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 عينة  لدى الدراسي والتحصيل الحياة جودة على كل من معرفي سلوكي ارشادي برنامجأثر 

 القصيم جامعة طالباتمن 

 إعداد
 لمياء سليمان الفنيخ

 جامعة القصيم - كلية الرتبية
 هـ9/6/1439 وقبل -هـ 26/2/1439 قدم للنشر

 بعنيزة واآلداب العلوم كلية يف احتصيلي   املنخفضات الطالبات لدى احلياة جودة لتحسني إرشادي برنامج تطبيق إىل الدراسة هدفت   :صلخستمال
 للمجموعة وعشر الضابطة للمجموعة طالبات عشر) طالبة عشرين من العينة وتكونت التجرييب املنهج على الدراسة اعتمدت وقد  القصيم، جامعة
وجود فروق دالة  عن النتائج وأسفرت ،2006 احلياة جلودة ومنسي كاظم مقياس وكذلك(  سلوكي معريف) برنامج الباحثة واستخدمت(  التجريبية

بني متوسطي رتب درجات اجملموعة ود فروق دالة إحصائي ا ووج ،إحصائي ا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقياس جودة احلياة يف القياس البعدي
ومل توجد فروق دالة إحصائي ا بني متوسطي درجات اجملموعة  ،سني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعديالتجريبية على مقياس جودة احلياة يف القيا

ووجود فروق دالة إحصائي ا يف التحصيل الدراسي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  ،ياة يف القياسني البعدي والتتبعيالتجريبية على مقياس جودة احل
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي يف القياسني  0,01وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى داللة  اخي  أو  ،البعديالقياس 

 . بلي والبعدي لصاحل القياس البعديالق

 .الدراسي التحصيل احلياة، جودة ،إرشادي برنامج الكلمات المفتاحية:
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 : مقدمة

 االهتمـام بتوجيـ  الـنف  علمـاء بـدأ املاضـي القـرن اواخر يف
 اجلوانـب علـى االهتمـام يف يركـز والذي جيايباإل النف  علم ىلإ

 االضــــــطرابات علــــــى الرتكيــــــز مــــــن بــــــدال   للشخصــــــية  اإلجيابيــــــة
 والــــــي  الســــــلبية واالنفعــــــاالت النفســــــية مــــــراضواأل الشخصــــــية

 يعـود الفضـل وكان سبق فيما النف  علماء اهتمام مثار كانت
 توجيــ  ضــرورة علــى أكــد الــذي Seligman لســيلجمان ذلــك يف

 والعوامـل جيابيـةاإل الصـفات علـى الـنف  علـم يف البحوث جمال
 األمـــراض مـــن والوقايـــة احليـــاة جـــودة حتســـني علـــى تســـاعد الـــي

ـــــدال   النفســـــية  هلـــــذ  نتيجـــــة كـــــان ، العـــــ   يف البحـــــ  مـــــن ب
 القــــرن مطلــــ  يف اكبــــي   صــــدى لقــــي مصــــطل  ظهــــور األحبــــاث
 .Quality of life(  احلياة جودة) مصطل  وهو احلايل
ــــى يطلــــق أصــــب  وقــــد    " اجلــــودة عصــــر" العصــــر هــــذا عل

 نسـانيةاإل والتنميـة احليـاة جـودة ىلإ ينظـر العاملي اجملتم  صب أو 
 ( 81 ،2006، حبيب) واحدة لعملة وجهان بأهنما

 املاديـــــــة النـــــــواحي علـــــــى أُطلِـــــــق اجلـــــــودة مفهـــــــوم أن ومـــــــ 
 اجلوانـب بنـاء علـى للداللة بعد فيما استخدم فإن  والتكنولوجية

 جـودة مبفهـوم البـاحثني اهتمام زاد وقد ،نساناإل حلياة جيابيةاإل
 كمفهـــوم العشـــرين القـــرن مـــن الثـــاي النصـــ  بدايـــة مـــن احليـــاة
 ( 2011،245 ، املالكي) جيايباإل النف  بعلم مرتبط
 نســيب مفهـوم احليـاة جــودة مفهـوم أن إىل شـارةاإل وجتـدر   
 لكـن حلياتـ  شـخ  كـل وضـعها الي املعايي باخت ف خيتل 
 علـى الشـخ  بقـدرة النفسـية احليـاة جـودة ىلإ يهـدف بالنهاية

 .ذات  وحتقيق تواجه  الي الضغوط دارةإ
 جـودة مصـطل أن  إىل Fernandez-Ballesteros  ويشـي 
 والصــحة : البيئــةمنهــا عــدة علــوم يف أساســي مصــطل  احليــاة

يـا وعلـم الــنف  والسياســة واجلغراف واالقتصـاد النفسـي، والطـب
، وعلـى مـدار العقـدين املاضـيني دارة وغيهاوعلم االجتماع واإل

 اتســـــ  متزايـــــد شـــــكلب طُبِّـــــقو  احليـــــاة جـــــودة مفهـــــوم مخدِ اســـــتُ 

 التقــوم وخـدمات واجلماعـات فـراداأل دعــم بـرامج مـ  ليتجـاوب
 (216 ،2014مشري، س ف) االجتماعية بالسياسة اخلاصة
 اهتمامـــــا   ي حـــــ  احلديثـــــة النفســـــية للدراســـــات واملتتبـــــ    
ــــة ملحوظــــا   ــــاة بنوعي ــــة يعكــــ  ممــــا خــــا  وجــــ ب احلي  اهــــذ أمهي
 فالنوعيــة ، املختلفـة النفسـية احليـاة جوانــب علـى وتـأثي  املفهـوم
 ،2006والبهــاديل، كــاظم) احليــاة جــودة ملســتوى انعكــاس هــي
252 ) 

 النمائيــة املراحــل أهــم مــن الشــباب مرحلــة وتــرى الباحثــة أن
 يف اجلـــامعي التعلـــيم مرحلـــة ألمهيـــة ذلـــك ويرجـــ  الفـــرد حيـــاة يف

 يســـــــتعدون إذ احليـــــــاة لنوعيـــــــة الطلبـــــــة مـــــــدركات علـــــــى التـــــــأثي
 فــــإن مث ومــــن ســــرياأل واالســــتقرار املختلفــــة بــــاملهن ل لتحــــاق

 الدراســــــي حتصـــــيلهم علـــــى يـــــ ثر قــــــد احليـــــاة لنوعيـــــة دراكهـــــمإ
  لإلجناز. ودافعيتهم
 اخنفـــاض ثبتـــتأ الـــي الدراســـات بعـــ  نتـــائج خـــ ل ومـــن
 بـــــالنف  الثقـــــة واخنفـــــاض اجلامعـــــة طلبـــــة لـــــدى الـــــذات فاعليـــــة
 الضـــغوط مواجهـــة علـــى قـــدرة قـــلأ جيعلهـــم ممـــا لإلجنـــاز واملثـــابرة
 ( 2010 اجلمايل،و  حممود) دراسة مثل

 نقطـــة هـــي احليـــاة جـــودة فـــان الباحثـــة نظـــر وجهـــة ومــن    
 الشخصـــية املهـــارات تطـــوير خـــ ل مـــن الذاتيـــة التنميـــة انطــ ق
 . الذات وحتقيق للنجاح الوصول من متكن والي

 وال التعليميــــة خمرجاهتــــا لتجويــــد تســــعى اجلامعــــات نألو    
 املقــررات أو التعليميــة لبيئــةا جتويــد علــى الرتكيــز مــن ذلــك يــأي

 العمليـة حمـور هـو الطالـب أن ىلإ النظـر جيـب بل فقط الدراسية
 مهاراتــــ  بتطــــوير النفســــية الناحيــــة مــــن بــــ  واالهتمــــام التعليميــــة
 مـــ  ةمبهـــار  والتعامـــل الدراســـية الضـــغوط مواجهـــة علـــى وقدرتـــ 
 .ب  حتيط الي الفشل عوامل

 الـذات فاعليـة زيـادة املتوقـ  مـن أنـ  ةالباحث رأت فقد وعلي 
 برنـــــامج خـــــ ل مـــــن ةاجلامعـــــ لطـــــ ب احليـــــاة جـــــودة وحتســـــني

 الطالبـــــة شخصـــــية بنـــــاء حماولـــــة علـــــى عناصـــــر  تقـــــوم رشـــــاديإ
 املرحلــة الجتيــاز أمامهــا تقــ  الــي العقبــات ختطــي مــن لتــتمكن
  .بنجاح اجلامعية
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  :مشـكلة البحــث

 اجلامعيــة املرحلــة مهيــةأ مــن احلاليــة البحــ  مشــكلة انبثقــت
 يتحــدد خ هلــا فمــن الطالــب حيــاة يف حامســة مرحلــ  د  تعــ والــي

 نقلــة املرحلــة هــذ  د  وتعــ االجتمــاعي ووضــع  الــوظيفي مســتقبل 
 اختيــــــار مثــــــل حتــــــديات بالطالــــــب تعصــــــ  حيــــــ  لــــــ  نوعيــــــة

 يتلقــى كــان نأ فبعــد، اجلــامعي نــا امل مــ  والتكيــ  التخصــ 
 امعتمــد   يكــون نأ عليــ  صــار ، واملعلــم املدرســة مــن التوجيهــات

ــــ  كــــل عــــن مســــ وال   نفســــ  علــــى  ىلإ حباجــــة فهــــو وهلــــذا قرارات
 .س مب املرحلة هذ  اجتياز من ليتمكن عدة مهارات
 مـــن ةاجلامعـــ يف الطالـــب يواجههـــا الـــي الضـــغوطات ولعـــل

 حــى وأ الدراســي حتصــيل  الخنفــاض تــ دي الــي املســببات هــمأ
   ة.اجلامع من التسرب
 العقبــات هــذ  كــل وختطــي الطالــب لنجــاح عليــ  نعــول ومــا

