعي لصالح الذالور ،وأيضا دراسة (حراي ،النجار )2012،التي االدت على وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية ايف الذالور واإلناث على مبياس جودة الحياة لصالح اإلناث.
الفرض الثاني :

ينص الفرض الثاني عمى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لدى العااممين بمراكاز

الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).

وللتحبؽ مف صحة هذا الفرض قاـ الااحث ااستخداـ اختاار " "T. testوالجدوؿ ( )ٕٚيوضح ذلؾ:
جدول ()27

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس جودة الحياة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
(عازب ،متزوج).

األبعاد
الصحة الجسمية
الصحة النفسية
الصحة االجتماعية
صحة المجتمع
الذرجة الكلية للمقياس

الحالة االجتماعية

العذد

المتىسط

عازب
متزوج
عازب
متزوج
عازب
متزوج

16
114
16
114
16
114

41.688
41.500
53.375
51.895
58.688
58.386

االنحراف
المعياري
4.600
5.398
10.275
9.602
7.153
8.401

عازب
متزوج
عازب
متزوج

16
114
16
114

54.500
53.789
208.250
205.570

11.343
10.796
19.471
22.643

قيمة "ت"

قيمة الذاللة

مستىي الذاللة

0.132

0.895

غير دالة إحصائيا

0.573

0.568

غير دالة إحصائيا

0.137

0.892

غير دالة إحصائيا

0.245

0.807

غير دالة إحصائيا

0.450

0.653

غير دالة إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (٘ٓٔ.ٜٙ = )ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٔٛوعند مستو داللة (ٕٔٓ.٘ٛ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ت" المحسواة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في جميع األاعاد

والدرجة الاللية ،وهذا يدؿ على عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمتغير الحالة االجتماعية
(عازب ،متزوج)
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 الما يعزو الباحث الي عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية ايف جودة الحياة تاعا لمتغير الحالة
االجتماعية ( عازب – متزوج ) الي اف البل الحالتيف تلبي عليهـ نفس المهاـ والتي ال تميز ايف
حالتهـ االجتماعية واالتالي تالوف نظرت واحساس اجودة الحياة غير متأثرة االحالة االجتماعية  ،مما
يالسب الفرد نفس الدرجة ااإلحساس ااف قدرت علي اشااع حاجات المختلفة الفطرية والمالتساة

واالستمتاع االظروؼ المحيطة ا في جميع ظروؼ الحياة ومناحيها التي يمر اها اثنا ادا عمل في

مراالز الصحة النفسية  ،حيث أف العامليف في مجاؿ الصحة النفسية مف الغير متزوجيف ( عازب )
أصاحوا يشعروف اأنهـ يجب أف يحيوا حيا الاآلخريف  ،و مف حبهـ تالويف مستباؿ اسري  ،الذلؾ أف

جودة الحياة لديهـ ( عازب  ،متزوج ) الانت واحدة ،و لـ تبلحظ فروؽ تذالر  ،مما يدؿ على أف

المحيطيف اهـ و المبراوف وخصوصا االسرة و الزمبل االعمؿ يشعرونهـ ااالنتما و التعايش معا دوف
أي تفرقة ايف العازب و المتزوج  .والما ذالر الااحث فيما ساؽ ال يمالف اعتمادها اشالؿ نهائي اساب
اف المتزوجيف ثمانية اضعاؼ العزاب في العينة .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة ( شيخي ،

 )2013التي االدت على عدـ وجود فروؽ في جودة الحياة تعز لمتغير الحالة االجتماعية ما عدا اعد
العبلقات واالستببللية واألقدمية عند مستو الدالؿ، 0.05وأيضا د ارسػػة( الالرخي )2011،ال توجد

فروؽ في الذالا االنفعالي لد المرشديف التراوييف على وفبا لمتغيرات النوع وعلى الحالة االجتماعية
الانت الفروؽ لصالح المتزوجيف على غير المتزوجيف ،

أيضا دراسة( أاو الويؾ ،وحمدونة  )ٕٜٓٓ،التي االدت على عدـ وجود أثر التفاعؿ لالؿ مف عدد
سنوات الزواج وصلة البرااة ومستو

جودة الحياة على مستويات الرضا الزواجي والتحصيؿ

األالاديمي.
الفرض الثالث :

ينص الفرض الراب عمى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحيااة لادى العااممين بمراكاز

الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي (طبيب ،صيدلي ،ممارض ،اختصاصاي
نفسي ،اختصاصي اجتماعي ،أخري ).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way

 ANOVAوالجدوؿ ( )ٕٛيوضح ذلؾ:

جدول ()28
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مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي.

األبعاد

بين المجموعات

364.173

درجات
الحرية
5

متىسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الذاللة

72.835

2.782

0.020

داخل المجموعات

3246.257

124

26.179

المجموع

3610.431

129

مصذر التباين

الصحة الجسمية

الصحة النفسية

الصحة االجتماعية

صحة المجتمع

الذرجة الكلية للمقياس

مجمىع المربعات

بين المجموعات

398.528

5

79.706

داخل المجموعات

11634.702

124

93.828

المجموع

12033.231

129

بين المجموعات

113.098

5

22.620

داخل المجموعات

8630.633

124

69.602

المجموع

8743.731

129

بين المجموعات

248.294

5

داخل المجموعات

14859.736

124

49.659

دالة عنذ .0.5

0.849

0.517
غير دالة إحصائيا

0.325

0.897
غير دالة إحصائيا

0.414

0.838
غير دالة إحصائيا

119.837

المجموع

15108.031

129

بين المجموعات

2185.267

5

437.053

داخل المجموعات

61536.433

124

496.262

المجموع

63721.700

129

مستىي الذاللة

0.881

0.496
غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٕٔٗ،وعند مستو داللة (ٖٔٓ.ٔٚ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٕٔٗ،وعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٕٜ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ )ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،عدا بعد الصحة الجسمية  ،أي أن ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية تعز لمتغير المسمى الوظيفي.
الما يتضح أف قيمة "ؼ" المحسواة أالار مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة (٘ٓ)ٓ.
في بعد الصحة الجسمية  ،أي أن توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمتغير المسمى الوظيفي.
ولمعرفة اتجا الفروؽ قاـ الااحث ااستخداـ اختاار شيفي الاعدي والجدوؿ (ٖٓ) يوضح ذلؾ:
جدول () 29
يوضح اختبار شيفيو في بعد الصحة الجسمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
طبيب

صيدلي

ممرض

اختصاصي
نفسي

اختصاصي
اجتماعي

أخصائي أشعة

42.643

39.063

43.034

39.720

44.700

41.333

طبيب
42.643

0

صيدلي
39.063

3.580

0

ممرض
43.034

0.392

3.972

0

اختصاصي نفسي
39.720

2.923

0.658

*3.314

0

اختصاصي اجتماعي
44.700

2.057

*5.638

1.666

*4.980

0

أخري
41.333

1.310

2.271

1.701

1.613

3.367

دالة عند ٔٓٓ.
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0.000

يتضح مف الجدوؿ السااؽ وجود فروؽ ايف الصيدلي والممرض ولبد الانت الفروؽ لصالح الممرض،

وايف الصيدلي واالخصائي االجتماعي ولبد الانت الفروؽ لصالح االخصائي االجتماعي ،وايف

الممرض واالخصائي النفسي لصالح الممرض ،وايف االخصائي النفسي واالجتماعي لصالح

االخصائي االجتماعي ،ولـ يتضح فروؽ في المسميات الوظيفية األخر .

ويعزو الااحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في جودة الحياة تعزي لمتغير المسمى

الوظيفي ذلؾ الف الفرد عند اختيار للمهنة التي يبوـ اها منذ انتها دراست الثانوية يالوف قد اتضحت

لدي معالـ مهنت  ،واالتالي اذا الاف هناؾ استببلؿ في االختيار للمهنة فاف النظرة الي جودة الحياة

تالوف االثر واقعية واف معيار الجودة لدي يالوف في اعلي مستو  .حيث نجد اف المجتمع الفلسطيني
يخضع لجميع الظروؼ االقتصادية اشالؿ عاـ مما ينعالس علي العامليف الف الفرد يعمؿ علي تنمية

طاقات النفسية والعبلية ذاتيا ويعمؿ علي االستبرار النفسي واالسري ومباومة الضغوط االجتماعية

واالقتصادية  ،لذلؾ نجد اف جودة الحياة ليست مبصورة فبط علي اصحاب المسميات الوظيفية العليا
اؿ يستطيع أي فرد اف يعيش ويتأقلـ مع الحياة وفؽ امالانات اما يحبؽ ل الدرجة المرجوة مف جودة

الحياة وهو ما يتفؽ مع دراسة ( عالاشة . ) ٕٓٓٙ،

الذلؾ ير الااحث أف النتيجة الساابة و التي عارت عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية لالؿ مف

العامليف في مهنة التمريض  ،و االخصائي االجتماعي  ،على حساب زمبلئهـ في مهنة الصيدلة و
االخصائي النفسي علي الترتيب يعود إلى أف االعماؿ المواللة للمرض و األخصائي االجتماعي
تتطلب منهـ مجهود ادني و عبلي أالار مف نظرائهـ  ،حيث أف الممرض يبوـ امتااعة حالة المريض

النفسي مف حيث متااعتهـ لتناوؿ الدوا في مواعيد المحددة  ،وفبا لتوصيات الطايب  ،و قد يواج

الممرض اعض الصعواات عند الاعض عند رفضهـ أخد الدوا اانتظاـ هو ادور يتطلب جهد اضافي

 ،الذلؾ االخصائي االجتماعي الذي يتااع المريض  ،اشالؿ شخصي و المحطيف ا للوقوؼ على
االسااب و العوامؿ التي زادت مف حدة مرضهـ  ،مما يتطلب من المداومة على الزيارات الميدانية

للوقوؼ على الؿ ما هو جديد و طارئ في محيط المريض .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج د ارسػػة ) المغراي ،

(2004التي االدت على عدـ وجود اختبلؼ معنوي ايف الفئات العاملة اتلؾ المراالز مف اإلدارييف
واألطاا والفنييف إال في عاملي األجور والمالافآت وأسلوب الرئيس في عمليات اإلشراؼ .

الفرض الراب :

ياانص الفاارض الخااامس عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي جااودة الحياااة لاادى العاااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير سانوات الخدماة (مان  10-1سانوات ،مان -11

 20سنة 21 ،سنة فأكثر).
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وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاايف األحادي One

 Way ANOVAوالجدوؿ (ٖٓ) يوضح ذلؾ :

جدول ()30

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير عدد سنوات الخدمة.
األبعاد
الصحة الجسمية

الصحة النفسية

الصحة االجتماعية
صحة المجتمع

الذرجة الكلية للمقياس

مصذر التباين

مجمىع المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

172.065
3438.365
3610.431
233.419
11799.812
12033.231
88.535
8655.196
8743.731
125.585
14982.446
15108.031
1098.012
62623.688
63721.700

درجات
الحرية
2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129

متىسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الذاللة

86.033
27.074

3.178

0.045

116.710
92.912

1.256

0.288

44.267
68.151

مستىي الذاللة
دالة عنذ .0.5

غير دالة إحصائيا
0.650

0.524
غير دالة إحصائيا

62.792
117.972

0.532

0.589

549.006
493.100

1.113

0.332

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٕٔٚ،وعند مستو داللة (ٔٓٗ.ٚٛ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٕٔٚ،وعند مستو داللة (ٖ٘ٓ.ٓٚ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ )ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،عدا بعد الصحة الجسمية  ،أي أن ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية تعز لمتغير عدد سنوات الخدمة.

الما يتضح أف قيمة "ؼ" المحسواة أالار مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة (٘ٓ)ٓ.

في بعد الصحة الجسمية  ،أي أن توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمتغير عدد سنوات الخدمة.
ولمعرفة اتجا الفروؽ قاـ الااحث ااستخداـ اختاار شيفي الاعدي والجدوؿ (ٖٔ) يوضح ذلؾ:
جدول () 31

يوضح اختبار شيفيو في بعد الصحة الجسمية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
من  10-1سنوات

من  20-11سنة

 21سنة فأكثر

41.846

41.981

38.077

من  21-2سنوات
41.846

0

من  31-22سنة
41.981

0.135

0

 32سنة فأكثر
38.077

*3.769

*3.904

دالة عند ٔٓٓ.
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0

يتضح مف الجدوؿ السااؽ وجود فروؽ ايف الخارة مف ٔ ٔٓ-سنوات واألالثر مف ٕٓ سنة لصالح مف

ٔ ٔٓ-سنوات ،وايف الخارة مف ٔٔ ٕٓ-سنة والخارة االالثر مف ٕٓ سنة لصالح الخارة مف ٕٔٔٓ-
سنة  ،ولـ يتضح فروؽ في سنوات الخارة األخر .

 يعزو الباحث الي عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في ااعاد مبياس جودة الحياة ( الصحة
النفسية و االجتماعية وصحة المجتمع )  ،حيث يعتار الااحث اف العامليف في مراالز الصحة النفسية

يمتازوف انفس الدرجة مف الباوؿ االجتماعي وايئة العمؿ وانفس درجة المشارالة االجتماعية ،

والظروؼ المجتمعية احيث نجدهـ في نفس الظروؼ المعيشية المتباراة والذلؾ نفس مستو الخدمات

المبدمة لديهـ مف الحالومة .

اينما نجد وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزي للاعد الجسمي في جودة الحياة وهو ما يفسر ااف

الفرد اللما تبدـ في العمر يالوف االثر عرضة لئلصااة ااألمراض مما قد يساب ل تدني واضح

وملموس في مستو جودة الحياة لدي قياسا امف هـ اقؿ منهـ عم ار  ،فالعامليف ااختبلؼ سنوات
خدمتهـ إال أنهـ يسعوف الى الوصوؿ و تحبيؽ ما يتمنوف مف طموحات و أحبلـ في حياتهـ  ،و الذلؾ

ممارسة دورهـ داخؿ المجتمع اشالؿ إيجااي  ،الذلؾ نري أف العمؿ يحبؽ لهـ األجوا المناساة
للوصوؿ إلى الدرجة المرجوة مف جودة الحياة .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة (النجار،

والطبلع )2015،التي أالدت على وجود فروؽ دالة دال إحصائية على مبياس الشعور اجودة الحياة
تاعا للخارة لصالح الخارة األالثر مف خمس سنوات مبارنة االخارة األقؿ مف خمس سنوات .