 مــن وذلــك ذاتــ  فاعليــة وتنميــة حياتــ  جــودة حتســني حماولــة هــو
 العقبـــات كـــل علــى التغلـــب مـــن متكنــ  مبهـــارات تزويـــد  خــ ل
ِبَقـومم  ِإنَّ اللََّ  ال يـَُغيـُِّر َمـا  الكرمية اآلية من انط قا   تواجه  الي

ــــُروا َمـــا بِأَنـمُفِســــِهمم   تعــــديل مــــن فالبدايـــة( 11)الرعــــد: َحـــىَّ يـَُغيـِّ
 درجــة ألقصــى واســتغ هلا القــدرات فهــم وحماولــة الــذات مفهــوم
 هـذا نأ الباحثـةوترى  ،احلياة جودة حتسني يف يساعد مما ممكن 
 لتغيـي (سـلوكي معـريف) رشـاديإ برنـامج خـ ل مـن املمكـن من

 الطالبــــــات تعلـــــيم وحماولـــــة الســـــلبية فكـــــارواأل املفـــــاهيم بعـــــ 
ــــــدة مفــــــاهيم ــــــات جدي  ســــــلوبأ تعــــــديل يف الســــــتخدامها وفني
 .جيايبإ بشكل حياهتم
 :البح  س ال يدور هنا ومن
 حتســـني يف )معـــريف ســـلوكي(  رشـــاديإ برنـــامج فاعليـــة مـــا  
 طالبـــــات مـــــن عينـــــة لـــــدى الدراســـــي والتحصـــــيل احليـــــاة جـــــودة
 ؟ اجلامعة
 :يةتاآل األسئلة نبثقت ومن 

رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .1
القياس  اجملموعة التجريبية يفالضابطة و  درجات اجملموعة

 ملقياس جودة احلياة ؟  البعدي
درجات رتب  متوسطيبني إحصائيا   دالةتوجد فروق  هل .2

ملقياس جودة  والبعدي القبليالقياس  يفاجملموعة التجريبية 
 ؟احلياة 

رتب  متوسطيبني  دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .3
 التتبعي والقياس البعدي  يفدرجات اجملموعة التجريبية 

 ملقياس جودة احلياة ؟
رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .4

التحصيل  يفدرجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 
 الدراسي ؟

رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .5
 والبعدي القبليالقياس  يفدرجات اجملموعة التجريبية 

 للتحصيل الدراسي ؟

 ف البحــث:  اهدأ

 :أيي مما للتحقق احلايل البح  يهدف
رشادي )معريف سـلوكي( يناسـب الضـغوطات بناء برنامج إ -1

والتحديات الـي متـر  ـا الطالبـة اجلامعيـة  ـدف حتسـني جـودة 
 .مستوى التحصيل الدراسيديهن ورف  احلياة ل

ــــامج فاعليــــة مــــدى معرفــــة -2  جــــودة حتســــني يف رشــــاديإ برن
 التحصــــيل منخفضــــات الطالبــــات مــــن جمموعــــة لــــدى احليــــاة

 رشـــــاداإل واســـــرتاتيجيات فنيـــــات باســـــتخدام وذلـــــك الدراســـــي
 .السلوكي املعريف

 اجملموعــــة علــــى احليــــاة جــــودة حتســــني أثــــر عــــن الكشــــ  -3
 بعـد األثـر هـذا اسـتمرارية ومدى اجلامعة طالبات من التجريبية

 .املتابعة فرتة

 أهميـــة البحــث: 

 د  يعـ ذإ يتناولـ  الـذي املفهـوم من مهيت أ البح  هذا يستمد
 يف واســ  باهتمــام حتظــى الــي املفــاهيم مــن احليــاة جــودة مفهــوم
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 علـــى والعلمـــاء البـــاحثني بـــال وتشـــغل والتطبيقـــي النظـــري اجملـــال
 .سواء حد

 علـــى قاصـــر غـــي اجلـــامعي النظـــام يكـــون أن املفـــرتض فمـــن
 شخصــــيات يف احليــــاة جــــودة مقومــــات بنــــاء  بــــل العقــــول بنــــاء

 .الط ب
 والــي اجلامعــات يف رشــاديةاإل الــمامج أمهيــة من الباحثــة بوتــ
ــــ تلقــــى أن جيــــب ــــة ااهتمام  ــــة  وذلــــك أكــــم وعناي  مرحلــــة ألمهي

 يف رغبـــــــاهتم لغـــــــي الطـــــــ ب بعـــــــ  توجيـــــــ  يـــــــتم إذ الشـــــــباب
 اجلامعــة، مــن واالنســحاب الفشــل ىلإ ذلــك فيــ دي التخصــ 

ـــــ  كمـــــا ـــــى اجملتمـــــ  يل ـــــى للحصـــــول اجلـــــامعي اببالشـــــ عل  عل
 هـذا هم بعضـ د  فيعـ والـزوا ، الوظيفـة يف ذات  لتحقيق  الشهادة
 فـإن لذلك والفشل، باإلحباط يصيب  قد مما قدرات  يفوق حتديا  

 تســـتهدف الـــي رشـــاديةاإل الـــمامج إثـــراء يف البحثيـــة املســـامهات
 وطـأة من التخفي  يف يسهم دراسيا   املتعثرين خباصة الفئة هذ 
 علــــى جيابيــــا  إ يعــــود ممــــا التســــرب، وأ اجلــــامعي الدراســــي التعثــــر
 عـن الناجتـة االقتصـادية التكلفـة وخف  اجلامعة خمرجات جتويد
 دةملـ دراسـية مقاعـد وشـغل اجلامعة يف سنوات الط ب مكوث

  تنميـــة خـــ ل مـــن اشخصـــي   تطـــويرهم يف يســـاهم كمـــا طـــول،أ
 شخاصــا  أ فيصــبحون  المنــامج، يســتهدفها الــي املهــارات بعــ 
 .   جمتمعهم يف م ثرين
 معظـم متركـزت( 215 ،2015حممـد،ا)  يف ورد مـا حسبو 

ـــاة جـــودة دراســـات  عمـــان وســـلطنة مبصـــر العـــريب العـــامل يف احلي
 رشـــاديةإ بـــرامج وضـــ   بضـــرورة الباحـــ  أوصـــى وقـــد واجلزائـــر،
 حيــاة جــودة زيــادة شــأهنا مــن الــي اخلــمات علــى تركــز ع جيــة
 يب.العر  بالوطن مكان من أكثر يف الفرد

ونتائج املس  البحثي عن املوضـوع  وبناء على هذ  التوصية
حبـاث الـي تناولـت هـذا املوضـوع يف األيف وجدت الباحثة نـدرة 

 .اململكة العربية السعودية 

 

 

 مصطلحات البحث:

نظم لتقــدم برنــامج علمــي خمطــط مــرشــادي : البرنــامج اإ
رشـادية املباشـرة وغـي املباشـرة فرديـا  أو جمموعة من اخلـدمات اإل

مجاعيا  للمسرتشدين داخل األسرة وخارجها  ـدف مسـاعدهتم 
حتقيــــــق الصــــــحة النفســــــية والتوافــــــق  ،يف حتقيــــــق النمــــــو الســــــوي

، 1994النفسـي والرتبـوي واالجتمـاعي بشـكل سـليم ) زهـران ،
439). 
 :الحياة جودة

 عكــــ  واجليــــد ،جــــو د الث ثــــي الفعــــل مــــن أصــــلها اجلــــودة
  ،1981منظــــور، ابــــن) جيــــدا   صــــار أي الشــــيء وجــــو د الــــرديء
127) 

 مــن العاليــة الدرجــة اكســفورد قــاموس حســب احليــاة جــودة
 املعــــايي مــــن جمموعــــة عــــن عبــــارة فــــاجلودة ، القيمــــة أو النوعيــــة
 اجلــــــدال وأ املناقشــــــة تقبــــــل ال والــــــي املتميــــــز بــــــاألداء اخلاصــــــة

 (15، 2012 خبيت،)
 بالرضـــا الفـــرد شـــعور بأهنـــا(  24 ،2011، الكرخـــي) ويـــرى
 الذاتيــة احليــاة أبعــاد يف احلاجــات اعشــبإ علــى والقــدرة والســعادة

 البدنيـــة الســـعادة الشخصـــي، النمـــو) تشـــمل والـــي واملوضـــوعية
   .(البشرية واحلقوق االجتماعي، واالندما  واملادية،

 باالرتيــــاح لشــــعورا بأهنــــا خــــرونآو  وليفــــرأ جوزيــــ  ويعر فهــــا
 احلياتيـــة لظـــروفهم شـــخا األ لتقـــدير النـــاجم النفســـي والرضـــى

(Oliver &al ,2005,30 ) 
   تعري  هو البح  يف اعتماد  مت الذي والتعري 

 احليـــــاة جـــــودة عر فـــــا واللـــــذان( 42 ،2010،كـــــاظم و منســـــي)
 حاجاتـ  شـباعإ علـى وقدرت  والسعادة بالرضا الفرد شعور" بأهنا
 اجملـاالت يف لـ  تقـدم الـي اخلـدمات ورقـي البيئـة ثـراء خـ ل من

 دارتــــ إ حســــن مــــ  والنفســــية والتعليميــــة واالجتماعيــــة الصــــحية
 جــــودة مبقيــــاس االســــتعانة ســــيتم إذ"  منــــ  واالســــتفادة للوقــــت
 .عدادمهاإ من احلياة
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ـــــا  إتعـــــر ف و  ـــــي الدرجـــــةب جرائي ـــــ عليهـــــا حتصـــــل ال  يف ةالطالب
  .(2006 وكاظم منسي مقياس) املستخدم املقياس

 : الدراسي التحصيل
 يف للطالــب التحصــيلي جنــازاإل بأنــ  التحصــيل أمحــد يعــر ف

 ل متحانـات طبقـا   بالـدرجات قـدرا  م املـواد مـن جمموعة أو مادة
 الدراســي الفصــل هنايــة أو العــام خــرآ املدرســة جتريهــا الــي احملليــة

  .(7 ،2000 أمحد،)
 الطمـــوح مســـتوى بأنـــ (  5 ،2002) عـــ م أبـــو عر فـــ  وقـــد
 . معني تعليمي جمال وأ  دراسية مادة يف الطالب حيرز  الذي
 الرتاكمــي املعـدل  بأنـ  احلــايل البحـ  يف جرائيـا  إ ويعـَرف   
 يسـبق الـذي الدراسـي الفصـل خـ ل الطالبـة عليـ  حتصل الذي
 ذاإ حتصــيليا   منخفضــة الطالبــة د  وتعـ رشــادي،اإل المنــامج تطبيـق
 .2 من أقل معدهلا كان

 :اإطار النظري

 :جودة الحياة
 احليـاة جـودة أن( Gilman, et al. ,m 2004, 144) ويـرى
 يتعــني مــن مثو  داخليــة، مليكانيزمــات اوفق ــ تــنظم الكلــي بــاملعى
  يتضـمن مبـا جودةلل الذاتية املكونات على الرتكيز الباحثني على
 عامــــــة، بصـــــفة احليـــــاة حنـــــو االجتـــــا  عـــــن الـــــذاي التقـــــدير مـــــن

ــــذي اخلــــمة لعــــامل الفــــرد وإدراكــــات وتصــــورات  فيــــ ، يتعامــــل ال
 .ومستواها طموحات  ونوعية

 اخلـــدمات رقـــي عـــن للتعبـــي احليـــاة جـــودة مفهـــوم يســـتخدم
 هــذ  شــباعإ ومــدى اجملتمــ  ألفــراد ةاملقدمــ واملاديــة االجتماعيــة
 . حلاجاهتم اخلدمات
   احلياة جودة تعريفات يف رئيسة اجتاهات أرب  وهناك
 :هي
  الفلسفي االجتا   
  النفسي االجتا 
  االجتماعي االجتا 
  الطيب االجتا 

 حــــق" بأهنــــا احليــــاة جلــــودة ينظــــر الفلســــفي ل جتــــا  بالنســــبة
 احلصـــول ميكـــن ال الســـعادة وأن" واالزدهـــار احليـــاة يف متكـــاف 
 العنــان وتــرك الواقــ  أســر مــن نفســ  نســاناإل حــرر ذاإ الإ عليهــا

 احليـــــاة آلالم التـــــام والتجاهـــــل بـــــداعيإ خيـــــال مـــــن للحظـــــات
 .ومصاعبها
 منظــور مــن احليــاة جلــودة االجتمــاعي االجتــا  ينظــر حــني يف
ــــات نســــانيةاإل والع قــــات واجملتمــــ  األســــرة علــــى يركــــز  واملتطلب

 .  والسكان والعمل والدخل احلضارية
 برفــ  طبــاءاأل اهــتم فقــد الطــيب املنظــور مــن احليــاة جــودة أمــا
  العوامــــــــل وتعزيــــــــز بــــــــدعم  للمرضــــــــى احليــــــــاة جــــــــودة مســــــــتوى
 .هلم والنفسية االجتماعية
 علـــى يركـــز النفســـي املنظـــور مـــن احليـــاة جبـــودة يتعلـــق وفيمـــا
 القويـة االنفعاليـة والع قـة فـراداأل طمـوح ومستوى الذات حتقيق
 تظهـر الـي املخرجـات متثـل دراكاإل خ ل ومن وبيئت  الفرد بني
 .احلياة نوعية خ هلا من

 تُفــرض النمــو مــن جديــدة مرحلــة إىل نســاناإل انتقــل وكلمــا
 جيعــل ممــا شــباع،اإل يف تلــ  املرحلــة هلــذ  جديــدة حاجــات عليــ 
 مســــتوى لتــــوافر نتيجــــة شــــباعاإل حالــــة يف بالرضــــا يشــــعر الفــــرد

 . صحي  والعك   احلياة جودة من مناسب
 قدراتــ  الشــخ  يفهــم أن يتطلــب النفســية احليــاة جــودة يف
 احليـاة مشك ت على بالتغلب طموحات  حيقق وأن جيدا   وذات 
 ( 19-16 ،2009 ،ةح و  أبو) لي إ يسعى هدف وحتديد

 احليـاة جـودة مفهوم أن( (Lawton,1991,35 الوتون ويفيد
 وجـودة البيئـة وضـبط السـلوكية الكفـاءة:  هـي أبعـاد أربعـة يضم
 . النفسية احلياة وجودة املدركة احلياة

 النفســـية احليـــاة جـــودة بعـــد بـــأن وآخـــرون جونيكـــور وي كـــد
 جيــايباإل التقــدير وأهنــا عامــ  بصــفة احليــاة جلــودة احملــوري املكــون
 خــريناآل وتقبــل احليــاة علــى قبــالواإل االنفعــايل واالتــزان للــذات

(Jonker, et al ,2004,159)  



 (م2019إبريل  /هـ1440الرياض )شعبان    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

50 

 ىلإ Titmans,  et al) , 1997) خـرونآو  تيتمـان  ويشـي
 وذلــــك احليــــاة جلــــودة حمــــدد تعريــــ  صــــياغة الصــــعوبة مــــن أنــــ 

 :يةتاآل لألسباب
  .املفهوم هذا حداثة -
 يف املتمثلـــــة املاديـــــة النـــــواحي يف املفهـــــوم هـــــذا اســـــتخدام -
 معنويــا   يســتخدم كمــا االجتماعيــة املاديــة اخلــدمات تــوافر مــدى
 . حاجاهتم شباعإ على اخلدمات هذ  قدرة مدى يف

 واالختصاصــات العلــوم جمــاالت مجيــ  بــني مــوزع مفهــوم نــ إ
 ( .33 ،2006والبهاديل، كاظم)

 وتقــدير يلتفســ منــوذ ( 2006) خــرونآو  ســري  أبــو يقــرتحو 
 تشــكيل يف املــ ثرة املتغــيات تصــني  علــى يعتمــد احليــاة جــودة
ــــاة جــــودة ــــى موزعــــة احلي  البعــــد يشــــمل ، متعامــــدين بعــــدين عل
 داخــــل كموهنــــا حســــب احليــــاة جــــودة حمــــددات توزيــــ  األفقــــي
 احملـددات تلـك توزي  الرأسي البعد وميثل ، خارج  أو الشخ 

 أســ  بــني مــا  تتــوزع والــي حتققهــا، ومــدى قياســها أســ  وفــق
ـــــــــ   تشـــــــــمل موضـــــــــوعية أســـــــــ  إىل الشـــــــــخ ، يقـــــــــدرها ذاتي

 . بغي  الشخ  ومقارنة واملقايي  االختبارات

 مصــــــطل  احليــــــاة جــــــودة أن يتضــــــ  الســــــابق العــــــرض مــــــن
 منـذ اموجـود   الطـرح هـذا كـان فقـد النشـأة قـدم الفكـرة حدي 
 .حديثا   بلورت  متت ولكن القدم

 يف األفــراد مســتوى ارتفــاع أن علــى ومارشــال هونــت وي كــد
 ومنهــا حيــاهتم جــودة مســتوى الرتفــاع يــ دي االجتماعيــة احليــاة
 ومواصـلت  احلدي  يف واملشاركة ،ةمهذب بصورة باحلقوق املطالبة

 التوجيهــــــــات ومتابعــــــــة ، املناســــــــبة الصــــــــوت نــــــــمة واســــــــتخدام
 (Hunt& Marshal.1995) بالنف  والعناية والتعليمات،

 احليـــــاة جـــــودة أن( Lehman.1998,51) ليهمـــــان ويـــــرى   
 ظـــل يف واملتعـــة بالرفاهيـــة واالحســـاس بالرضـــا الشـــعور يف تتمثـــل
 . الفرد حيياها الي الظروف
 تــــــــــ دي ال اخلارجيــــــــــة الظــــــــــروف أن حســــــــــيب ويــــــــــرى   

 وكيفيــة حــداثاأل هــذ  حنــو اجتاهاتــ  بــل االنفعــايل ل ضــطراب
 الـذي هـو العقـ ي التفكـي نإفـ مث ومن فيها، والتفكي دراكهاإ

 حســـــيب،) الســـــوي والســـــلوك جيـــــايباإل االنفعـــــال عليـــــ  يقـــــوم
2003، 34) 

 جــودة مفهــوم أن( 278 ،2006) صــديق و إبــراهيم ويــرى
 نشــاطات مــن بــ  يقــوم ومبــا الفــرد، حيــاة بأســلوب يــرتبط احليــاة

 متنــ  الــي املعوقــات مــن عــدد ا هنــاك وأن مســتقبل ، يف للــتحكم
 ضـــغوط منهـــا احليـــاة، جبـــودة اإلحســـاس إىل الوصـــول مـــن الفـــرد
 مـن بـ  يشـعر الـذي الـداخلي والصـراع الفرد يواجهها الي احلياة
 مـــا وأكثــر الــتحكم، علــى القــدرة وعــدم اإلجنــاز، ضــع  جــراء
 الدراســي، والتحصــيل اإلجنــاز علــى القــدرة هــو الطــ ب حيتاجــ 