الما اتفبت مع دراسة (السايعي  ، )ٕٓٓٚ،التي أالدت على وجود فروؽ في الشعور االسعادة و الرضا

عف الحياة و التفاؤؿ تعز لمف هـ أالار سنا .

الما و اختلفت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج د ارسػػة

(شيخي (2013 ،التي االدت على وعدـ وجود فروؽ تعز لمتغير األقدمية .
الفرض الخامس:

ياانص الفاارض السااادس عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي جااودة الحياااة لاادى العاااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغيار مساتوى الادخل (ضاعيف جاداً ،ضاعيف ،متوساط،

مرتف  ،مرتف جداً).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاايف األحادي One

 Way ANOVAوالجدوؿ (ٕٖ) يوضح ذلؾ:
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جدول ()32

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير مستوى الدخل.

األبعاد
الصحة الجسمية

الصحة النفسية

الصحة االجتماعية
صحة المجتمع

الذرجة الكلية للمقياس

مصذر التباين

مجمىع المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

117.838
3492.593
3610.431
154.869
11878.361
12033.231
226.830
8516.901
8743.731
793.366
14314.664
15108.031
925.005
62796.695
63721.700

درجات
الحرية
4
125
129
4
125
129
4
125
129
4
125
129
4
125
129

متىسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الذاللة

29.459
27.941

1.054

0.382

38.717
95.027

0.407

0.803

56.707
68.135

مستىي الذاللة
غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا
0.832

0.507
غير دالة إحصائيا

198.342
114.517

1.732

0.147

231.251
502.374

0.460

0.765

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٗ )ٕٔ٘،وعند مستو داللة (ٔٓٗ.ٗٚ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٗ )ٕٔ٘،وعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٗٗ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو

داللة (٘ٓ )ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
تعز لمتغير مستو الدخؿ.

 الما يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية لمبياس جودة الحياة علي مستو الدخؿ
الي اف جميع العامليف امراالز الصحة النفسية مف منطلؽ عملهـ في المجاؿ النفسي واالجتماعي
يسعوف ويتماشوف الي اف توافؽ حياتهـ للوصوؿ الي ما يحبؽ لديهـ العيش الالريـ والجودة المطلواة
في الحياة وتلاية احتياجاتهـ االسرية والمعيشية اما يناسب مع دخلهـ الشهري  ،اما أف إدراؾ العامليف
امحاور جودة الحياة امعزؿ عف مستو الدخؿ سوا الاف مرتفعا أو منخفضا  ،هذا يوضح مستو

البدرات لديهـ و الخارات الذاتية  ،و السمات الشخصية  ،التي لها تأثير الاير في تحديد مستو جودة

الحياة  ،و االتالي يجب العمؿ على انا االنساف و مساعدت على االتشاؼ امالانيات اما يتسامى و
يساعد للوصوؿ الى جودة الحياة المطلواة .

و يرجع هذا الي اف العامليف يعيشوف نفس الظروؼ االقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب

الفلسطيني  .اضافة الي االماف الوظيفي لديهـ مع وجود اعداد ليست االبليلة مف اعداد الخريجيف
العاطليف عف العمؿ .
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اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة )الشرافي،

(2012التي أالدت على أن ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في جميع أاعاد جودة الحياة لمتغير
المرحلة التعليمية و سنوات الخارة و الدخؿ .

و اختلفت مع دراسة (النجار و الطبلع ، )ٕٓٔ٘ ،و االدت على وجود فروؽ ذات داللة احصائية

على مبياس الشعور اجودة الحياة تاعا لمتغير الدخؿ لصالح اصحاب الدخؿ (ٓٓ٘ٔ) شيالؿ و أالثر .
اإلجابة عن السؤال الساب من أسئمة الدراسة

ينص السؤاؿ السااع مف أسئلة الدراسة على " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق
المستقبل لدى العاممين بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير (الجنس ،الحالة
االجتماعية  ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،مستوى الدخل)؟
ولئلجااة عف هذا السؤاؿ قاـ الااحث اصياغة الفرضيات اآلتية ":

الفرض االول:

ياانص الفاارض االول عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي قمااق المسااتقبل لاادى العاااممين
بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أنثى).

وللتحبؽ مف صحة هذا الفرض قاـ الااحث ااستخداـ اختاار " "T. testوالجدوؿ (ٖٖ) يوضح ذلؾ:
جدول ()33

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لمقياس قمق المستقبل تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث)
األبعاد
البعذ الشخصي

الجنس

العذد

المتىسط

االنحراف
المعياري

ركر

76

23.145

5.301

أنثى

54

22.407

5.156

ركر

76

25.776

4.368

أنثى

54

24.370

4.507

ركر

76

26.263

4.180

أنثى

54

26.037

4.547

ركر

76

75.184

11.259

أنثى

54

72.815

12.206

البعذ االقتصادي

البعذ السياسي

الذرجة الكلية للمقياس
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )128وعند مستوى داللة (1.96 = )1.15
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )128وعند مستوى داللة (2.58 = )1.11
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قيمة "ت"

قيمة الذاللة

مستىي الذاللة

0.790

0.431

غير دالة إحصائيا

1.785

0.293

1.142

0.077

0.770

0.256

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػااؽ أف قيم ػػة "ت" المحس ػػواة أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة "ت" الجدولي ػػة ف ػػي جمي ػػع األاع ػػاد

والدرجػػة الالليػػة ،وهػػذا يػػدؿ علػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػز لمتغيػػر الجنس(ذالػػور،
إناث).

 ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية علي مبياس قلؽ المستباؿ تعز لمتغير
الجنس ( ذالر – أنثي ) الي اف المرأة تشارؾ الرجؿ في امور الحياة الافة والنضاؿ للعيش االرامة
والذلؾ صعواة الحياة  ،ونتيجة الحصار الذي يمر ا المجتمع الغزي االؿ اشالال االقتصادية

والسياسية والصحية والثبافية .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة )جودة،

 (1998التي االدت على عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مظاهر التوتر ايف البل مف

المعلميف و المعلمات  ،وأيضا د ارسػػة (الرمياف  )ٕٓٓٛ،التي االدت على عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية في الجنس و العمر في متغيرات الاحث آنفة الذالر .

و اختلفت الدارسة الحالية مع دراسة (محمد  )ٕٓٔٓ،التي أالدت على وجود عبلقة ذات داللة

احصائية على مبياس قلؽ المستباؿ لصالح اإلناث  ،و أيضا مع دراسة (الاليبلني  )ٕٓٓٛ،التي

أالدت على وجود فروؽ في قلؽ المستباؿ و تبدير الذات يعز لمتغير الجنس لصالح الذالور .
الفرض الثاني :

ياانص الفاارض الثاااني عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي قمااق المسااتقبل لاادى العاااممين
بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).

وللتحبؽ مف صحة هذا الفرض قاـ الااحث ااستخداـ اختاار " "T. testوالجدوؿ (ٖٗ) يوضح ذلؾ
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جدول ()34

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لممقياس تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج).

العذد

المتىسط

االنحراف
المعياري

عازب

16

22.500

5.404

متزوج

114

22.886

5.232

عازب

16

22.938

4.711

متزوج

114

25.509

4.356

عازب

16

25.938

4.781

متزوج

114

26.202

4.274

عازب

16

71.375

13.124

متزوج

114

74.596

11.464

األبعاد
البعذ الشخصي

البعذ االقتصادي
البعذ السياسي

الذرجة الكلية للمقياس

قيمة
"ت"

قيمة الذاللة

مستىي
الذاللة

-0.275

0.784

غير دالة
إحصائيا

0.030

دالة عنذ
.0.5

0.820

غير دالة
إحصائيا

0.303

غير دالة
إحصائيا

-2.189

-0.228

-1.034

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )128وعند مستوى داللة (1.96 = )1.15
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )128وعند مستوى داللة (2.58 = )1.11

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػااؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػواة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة فػػي الاعػػد الشخصػػي

والسياسػي والدرجػة الالليػة ،وهػذا يػدؿ علػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية تعػز لمتغيػر الحالااة
االجتماعية (عازب ،متزوج)

الما يتضح مف أف قيمة "ت" المحسواة االار مف قيمة "ت" الجدولية في الاعد االقتصادي ،وهذا يدؿ

على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمتغير الحالة االجتماعية (عازب ،متزوج) ولبد الانت الفروؽ

لصالح المتزوجيف .

ويعزو الباحث الي وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزي لمتغير عازب متزوج االنساة الي قلؽ

المستباؿ الي المتزوجيف الف المتزوجيف تلبى على عاتبهـ مسؤوليات واعاا الحياة االؿ أشالالها
االجتماعية واالقتصادية والسياسية مما تنعالس علي حالت النفسية  ،احيث يزيد مف البلؽ لديهـ علي

مستب اؿ اانائهـ مف النواحي التعليمية والوظيفية  ،وهنا جا ت نتائج الدراسة مطاابة وتحاالي واقع
المجتمع الفلسطيني والذي يالوف مف فطرت الداخلية تحمؿ المسؤوليات واالعاا لتحبيؽ سعادة افراد
اسرت  .مما ينتج عن التفالير المتواصؿ والخوؼ الدائـ علي افراد االسرة وخاصة ااف الشعب

الفلسطيني يعيش تحت االحتبلؿ والحصار وليس لدي افؽ واضح في الحياة .

فالمتزوجوف لديهـ التزامات تجا اآلخريف تختلؼ عف دونهـ ( عازب ) فتبع علي مسئوليات جساـ نحو
األسرة و الايت و زيادة في العبلقات االجتماعية و الزيارات االسرية  ،مما ينعالس على الاعد

االقتصادي لدي .
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اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج د ارسػػة

(محمد )ٕٓٔٓ،التي االدت هناؾ فروقا ذات داللة إحصائية وفبا لمتغير الحالة االجتماعية (متزوج،
غير متزوج( ولصالح غير المتزوجيف .

الما اختلفت مع دراسة (السايعي ، )ٕٓٓٚ،التي أالدت على عدـ وجود فروؽ في درجة الشعور
االسعادة و الرضا عف الحياة و التفاؤؿ ايف المتزوجات و غير المتزوجات .

الفرض الثالث :

ياانص الفاارض الراب ا عمااى :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي قمااق المسااتقبل لاادى العاااممين
بمراكااز الصااحة النفسااية فااي قطاااع غاازة تعاازى لمتغياار المساامى الااوظيفي (طبيااب ،صاايدلي ،مماارض،

اختصاصي نفسي ،اختصاصي اجتماعي ،أخري ).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way

 ANOVAوالجدوؿ (ٖ٘) يوضح ذلؾ:

جدول ()35
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي.

األبعاد
البعذ الشخصي

البعذ االقتصادي

البعذ السياسي

الذرجة الكلية للمقياس

مصذر التباين

مجمىع المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

263.031
3270.577
3533.608
172.991
2397.201
2570.192
60.338
2347.939
2408.277
919.158
16661.642
17580.800

درجات
الحرية
5
124
129
5
124
129
5
124
129
5
124
129

متىسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الذاللة

52.606
26.376

1.994

0.084

34.598
19.332

1.790

0.120

12.068
18.935

0.637

0.672

183.832
134.368

1.368

0.241

مستىي الذاللة
غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٕٔٗ،وعند مستو داللة (ٖٔٓ.ٔٚ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (٘ )ٕٔٗ،وعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٕٜ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ ) ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز
لمتغير المسمى الوظيفي .

 ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في قلؽ المستباؿ تعزي للمسمى الوظيفي الي
اف قلؽ المستباؿ هو عاارة عف طاقة سالاة وشعور طايعي االمخاوؼ مف المجهوؿ  ،ووفؽ النتائج
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نري ان ليس ل تأثير او مدلوؿ واضح لدي العامليف في مراالز الصحة النفسية اوجود شعور واضح

لديهـ االخ وؼ او التشاؤـ الماالغ في عف المستباؿ احسب المسمى الوظيفي لدي  ،حيث نجد لديهـ
الدافعية والطاقة نحو العمؿ واالجتهاد في االعماؿ المواللة لديهـ اما يحبؽ ويؤمف مستبالهـ .

اتفبت النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الساابة النتائج دراسة( محمد

 )2010،التي أالدت اأن ليس هناؾ فروقا ذات داللة إحصائية وفبا لمتغير المهنة (طالب  ،موظؼ)
الفرض الراب :

ينص الفرض الخامس عماى :ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي قماق المساتقبل لادى العااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير سانوات الخدماة (مان  10-1سانوات ،مان -11

 20سنة 21 ،سنة فأكثر).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way

 ANOVAوالجدوؿ ( )ٖٙيوضح ذلؾ:

جدول ()36
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير عدد سنوات الخدمة.

األبعاد
البعذ الشخصي

البعذ االقتصادي

البعذ السياسي

الذرجة الكلية للمقياس

مصذر التباين

مجمىع المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

32.515
3501.092
3533.608
146.504
2423.688
2570.192
75.081
2333.196
2408.277
679.277
16901.523
17580.800

درجات
الحرية
2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129

متىسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة الذاللة

16.258
27.568

0.590

0.556

73.252
19.084

3.838

0.024

37.540
18.372

2.043

0.134

339.638
133.083

2.552

0.082

مستىي الذاللة
غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٕٔٚ،وعند مستو داللة (ٔٓٗ.ٚٛ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٕ )ٕٔٚ،وعند مستو داللة (ٖ٘ٓ.ٓٚ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة
(٘ٓ ) ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز
لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 الما يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية علي مبياس قلؽ المستباؿ تاعا لمتغير
سنوات الخدمة الى اف الوضع او الظروؼ او قانوف الخدمة المدنية المعموؿ ا يؤمف الحد األدنى مف
االماف المستبالي للموظؼ وهذا ما ينطاؽ علي جميع العامليف اغض النظر عف سنوات الخدمة فلالؿ
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فرد منهـ نساة معينة وفبا لعدد السنوات ،وفي النهاية نجدها أنها تؤمف ولو حياة الريمة اعيدا عف
حاجة الناس والخوؼ مف المستباؿ ،الالتأميف الصحي وتأميف المعاشات و االدخار .