 زيــــــــادة إىل يــــــــ دي الــــــــذي األمــــــــر العلميــــــــة، املســــــــية ومواكبـــــــة
 .احلياة جبودة إحساسهم
 العنصــــــر أن( 73 ،2009 ، وعبــــــدالوهاب مجيــــــل) وي كــــــد
 الفــــرد بــــني االنفعاليــــة الع قــــة هــــي احليــــاة جــــودة يف األساســــي
 ومدركاتــــ  الفــــرد، مشــــاعر تتوســــطها الــــي الع قــــة هــــذ  وبيئتــــ ،
 الــــي املخرجــــات متثــــل النفســــية امل شــــرات بقيــــة ومعــــ  فــــاإلدراك
 إىل النظـــر ميكـــن مث ومـــن الفـــرد، حيـــاة نوعيـــة خـــ ل مـــن تظهـــر
 احليـاة عـن بالرضـا الفرد إحساس خ ل من احلياة جودة مفهوم
 احليـاة لقيمـة الفـرد وإدراك الـذات، وحتقيـق يعيشها، الي الفعلية
 للفرد اشخصي   اشعور   متثل احلياة جودة فإن مث ومن حيياها، الي

 أن إال املاديـة اإلمكانـات بع  يف احلياة جودة تأثر من بالرغم
 .احلياة جبودة الشعور يف األكم امل ثر هي الذاتية العوامل
 طريقـــــة يف تكمـــــن احليـــــاة جـــــودة نإ القـــــول ميكـــــن اخـــــي  أو  

 . احلياة مشك ت مبواجهة الشخ  وأسلوب
ــــــرى وهلــــــذا  ــــــة ت ــــــاة جــــــودة أن الباحث  قــــــدرة يف تكمــــــن احلي

 التغلـــب يف ومهارتـــ  الصـــعبة الظـــروف مواجهـــة علـــى الشـــخ 
 واملاديـة البيئيـة الظـروف نفـ  تتـوفر  ةاجلامعـ جمتمـ  ويف، عليها
 عـــدم نتيجـــة العلميـــة مســـيهتا يف ختفـــق الطالبـــات بعـــ  ولكـــن
 للوصـــــول اخلارجيـــــة الظـــــروف وتطويـــــ  التكيـــــ  علـــــى قـــــدرهتا
 مـــن مثو  نفســـها الظـــروفيف  غيهـــا يـــنج  حـــني يف ، للنجـــاح
 . احلياة جودة ملهارات امت كها يف الفرق يكمن
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 : الدراسي التحصيل
 نتاجيــةواإل الدراســي التحصــيل بــني العلمــاء بعــ  يــربط   
 Grawitz قـــــــــــاموس يف تعـــــــــــر ف الـــــــــــي املضـــــــــــافة القيمـــــــــــة  أي
 . واملخرجات املدخ ت بني بالفرق( 2004،45)

 يف لنفســـ  الفـــرد حيقـــق أن يعـــي Achievement والتحصـــيل
 أعلــــى العمــــر أواخــــر وحــــى الطفولــــة منــــذ حياتــــ  مراحــــل مجيــــ 
 االنتقـال يسـتطي  حى مرحلة كل يف واملعرفة العلم من مستوى
 نصــر) املعرفــة علــى احلصــول يف واالســتمرار تليهــا الــي للمرحلــة
 ( 15 ،2004 اهلل،

التحصـــيل الدراســـي ســـهاب يف مفهـــوم ومل تشـــأ الباحثـــة اإل
 .ملفاهيم الي أشبعت حبثا  ودراسةنظرا  ألن  من ا

 :ةالسابق الدراسات

 :ومت تقسيمها حملورين
 والتحصـيل احلياة جودة بني الع قة ببح  قامت: ولاأل احملور

   .الدراسي
  احلياة جودة لتحسني برامج بتصميم قامت: الثاي احملور

 : دراسات المحور األول
 بــني الع قــة لبحــ  ترمــي وكانــت (:2014) كرميــة دراســة

 بـــني الفـــروق ومعرفـــة الدراســـي بالتحصـــيل التلميـــذ حيـــاة جـــودة
 وتـاريخ اجلـن  حيـ  مـن احلياة جودة يف واملرتفعني املنخفضني

 الفـــروق ومعرفـــة بينهــا، الث ثـــي والتفاعـــل امل سســة ونـــوع املــي د
 احليــــاة، جــــودة يف امل سســــة ونــــوع الــــدخل مســــتوى حيــــ  مــــن

 املتوسطة، املرحلة يف تلميذ 600 من أكثر ن م العينة وتكونت
 التحصـــيل بـــني دالـــة موجبـــة ع قـــة وجـــود النتـــائج أثبتـــت وقـــد

 . احلياة وجودة الدراسي
هـدفت إىل الكشـ  عـن الع قـة  Bronzaft (2014)دراسـة 

خصـائ  الشخصـية، وأثـر  بـني جـودة احليـاة األكادمييـة وبعـ 
، مـــن أجـــل إرشـــاد األكـــادمييجنـــاز )التحصـــيل( ذلـــك علـــى اإل

الطــ ب للحصــول علــى الســعادة والرضــا عــن احليــاة، وتكونــت 
( طالــب، مت تقســيمهم إىل جممــوعتني ضــابطة 900العينــة مــن )

دمييـــة ومتثلـــت وجتريبيـــة طبـــق علـــيهم مقيـــاس جـــودة احليـــاة األكا
 :أيأبعاد  فيما ي

واالســــتمتاع املــــرح - بيئــــة الفصــــل -  الكفــــاءة التعليميــــة-
شـــــباع إ -الع قـــــات االجتماعيـــــة داخـــــل الفصـــــل - باملدرسة

أدوار املعلماإلحســـــاس بقيمـــــة  -عالرغبـــــة يف حـــــب االســـــتط 
 الذات واالستق لية.

وتوصــــلت إىل أن احليــــاة األكادمييــــة تــــ ثر علــــى التحصــــيل 
واخلصــائ  الشخصــية للطــ ب مبــا تــوفر  مــن توجيــ   األكــادميي

نفسية والشعور بالسـعادة والتكيـ  وإرشاد وإشباع للحاجات ال
وأن املعاملــــة الوالديــــة اجليــــدة   مــــ  البيئــــة الدراســــية. الشخصــــي

دورا  كبـــيا  يف حتقيـــق مســـتويات   ديوالرعايـــة الصـــحيحة هلـــم تـــ
لألبنــاء، كمــا أن الطــ ب ذوى  األكــادمييعليــا مــن التحصــيل 

مــن الصــحية  اعالي ــاملرتفــ  أظهــروا مســتوى  األكــادمييالتحصــيل 
 ، وقـــد أثبتـــت الدراســـاتفســـية واجلســـمية والرضـــا عـــن احليـــاةنال

وجود ع قات ارتباطيـة دالـة بـني الرضـا عـن احليـاة لـدى األبنـاء 
وجـــودة الع قـــات األســـرية لـــدى أفـــراد العينـــة، وانعكـــاس ذلـــك 

 لديهم. األكادمييعلى األبناء بارتفاع مستوى التحصيل 
هـــــدفت الدراســـــة إىل  (2014) ةالنواجحـــــ دراســـــة  الفـــــرا و

ـــــني الـــــذكاء  ـــــى الع قـــــة ب ـــــاة  الوجـــــدايالتعـــــرف عل وجـــــودة احلي
( 300، وتكونـــــت عينــــة الدراســــة مـــــن )األكــــادمييوالتحصــــيل 

طالــــــب مــــــن جامعــــــة القــــــدس املفتوحــــــة مبنطقــــــة خــــــان يــــــون  
: س جـودة احليـاة، ومتثلـت أبعـاد  يفالتعليمية، طبـق عليهـا مقيـا

األكادمييــة/ جــودة احليــاة الســعادة/ تقبــل الــذات/ جــودة احليــاة 
وأوضــــحت     االجتماعيــــة/ جــــودة احليــــاة اجلســــمية والنفســــية.

 الدراســــيالنتــــائج وجــــود ع قــــة بــــني جــــودة احليــــاة والتحصــــيل 
، الدراسـيجلودة احلياة علـى التحصـيل  إجيايب، وتأثي األكادميي

فكلمــــا كانــــت جــــودة حيــــاة الفــــرد مرتفعــــة كلمــــا كــــان حتصــــيل  
لديـــ  القـــدرة علـــى ضـــبط  يفالشـــخ  الـــذ، امرتفع ـــ األكـــادميي

وتنظيم ومعاجلة انفعاالت  يتوق  من  أن حيقق نتائج طيبة وجيدة 
يف دراســـت  األكادمييـــة، وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة العمـــل علـــى 

ـــــا   ـــــوفي املن ـــــذ اإلجيـــــايب األكـــــادمييت يســـــهم برفـــــ  كفـــــاءة  يال
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الطــ ب املعرفيــة واالنفعاليــة مــن خــ ل جمموعــة مــن املمارســات 
يدة لعملية التعلم مثل الرح ت واملناقشة اجلماعيـة وأسـلوب اجل

 احلوار وحل املشك ت.
هــــــدفت إىل الكشــــــ  عــــــن  (2012دراســــــة  العمروســــــي )

الع قــــة بــــني جــــودة احليــــاة األكادمييــــة والكفــــاءة الدراســــية، إىل 
 االقتصــــــاديجانــــــب التعــــــرف علــــــى أثــــــر متغــــــيات )املســــــتوى 

املرحلـــــة التعليميـــــة للطالبـــــات  –لألبـــــوين  الثقـــــايف االجتمـــــاعي
مدة اإلقامة باململكة العربية السعودية( على  – ثانويمتوسط/ 

درجــات الكفــاءة الدراســية لــدى عينــة مــن الطالبــات املصــريات 
ومتثلــت عينــة البحــ  يف ،  قيمــات باململكــة العربيــة الســعوديةامل
ــــة ال60) ــــة املتوســــطة واملرحل ــــات املرحل ــــة مــــن طالب ــــة ( طالب ثانوي

مخـــــي   -) أ ـــــا ات بـــــبع  املـــــدارس احلكوميـــــة مبـــــدينياملقيــــد
وتوصـــلت الدراســـة إىل وجـــود ع قـــة ارتباطيـــة موجبـــة  مشـــيط (

ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني جــــــودة احليــــــاة األكادمييــــــة وأبعــــــاد 
/ القـــدرة  لإلجنـــازتتمثـــل يف ) الدافعيـــة  الـــيالكفـــاءة الدراســـية. 