و اختلفت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ( الرمياف  )ٕٓٓٛ،التي أالدت على وجود فروؽ ذات داللة

في قلؽ المستباؿ ايف فئتي العمر (  ) ٗ٘-ٖٕ( ، )ٖٔ-ٔٛسنة لصالح الفئة األخيرة  ،واختلفت مع

دراسة( السايعي  )ٕٓٓٚ،التي أالدت على وجود فروؽ الشعور االسعادة و الرضا عف الحياة و التفاؤؿ
تعز لمف هـ أالار سنا .
الفرض الخامس:

ينص الفرض السادس عماى :ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي قماق المساتقبل لادى العااممين

بمراكز الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغيار مساتوى الادخل (ضاعيف جاداً ،ضاعيف ،متوساط،
مرتف  ،مرتف جداً).

وللتحبؽ مف صحة هذا مف الفرض قاـ الااحث ااستخداـ أسلوب تحليؿ التاػايف األحػادي One Way

 ANOVAوالجدوؿ ( )ٖٚيوضح ذلؾ:
جدول ()37

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير مستوى الدخل.
األبعاد
البعذ الشخصي

البعذ االقتصادي

البعذ السياسي

الذرجة الكلية للمقياس

درجات الحرية متىسط المربعات قيمة "ف" قيمة الذاللة

مصذر التباين

مجمىع المربعات

بين المجموعات

200.392

4

50.098

داخل المجموعات

3333.215

125

26.666

المجموع

3533.608

129

بين المجموعات

92.633

4

23.158

داخل المجموعات

2477.559

125

19.820

المجموع

2570.192

129

بين المجموعات

54.589

4

13.647

داخل المجموعات

2353.688

125

18.830

المجموع

2408.277

129

بين المجموعات

551.393

4

137.848

داخل المجموعات

17029.407

125

136.235

المجموع

17580.800

129

1.879

مستىي الذاللة

0.118
غير دالة إحصائيا

1.168

0.328
غير دالة إحصائيا

0.725

0.577
غير دالة إحصائيا

1.012

0.404
غير دالة إحصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٗ )ٕٔ٘،وعند مستو داللة (ٔٓٗ.ٗٚ = )ٓ.
ؼ الجدولية عند درجة حرية (ٗ )ٕٔ٘،وعند مستو داللة (ٕ٘ٓ.ٗٗ = )ٓ.

يتضح مف الجدوؿ السااؽ أف قيمة "ؼ" المحسواة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستو داللة

(٘ٓ )ٓ.في جميع األاعاد والدرجة الاللية للمبياس ،أي أن ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز
لمتغير مستو الدخؿ.

 الما يعزو الباحث عدـ وجود فروؽ علي مبياس قلؽ المستباؿ تعزي لمتغير مستو الدخؿ الي اف
البناعات الراسخة والتي يمتاز اها المجتمع الفلسطيني والتي تميز عف غير ااف ما الاف للفرد لـ يالف
لغير االيماف ااف الرزؽ مبسـ ويخفؼ مف حدة الخوؼ لدي مف المستباؿ والتعايش وفؽ الدخؿ
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الموجود وانا امال وفؽ االمالانات المتاحة للوصوؿ الي درجة قناعة راسخة االحياة التي يعيشها

الموظؼ .

و اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (سعود ، )ٕٓٓ٘،التي أالدت علي وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية ايف البلؽ و دخؿ االسرة .
تفسير عام لنتائج الدراسة :

في ضوء ما سبق مف نتائج يري الااحث ضرورة التوج نحو مهنة االرشاد والمهف النفسية والعمؿ
علي تحسيف الخدمة المبدمة في مجاالت الصحة النفسية  ،وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني الذي
اصيب اجروح وهموـ نفسية اداية مف التهجير ثـ الحروب والحصار واالنبساـ .

الما يري الااحث اف خصوصية المريض النفسي تتطلب مف العامليف داخؿ االدارة العامة للصحة

النفسية ( الطايب – الصيدلي – الممرض – االختصاصي النفسي واالجتماعي والالادر االداري )

والذلؾ االمر ال يبؿ ااألهمية لدور رجؿ الديف والمعلـ والسياسي واالقتصادي في العمؿ علي تخفيض

حدة المرض واليفية التعامؿ مع وتبال داخؿ المجتمع .
في ضوء نتائج الدراسة فقد توصل الباحث الى التوصيات اآلتية :
ٔ .عبد دورات تدرياية تلاي احتياجات العامليف في مراالز الصحة النفسية  ،حسب رغاات
العامليف  ،و اما يتوافؽ مع مسمياتهـ الوظيفية .
ٕ .التدوير اإلداري ورفع مستو المعيشة للعامليف و محاولة صرؼ مالافآت مادية  ،و معنوية .
ٖ .العمؿ على خلؽ ايئة آمنة و ظروؼ مناساة ووسائؿ تزيد مف االنسجاـ و الرضا عف الحياة ،
وخاصة لفئتي التمريض و االختصاصييف االجتماعييف .
ٗ .ارامج تدرياية للعامليف في مراالز الصحة النفسية تعمؿ على تعزيز الضاط الداخلي و
الخارجي لديهـ .
٘ .تزويد العامليف في مراالز الصحة النفسية اما هو جديد مف الاحوث و الدراسات .
 .ٙاعداد وحدة تختص امساعدة العامليف نفسيا لما يواجه ومف ضغوطات و طايعة الفئة التي
يتعاملوف معها .
 .ٚالعمؿ على اشااع حاجات العامليف في مراالز الصحة النفسية التي ادورها تعمؿ على تحسيف
مستواهـ في الصحة النفسية .
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المقترحات :
ٔ .إج ار دراسة مماثلة تتناوؿ متغيرات الاالتزاف االنفعالي و انماط الشخصية و اسلوب حؿ
المشالبلت .
ٕ .عمؿ ارنامج تدرياي لخفض البلؽ عند العامليف امراالز الصحة النفسية .
ٖ .إج ار دراسة حوؿ العوامؿ المؤثرة في موضع الضاط لد العامليف امراالز الصحة النفسية .
ٗ .دراسة التمايز النفسي لد العامليف امراالز الصحة النفسية  ،مد تأثير على طايعة العمؿ
لالؿ تخصص .
٘ .دراسة المالونات العاملية لجودة الحياة في المجتمع الفلسطيني .
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قائمة المراج
أوال  :المصادر
ثانيا  :المراج العربية .
ثالثا  :المراج األجنبية .
رابعا  :المراج االلكترونية .
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أوال  :المصادر
 البراف الالريـ

 الحديث الشريؼ
ثانيا  :المراج العربية

ٔ .اااضة  ،أماؿ عاد السميع (ٓ : )ٜٜٔبحوث وقراءات فاي الصاحة النفساية  ،ط  ، 1مالتاػة
االنجلو مصرية  ،الباهرة .

ٕ .إاػراهيـ عاػد السػػتار (ٗ : )ٜٜٔالعاالج النفسااي السااموكي المعرفاي الحااديث ،أساااليبو وميااادين
تطبيقو ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الباهرة.

ٖ .إاراهيـ ،سلو سبلمة (ٕ٘ٓٓ)  :نوعية الحياة المميزة للمادعيف في األدب ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة عيف شمس.
ٗ .ااف منظور(ٖٕٓٓ) :لسان العرب .دار الحديث ،الباهرة.

٘ .ااػػف منظػػور ،محمػػد المصػػري (ٖٕٓٓ)  :لسااان العاارب  ،منشػػورات محمػػد علػػي ايضػػوف ،دار
الالتب العليمة ،ايروت.
 .ٙأاػػو العػػبل ،مػػدحت ألطػػاؼ عاػػاس (ٓ : )ٜٜٔدارسػػة تجريايػػة لخفػػض مسػػتو البلػػؽ لػػد أطفػػاؿ
المرحلة االاتدائية ااستخداـ الرسـ ،رسالة دالتو ار منشورة  ،جامعة أسواف مصر.

 .ٚأاو حجلة ،نظاـ (ٕٕٓٓ)  :الطب النفسي الحديث ،الجامعة األردنية ،اللية الطب ،عماف.
 .ٛأاو حبلوة  ،محمد السعيد (ٕٓٔٓ)  :جودة الحياة :المفهوـ – األاعاد ،المؤتمر العممي الساب
جودة الحياة كاستثمار لمعموم التربوية والنفسية ،اللية التراية اجامعة الفر الشي  ،اللية التراية
ادمنهور ،جامعة اإلسالندرية /ٔٗ-ٕٔ( .ااريؿ )ٕٓٔٓ /
 .ٜأاو سريع ،أسامة سعد وشوقي ،مرفت أحمد وأنور ،عاير محمد ومرس ،صفا إسماعيؿ
( : )ٕٓٓٙأثر ارنامج تنمية المهارات الحياتية في تجويد الحياة لد

تبلميذ مدارس التعليـ العاـ

االباهرة الالار  ،وقائ ندوة عمم النفس وجودة الحياة ،جامعة السلطاف قااوس – سلطنة عماف،
 ٜٔ-ٔٚديسمار  ،ٕٓٓٙصٔ.ٜٔ-
ٓٔ .أاو سالراف ،عاد ا﵀ ( :)ٕٜٓٓالتوافؽ النفسي واالجتماعي وعبلقت امرالز الضاط (الداخلي –
الخارجي) للمعاقيف حراليا في قطاع غزة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

ٔٔ .أاو عايد ،دعا ( :)2013الرضا عف الحياة وعبلقت ابلؽ المستباؿ لد

األسر المحرريف

الماعديف إلى قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،اللية التراية ،الجامعة اإلسبلمية -غزة.
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ٕٔ .أاو غزالة ،سميرة علي ( : )ٕٓٓٚأزمة الهوية ومعنى الحياة المؤشرات للحاجة إلى اإلرشاد
النفسي "دراسة على طبلب الجامعة" ،التعليـ الجامعي في مجتمع المعرفة :الفرص والتحديات،
المؤتمر الدولي الخامس ٕٔ-ٔٔ .يوليو  ،ٕٓٓٚص ٖٕ٘.ٖٕٗ-
ٖٔ .أاو ناهية  ،صبلح الديف (ٕ : )ٜٜٔالبنية العاممية لمفياوم االعتقااد فاي الضابط الاداخمي –
الخااارجي  ،د ارسػػة ثبافيػػة مبارنػػة اػػيف الطلاػػة الفلسػػطينييف  ،المص ػرييف  ،د ارسػػات تراويػػة  ،رااطػػة
التراية الحديثة  ،مجلد  ، ٚالجز ٔٗ  ،الباهرة .

ٗٔ .أاػػو ناهيػػة ،صػػبلح الػػديف (ٗ :)ٜٔٛمواضااي الضاابط وعالقتيااا باابعض المتغي ارات الشخصااية
االنفعالية والمعرفية .رسالة دالتو ار االلية التراية ،جامعة عيف شمس ،الباهرة.

٘ٔ .أاو ناهية ،صبلح الديف محمد ( :)ٜٜٔٛاالتجاىات الوالدية في التنشئة وعالقتيما بمساتوى
الطموح األكاديمي لادى األبنااء فاي األسارة الفمساطينية بقطااع غازة  .د ارسػات تراويػة – البػاهرة،

المجلد األوؿ – الجز  ،ٜٔص .ٖٚ – ٘ٙ

 .ٔٙأاػػو ناهيػػة ،صػػبلح الػػديف( :)ٜٔٛٚالفااروق فااي الضاابط الخااارجي لاادي االطفااال والم اراىقين

والشباب والمسانين بقطااع غازة .د ارسػات تراويػة ،تصػدر عػف رااطػة الترايػة الحديثػة ،المجلػد ٕٓ،

الجز  ،ٜٓالباهرة.
 .ٔٚأاوالويؾ ااسـ ،وأسامة حمدونة (:)2009جودة الحياة وعبلقتها امستو
والتحصيؿ األالاديمي لد

الرضا الزواجي

الطالاات المتزوجات في جامعة األزهر اغزة  ،بحث مقدم لممؤتمر

التربوي الثاني :دور التعميم في التنمية الشاممة  ،جامعة األزهر :اغزة.

 .ٔٛاألحمػػد ،أمػػؿ (ٕٔٓٓ) :مركااز الضاابط وعالقتااو بمتغيااري الجاانس والتخصااص العممااي .طٔ،
احوث ودراسات في علـ النفس ،مؤسسة الرسالة ،ايروت.

 .ٜٔأحمد ،خولة ( :)2014اتخاذ البرار الدراسي و عبلقت االؿ مف مرالز الضاط و تحمؿ
المسؤولية الشخصية ،رسالة ماجستير ،اللية العلوـ االجتماعية واإلنسانية قسـ العلوـ االجتماعية،
جػ ػػامعة ال ػ ػ ػ ػ ػوادي ،مصر.

ٕٓ .أحم ػ ػػد ،س ػ ػػهير (ٕ : )ٜٜٔاالنفص ػ ػػاؿ ع ػ ػػف األسػ ػ ػرة ف ػ ػػي الطفول ػ ػػة وعبلقتػ ػ ػ امص ػ ػػدر الض ػ ػػاط
واالالتئ ػػاب ،مجماااة دراساااات نفسااااية ،رااط ػػة االخص ػػائييف ،ع ػػدد ين ػػاير ،الب ػػاهرة  :مالتا ػػة االنجل ػػو

المصرية.