علـــى الفهــــم واالســـتيعاب والــــتعلم/ الســـرعة يف األداء/ التعــــاون 
حصـائيا  إ( وعدم وجـود فـروق دالـة  الدراسي/ التناف  الدراسي
بالسـعودية درجات الطالبات املصريات املقيمـات  متوسطيبني 
بعــــاد جــــودة احليــــاة، والدرجــــة الكليــــة علــــى مقيــــاس جــــودة أيف 

 واالجتمـــــاعي االقتصـــــاديســـــتوى احليـــــاة األكادمييـــــة، وفقـــــا  للم
 متوســطيحصــائيا  بــني إلوالــديهن. وتوجــد فــروق دالــة  والثقــايف

بعـــــاد أاملصـــــريات املقيمـــــات بالســـــعودية يف درجـــــات الطالبـــــات 
احليـــــاة جـــــودة احليـــــاة، والدرجـــــة الكليـــــة علـــــى مقيـــــاس جـــــودة 

ـــة، وفقـــا  ملتغـــي  ـــة التعليميـــة يف  ياألكادميي ـــيم  مـــرحلياملرحل التعل
 ( ومدة اإلقامة، لدى عينة البح .لثانويا -)املتوسط

 معرفـــــــة ىلإ الدراســـــــة هـــــــدفت: (2012) نعيســـــــة  دراســـــــة
 وتشــــرين دمشــــق جــــامعي طــــ ب لــــدى احليــــاة جــــودة مســــتوى
 مقيـاس تطبيـق مت وقد والتخص  اجلن  البلد متغيات حسب

 ا،طالب   360 العينة فرادأ عدد بلغ وقد( 2006 ومنسي كاظم)
 وجــــود ىلإ النتــــائج خلصــــت قــــد جامعــــة كــــل مــــن اطالب ــــ 180

 وعــدم اجلــامعتني كلتــا لطــ ب احليــاة جــودة مــن متــدن   مســتوى

 جــــودة وأبعــــاد ســـرةاأل دخــــل بــــني احصـــائي  إ دالــــة ع قــــة وجـــود
 .احلياة

هـــدفت إىل الكشـــ  عـــن الع قـــة  (2009دراســـة رجيعـــة )
، وإدراك جــودة احليــاة لــدى الطــ ب األكــادمييبــني التحصــيل 

، والكشـ  عـن الفـروق االجتمـاعيالـذكاء  ومنخفضي مرتفعي
، وإدراك جــــودة احليــــاة كــــادميياألبــــني الطــــ ب يف التحصــــيل 
 .كادميياألباخت ف النوع والتخص  

مــــن  يبــــأكمــــا هــــدفت إىل التعــــرف علــــى إمكانيــــة التنبــــ  
( مـــن 451وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ) كـــادميياألالتحصـــيل 

ودة اس راي  جلـواستخدمت مقي، ط ب كلية الرتبية بالسوي 
 :احلياة ويتضمن ث ثة معايي

 األول الصحة البدنية والعقلية والنفسية. -
خصــــــائ  الشخصــــــية الســــــوية، وتتمثــــــل يف  الثــــــاي -

ـــاة والســـعادة  الصـــ بة النفســـية والثقـــة بـــالنف  والرضـــا عـــن احلي
 والتفاؤل والكفاءة الذاتية.

ــــــ  املعيــــــار  - ، ويتمثــــــل يف االنتمــــــاء االجتمــــــاعيالثال
 واملساندة االجتماعية والتعاون والتسام .

حصــائيا  بــني إالنتــائج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة  وأســفرت
يف التحصـــــــــــيل  االجتمـــــــــــاعيالـــــــــــذكاء  ومنخفضـــــــــــي مرتفعــــــــــي

حصــــــائيا  لصــــــاحل إوجــــــدت فــــــروق دالــــــة  يف حــــــني، كــــــادميياأل
يف إدراك جودة احلياة، كما أظهرت  االجتماعيالذكاء  مرتفعي

ــــ   ــــأثي اجلــــن  علــــى إدراك جــــودة احليــــاة، ميكــــن التنب النتــــائج ت
وأوصـت بضـرورة ،  االجتمـاعيبإدراك جـودة احليـاة مـن الـذكاء 
تـ دى إىل زيـادة التحصـيل  الـيتنمية اجلوانب النفسـية اإلجيابيـة 

 وجودة احلياة لدى الط ب. كادميياأل
 قيــاس الدراســة عنــوان كــان وقــد  (2008) ســليمان دراســة
 باململكــــة تبــــوك جامعــــة طــــ ب مــــن عينــــة لــــدى احليــــاة جــــودة
 العينــة وتكونـت عليهـا، املتغـيات بعـ  وتـأثي السـعودية العربيـة
 نتائجهـا أهم من وكان تبوك جامعة ط ب من اطالب   649 من

 والنفســــــــية الصــــــــحية احليــــــــاة جــــــــودة أبعــــــــاد مســــــــتوى ارتفــــــــاع
 الفــرا  أوقــات شــغل يف أبعــاد  واخنفــاض واألســرية واالجتماعيــة
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 وقـــد ،(علمـــي أديب) التخصـــ  متغـــي وتـــأثي التعلـــيم، وجـــودة
 بعـادأ يف العلمي التخص  لصاحل حصائيا  إ دالة الفروق كانت
 دالــة الفــروق كانــت يف حــني واألســرية النفســية واحليــاة الصــحة
 .التعليم جودة يف األدبية التخصصات لصاحل

 معرفـة ىلإ الدراسـة هدفت (2006) وكاظم البهاديل دراسة
 مــــــن كــــــل يف اجلامعــــــة طــــــ ب لــــــدى احليــــــاة جــــــودة مســــــتوى
 والتخصــ  البلــد متغــي ودور عمــان وســلطنة الليبيــة اجلمهوريــة
 طالـــب 400 مـــن العينـــة تكونـــت وقـــد  احليـــاة جـــودة يف والنـــوع
 نأ ىلإ الدراســـة وتوصـــلت( عمـــاي 218و ليـــيب 182) جـــامعي
 واحليـاة سـريةاأل احليـاة مهـا بعـدين يف مرتفعة كانت احلياة جودة

 وقت وشغل العامة الصحة مها بعدين يف ةومتوسط االجتماعية
ــــــاة ةيالنفســــــ الصــــــحة مهــــــا بعــــــدين يف ةومنخفضــــــ الفــــــرا   واحلي
 .العاطفية

 عــــــن للكشــــــ  الدراســــــة هــــــدفت (2006) خبــــــ  دراســــــة
 والع قــة احليــاة جــودة يف ابصــري   واملعــاقني العــاديني بــني الفــروق
 50 مــن العينــة تكونــت وقــد الــذات ومفهــوم احليــاة جــودة بــني
 السـعودية، العربيـة اململكـة من العاديني من ومثلهم ابصري   امعاق  
 بـني احليـاة جـودة يف دالـة فـروق وجـود عـن النتـائج أسـفرت وقد

 ع قــة ووجــود ، األخــية الفئــة لصــاحل والعــاديني ابصــري   املعــاقني
   .املةك العينة لدى احلياة وجودة الذات مفهوم بني دالة

 هتـــدف وكانـــت :(2006) وابـــراهيم رزيواحملـــ حســـن دراســـة
 مقاومـة واسـرتاتيجيات احليـاة جـودة بـني الع قة لبح  الدراسة

 يف قــــابوس الســــلطان جامعــــة يف اجلامعــــة طلبــــة لــــدى لضــــغوطا
 ونــــــوع اجلـــــن  بــــــاخت ف الع قـــــات تلــــــك واخـــــت ف عمـــــان
ــــة، اطالب ــــ 183 مــــن العينــــة وتكونــــت الكليــــة،  وتوصــــلت وطالب
ــإ أقــل العلميــة الكليــات طلبــة أن ىلإ النتــائج  بالضــغوط احساس 
 أظهرت كما نسانية،اإل الكليات طلبة من للحياة جودة وأكثر
 النفســية والضــغوط احليــاة جــودة بــني دالــة ســالبة ع قــة النتــائج
 .الضغوط مقاومة اسرتاتيجيات ومعدل

 
 

 دراسات المحور الثاني : 
: هـــدفت الدراســـة إىل التحقـــق مـــن (2016دراســـة فتحـــي )
لــدى  رشــادي  يف حتســني فاعليــة الــذاتإمــدى فاعليــة برنــامج 

عينـــة مـــن طـــ ب اجلامعـــة وأثـــر ذلـــك يف خفـــ  قلـــق املســـتقبل 
بـــــني اجلنســـــني علـــــى وحتســـــني نوعيـــــة احليـــــاة ، ومعرفـــــة الفـــــروق 

البـــــة، وط اطالب ـــــ 60ن ، وتكونـــــت العينـــــة مـــــمتغـــــيات الدراســـــة
خلصت النتـائج إىل أن المنـامج ، و واستخدمت املنهج التجرييب

الـــذات لـــدى  فعاليـــة حتســـني رشـــادي أثبـــت فعاليـــة عاليـــة يفاإل
 العينـــة التجريبيـــة وأن ذلـــك ترتـــب عليـــ  اخنفـــاض قلـــق املســـتقبل

  .وحتسني نوعية احلياة لدى العينة
هـــــــدفت الدراســـــــة إىل تصـــــــميم  ( 2013دراســـــــة  أمحـــــــد  )

برنــامج يعتمــد علــى اســتخدام الــتعلم القــائم علــى املــخ لتحســني 
ــــــــات املرتبطــــــــة بالتحصــــــــيل  ــــــــاة وجــــــــو  األكــــــــادمييالعملي دة احلي

اضــطرابات قصــور االنتبــا  املصــحوب  ياألكادمييــة لألطفــال ذو 
وتكونت عينـة الدراسـة مـن   ( ADHD )الزائد  احلركيبالنشاط 

 ين ت ميــــذ املــــدارس االبتدائيــــة، ذو وتلميــــذة مــــ( تلميــــذا  50)
  تراوحت أعمارهم ما بني  إذاضطراب قصور االنتبا  

 ( سنة، مقسمني إىل ث ث جمموعات. 12 -9)
( تلميـــــــذا  وتلميـــــــذة 25جمموعـــــــة جتريبيـــــــة وعـــــــددها ) -

 مقسمة إىل جمموعتني جتريبيتني .
اضـــــــطرابات  ي( تلميـــــــذا  وتلميـــــــذة ذو 14قوامهـــــــا ) األوىل:
(ADHD) .توأم 
اضــــــطرابات  ي( تلميــــــذا  وتلميــــــذة ذو 11قوامهــــــا ) الثانيــــــة:

(ADHD) 
 ويطبق عليهم المنامج:

 ( تلميذا  وتلميذة25جمموعة ضابطة وعددها ) -
واستخدمت الباحثة عدة أدوات منهـا مقيـاس جـودة احليـاة 
األكادمييـــــة، ومقيـــــاس اضـــــطراب االنتبـــــا  املصـــــحوب بالنشـــــاط 

دة نتـــــائج أمههـــــا: وجـــــود فـــــروق دالـــــة وتوصـــــلت إىل عـــــ، الزائـــــد
رتــــب درجــــات اجملمــــوعتني التجريبيــــة  متوســــطيحصــــائيا  بــــني إ

ـــــاس  ـــــاس جـــــودة احليـــــاة  البعـــــديوالضـــــابطة يف القي ألبعـــــاد مقي
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األكادميية لصـاحل متوسـط رتـب درجـات اجملمـوعتني التجـريبيتني 
 .يواستمرار الفعالية بعد القياس التتبع

ســــني جــــودة احليــــاة هــــدفت إىل حت (2013دراســــة الكــــرد )
ــــ  تكــــوينهم   والتعليمــــي والنفســــي اجلســــميللطــــ ب مــــن حي

وتـــوافقهم مـــ  ذاهتـــم ومـــ  اآلخـــرين ورفـــ  درجـــة تقـــدير  واملعـــريف
لــدى املتــأخرين دراســيا  مــن طــ ب  الدراســيالــذات والتحصــيل 

 املـــــادياإلشـــــباع  تـــــدرييباملرحلـــــة الثانويـــــة مـــــن خـــــ ل برنـــــامج 
ىل التوافـق إي دي  يالذ عنوياملشباع للحاجات األساسية، واإل

وتكونــت عينــة الدراســة ،  للطــ ب عــم حتقيــق الــذات النفســي
 (م إىل جممــوعتني )ضــابطة وجتريبيــة( طالبــا  مت تقســيمه32مــن )

واســــتخدمت الباحثــــة عــــدة أدوات منهــــا مقيــــاس جــــودة احليــــاة 
لتحســني جــودة احليــاة  تــدرييبلطــ ب املرحلــة الثانويــة، وبرنــامج 

وتوصــلت ، مت تطبيقــ  علــى العينــة التجريبيــة ةمــن إعــداد الباحثــ
يف  التـــــدرييب: فعاليـــــة المنـــــامج أمههـــــاالدراســـــة إىل عـــــدة نتـــــائج 

طــ ب املرحلــة الثانويــة وظهــر ذلــك جــودة احليــاة لــدى  حتســني
، وزيــادة الدراســيواضــحا  مــن خــ ل ارتفــاع مســتوى حتصــيلهم 

ــــذاهت ــــامج بعــــد فــــرتة درجــــة تقــــديرهم ل م، واســــتمرار فعاليــــة المن
وأوصــت بضــرورة تــوفي اخلــمات والطموحــات التعليميــة ، املتابعــة
جنـاز والتعـاون واإل تزيد من ثقـة الطـ ب يف ذاهتـم والتنـاف  الي

 .الدراسيوالتفوق 
 برنــــامج فاعليــــة حبــــ  حــــاول وقــــد( 2009) ســــليم دراســــة
 جـــودة وحتســـني للغـــة النوعيــة اإلعاقـــة حـــدة خفـــ  يف ع جــي
 االبتدائيــــــة، املرحلــــــة ت ميــــــذ مــــــن عينــــــة لــــــدى النفســــــية احليــــــاة

ـــذة، اتلميـــذ  ( 30) مـــن اجملموعـــة وتكونـــت  تقســـيمهم ومت وتلمي
 اتلميـــــــــــــذ  ( 15)و جتريبيـــــــــــــة، كمجموعـــــــــــــة اتلميـــــــــــــذ  ( 15) إىل

 بــــني فــــروق وجــــود إىل النتــــائج وتوصــــلت ضــــابطة، كمجموعــــة
 للغـــة النوعيـــة اإلعاقـــة شـــدة يف والضـــابطة التجريبيـــة اجملمـــوعتني
 بـــــني دالـــــة فـــــروق وجـــــدت كمـــــا التجريبيـــــة، اجملموعـــــة لصـــــاحل

 جـــودة يف والضـــابطة التجريبيـــة اجملمـــوعتني درجـــات متوســـطات
   التجريبية اجملموعة لصاحل النفسية احلياة

 

 :السابقة الدراسات على التعليق
 حبـــ  يف الســـابقة الدراســـات مـــ  احلاليـــة الدراســـة اشـــرتكت

 هـــو كـــان فقـــد الدراســـي والتحصـــيل احليـــاة جـــودة بـــني الع قـــة
 .الدراسات ملعظم األساسي املوضوع
 بعــــــ  اعتمــــــدت فقــــــد املســــــتخدم للمــــــنهج بالنســــــبة أمــــــا

 كرميـــة دراســـة مثـــل االرتبـــاطي الوصـــفي املـــنهج علـــى الدراســـات
 والنواجحـــــــ  الفـــــــرا دراســـــــة ،2014 برونزافـــــــت دراســـــــة ،2014
 ،2009 رجيعـــــــة دراســـــــة ،2012 العمروســـــــي دراســـــــة ،2014

 ،2006 خبــــــــ  ،2006 وكــــــــاظم البهــــــــاديل ،2008 ســــــــليمان
 .2006 براهيمإو  رزيواحمل حسن

 اعتمــــاد يف احلــــايل البحــــ  مــــ  الدراســــات بعــــ  واتفقــــت
ـــــل التجـــــرييب املـــــنهج  2013 أمحـــــدو ، 2016فتحـــــي  دراســـــة مث
 .2009 وسليم ،2013 الكرد ودراسة

 علـى الدراسات بع  اعتمدت فقدالبح   لعينة وبالنسبة
 ،2014 كرميـــة دراســـة: مثـــل العـــام التعلـــيم ت ميـــذ مـــن عينـــات

 العمروســــــي ،2013 الكـــــرد ،2013 أمحـــــد ،2014 برونزافـــــت
 .2006 خب  ،2009 سليم ،2012

 اختيــــار يف احلــــايل البحــــ  مــــ  الدراســــات بعــــ  واتفقــــت
 الفــــرا، و 2016فتحــــي  دراســــة مثــــل اجلامعيــــة املرحلــــة مــــن عينــــة

 ،ســـــليمان 2009 رجيعـــــة ،2012 عيســـــة ،2014 والنواجحـــــة
 وابــــراهيم واحلــــرزي ،احلســــن 2006 وكــــاظم البهــــاديل ، 2008
2006  
 الدراسات بني اختل  فقد احلياة جودة ملقياس بالنسبة أما
 مقيــاس اســتخدام يف 2012 نعيســة دراسـة مــ  الباحثــة واتفقـت
 .2006 احلياة جلودة ومنسي كاظم
 توصـــــلت فقـــــد الســـــابقة الدراســـــات لنتـــــائج بالنســـــبة أمـــــاو 
 :يةتاآل للنتائج

 وجــودة الدراســي التحصــيل بـني حصــائيا  إ دالــة ع قــة وجـود
 كرميــــــة حبــــــرة مــــــن كــــــل دراســــــة يف ذلــــــك اتضــــــ  كمــــــا احليــــــاة

 ،2014 والنواجحـــــــــــة الفـــــــــــرا ،(2014) برونزافـــــــــــت ،(2014)
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 وابــــراهيم واحلـــرزي حســــن ، 2008 ليمـــان ،2012 العمروســـي
2006  

 لتحســني بــرامج لتصــميم هــدفت الــي للدراســات وبالنســبة
 اجملمـــوعتني  بـــني فـــروق وجـــود ىلإ توصـــلت فقـــد احليـــاة جـــودة

 واســتمرار احليــاة جلــودة البعــدي القيــاس يف والضــابطة التجريبيــة
 دراســة، 2016دراســة فتحــي  مثــل التتبعــي القيــاس بعــد الفعاليــة
 . 2009 سليم دراسة ، 2013 الكرد ودراسة ،2013 أمحد
ومــن العــرض الســابق يتضــ  عــدم وجــود دراســة تناولــت أثــر    

برنـــامج معـــريف ســـلوكي علـــى كـــل مـــن جـــودة احليـــاة والتحصـــيل 
 .وندرة الدراسات يف هذا املوضوعالدراسي 

 منهج البحث:

 املسـتقل املتغي أثر لقياس التجرييب املنهج الدراسة اعتمدت
 علــــى احليــــاة جــــودة لتحســــني عــــريف الســــلوكيامل المنــــامج وهــــو