ٕٔ .أرجاييؿ ،مااليؿ (ٖ : )ٜٜٔسيكولوجية السعادة .ترجمة فيصؿ يونس ،الالويت ،سلسلة عالـ
المعرفة ،عدد ٘ ٔٚيوليو ،يصدرها المجلس الوطني للثبافة والفنوف واآلداب.
ٕٕ .أرنوط ،اشر إسماعيؿ ( : )ٕٓٓٛالذالا الروحي وعبلقت اجودة الحياة ،مجمة رابطة التربية
الحديثة  .الباهرة ،العدد الثاني .
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ٖٕ .أسمهاف  ،عزوز ( :) ٕٜٓٓمصدر الضابط الصاحي وعالقتاو باالساتراتيجيات المواجياة لادى
مرض القصور الكموي  ،مذالرة مبدمة مف نيؿ شهادة الماجستير ،قسػـ علػـ الػنفس ،جامعػة ااتنػة،

الجزائر.ٕٜٓٓ،

ٕٗ .اشتيوي ،محمد( :)2014اتجاهات العامليف نحو جودة حياة العمؿ في الدية غزة ،مجمة جامعة

القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  ،المجلد األوؿ  -العدد الثالث -

حزيراف  ،2015فرع غزة ،جامعة البدس المفتوحة.
ٕ٘ .األشوؿ ،عادؿ عز الديف (ٕ٘ٓٓ)  :نوعية الحياة مف المنظور االجتماعي والنفسي والاي،
وقائ المؤتمر العمي الثالث لإلنماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة،
جامعة الزقازيؽ ،مصر ٔ٘ٔٙ ،مارس.
 .ٕٙاألقصري ،يوسؼ (ٕٕٓٓ)  :كيف تاتخمص مان الخاوف والقماق مان المساتقبل ،دار الطػائؼ
للنشر والتوزيع ،الباهرة.
 .ٕٚانجل ػػر ،ا ػػاري ار (ٔ : )ٜٜٔم ػػدخؿ إل ػػى نظري ػػات الشخص ػػية ،ترجم ػػة فه ػػد ال ػػديملي ،الط ػػائؼ،
مطاوعات نادي الطائؼ األداي.

 .ٕٛاألنصاري ،ادر محمد (ٕٗٓٓ)  :الفروق فاي القماق باين طاالب وطالباات الجامعاة فاي ساتة
عشر بمداً عربياً – دراسة مقارنة ،المؤتمر السنوي الحادي عشر الشااب مف أجؿ مستباؿ أفضؿ،

المجلد ٔ ،مصر.

 .ٕٜااترسوف ،س ،خ (ٓ : )ٜٜٔنظريات اإلرشاد والعاالج النفساي ،ترجمػة حامػد الفبػي ،الالويػت،
دار البلـ.

ٖٓ .ااوؿ ،تريفور (ٕ٘ٓٓ)  :الصحة النفسية ،ترجمة قسػـ الترجمػة – دار الفػاروؽ ،دار الفػاروؽ
للنشر والتوزيع.
ٖٔ .اخش  ،أميرة ط (: )ٕٓٓٙجودة الحياة وعبلقتها امفهوـ الذات لد

المعاقيف اصريا

والعادييف االمملالة العراية السعودية  ،مجمة كمية التربية  ،العدد ٖ٘  ،جامعة طنطا .
ٕٖ .ا ػ ػػدر ،إاػ ػ ػراهيـ محم ػ ػػود إاػ ػ ػراهيـ(ٖٕٓٓ)  :مس ػ ػػتو التوجػ ػ ػ نح ػ ػػو المس ػ ػػتباؿ وعبلقتػ ػ ػ ا ػ ػػاعض
االضطرااات لد الشااب الجامعي ،دراسة مبارنة ايف عينات مصرية وسػعودية ،المجمة المصارية

لمدراسات النفسية ،والمجلد (ٖٔ) ،العدد (ٗ).

ٖٖ .ادر ،فائبة ( :)ٕٓٓٙوجهة الضاط وتواليػد الػذات د ارسػة مبارنػة اػيف طػبلب الجامعػة المبيمػيف
في المملالة العراية السعودية وخارجها .مجماة دراساات عربياة فاي عمام الانفس ،المجلػد الخػامس،

العدد األوؿ .

ٖٗ .الاستاني (د.ت) ،فؤاد افراـ .منجد الطالب .دار المشرؽ ،ايروت.
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ٖ٘ .الاليبلني  ،إاراهيـ( :)2008تبدير الذات و عبلقت ابلؽ المستباؿ لد الجالية العراية المبيمة
امدينة أوسلو في النرويج ،رسالة ماجستير  ،اللية اآلداب والتراية ،األالاديمية العراية المفتوحة ،

الدينمارؾ
 .ٖٙاػػف الػزيف  ،نايلػػة (ٕ٘ٓٓ)  :مرالػػز الضػػاط لػػدي الطلاػػة المتفػػوقيف و المتػػأخريف د ارسػػيا  ،الليػػة
اآلداب و العلوـ اإلنسانية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة ورقلة  ،ورقلة .

 .ٖٚاف الزيف  ،نايلة اف (ٖٕٔٓ )  :فعالية اساموب حال المشاكالت فاي تنمياة الضابط الاداخمي
لدى عينة من طمبة في مرحمة التعميم الثانوي بورقمة  ،رسالة دالتو ار  ،جامعة ورقلة .

 .ٖٛاني جاار ،جودت والعزة ،سعيد والعايطة ،عاد العزيز (ٕٕٓٓ)  :المدخل إلى عمم النفس .

 .ٖٜاوالليؼ ،آماؿ( :)2010مركز الضبط وعالقتو بالتفوق الدراسي الجامعي ،رسالة ماجستير،
اللية اآلداب والعلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،قس ػػـ علـ النفس وعلوـ التراية ،جامعة ااجي مختار

عنااة ،الجمهورية الجزائرية الديمبراطية الشعاية

ٓٗ .ايؾ ،آروف (ٕٓٓٓ)  :العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية  ،ترجمة عادؿ مصػطفى ،دار
اآلفاؽ العراية ،الباهرة.

ٔٗ .تػػايلر  ،شػػيلي ( : ) ٕٓٓٛعماام الاانفس الصااحي  ،ترجمػػة وسػػاـ درويػػش اريػػؾ  ،فػػوزي شػػاالر
داود  ،دار حامد للنشر  ،ط ٔ  ،عماف  ،األردف .

ٕٗ .توفيػػؽ ،سػػميحة ،عاػػد الػػرحمف سػػليماف (٘ :)ٜٜٔعبلقػػة مصػػدر الضػػاط االبػػدرة علػػى اتخػػاذ

البػرار – د ارسػػة عاػػر ثبافيػػة  ،مجمااة مركااز البحااوث التربويااة بجامعااة قطاار – السػػنة الرااعػػة-العػػدد
الثامف .

ٖٗ .توفيػػؽ ،سػػميحة ،عاػػد ال ػػرحمف سػػليماف (٘ :)ٜٜٔعبلقػػة مصػػدر الض ػػاط االبػػدرة علػػى اتخ ػػاذ

البػرار – د ارسػػة عاػػر ثبافيػػة  ،مجمااة مركااز البحااوث التربويااة بجامعااة قطاار – السػػنة الرااعػػة-العػػدد
الثامف .

ٗٗ .جاريؿ ،عماد محمد ( .)ٕٓٓٚجودة الحياة واعض المتغيرات الشخصية لد

فئتيف مف

مرضى األلـ المزمف مبارنة اأصحا  ،رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة المنوفية.
٘ٗ .جمػػؿ الليػػؿ ،محمػػد جعفػػر (ٕ٘ٓٓ)  :بناااء مقياااس القمااق العااام لألطفااال والم اراىقين ،ط ٕ،
سلسلة الاحوث التراويػة والنفسػية ،معهػد الاحػوث العلميػة ،مرالػز الاحػوث التراويػة والنفسػية ،جامعػة
أـ البر .

 .ٗٙجودة ،آماؿ(:)1998مستو التوتر النفسي وعبلقت ااعض المتغيرات النفسي لد

المرحلة الثانوية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األقصى ،اغزة.
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معلمي

 .ٗٚالجػػوهري ،إسػػماعيؿ حمػػاد ( : )ٜٔٛٚالصااحاح تاااج المغااة وصااحاح العربيااة  ،تحبيػػؽ أحمػػد
عاد الغفور عطار ،دار العلـ للمبليف ،ايروت.

 .ٗٛالجوهري ،هنا (ٗ .)ٜٜٔالمتغيرات االجتماعية الثبافية المؤثرة على نوعية الحياة في
المجتمع المري في الساعينات ،دراسة ميدانية على عينة مف األسر امدينة الباهرة ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،اللية اآلداب ،جامعة الباهرة.
 .ٜٗالحارثي ،صاحي (ٕٓٓٓ) :اتجا نحو الغػش الد ارسػي وعبلقتػ اوجهػة الضػاط واعػض سػمات
الشخصية لد طبلب الصؼ األوؿ الثانوي .رسالة ماجستير .جامعة اـ البر  ،مالة المالرمة.

ٓ٘ .الحامػػد  ،محمػػد معجػػب (  : ) ٜٜٜٔدور المؤسساااات التربوياااة غيااار الرسااامية فاااي عممياااة
الضبط االجتماعي  ،مرالز األاحاث للجريمة  ،و ازرة الداخلية  ،الرياض .

ٔ٘ .حايب  ،مجد
جودة الحياة لد

عاد الالريـ ( : )ٕٓٓٙفعالية استخداـ تبنيات المعلومات في تحبيؽ أاعاد
عينات مف طبلب العمانييف  ،وقائ ندوة عمم النفس وجودة الحياة  ،جامعة

السلطاف قااوس  ،سلطنة عماف /ٜٔ- ٔٚ( ،ديسمار .)ٕٓٓٙ /
ٕ٘ .حايػب ،مجػػدي عاػد الالػريـ (ٔ : )ٜٜٔالقماق العااام والخااص دراسااة عالميااة الختبااارات القمااق،
احوث المؤتمر السااع لعلـ النفسي في مصر ،مالتاة األنجلو المصرية  ،الباهرة.

ٖ٘ .الحراى  ،عاد ا﵀ اف مزعؿ والنجار  ،أرو انت يحيى (ٖٕٔٓ)  :األداء الميني وعالقتو
بجودة الحياة لدى معممي التعميم العام بحفر الباطن
ٗ٘ .الحراػػي اػػف مزعػػؿ والنجػػار ،أرو انػػت يحيػػى( :)2012األدا المهنػػي وعبلقت اجػػودة الحيػػاة
لػػد معلمػػي التعليػػـ العػػاـ احفػػر الااطػػف ،مجمااة القراءة والمعرفة ،مصػػر ،العػػدد()131

٘٘ .حسانيف ،أحمد محمد (ٕٓٓٓ) :قلؽ المستباؿ وقلؽ االمتحػاف فػي عبلقتهمػا اػاعض المتغيػرات
النفسػػية لػػد عينػػة مػػف طػػبلب الصػػؼ الثػػامف الثػػانوي  ،رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة  ،الليػػة
اآلداب ،جامعة المنيا .

 .٘ٙحسػػيب ،حسػػب محمػػد (ٕٗٓٓ)  :القماااق التنافساااي كدالاااة تفاعمياااة باااين الجااانس و دافعياااة
االنجاز ومستوى الطموح لادى طاالب المرحماة الثانوياة  ،المػؤتمر السػنوي الحػادي عشػر "الشػااب

مف أجؿ مستباؿ أفضؿ" ،مجلد ٔ ،مصر.

 .٘ٚالحم ػػداني ،إقا ػػاؿ محم ػػد رش ػػيد ص ػػالح (ٕٔٔٓ)  :االغتااااراب-التمااارد-قمااااق المسااااتقبل ،دار
الصفا للنشر والتوزيع ،عماف.

 .٘ٛحوالػػة ،محمػػد السػػيد أحمػػد (ٔ : )ٜٜٔالبلػػؽ األخبلقػػي وعبلقت ػ اػػالبيـ والمفػػاهيـ الدينيػػة لػػد
شرائح مف الشااب المصري الجامعي ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة عيف الشمس ،الباهرة.،
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 .ٜ٘الحياني ،صاري ارداف علي (ٕٔٔٓ)  :الصحة والنفسية والعالج النفسي  ،طٔ ،دار صفا
للنشر والتوزيع ،عماف.

ٓ .ٙالخال ػػدي ،أدي ػػب محم ػػد (ٕٔٓٓ)  :الصاااحة النفساااية  ،الطاع ػػة األول ػػى ،ال ػػدار العراي ػػة للنش ػػر
والتوزيع ،المالتاة الجامعية ،غريااف.
ٔ .ٙالختاتنة  ،سامي محسف (ٕٕٔٓ) :مبدمة في الصحة النفسية  ،طٔ ،دار ومالتاة حامد للنشػر
والتوزيع.

ٕ .ٙالخثعمػ ػػي ،صػ ػػالح ( :)ٕٓٓٛوجهػ ػػة الضػ ػػاط واالندفاعيػ ػػة لػ ػػد المتعػ ػػاطيف وغيػ ػػر المتعػ ػػاطيف
للهرويف .رسالة ماجستير .جامعة نايؼ العراية للعلوـ األمنية ،الرياض.

ٖ .ٙخط ػػار ،زهي ػػة(ٕٔٓٓ) :الت ػػداخؿ ا ػػيف اس ػػتراتيجيات التعام ػػؿ ومرال ػػز ال ػػتحالـ لمواجه ػػة ض ػػغط
الاالالوريا .رسالة ماجستير غير منشورة ،مودعة اجامعة الجزائر.

ٗ .ٙالخليفي ،إاراهيـ محمد (ٕٓٓٓ)  :اإلرشاد النفسي المدخؿ لتحبيؽ جودة الحياة مف منظور
التعامؿ مع الذات " ،دراسة تبييمية ألثر الدورات اإلرشادية في التحالـ السلوالي" ،مجمة كمية
التربية ببنيا ،عدد يوليو ٕٓٓٓ.
٘ .ٙخميس ،إيماف أحمد (ٕٔٔٓ)  :جودة الحياة وعبلقتها االؿ مف الرضا الوظيفي وقلؽ المستباؿ
لد

معلمات رياض األطفاؿ ،المؤتمر العميم الثالث "تربية المعمم العربي وتأىيمو – رؤى

معاصرة .اللية العلوـ التراوية اجامعة جرش الخاصة.
 .ٙٙخوج ،حناف أسعد (ٕٔٔٓ)  :معنى الحياة وعبلقت االرضا عنها لد

طالاات الجامعة

االمملالة العراية السعودية ،مجمة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية .مجلد ٖ ،العدد ٕ .
 .ٙٚداينز ،روايف ( : )ٕٓٓٙإدارة القمق  ،ترجمة دار الفاروؽ ،الباهرة.
 .ٙٛدروز  ،أفناف ( :)ٕٓٓٚالعبلقة ايف مرالز الضػاط واعػض المتغيػرات األخػر ذات عبلقػة لػد

طلاة الدراسات العليا .مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجلد الخامس عشر ،العدد األوؿ ،فلسطيف .