 .الدراسي والتحصيل احلياة جودة مها تابعني متغيين

 :البحث فروض

 ية :توصلت الباحثة للفروض اآلت
درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق   -1

 البعديالقياس  اجملموعة التجريبية يفاجملموعة الضابطة و 
  .لصاحل اجملموعة التجريبية  ملقياس جودة احلياة

درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق    -2
ملقياس جودة  والبعدي القبليالقياس  يفاجملموعة التجريبية 

 لصاحل القياس البعدي. احلياة
درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق ال   -3

ملقياس جودة  والتتبعيالقياس البعدي  يفاجملموعة التجريبية 
 .احلياة 

درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق  -4
التحصيل الدراسي  يفاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 

 .لصاحل اجملموعة التجريبية

درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق  -5
للتحصيل  والبعدي القبليالقياس  يفاجملموعة التجريبية 

 لصاحل القياس البعدي. الدراسي 

 :  حصائيةاإ األساليب

قامـــــت الباحثـــــة مبعاجلـــــة البيانـــــات الـــــي مت احلصـــــول عليهـــــا 
باســـتخدام جمموعـــة مـــن األســـاليب اإلحصـــائية باالعتمـــاد علـــى 

 ، وهي:SPSSالمنامج اإلحصائي 
 ، ويتمثل يف املتوسط احلسايب.الوصفياإلحصاء  -
 Zاختبـــــــار مـــــــان ويتـــــــي ومعامـــــــل ويلكوكســـــــون وقيمـــــــة  -

أثنـاء اجملانسـة بـني يف الختبـار داللـة الفـروق لعينتـني مسـتقلتني، 
اجملموعـــــــة التجريبيـــــــة والضـــــــابطة،  ويف اختبـــــــار صـــــــحة بعـــــــ  

 الفروض.
الختبــــار داللــــة الفــــروق  Zاختبــــار ويلكوكســــون وقيمــــة  -

 أثناء اختبار صحة بع  الفروض.يف لعينتني مرتبطتني، وذلك 

 :بحثعينة ال

 بعنيـزة واآلداب العلـوم كلية طالباتجمتم  البح  هو  يعد  
، طالبــة 5000لــ ي بلــغ عــددهن حــوايل يف جامعــة القصــيم وا

 20، وتكونـت العينـة مـن  اختيـار العينـة بطريقـة عشـوائيةوقد مت
 قــلأ معــدهلن الــ ي احتصــيلي   املنخفضــات الطالبــات مــن ةطالبــ
 التجريبيــة اجملموعــة يف طالبــات عشــر ىلإ تقســيمهن ومت، 2 مــن

ـــات وعشـــر  مـــن أعمـــارهن وتـــرتاوح ،الضـــابطة اجملموعـــة يف طالب
 . سنة 20-22

وقامــت الباحثــة باجملانســة بــني أعضــاء اجملمــوعتني التجريبيــة 
والضــــابطة يف جــــودة احليــــاة قبــــل تطبيــــق المنــــامج، مســــتخدمة 

 بيــــان أيات املســــتقلة، وفيمــــا يــــاختبــــار مــــان ويتــــي للمجموعــــ
 ذلك:
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 ( 1جدول )
 ( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على مقياس جودة الحياة في القياس القبليZ, W, Uقيم )

 مستوى الداللة U w z مجموع الرتب متوسط الرتب المتوسط ن المجموعة
 0,105 1,629 83,50 28,50 126,5 12,65 141,6 10 التجريبية

 غي دال
     83,5 8,35 129,1 10 الضابطة

 رتــــــب ( أن الفــــــرق بــــــني متوســــــط1دول )اجلــــــتضــــــ  مــــــن ي
درجــات اجملمــوعتني )التجريبيــة والضــابطة( علــى مقيــاس جــودة 
احلياة يف القياس القبلي غي دالة؛ وهذا يعـي وجـود جتـان  بـني 

 أفراد العينة من حي  جودة احلياة.

كمـــــا قامـــــت الباحثـــــة باجملانســـــة بـــــني أعضـــــاء اجملمـــــوعتني 
التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي قبـل تطبيـق المنـامج، 

 أيتي للمجموعات املستقلة، وفيما يدمة اختبار مان ويمستخ
 بيان ذلك:

 ( 2جدول )
 ( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التحصيل الدراسي في القياس القبليZ, W, Uقيم )

متوسط الرتب     المتوسط  ن       المجموعة  مستوى الداللة U w z مجموع الرتب 

  0,613 97,00 42,00 113,0 11,30     1,57 10       التجريبية
0,579 
 غي دال

     97,0 9,70 1,51 10      الضابطة
رتــــــب ( أن الفــــــرق بــــــني متوســــــط 2دول )اجلــــــتضــــــ  مــــــن ي

)التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة( يف التحصـــــــــيل درجــــــــات اجملمـــــــــوعتني 
الدراسـي يف القيــاس القبلــي غــي دالـة؛ وهــذا يعــي وجــود جتــان  

 بني أفراد العينة من حي  التحصيل الدراسي.

 :البحث إجراءات

 العينة على القبلي القياس تطبيق -
 رشادياإل المنامج تطبيق -
 البعدي القياس تطبيق -
 انتهـــاء مـــن أشـــهر ةث ثـــ بعـــد التتبعـــي القيـــاس تطبيـــق -
 المنامج
 للنتائج حصائياإل التحليل -
  بالتوصيات واخلرو  النتائج تفسي -

 :أدوات البحث
 وكـامم منسي عدادإ الجامعة لطلبة الحياة جودة مقياس

(2006:) 

ــــاس  ــــة علــــى هــــذا املقي ــــار الباحث ن حمــــاور ظــــرا  ألنوقــــ  اختي
 المنـامج املعـريف السـلوكي ، باإلضـافة املقياس قريبـة مـن أهـداف

ــــــ  مت تصــــــميم  ليناســــــب  إىل ــــــة اجلامعيــــــة وهــــــي عينــــــة أن املرحل
 .البح 

 تقـدير مقيـاس فقـرة كل وأمام فقرة، 60 من املقياس يتكون
 ،(جـــدا   كثـــي ،كثـــي مـــا، حـــد إىل جـــدا ، قليـــل أبـــدا ،) مخاســـي
 جـــودة) متســـاو   بشـــكل أبعـــاد ســـتة علـــى املقيـــاس فقـــرات تتـــوزع
 وجـــودة واالجتماعيـــة، األســـرية احليـــاة وجـــودة العامـــة، الصـــحة
 النفسـية، الصـحة وجـودة العواطـ ، وجـودة والدراسـة، التعلـيم

 5) بُعد كل يف فقرات 10 بواق (  وإدارت  الوقت شغل وجودة
 املوجبــة الفقــرات أُعطيــت ،(ســالبة فقــرات 5و موجبــة، فقــرات

امليــــزان  عكــــ  أعطــــي حــــني يف ،(5 ،4 ،3 ،2 ،1) الــــدرجات
الســيكو  امل شــرات املقيــاس يف تتــوافر. الســالبة للفقــرات الســابق
 الـــــداخلي، واالتســــــــــاق والثبـــــات، الصـــــدق،) املطلوبـــــة مرتيـــــة

 صــدق مــن التحقــق مت الصــدق جمــال ففــي(. واملعــايي والتمييــز،
 جــــودة ع قــــة) مبحــــك املــــرتبط والصــــدق ،(احملكمــــني) احملتــــوى
 معامـل تراوح الثبات جمال ويف(. لألسرة الشهري بالدخل احلياة



 ...ملياء بنت سليمان الفنيخ: أثر برنامج ارشادي )معريف سلوكي( على كل من جودة احلياة والتحصيل الدراسي 

 

57 

 قـدر  بوسـيط0.62 -0.85 بـني الستة للمحاور  كرونبا -ألفا
 االتســــــاق ومعــــــام ت ،0.91 لي ــــــاك للمقيــــــاس وبلــــــغ ،0.75

 الــذي للمحــور الكلــي بــاجملموع الفقــرة درجــة ع قــة) الــداخلي
(. الســتة املقيــاس حمــاور بــني االرتباطــات ومصــفوفة إليــ ، تتنمــي

 وأدىن أعلـــى بـــني" ت" اختبـــار) للمفـــردات التمييـــز ومعـــام ت
 مت فقـد للمعـايي، وبالنسـبة ،من الدرجة الكليـة ل ختبـار 27%

 حمـاور مـن حمـور لكـل اخلـام للدرجات كمعايي املئينات اشتقاق
 . املقياس

 : الحياة جودة لتحسين رشادياإ البرنامج
 عــــن املعــــريف الســــلوكي العــــ   علــــى احلــــايل المنــــامج يقــــوم

 بيـــــــك، الرون املعـــــــريف بـــــــالنموذ  االســـــــتعانة مـــــــ  ميتشـــــــينبوم،
 .ألي  أللمت االنفعايل العق ي والع  

 :يةتاآل الفنيات على البرنامج ويعتمد  
 املشـك ت حل أسلوب – املعريف البناء إعادة -االسرتخاء

 احلــــــــوار -التفكــــــــي يقــــــــافإ- -للــــــــذات التعليمــــــــات إلقــــــــاء–
 راجعـــة ال التغذيـــة – النمذجـــة– واملناقشـــة احملاضـــرة -الســـقراطي

 .املنزلية الواجبات -التعزيز –
 :العام الهدف
 مـــن عينـــة لـــدى احليـــاة جـــودة حتســـني ىلإ المنـــامج يهـــدف 

 املســـــــــتقبل يف المنـــــــــامج لتعمـــــــــيم القصـــــــــيم جامعـــــــــة طالبـــــــــات
 للطالبــات الدراســي التحصــيل مســتوى رفــ  يف منــ  واالســتفادة
 .حتصيليا   املنخفضات