 .ٜٙدرويػػش ،محػػرر (ٕٔٓٓ) :أثاار اإلرشاااد النفسااي فااي تعااديل وجيااة الضاابط لاادى فئتااين ماان
المعاقين المضطربين نفسياً .اللية التراية ،الباهرة.

ٓ .ٚدياب ،عاشور محمد (ٕٔٓٓ)  :فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيؼ قلؽ المستباؿ لد

عينػػة مػػف ط ػبلب الجامعػػة ،مجماااة التربياااة وعمااام الااانفس  ،مصػػر ،جامعػػة المنيػػا المجلػػد (٘ٔ)،

العدد(ٔٔ).
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ٔ .ٚدياب ،عاشور محمد (ٕٔٓٓ) .فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيػؼ قلػؽ المسػتباؿ لػد

عينػػة مػػف طػػبلب الجامعػػة  ،مجماااة التربياااة وعمااام الااانفس ،مصػػر ،جامعػػة المنيػػا المجلػػد (٘ٔ)،

العدد(ٔٔ).

ٕ .ٚالػػديب  ،علػػي محمػػد(ٗ : )ٜٜٔبحااوث فااي عماام الاانفس  ،الهيئػػة المص ػرية العامػػة للالتػػاب،
طٔ ،مصر .

ٖ .ٚرزوؽ  ،أسعد (ٕ : )ٜٜٔموسوعة عمم النفس ،المؤسسة العراية للدراسات والنشر ،ايروت.

ٗ .ٚرضواف ،سامر جميؿ (ٕٕٓٓ) :الصحة النفسية  ،طٔ ،دار المسير للنشر والتوزيع ،عماف.
٘ .ٚرضواف ،فوقية حسف عاد الحميد (ٕ٘ٓٓ)  :علـ النفس التطايبي وجودة الحياة ،وقائ
المؤتمر العممي الثالث :اإلنماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة-ٔ٘ .
 ٔٙمارس ٕ٘ٓٓ ،جامعة الزقازيؽ – مصر ،ص٘.ٔٓٗ-ٜ
 .ٚٙالرويتع ،عاػد ﵀ (ٕٔٓٓ) :الخصوصية في المجتم السعودي :االنبساط ووجية الضبط فاي
الصااحة .رسػػالة الترايػػة وعلػػـ الػػنفس ،الجمعيػػة السػػعودية للعلػػوـ التراويػػة والنفسػػية ،العػػدد( ،)ٛص

ص.ٕٖٕ-ٕٓٚ :
 .ٚٚالزعاي ،أحمد محمد (ٗ : )ٜٜٔاإلرشاد النفسي نظرياتو اتجاىاتو مجاالتو .دار الحالمة،
صنعا .
 .ٚٛزغير  ،رشيد حميد (ٕٓٔٓ) :الصحة النفسية والمارض النفساي والعقماي ،طٗ ،دائػرة المالتاػة
الوطنية ،عماف ،المملالة األردنية الهاشمية.

 .ٜٚزهراف ،حامد عاد السبلـ ( : )ٜٜٔٚالصحة النفسية والعالج النفسي ،طٖ ،الباهرة ،مصر.

ٓ .ٛزهراف ،حامد عاػد السػبلـ ( : )ٜٜٔٚالصاحة النفساية والعاالج النفساي ،علػـ الالتػب ،البػاهرة،
مصر.

ٔ .ٛزه ػراف ،حامػػد عاػػد السػػبلـ (ٕٓٓٓ)  :مػػد فاعليػػة ارنػػامج إرشػػاد مصػػغر للتعامػػؿ مػػع قلػػؽ
الد ارسػػة ،وقلػػؽ االمتحػػاف اأسػػلوب ق ػ ار ة المػػوديبلت مػػع ش ػرائط الفيػػديو والمناقشػػة الجماعيػػة ،مجمااة

كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،عدد ٕٗ.

ٕ .ٛزهراف ،حامد عاد السبلـ (ٕ٘ٓٓ)  :الصحة النفسية والعالج النفسي  ،طٗ ،الباهرة.

ٖ .ٛزيارة ،معف : )ٜٔٛٙ( ،الموسوعة الفمسفية العربية  ،المجلد األوؿ ،معهد اإلنما المصري.
ٗ .ٛالسايعي ،مناؿ ) :(2007الشعور االسعادة وعبلقت االؿ مف الرضا عف الحياة والتفاؤؿ ووجهة
الضاط لد المتزوجات وغي المتزوجات في ضو اعض المتغيرات الديموغرافية ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،اللية العلوـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد اف سعود اإلسبلمية :الرياض.
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٘ .ٛس ػػرور ،س ػػعيد (ٕٗٓٓ) :مه ػػارات مواجه ػػة الض ػػغوط ف ػػي عبلقته ػػا اال ػػؿ م ػػف ال ػػذالا الوج ػػداني
ومرالز الػتحالـ .مجمة مستقبل التربية العربية ،االسػالندرية ،المالتػب الجػامعي الحػديث ،ص ص:

.ٗ٘-ٜ

 .ٛٙسعود  ،ناهد شريؼ(:)2005قلؽ المستباؿ وعبلقت اسمتى التفاؤؿ والتشاؤـ – رسالة دكتوراه
غير منشورة في عمم النفس ،جامعة دمشؽ – سوري

 .ٛٚسعود ،ناهد شريؼ (ٕ٘ٓٓ) :قلؽ المستباؿ وعبلقت اسمتي التفاؤؿ والتشاؤـ  ،رسالة دكتاوراه
غير منشورة  ،جامعة دمشؽ ،سوريا.

 .ٛٛسلطاف ،عماد الديف (ٕ : )ٜٔٛالطب النفسي ،دار النهضة ،الباهرة.

 .ٜٛسليـ ،سلو علي (٘ : )ٜٔٛاإلسالم والضبط االجتماعي  ،الرياض  :مالتاة وهاة.
ٓ .ٜسليماف ،حناف مجدي ( : )ٕٜٓٓالمساندة االجتماعية وعبلقتها اجودة الحياة لد

مريض

السالري المراهؽ دراسة سيالو مترية اللينيالي  ،رسالة ماجستير غير منشورة .اللية التراية ،جامعة
الزقازيؽ.
ٔ .ٜس ػ ػػليماف ،س ػ ػػنا ( :)ٜٔٛٛاالنض ػ ػػااط ل ػ ػػد تبلمي ػ ػػذ المدرس ػ ػػة اإلعدادي ػ ػػة وعبلقتػ ػ ػ االمس ػ ػػتو

االجتمػػاعي الثبػػافي ووجهػ الضػػاط واالتجاهػػات الد ارسػػية .مجمااة عماام الاانفس ،تصػػدر عػػف الهيئػػة

المصرية العامة لبلالتئاب العدد  ،ٙمصر.

ٕ .ٜسليماف ،شاهر خالد (ٕٓٔٓ)  :قياس جودة الحياة لدى عينة من طالب جامعة تبوك في
المممكة العربية السعودية وتأثير بعض المتغيرات عمييا ،رسالة الخليج العراي .العدد ٔٔٚ
ٖ .ٜالسيد ،السيد عاد العاطي (ٓ : )ٜٜٔصراع األجيال دراسة في ثقافة الشباب .ج ار المعرفة
الجامعية ،اإلسالندرية.
ٗ .ٜشػػاذلي ،عاػػد الحميػػد ( : )ٜٜٜٔالصااحة النفسااية وساايكولوجية الشخصااية  ،المالتػػب العلمػػي
للالمايوتر والنشر والتوزيع ،اإلسالندرية .

٘ .ٜالشػػافعي ،أحمػػد ( :)ٕٓٓٛالتفػػاؤؿ والتشػػاؤـ واسػػتخدامات الدعااػػة ،د ارسػػة عاػػر ثبافيػػة الطلاػػة
الجامعة المصرييف واإلماراتييف .المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،المجلد ( ،)ٔٛالعدد(ٔ. )ٙ

 .ٜٙالشحومي ،عاد البادر (ٖٕٓٓ) :مصػدر الضػاط (الػداخلي – الخارجي)وعبلقتػ امفهػوـ الػذات
وفؽ اعض المتغيرات .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمر المختار ،اللية اآلداب الايضا ،

ليايا.

 .ٜٚالشرافي ،مازف( :)2012أساليب مواجهة الخارة الصادمة لد

معلمي والالة الغوث اغزة

وعبلقتها اجودة الحياة ،رسالة ماجستير ،اللية التراية ،جامعة األزهر غزة.

 .ٜٛالشبير ،زينب (ٕ٘ٓٓ)  :مقياس قمق المستقبل  ،مالتاة النهضة المصرية ،الباهرة ،مصر.
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 .ٜٜشبير ،زينب محمود (ٕٓٔٓ)  :جودة الحياة واضطرااات النوـ لد

الشااب ،المؤتمر

اإلقميمي الثاني لعمل النفس ،رااطة األخصائييف النفسييف المصرية ٕٜ ،ساتمار – ٔ ديسمار
ٕٓٔٓ.
ٓٓٔ .شبير ،زينب محمود ،وسنا حسف عماشة ،وخديجة ضيؼ ا﵀ البرشي ). (2012جودة
الحياة المنائ لبلؽ المستباؿ لد

طالاات قسـ التراية الخاصة وطالاات الدالوـ التراوي اجامعة

الطائؼ .مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،المجلد(،)32العدد()2

ٔٓٔ .الش ػػمري ،اش ػػر ال ػػاظـ س ػػلماف (ٕٕٔٓ)  :قل ػػؽ المس ػػتباؿ وعبلقتػ ػ االض ػػغوط النفس ػػية الت ػػي
يتعرض لها تدريسي الجامعة ،مجمة البحوث التربوية ،العدد ٖ٘ .

ٕٓٔ .الشنطي ،محمود (:)2016أثر ممارسة أساليب البيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية

دراسة تطايبية على و ازرة الصحة الفلسطينية ،المجمة األردنية في إدارة اإلعمال  ،المجلد()12

العدد األوؿ.

ٖٓٔ .شيخي ،مريـ ( :)2013طايعة العمؿ و عبلقتها اجودة الحياة ،رسالة ماجستير  ،جامعة
أاي االر البايد  ،تلمساف الجزائر.

ٗٓٔ .صالح ،ناهد (ٓ : )ٜٜٔمؤشرات نوعية الحياة :نظرة عامة على المفهوـ والمدخؿ ،المجمة
االجتماعية القومية ،)ٕ(ٕٚ ،المرالز البومي للاحوث االجتماعية والجنائية ،الباهرة.
٘ٓٔ .الصيخاف ،إاراهيـ )  : ( 2010االضطرابات النفسية والعقمية األسباب والعالج  ،دار صفا
للنشر و التوزيع  ،عماف.

 .ٔٓٙالطيػػب  ،محمػػد عاػػد الظػػاهر ( : )ٜٜٔٛتيػػارات جديػػدة فػػي العػػبلج النفسػػي  ،دار المعػػارؼ
الجامعية  ،االسالندرية  ،مصر .

 .ٔٓٚالعادلي  ،فاروؽ محمد ( ٔ : ) ٜٔٛدراسات في الضبط االجتماعي  ،دار الالتػاب الجػامعي
 ،الباهرة .

 .ٔٓٛالعادلي ،الاظـ الريدي ( : )ٕٓٓٙمد

إحساس طلاة اللية التراية االرستاؽ اجودة الحياة

عبلقة ذلؾ ااعض المتغيرات ،وقائ ندوة عمم النفس وجودة الحياة .جامعة السلطاف قااوس –
سلطة عماف ٜٔ-ٔٚ ،ديسمار .
 .ٜٔٓعائشة ،سرار (ٕٕٔٓ)  :العزو الساببي وعالقتاو بتشاويو الاذات الجسادي لادى المسااجين
-دراسة ميدانياة مقارناة باين االبتادائيين واالنتكاسايين المساجونين بالمؤسساات العقابياة التابعاة

لمجمااس قضاااء باتنااة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،جامعػػة الحػػاج لخطػػر ااتنػػة  -قسػػـ العلػػوـ
االجتماعية .
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ٓٔٔ .عاد الحليـ ،أشرؼ محمد (ٕٓٔٓ)  :قلؽ المستباؿ وعبلقت امعنى الحياة والضغوط النفسية
لػػد عينػػة مػػف الشػػااب ،رسااالة ماجسااتير ،جامعػػة عػػيف شػػمس ،مرالػػز اإلرشػػاد النفسػػي ،المػػؤتمر

السنوي الخامس عشر ،مصر.
ٔٔٔ .عاػػد الحميػػد  ،جػػاار  ،الفػػافي  ،عػػبل الػػديف (  : ) ٜٜٔٛتبػػدير الػػذات فػػي عبلقت ػ االتنشػػئة
الوالدية و األمف النفسي  ،المجلة العراية للعلوـ اإلنسانية  ،الالويت .

ٕٔٔ .عاد الخالؽ ،أحمد محمد )  : ( 1987قمق الموت  ،سلسلة عالـ المعرفة  ،ع( 111

ٖٔٔ .عاػػد الخػػالؽ ،أحمػػد محمػػد ( : )ٜٜٔٛالتفػػاؤؿ والتشػػاؤـ وقلػػؽ المػػوت ،د ارسػػة علميػػة .مجمااة
دراسات نفسية ،مجلد ( ،)ٛعدد (ٖ ،)ٗ-الباهرة :رااطة األخصائييف النفسييف المصرية.

ٗٔٔ .عا ػػد ال ػػرحيـ ،طلع ػػت حس ػػف ( :)ٜٔٛٙوجه ػػة ال ػػتحالـ وتبا ػػؿ اآلخػ ػريف ل ػػد ط ػػبلب الجامع ػػة

المحػػروميف وغيػػر المحػػروميف مػػف آرائهػػـ ،مجماااة كمياااة التربياااة ،جامعػػة المنصػػورة ،مجموعػػة ،ٙ

العدد.ٚ

٘ٔٔ .عاد الغفار ،عاد السبلـ : )ٜٔٚٙ( ،مقدمة في الصحة النفسية القاىرة  ،دار النهضة .
 .ٔٔٙعاد الفتاح ،فوقية أحمد وحسيف ،محمد حسيف ( : (ٕٓٓٙالعوامؿ األسرية والمدرسية
والمجتمعية المنائة اجودة الحياة لد

األطفاؿ ذو صعواات التعلـ امحافظة اني سويؼ ،المؤتمر

العممي الراب لكمية التربية ببني سويف .دور األسرة ومؤسسات المجتم المدني في اكتشاف
ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة ٗ-ٖ ،مايو.
 .ٔٔٚعاد الالافي ،عاػد الفتػاح (ٕٓٓٓ) :اختباارات الاذكاء الشخصاية ،مرالػز الالتػاب ،اإلسػالندرية،
مصر.

 .ٔٔٛعاد الهادي  ،جودت عزت (ٕٓٓٓ)  :نظريات التعمم و تطبيقاتياا التربوياة  ،الػدار العلميػة
الدولية ودار الثبافة للنشر و التوزيع  ،االردف .

 .ٜٔٔعاد ﵀  ،معتز سيد  ،و خليفة  ،عاد اللطيؼ محمد ( ٕٔٓٓ )  :عمم النفس االجتمااعي ،
الباهرة  ،دار غريب للطااعة و النشر .

ٕٓٔ .عاد﵀  ،معتز سيد (ٕٓٓٓ)  :األفكار الالعقالنية لدى األطفال و المراىقين و عالقتيا بكل
مااان حالاااة و سااامة القماااق ومركاااز الاااتحكم  ،احػػوث فػػي علػػـ الػػنفس و االجتمػػاعي  ،دار غريػػب

للطااعة و النشر و التوزيع  ،الباهرة .

ٕٔٔ .العتياي ،فهػد (ٕٓٔٓ )  :أساليب العزو لدى المتعااطين وغيار المتعااطين ،رسػالة ماجسػتير
غيػػر منشػػورة ،الليػػة الد ارسػػات العليػػا قسػػـ العلػػوـ االجتماعيػػة ،جامعػػة نػػايؼ العرايػػة للعلػػوـ األمنيػػة

السعودية.
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ٕٕٔ .عثماف  ،نجاح (  : ) ٜٜٔٚالتوافؽ المهني و عبلقت اموضع الضاط لد مدرسػي المرحلػة
الثانوية في اليميف  ،رسالة ماجستير  ،اليميف .

ٖٕٔ .عثمػاف ،فػاروؽ السػيد )  : ( 2001القماق وادارة الضاغوط النفساية  ،ط ٔ  .دار الفالػر
العراي  ،الباهرة.
ٕٗٔ .العجمػي ،نجػبل محمػد )  : ( 2004انػا أداة لبيػاس قلػؽ المسػتباؿ لػد طػبلب وطالاػات
جامعة الملؾ سعود ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملؾ سعود .

ٕ٘ٔ .عراقي ،صبلح الديف ومظلوـ ،رمضاف (ٕ٘ٓٓ)  :فعالية ارنامج إرشادي لتحسيف جودة
الحياة لد طبلب المالتئايف ،مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا ،المجلد ٖٗ ،العد الثاني ،مصر.
- .ٕٔٙعرفات ،أحمد ترالي(:)2011مرالز الضاط (الداخلي – الخارجي) لد األحداث الجانحيف
لمعرفة مرالز الضاط األالثر انتشا ار وشيوعا لد

الجانحيف ،رسالة ماجستير ،اللية التراية،

جامعة دمشؽ.
 .ٕٔٚعزب ،حساـ الديف محمود (ٖٕٓٓ)  :برنامج ارشادي لخفض االكتئابية وتحسين جودة
الحياة لدى عينة من معممي المستقبل ،التعميم لمجمي  ،التربية آفاق جديدة في تعميم الفئات
الميمشة في الوطن العربي ٕٜ-ٕٛ ،مارس .
 .ٕٔٛعزب ،حساـ الديف محمود (ٕٗٓٓ)  :ارنامج ارشادي لخفض االالتئااية وتحسيف جودة
الحياة لد عينة مف معلمي المستباؿ ،المؤتمر العممي السنوي الثاني عشر ،مصر.
 .ٕٜٔالعزة ،سعيد حسني )  :( 2004تمريض الصحة النفسية  ،ط، 1دار الثبافة للنشر والتوزيع
،األردف.

ٖٓٔ .عسالر  ،رأفت السيد )  : ( 2004عمم النفس اإلكمينيكي -التش خيص والتنبؤ في ميدان
االضطرابات النفسية والعقمية  ،مالتاة النهضة المصرية  ،الباهرة.

ٖٔٔ .عسالر  ،علػي ( ٕ٘ٓٓ )  :االسس النفسية و االجتماعية لمسموك فاي مجاال العمال  ،دار
الالتاب الحديث  ،الباهرة .

ٕٖٔ .عسلية  ،محمد  ،الانا  ،أنور ( ٕٔٔٓ )  :فاعمية برنامج في البرمجة المغوية العصبية في
خفض قمق المستقبل لدى طمبة جامعة األقصى المنتسبين لمتنظيمات فاي محافظاات غازة  ،الليػة

التراية  ،جامعة األقصى  ،غزة .

ٖٖٔ .عطية ،عز الديف جميؿ (" :)ٜٜٜٔتفسير الناس لمسموك والمواقف من منظور عمم النفس
المحاصر  ،عالـ الالتب ،الطاعة األولى-الباهرة-جمهورية مصر العراية.
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ٖٗٔ .عالاشػػة  ،أحمػػد (ٖٕٓٓ)  :الطااب النفسااي المعاصاار ،مالتاػػة األنجلػػو المص ػرية  ،البػػاهرة ،
مصر.

ٖ٘ٔ .عالاشة ،محمود فتحي وعاد العزيز ،إاراهيـ سليـ (ٕٓٔٓ)  :العبلقة ايف جودة الحياة
النفيسة واإلعاقة اللغوية ،المؤتمر العميم الساب

"جودة الحياة كاستثمار لمعموم التربوية

والنفيسة" ،اللية التراية اجامعة الفر الشي  ٔٗ-ٕٔ( ،أاريؿ ٕٓٔٓ).
 .ٖٔٙالعناني ،حناف عاد الحميد (ٕٓٓٓ)  :الصحة النفسية  ،دار الفالر للطااعة والنشر ،األردف.

 .ٖٔٚالعن ػػزي ،خال ػػد ا ػػف الحمي ػػدي ه ػػدموؿ (ٕٓٔٓ)  :إدراؾ البا ػػوؿ – الػ ػرفض الوال ػػدي واألفال ػػار
البلعببلنيػػة وقلػػؽ المسػػتباؿ لػػد عينػػة مػػف طػػبلب جامعػػة الحػػدود الشػػمالية ،رسػػالة ماجسػػتير ،أـ

البر  ،مالة المالرمة ،المملالة العراية السعودية.

 .ٖٔٛعيد ،محمد إاراهيـ (ٕ٘ٓٓ) " مدخل إلى عمم النفس االجتماعي .الباهرة مالتاة األنجلو
المصرية.
 .ٖٜٔغػػانـ  ،محمػػد حسػػف ( : )ٕٓٓٙاالضااطرابات النفسااية والعقميااة والسااموكية  ،مالتاػػة األنجلػػو
المصرية  ،الباهرة  ،مصر .

ٓٗٔ .غالاير ،طلعت منصور (ٗ : )ٜٜٔأسس عمم النفس  ،األنجلو المصرية  ،الباهرة  ،مصر
ٔٗٔ .غ اراػػة  ،ايهػػاب محمػػد حسػػف (ٖٕٓٓ)  :فاعليػػة ارنػػامج عببلنػػي انفعػػالي فػػي رفػػع درجػػة قػػوة
االنػا وخفػػض حػػدة البلػػؽ لػػدي عينػػة مػػف المػراهبيف  ،رسااالة دكتااوراه غياار منشااورة  ،جامعػػة عػػيف

شمس  ،الباهرة  ،مصر .

ٕٗٔ .الغندور ،العارؼ اا﵀ محمد ( : )ٜٜٜٔأسلوب حؿ المشالبلت وعبلقت انوعية الحياة" ،
دراسة نظرية" ،المؤتمر الدولي السادس لمركز االرشاد النفسي ،جودة الحياة توجو قومي لمقرن
الواحد والعشرين ،جامعة عيف شمس ،الباهرة .
ٖٗٔ .فراج ،محمد أنور إاراهيـ ( : )ٕٓٓٙقلؽ المسػتباؿ وعبلقتػ اػاعض المتغيػرات لػد طػبلب
اللية التراية اجامعة اإلسالندرية ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلسالندرية ،مصر.

ٗٗٔ .الفرحاتي ،السيد محمػود ( ٕ٘ٓٓ )  :سيكولوجيا العجاز الماتعمم مفااىيم نظرياات تطبيقاات،
سلسلة إشراقات تراوية ،الالتاب األوؿ المرالز العراي للتعليـ والتنمية.

٘ٗٔ .الفرماوي ،حمداف علي ( : )ٕٜٓٓنظرية الركائز األربعة لمبناء النفسي ( فيم سموك
االنسان في ظالل الفرقان) .عماف :د ار الصفا للنشر والتوزيع.
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 .ٔٗٙالفرماوي ،حمدي علي ( : )ٜٜٜٔجودة الحياة هي جوهر االنساف " المؤتمر الدولي
السادس لمركز االرشاد النفسي " ( جودة الحياة توجو قومي لمقرن الواحد والعشرين) ،جامعة
عيف شمس ،الباهرة.ٕٜٔ-ٕٕ ،
 .ٔٗٚفهمي ،مصطفى ( : )ٜٜٔٚالصحة النفساية ،جارساات فاي سايكولوجية التكياف  ،الطاعػة
الثانية ،مالتاة الخانجي ،الباهرة.
 .ٔٗٛالبايسي ،علي اف خليؿ اف عضواف( :)2008التفاؤؿ والتشاؤـ وعبلقتهما االؿ مف تبدير
الذات ووجهة الضاط لد

عينة مف طبلب المرحلة الثانوية امدينة أاها امنطبة عسير،رسالة

ماجستير ،جامعة الملؾ خالد .اللية التراية .المملالة العراية السعودية .أاها.

 .ٜٔٗالبطاف ،سامية (ٓ : )ٜٔٛاليؼ تبوـ ادراسة إاللينيالية  ،الباهرة ،األنجلو المصرية.

ٓ٘ٔ .الاظـ ،علي مهدي والاهادلي ،عاد الخلؽ نجـ ( : )ٕٓٓٙمستو جودة الحياة لد

طلاة

الجامعة "دراسة حضارية مبارنة ايف الطلاة العمانييف واللياييف" ،وقائ ندوة عمم النفس وجودة
الحياة ،جامعة السلطاف قااوس – مسبط ٜٔ-ٔٚ ،ديسمار .
ٔ٘ٔ .الامػػؿ  ،وحيػػد مصػػطفي ( ٕٗٓٓ )  :عبلقػػة تبػػدير الػػذات اػػالبلؽ االجتمػػاعي لػػد ضػػعاؼ
السمع  ،دراسات فنية .

ٕ٘ٔ .الامؿ ،عاد الوهاب محمد (ٕٗٓٓ)  :نحو سلواليات إيجااية لتحبيؽ جودة الحياة ،مؤتمر
قسم عمم النفس األول "السموك الصحي وتحديات العصر" .جامعة طنطا ،ص ٖٔٔ.ٔٔ٘-
ٖ٘ٔ .الالرخي ،خنسا ( :)2011جودة الحياة لد

المرشديف التراوييف وعبلقتها االذالا االنفعالي

رسالة ماجستير ،اللية التراية األساسية ،جامعة ديلى ،اغداد.

ٗ٘ٔ .الرمي ػػاف  ،ص ػػبلح ( : )ٕٓٓٛس ػػمات الشخص ػػية و عبلقته ػػا ابل ػػؽ المس ػػتباؿ ل ػػد الع ػػامليف
اصػػورة مؤقتػػة مػػف الجاليػػة العراقيػػة فػػي اسػػتراليا  ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة  ،األالاديميػػة فػػي

الدنمارؾ  ،اللية اآلداب و التراية .
٘٘ٔ .الرمياف ،صبلح ( :(2008سمات الشخصية عبلقتها ابلؽ المستباؿ لدي العامليف اصورة
وقتية مف الجالية العراقية في استراليا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األالاديمية العراية  ،اللية

اآلداب والتراية  ،الدنمارؾ.

 .ٔ٘ٙالفػافي  ،عػبل الػديف (ٕ : )ٜٔٛوجاة الضابط و المساايرة  ،بعاض الدارساات حاول وجياة
الضبط وعدد من المتغيرات النفسية الجزء األول  ،مالتاة االنجلو المصرية  ،الباهرة .

 .ٔ٘ٚالينيدي  ،ج ( ترجم )  ،جماؿ زالي ( ٗ : ) ٜٔٚالقمق  ،دار الفالر العراي  ،الباهرة .
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 .ٔ٘ٛالمالالي ،حناف عاد الرحيـ عادا﵀ (ٕٔٔٓ)  :االالتئاب والمعنى الشخصي وجودة الحياة
النفسية لد عينة مف طالاات اللية التراية اجامعة أـ البر في ضو اعض المتغيرات ،مجمة كمية
التربية – جامعة األزهر ،الجز الثالث ،العدد ٘ٗٔ.
 .ٜٔ٘الماارؾ  ،عاد الجليؿ ( ٕٓٓٓ )  :االنطوا لػد تبلميػذ الصػؼ الثػامف امرحلػة االساسػي و
عبلقت ػ امرالػػز الػػتحالـ و التحصػػيؿ الد ارسػػي و االتجاهػػات الوالديػػة فػػي التنشػػئة  ،رسػػالة دالتػػو ار ،

جامعة أـ درماف االسبلمية  ،السوداف .

ٓ .ٔٙمجػدة  ،أحمػد محمػود ( ٕ٘ٓٓ) :وجيػة الضػاط و االضػطراب النفسػي  ،مجماة الخدماة
النفسية  ،مرالز الخدمة النفسية المجلد األوؿ  ،العدد الثاني  ،جامعة عيف شمس  ،مصر.

ٔ .ٔٙالمجدالوي ماهر( :)2012التفاؤؿ والتشاؤـ والرضا عف الحياة واإلعراض النفس جسمية،
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجلد(،)20العدد الثاني يونيو.

ٕ .ٔٙالمحاميػػد ،محمػػد إا ػراهيـ  ،والسفاسػػفة  ،شػػاالر عطيػػة :،)ٕٓٓٚ( ، ،قلػػؽ المسػػتباؿ المهنػػي
لد طلاة الجامعات األردنية ،جامعة اغداد ،رسالة دكتوراه غير منشورة

ٖ .ٔٙمحمد ،سعيد عاد الرحمف (ٕٔٔٓ)  :جودة الحياة واستراتيجيات التعايش "المواجهة" للصـ
وضعاؼ السمع دراسة تحليلية ،مجمة كمية التربية بجامعة بنيا ،المجلد الثاني العدد .ٛٚ
ٗ .ٔٙمحمد ،هاة) :(2010قلؽ المستباؿ عند الشااب وعبلقت ااعض المتغيرات ،مرالز الدراسات

التراوية واألاحاث النفسية ،مجمة البحوث والتربوية والنفسية ،العدداف السادس والعشروف والسااع

العشروف ،جامعة اغداد ،العراؽ.
٘ .ٔٙالمحم ػػدي ،م ػػرواف (ٕٗٓٓ) :األفال ػػار العببلني ػػة وغي ػػر العببلني ػػة وعبلقته ػػا ا ػػوجهتي الض ػػاط
الداخلي – الخارجي لد عينة مف طبلب اللية المعلميف امحافظة جدة .رسالة ماجستير .جامعػة
أـ البر  ،مالة المالرمة.
 .ٔٙٙمخيمر  ،صبلح ( ٔ : ) ٜٔٛايجااية التوافؽ  ،االنجلو المصرية  ،الباهرة .

 .ٔٙٚمػػدور  ،ملاليػػة (ٕ٘ٓٓ) :وجهػػة الضػػاط وعبلقت ػ اأنمػػاط التفاليػػر ،رسااالة ماجسااتير مقدمااة
لنيل شيادة الماجستير  .دراسة غير منشورة .جامعة ااتنة .

 .ٔٙٛمرسػػي  ،هيػػاـ فتحػػي (  : ) ٕٓٓٙد ارسػػة لػػاعض المتغيػرات النفسػػية و االجتماعيػػة المرتاطػػة
ابلؽ العنوسة لد الفتيات  ،رسالة ماجستير  ،اللية التراية  ،جامعة عيف شمس .

 .ٜٔٙمريـ  ،شيخي (ٕٗٔٓ)  :طايعة العمؿ و عبلقتها اجودة الحياة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة
ااى البايد  ،تلمساف  ،الجزائر
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ٓ .ٔٚمسػػعود ،سػػنا منيػػر ( : )ٕٓٓٙاعػػض المتغي ػرات المرتاطػػة ابلػػؽ المسػػتباؿ لػػد عينػػة م ػف
المراهبيف ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،طامعة طنطا ،مصر.

ٔ .ٔٚالمشاقاة ،محمد ( :)2015جودة الحياة المنائ لبلؽ المستباؿ لد

طبلب اللية التراية

واآلداب في جامعة الحدود الشمالية ،مجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية،المجلد األوؿ ،العدد(،)1

ٕ .ٔٚمشػري  ،سػبلؼ )  : ( 2014جاودة الحيااة مان منظاور عام الانفس االيجاابي  ،جامعػة
الوادي  ،العدد. 08

ٖ .ٔٚالمشيخي ،غالب ( : )ٕٜٓٓقلؽ المسػتباؿ وعبلقتػ االػؿ مػف فاعليػة الػذات ومسػتو الطمػوح
لػػد عينػػة مػػف طػػبلب جامعػػة الطػػائؼ  ،رسااالة دكتااوراه  ،الليػػة الترايػػة ،جامعػػة أـ البػػر  ،مالػػة

المالرمة.
ٗ .ٔٚمصطفى ،حسف (ٕ٘ٓٓ) اإلرشاد النفسي وجود الحياة في المجتمع المعاصر ،المؤتمر
العميم الثالث لكمية التربية جامعة الزقازيق .اإلنماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء
جودة الحياة ،الزقازيؽ ٘ٔ ٔٙ-مارس .
٘ .ٔٚمصػػطفي  ،نػػرميف ( ٕٔٔٓ )  :فاعليػػة ارنػػامج إرشػػادي لتنميػػة الثبػػة اػػالنفس لػػد عينػػة مػػف
األطفاؿ مجهولي النسب  ،مجمة دراسات الطفولة  ،العدد ٕ .

 .ٔٚٙالمطوع ،عاد العزيز ( : )ٜٜٜٔارنامج تحسيف الجودة في األدا الفني للمرصد المدرسي،
المؤتمر الدولي السادس لمركز اإلرشاد النفسي  ،جامعة عيف شمس ،الباهرة.
 .ٔٚٚمعمرية  ،اشير ( :)ٕٜٓٓمصدر الضاط والصحة النفسية  ،المالتاة العصرية ،طٔ ،مصر.
 .ٔٚٛمعوض ،محمد عاد التواب )  : ( 1996أثر الؿ مف العػبلج المعرفػي والعػبلج النفسػي فػي
تخفيؼ قلؽ المسػتباؿ لػد عينػة مػف طلاػة الجامعػة ،رساالة دكتاوراه غيار منشاورة ،الليػة الترايػة،

جامعة طنطا.

 .ٜٔٚالمغراي ،عاد الحميد عاد الفتاح( :)2004جودة حياة العمؿ وأثرها في تنمية االستغراؽ
الوظيفي للعامليف االمراالز الطاية المتخصصة اجامعة المنصورة ،دراسة ميدانية ،مجمة الدراسات

والبحوث التجارية  ،العدد الثاني ،جامعة الزقازيؽ  ،اللية التجارة .

ٓ .ٔٛمنس ػػي  ،محم ػػود  ،و الطػ ػواب  ،س ػػيد ( ٕٔٓٓ )  :عمااام الااانفس الترباااوي  ،مالتا ػػة األنجل ػػو
المصرية  ،مصر .
ٔ .ٔٛمنسي ،الاظـ ،محمود عاد الحليـ ،علي مهدي (ٕٓٔٓ)  :تطوير وتبنيف مبياس جودة الحياة
لد

طلاة الجامعة في سلطنة عماف .اماراباك المجمة األكاديمية األمريكية العربية لمعموم

والتكنولوجيا. )ٔ( ٔ ،
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ٕ .ٔٛمنصػػور  ،مني ػرة (  :) ٕٓٓٚالخجػػؿ و عبلقت ػ اوجهػػة الضػػاط الػػداخلي  -الخػػارجي ل ػػد

عينة مف طالاات المرحلػة المتوسػطة امدينػة مالػة المالرمػة  ،رساالة ماجساتير  ،جامعػة اـ البػري ،

مالة المالرمة .
ٖ .ٔٛموسوعة علـ النفس ( )ٕٓٓٓ( .)Peterman and Cellaالجز الرااع.
ٗ .ٔٛموسػي  ،رشػاد عاػد العزيػز )  : ( 2000العجاز النفساي  ،د ط  ،دار النهضػة العرايػة ،
الباهرة  ،مصر .

٘ .ٔٛموسي  ،عاد العزيز  .علي  ،رشاد ( : )ٜٜٔٛسيكولوجية الفروق بين الجنسين  ،دراسات
في علـ النفس االجتماعي  ،مؤسسة مختار للنشر و التوزيع  ،الباهرة .
 .ٔٛٙنايؿ ،احري ،وشويعؿ ،يزيد( :)2013التفاؤؿ والتشاؤـ ومرالز الضاط وأساليب التعامؿ مع
الضغوط النفسية ،لد طلاة الجامعة ،مقال نشر بالعدد الثاني من مجمة جيل العموم اإلنسانية

واالجتماعية  ،ص)،(145الجزائر.

 .ٔٛٚالنجار ،يحيى  ،والطبلع عاد الرؤوؼ :)2015(،التفالير اإليجااي وعبلقت اجودة الحياة
لدي العامليف االمؤسسات األهلية امحافظات غزة ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم

اإلنسانية)  ،المجلد(. )29

 .ٔٛٛنعيسة  ،رغداء عمي ( : )2004جودة الحياة لدى طمبة جامعتي دمشق وتشرين  ،مجمة
جامعة دمشق
 .ٜٔٛنعيسة ،رغدا علي (ٕٕٔٓ)  :جودة الحياة لد

طلاة جامعتي دمشؽ وتشريف  ،مجمة

جامعة دمشق.)ٔ( ٕٛ ،
ٓ .ٜٔهاشـ ،سامي محمد موسى (ٕٔٓٓ)  :جودة الحياة لد المعوقيف جسميا والمسنيف وطبلب
الجامعة  ،مجمة االرشاد النفسي  ،جامعة عيف شمس (ٖٔ) .
ٔ .ٜٔهداية  ،فؤاد محمد علي (ٗ : )ٜٜٔدراسة لمصدر الضبط لادى الماراىقين مان الجنسايين
 ،الباهرة.
ٕ .ٜٔالهمص ،صالح اسماعيؿ عاد ا﵀ (ٕٓٔٓ)  :قلؽ الوالدة لد

األمهات في المحافظات

الجنواية لبطاع غزة وعبلقت اجودة الحياة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة.
ٖ .ٜٔالهنداوي ،محمد حامد (ٕٔٔٓ)  :الدعـ االجتماعي وعبلقت امستو الرضا عف جودة
الحياة لد المعاقيف حراليا امحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
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 عالقاة فمسافة التربياة االساالمية و مركاز الضابط تقادير: ) ٕٕٓٓ(  نػايؼ رشػيد،  يعبوب.ٜٔٗ
.  الباهرة،  دار الالندي للنشر و التوزيع، 1  ط، الذات بالعدوان

 الطاعػػة،  النظريػػات الحديثػػة فػػي تفسػػير األمػراض النفسػػية: ) ٕٓٓٔ (  جمعػػة سػػيد،  يوسػػؼ.ٜٔ٘
.  الباهرة،  دار غريب للطااعة، األولى
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المالحق
 ممحق رقم ( : )1أسماء المحكمين .
 ممحق رقم ( : )2الصورة النيائية لممقياس .
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ممحق رقم ()1
أسماء االساتذة المحكمين
ٔ د .جميؿ الطهراوي

الجامعة االسبلمية

ٕ د .عاطؼ األغا

الجامعة االسبلمية

ٖ د .نايؿ دخاف

الجامعة االسبلمية

ٗ د .ااسـ أاو الويؾ

جامعة األزهر

٘ د .أنور شلداف

التراة والتعليـ
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ممحق رقم ()2
جامعة األزىر – غزة

الصورة النيائية لممقياس

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

ماجستير عمم النفس
استبيااان

األخوة  /االخوات الزمالء:

استمارة االستاياف التي ايف يديؾ هي جز مػف د ارسػة علميػة يبػوـ اهػا الااحػث  :أساامة شاحدة زقاوت

للحصوؿ على درجة الماجستير مف اللية التراية اجامعة األزهر اغزة ،ويحتو هػذا الالػراس علػى العديػد

مػػف البضػػايا واألسػػئلة المتصػػلة اػػاعض الايانػػات الشخصػػية والنفسػػية االقتصػػادية و السياسػػية  .وقػػد تػػـ
توزيع هذ البضايا واألسئلة في ثبلثة أج از .
نأمؿ منؾ أف تتعاوف/ي معنا وأف تجيب/ي علػى مػا يشػمل هػذا الالػراس فػي أج ازئػ الثبلثػة  ،وفبػا لمػا

هػػو موضػػح وماػػيف فػػي ادايػػة الػػؿ جػػز مػػف هػػذ األجػ از الثبلثػػة  .وتػػذالر/ي أف المطلػػوب منػػؾ هػػو أف
تعار/ي عف خارتؾ وفالرتؾ أنت عف نفسؾ فبط .

إف المعلومات واإلجااات التي تجمع مػف خػبلؿ الػراس االسػتاياف هػذا سػوؼ تسػتخدـ ألهػداؼ وغايػات

علمية فبط ولف تستخدـ ألي غرض آخر.

ليذا نرجو تعاونكم

م خالص الشكر والتقدير

الباحث  /أسامة شحدة زقوت
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الجازء األول مان الكراس
صحيفة البيانات األساسية
 -1الجنس:
 ذكر

 أنثى

 -2الحالة االجتماعية :
 عازب

 متزوج

 مطمق

 أرمل

 -3المسمى الوظيفي :
 طبيب  صيدلي

 ممرض

 اختصاصي نفسي

 اختصاصي اجتماعي  أخرى  /اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 -4سنوات الخدمة :
 من  10-1سنوات  من  20-11سنة

 21 سنة فأكثر

 -5مستوى الدخل ( كيف تري مستوى دخمك من حيث تناسبو م المصروفات و حجم األسرة ):
 ضعيف جداً

 ضعيف
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 متوسط

 مرتف

 مرتف جداً

الجزء الثاني من الكراس
طريبة االجااة :
فيما يلي مجموعة مف العاارات توضح العديد مف البضايا واألسئلة ااعض الايانات
الشخصية والنفسية االقتصادية و السياسية  ،ويوجد أماـ الؿ عاارة ميزاف تبدير على
الوج التالي :
أوال  :مقياس قمق المستقبل ( من صفحة :)5 - 4
نعم  /دائما

أحيانا

ال  /أبدا







ثانيا  /مقياس جودة الحياة ( من صفحة :)8 - 6

دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا











ثالثا  /مقياس موض الضبط ( من صفحة :)11 - 9

حيث يتم وض عالمة (

نعم

ال

محايد ( متردد )









) تحت مستوى انطباقيا عميك من واق خبرتك .
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الجزء الثالث من الكراس  /المقاييس .
 ( 1قمق المستقبل )

الفقااااااااارة

ـ

نعـ /دائما

ٔ

يبلبني التفالير االمستباؿ

ٕ

أشعر اأف مستبالي الشخصي محفوؼ االمخاطر

ٖ

أشعر اعدـ المبدرة على تحبيؽ أولويات الحياة في المستباؿ

ٗ

تزداد دقات قلاي عندما أفالر االمستباؿ

٘

أفضؿ طريبة للتعايش مع الحياة هو عدـ التفالير االمستباؿ

ٙ

ال أحب التفالير االمستباؿ

ٚ

أشعر اأف حياتي ستتغير لؤلسوأ

ٛ

يدفعني التفالير االمستباؿ الي فبداف األمؿ واليأس

ٜ

أخشى مف إصااتي امرض يحرمني وظيفتي مستبابل

ٓٔ تحصؿ عندي آالـ في المعدة اللما فالرت االمستباؿ
ٔٔ أشعر اعدـ المبدرة على اتخاذ الب اررات اساب غموض المستباؿ
ٕٔ غدا سيالوف أفضؿ مف اليوـ
ٖٔ تفاليري االمستباؿ هو ساب قلبي
ٗٔ أخشى أف أفبد أحد أفراد أسرتي االمستباؿ
٘ٔ يتملالني الشعور ااالطمئناف على مستباؿ أسرتي
 ٔٙيبلبني أف األسعار والغبل في تزايد مع األياـ
 ٔٚأتوقع أف يلاي عملي الؿ احتياجاتي مستبابل
 ٔٛيبلبني غبل المعيشة ومحدودية الراتب
 ٜٔأخشى أال يلاي عملي احتياجاتي اليومية في المستباؿ
ٕٓ أخشى مف تدني وضعي المالي مستبابل
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أحيانا

ال  /أادا

ـ

الفقااااااااارة

نعـ /دائما

ٕٔ يبلبني غبل المعيشة المتزايد
ٕٕ البوانيف والنظـ في العمؿ الحالومي تؤمف حياة ومستباؿ أفضؿ للموظؼ
ٖٕ أخشى أف أضطر لبلقتراض االمستباؿ
ٕٗ أشعر اأف المعاناة االقتصادية في مجتمعنا الفلسطيني سوؼ تزداد سو ا
ٕ٘ أشعر اعدـ االطمئناف على مستبالي المادي
 ٕٙتبلبني الزيادة المطردة للاطالة في المجتمع الفلسطيني
 ٕٚيبلبني ما قد تخلف المعاناة االقتصادية مف مشالبلت اجتماعية مستبابل
 ٕٛأشعر اأف حياتنا مبالة على الوارث وأزمات سياسية في المستباؿ
 ٕٜأخشى مف العدواف اإلسرائيلي على الدي االمستباؿ البريب
ٖٓ أشعر االبلؽ على مستبالي اسب الحصار
ٖٔ أخشى مف قصؼ ايتي االخطأ
ٕٖ أخشى مف تدهور الوضع السياسي مستبابل في الدي
ٖٖ أهتـ لسماع االخاار االثرة لشعوري ابرب االخطار
ٖٗ ال أخشى مف مستبالنا السياسي
ٖ٘ أخشى مف نتائج عدـ االستبرار السياسي في الدي مستبابل
 ٖٙالوضع السياسي يجعلني قلبا على المستباؿ
 ٖٚأخشى مف نتائج عدـ االستبرار السياسي على المستو االقليمي
 ٖٛيبلبني عدـ وجود آفاؽ مستبالية للحؿ السياسي
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أحيانا

ال  /أادا

 ( 2جودة الحياة )
ـ

الفقااااااااارة

ٔ

أشعر االرضا عف مظهري الجسمي

ٕ

أشعر االنشاط واللياقة الادنية

ٖ

قليبل ما اصاب ااألمراض

ٗ

أتناوؿ العبلج اانتظاـ عند المرض

٘

امارس اعض التماريف الرياضية

ٙ

احافظ على نظافة جسمي

ٚ

أشعر االرضا عف صحتي الجسمية

ٛ

اعاني مف التعب واالجهاد عند النوـ

ٜ

التزـ انظاـ غذائي صحي

دائما

ٓٔ ال استطيع مباومة األمراض ( ضعؼ المناعة )
ٔٔ أعاني مف االمراض المزمنة
ٕٔ أشعر اتأزز حواسي الخمس
ٖٔ اهتـ االفحوصات الطاية اشالؿ دوري
ٗٔ

أشعر ااألمف النفسي واالطمئناف

٘ٔ اثؽ انفسي جيدا
 ٔٙأشعر االبلؽ ألاسط االمور
 ٔٚاعاني مف احبلـ مزعجة
 ٔٛاستمتع االحياة وأشعر الذتها
 ٜٔأشعر ااني شخص سعيد
ٕٓ أشعر االوحدة النفسية
ٕٔ أشعر االحزف دوف ساب واضح
ٕٕ لدي البدرة على ضاط انفعاالتي
ٖٕ أشعر اأف روحي المعنوية متدنية
ٕٗ انا راض عف نفسي
ٕ٘ افالر ااالنتحار
 ٕٙاتجنب الؿ ما يثير انفعاالتي
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غالاا

أحيانا

ناد ار

أادا

الفقااااااااارة

ـ

دائما

 ٕٚأشعر افبداف شهيتي للطعاـ
 ٕٛانظر للحياة نظرة تفاؤلية
 ٕٜأشعر االمرض دوف ساب عضوي
ٖٓ عبلقاتي مع االخريف متميزة
ٖٔ أشعر اانني مرغوب اجتماعيا
ٕٖ أشعر االملؿ ايف اصدقائي
ٖٖ أشعر ااالضطهاد ايف افراد اسرتي
ٖٗ االوف صادقا وفيا مع االخريف
ٖ٘ اتباؿ االخريف الما هـ
 ٖٙأشعر االرضا عف عبلقاتي االجتماعية
 ٖٚااادر امساعدة أصدقائي في حؿ مشالبلتهـ
 ٖٛاحظي ااالحتراـ والتبدير مف قاؿ اآلخريف
 ٖٜاثؽ اعبلقاتي ااألخريف ( خارج االسرة )
ٓٗ اهتـ اتوفير وقت للنشاطات االجتماعية
ٔٗ أشعر ااني منطوي اجتماعيا
ٕٗ اتباؿ انتباد االخريف لي
ٖٗ اقتدي اسلوؾ االخريف االيجااي واسير على نهجهـ
ٗٗ أشعر ااني شخص متالار ومتعالي على االخريف
٘ٗ أشعر احرية الراي السياسي في الدي
 ٗٙاخشي دائما االعتباؿ االمني
ٗٚ

الجمهور في غزة يستطيع اف يؤثر على ق اررات حالومة

غزة

 ٗٛتوفر الحالومة وسائؿ العيش اآلمف
ٜٗ
ٓ٘

مستو الدخؿ ألسرتي يلاي حاجاتنا دوف صعواات أو

مشاالؿ

توفر الحالومة الخدمات المطلواة لدعـ األسرة واألفراد

المحتاجيف

ٔ٘ تتوفر فرص عمؿ للطلاة الخريجيف
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غالاا

أحيانا

ناد ار

أادا

الفقااااااااارة

ـ

دائما

ٕ٘ تدعـ الحالومة السلع األساسية االستهبلالية
ٖ٘ يتصؼ التعليـ االجودة العالية في محافظات غزة
ٗ٘ أستطيع تحبيؽ طموحاتي مف خبلؿ التعليـ
٘٘ التعليـ يلاي حاجات المجتمع التشغيلية في محافظات غزة
٘ٙ
٘ٚ

تتوافر المراالز الصحية اشالؿ الاؼ تتناسب مع الالثافة
السالانية
أنتفع وعائلتي اسهولة مف الخدمات الصحية المبدمة في
المراالز

 ٘ٛتتوفر األدوية اشالؿ الاؼ في المراالز الصحية
 ٜ٘تتوفر الالفا ات الطاية االمراالز الصحية اشالؿ الاؼ
ٓ ٙأعاني مف تلوث الحي الذي أسالف ا
ٔ ٙأشعر اتلوث مصادر الميا في الدي
ٕٙ

تبوـ المجالس المحلية امالافحة مظاهر التلوث في

محافظات غزة

ٖ ٙأشعر ااالختناؽ نظ ار للغازات المناعثة مف عوادـ السيارات
ٗٙ

انبطاع التيار الالهراائي يؤدي الي الضغط والتوتر داخؿ

أسرتي

٘ ٙتتصؼ الطرقات االجودة العالية في الدي
 ٙٙأعاني مف ازدحاـ الطرقات أثنا تنبلي مف مالاف آلخر
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غالاا

أحيانا

ناد ار

أادا

 ( 3موض الضبط )

الفقااااااااارة

ـ
ٔ

نعـ

هؿ تعتبد أف التخطيط للمستباؿ يضع األشيا تحت رحمة الظروؼ

المتغيرة أو السيئة؟

ٕ

هؿ تشعر اف ما يحدث في حياتؾ غالاا ما يبرر اآلخروف االقويا ؟

ٖ

هؿ يمالف لمعظـ المشاالؿ اف تحؿ نفسها اذا لـ نهتـ اها ؟

ٗ

هؿ تعتبد ان مف الصعب عليؾ اف تجعؿ اصدقائؾ يفعلوف ما تريد منهـ ؟

٘

هؿ تعتبد أف أمثالؾ مف الناس لديهـ فرص صغيرة جدا لحماية مصالحهـ

الخاصة عندما يتصارعوف مع أصحاب النفوذ؟

ٙ

هؿ تعتبد اف استعماؿ الحجاب او التعويذة احيانا يجلب لؾ الحظ ؟

ٚ

هؿ تعتبد اف االشيا التي تحدث غير مرتاطة انتيجة اعمالؾ ؟

ٛ
ٜ

مف اجؿ الحصوؿ على ما تريد هؿ يتطلب االمر ارضا االخريف

االقويا ؟

هؿ تعتبد اف االشيا السيئة التي تحدث لؾ سوؼ تحدث مهما حاولت اف
تفعؿ ؟

ٓٔ هؿ تشعر اف اإمالانؾ اتخاذ معظـ الب اررات التي تهمؾ؟
ٔٔ

حتى تنفذ خططؾ هؿ تعتبد ان الاد واف تتفؽ مع رغاات االفراد ذو
النفوذ األعلى منؾ؟

ٕٔ هؿ تعتبد اف اعض األطفاؿ يولدوف محظوظوف؟
ٖٔ هؿ تعتبد أف االستمرار االمحاوالت الجادة يحبؽ األهداؼ؟
ٗٔ

هؿ تعتبد اف معرفة الناس ذوي السلطة او الجا للحصوؿ على مرالز
متبدـ ؟

٘ٔ هؿ تعتبد اف الحجاب او الخرزة الزرقا

ياعد الحسد ؟

 ٔٙهؿ تعتبد أف مصائب الناس ناتجة عف األخطا التي يفعلونها؟
 ٔٚهؿ الثي ار ما يوج لؾ اللوـ مف قاؿ األخريف على اخطا لـ ترتالاها ؟
 ٔٛهؿ تشعر اانؾ اقؿ حظا مف األخريف في معظـ النواحي ؟
 ٜٔهؿ تعتبد أف الفرد الجاهز والمستعد يمالف أف يواج موقفا صعاا؟
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ال

محايد

(متردد)

الفقااااااااارة

ـ

نعـ

ٕٓ هؿ تجد في معظـ األوقات ان مف الصعب عليؾ تغيير صديبؾ ؟
ٕٔ هؿ ترجع األشيا التعيسة في حياة الناس الي سو حظهـ ؟
ٕٕ هؿ تعتبد أف ما يحدث لؾ هو نتيجة مااشرة ألعمالؾ الخاصة؟
ٖٕ هؿ تشعر احيانا اعدـ جدوي البلمؾ اشاف ما تبرر اسرتؾ عمل ؟
ٕٗ هؿ تشعر احيانا ابلة تحالمؾ في االتجا الذي تسير في حياتؾ؟
ٕ٘ هؿ تشعر اصعواة في اليفية التعامؿ مع اآلخريف؟
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ
ٕٜ
ٖٓ

هؿ تعتبد ان سيالوـ هناؾ حروب مهما حاوؿ الناس جاديف أف
يمنعوها؟
هؿ تشعر في الثير مف االوقات ابلة تأثيرؾ على االشيا التي تحدث لؾ ؟

هؿ تعتبد أن يمالف ارجاع العديد مف األحداث السيئة (غير السارة) في

حياة الناس الي تصرفاتهـ؟

هؿ تعتبد ان مف الصعب على االفراد العادييف التحالـ في أحداث العالـ
مهما شارالوا في الشؤوف السياسية واالجتماعية ؟

هؿ تعتبد ااف الحصوؿ على عمؿ جيد يتوقؼ ادرجة اولي على مف

ساعد حظ ؟

ٖٔ هؿ تستطيع أف تحدد لدرجة الايرة ما الذي يحدث في حياتؾ؟
ٕٖ هؿ تعتبد ان ال يمالف ااي جهد اف نمنع الفساد السياسي؟
ٖٖ

هؿ وجدت في الثير مف االحياف اف ما سيحدث سوؼ يحدث االفعؿ

( مبدر ومالتوب) ؟

ٖٗ هؿ تشعر في اعض األحياف اعدـ قدرتؾ احماية مصالحؾ الخاصة؟
ٖ٘ هؿ تعتبد اف الفرد العادي يستطيع اف يؤثر في ق اررات الحالومة ؟
ٖٙ

هؿ تعتبد ان مهما اذؿ الفرد مف جهد فاف قيمت الفرد في الثير مف

االحياف ال توضع موضع التبدير؟

 ٖٚهؿ تشعر اأف حياتؾ ناد ار ما تتبرر اأفعالؾ الخاصة؟
 ٖٛهؿ تؤمف االبوؿ مثلما تالونوا يولي عليالـ ؟
 ٖٜهؿ تشعر في الثير مف األوقات ابلة تأثيرؾ على األشيا التي تحدث لؾ؟
ٓٗ هؿ تعتبد اف حياتؾ محالومة لدرجة الايرة ااألحداث العارضة أو الصدفة؟
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ال

محايد

(متردد)

الفقااااااااارة

ـ

نعـ

هؿ تشعر اأنؾ غير قادر على اقناع االخريف أو التأثير عليهـ ليفعلوا ما

ٔٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ

تريد؟

هؿ يدار هذا العالـ اواسطة عدد قليؿ مف االفراد في مراالز البوة وال
يستطيع الفرد العادي اف يفعؿ شي حياؿ ذلؾ ؟

هؿ تعتبد اف فشلؾ في معالجة المشالبلت الصعاة التي تواجهؾ يرجع الي

سو حظؾ ؟

هؿ تعتبد أن مف الصعب عليؾ تجنب األحداث السيئة التي تواجهؾ في

حياتؾ؟

فيما يتعلؽ اشؤوف العالـ هؿ تعتبد ااف معظمنا ضحايا لبوي ال تستطيع

فهمها او التحالـ فيها ؟

شك ارً لحسن تعاونكم
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ال

محايد

(متردد)