 :الفرعية هدافاأل
 الضــــــغوطات عــــــن ال زمــــــة باملعرفــــــة الطالبــــــة تزويــــــد .1

 يف والضــــــع  القــــــوة جوانــــــب وعــــــن تواجههــــــا الــــــي اجلامعيــــــة
  .شخصيتها

 مواجهــة علــى والقــدرة بـالنف  الثقــة الطالبــة كسـابإ .2
 .الدراسية الضغوط
   .الدراسي لإلجناز املثابرة وشحذ الدافعية استثارة .3
 جتتــاز وأن باإلجيابيــة تشــعر أن علــى الطالبــة مســاعدة .4
 .حياهتا جودة حتسني طريق عن بس م اجلامعية املرحلة

 : البرنامج تنفيذ خطوات
 :يةتاآل اخلطوات خ ل من المنامج تنفيذ مت
 املنخفضــات عــن البحــ  مت إذ العينــة اختيــار مرحلــة .1
 وقــد ،5مــن  2 عــن الدراســي معــدهلن يقــل الــ ي وهــن ادراســي  
 كادمييــاتاأل للمرشــدات الرجــوع خــ ل مــن اخلطــوة هــذ  متــت
 مرحلـة بـدأت األمسـاء على احلصول وبعد التعليمية، األقسام يف
 الـــي الفائـــدة شـــرح مت إذ المنـــامج يف باملشـــاركة الطالبـــات قنـــاعإ

 يف صــعوبة الباحثــة واجهــت وقــد  املشــاركة، مــن علــيهن ســتعود
 مــ  يتعــارض ال مبــا الوقــت وتنســيق باحلضــور بــااللتزام قنــاعهمإ

 .الدراسية جداوهلن
 احليــــاة جــــودة ملقيــــاس القبلــــي القيــــاس تطبيــــق مرحلــــة .2
 .والضابطة التجريبية العينتني على
 عشـــــرة تطبيقـــــ  اســـــتغرق إذ المنـــــامج تطبيـــــق مرحلـــــة .3
 ونصـ ، سـاعة اجللسة تستغرق ا،سبوعي  أ جلسة مبعدل أسابي 
 تــوزع كانــت اجللســات لتقــوم باســتمارة الباحثــة اســتعانت وقــد
 للباحثــة راجعــة كتغذيــة تعمــل جلســة كــل هنايــة الطالبــات علــى
  .الطالبات استفادة مدى عن

 . اجللسة من
 علــــى احليــــاة جــــودة ملقيــــاس البعــــدي التطبيــــق مرحلــــة .4
 .والضابطة  التجريبية العينتني
 ث ثــــة بعــــد التجريبيــــة للعينــــة التتبعــــي التطبيــــق مرحلــــة .5
 .المنامج انتهاء من أشهر

 :المستخدمة في المعالجة اإحصائيةاألساليب 
قامـــــت الباحثـــــة مبعاجلـــــة البيانـــــات الـــــي مت احلصـــــول عليهـــــا 
باســـتخدام جمموعـــة مـــن األســـاليب اإلحصـــائية باالعتمـــاد علـــى 

 ، وهي:SPSSالمنامج اإلحصائي 

 ، ويتمثل يف املتوسط احلسايب.اإلحصاء الوصفي -
 Zاختبــــار مــــان ويتــــي ومعامــــل ويلكوكســــون وقيمــــة  -

أثنـاء اجملانسـة بـني يف الختبـار داللـة الفـروق لعينتـني مسـتقلتني، 
اجملموعـــــــة التجريبيـــــــة والضـــــــابطة،  ويف اختبـــــــار صـــــــحة بعـــــــ  

 الفروض.
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الختبــار داللــة الفــروق  Zاختبــار ويلكوكســون وقيمــة  -
 .فروضأثناء اختبار صحة بع  اليف لعينتني مرتبطتني، وذلك 

 نتائج الدراسة

النتـائج والتفسـي مهـا حمصـلة البحـ  واإلسـهام العلمـي  د  تـُعَ 
قــ  مــن البحــ ، وتقــدم الباحثــة النتــائج الــي توصــلت إليهــا املتو 

والتفســــي الــــذي قــــدم هلــــذ  النتــــائج يف ضــــوء مفــــاهيم الدراســــة 
 ــــــا  يقة، والتوصــــــيات الرتبويــــــة الــــــي توصــــــوالدراســــــات الســــــاب

 الباحثة.

 نتائج الفرض األول:
يــن  الفــرض األول علــى أنــ : "توجــد فــروق دالــة إحصــائي ا 

اجملمــــوعتني التجريبيــــة والضــــابطة بــــني متوســــطي رتــــب درجــــات 
علــى مقيــاس جــودة احليــاة يف القيــاس البعــدي، لصــاحل اجملموعــة 

 التجريبية".
وللتأكــد مــن هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان 

، وذلـك حلسـاب داللـة الفـروق Mann -Whitney(  Uويتـي )
علــى مقيــاس جــودة احليــاة بــني متوســطات درجــات اجملمــوعتني

 (3جدول)
 بعدي( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على مقياس جودة الحياة في القياس الZ, W, Uقيم )

متوسط ال ن المجموعة الرتب توسطم   مستوى الداللة U w z مجموع الرتب 
*0,016 2,419 73,00 18,00 137,0 13,7 153,9 10 التجريبية  
     73,0 7,3 128,7 10 الضابطة

 0,05* دالة عند مستوى    0,01** دالة عند مستوى 
( وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا بـــني 3دول )اجلـــتضـــ  مـــن ي

اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة علـــى مقيـــاس جـــودة احليـــاة يف 
كانـــت تلـــك الفـــروق دالـــة عنـــد مســـتوى   فقـــدالقيـــاس البعـــدي، 

، وبــــــالرجوع إىل متوســــــط الــــــدرجات لكــــــ  اجملمــــــوعتني 0,05
( علــى 153,9يتضــ  أن متوســط درجــات اجملموعــة التجريبيــة )

مقيـــــاس جـــــودة احليـــــاة أعلـــــى مـــــن متوســـــط درجـــــات اجملموعـــــة 
يعطــــــي م شــــــر ا علــــــى فعاليــــــة (، وهــــــو مــــــا 128,7الضــــــابطة )
ساهم يف بناء الثقة يف الـنف   ، ويدل على أن المنامجالمنامج

ورفـــ  قـــدرة الطالبـــات علـــى مواجهـــة الضـــغوط اجلامعيـــة وشـــحذ 
ىل ارتفــاع متوســط درجــاهتن إممــا أدى  لإلجنــازالدافعيــة واملثــابرة 

واظبتهن يف القيـــاس البعـــدي علـــى مقيـــاس جـــودة احليـــاة بعـــد مـــ
، وتتفـق هـذ  النتيجـة مـ  دراسـة على حضور جلسات المنـامج

ىل إن االدراســتن اتوصــلت هاتــ إذ 2013الكــرد و   2013أمحــد 

ــــاس  ــــة والضــــابطة يف القي ــــني اجملمــــوعتني التجريبي وجــــود فــــروق ب
 البعدي والتتبعي بعد تطبيق برنامج لتحسني جودة احلياة . 

 نتائج الفرض الثاني:
يــن  الفــرض الثــاي علــى أنــ : "توجــد فــروق دالــة إحصــائي ا 

التجريبيـــة علـــى مقيـــاس بـــني متوســـطي رتـــب درجـــات اجملموعـــة 
جـــــودة احليـــــاة يف القياســـــني القبلـــــي والبعـــــدي، لصـــــاحل القيـــــاس 

 البعدي".
وللتأكـــــد مـــــن هـــــذا الفـــــرض اســـــتخدمت الباحثـــــة اختبـــــار 

كأســلوب إحصــائي ال بــارامرتي   Wilcoxon( Wويلكوكسـون )
للمقارنــــة بــــني عينتــــني مــــرتبطتني، وذلــــك  ــــدف اختبــــار داللــــة 

اجملموعـــة التجريبيـــة علـــى الفـــروق بـــني متوســـطي رتـــب درجـــات 
 مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي.

 :تلك النتائج يويوض  اجلدول اآل
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 (4جدول)
 جودة الحياة فيجريبية على مقياس وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة الت Zنتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة 

 القياسين القبلي والبعدي 
 مستوى الداللة z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب  المتوسط  القياس

 قبليال
 **0,005 2,805ــ 0,00 0,00 - السالبة 141,6

   55,00 5,50 10 املوجبة
     - التساوي 153,9 البعدي

 0,05 * دالة عند مستوى   0,01** دالة عند مستوى 
عند يتض  من اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  

بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية  0,01مستوى 
على مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل 
القياس البعدي، وبالنظر إىل متوسط درجات اجملموعة 
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي، يتض  أن متوسط 

( يف جودة احلياة أعلى منها 153,9درجات القياس البعدي )
(، وهذا يدل على أن تلك الفروق 141,6اس القبلي )يف القي

  النتائج حتقق صحة الفرض الثاي لصاحل القياس البعدي، وهذ
وتدل ، 2013الكرد و   2013أمحد  ل منوتتفق م  دراسة ك

على أن طالبات اجملموعة التجريبية كن يفتقرن ملهارات 
مواجهة الضغوط والتكي  م  البيئة اجلامعية ولكن بعد 

عرض خلمات المنامج الذي ساعدهن على اكتشاف الت

هن يف حتسني قدراهتن وتنمية كثي من املهارات الي تساعد
ياس ارتفاع متوسط درجاهتن يف الق ىلإجودة حياهتن ما أدى 

   .البعدي ملقياس جودة احلياة
 تائج الفرض الثالث:ن

ين  الفرض الثال  على أن : "ال توجد فروق دالة 
إحصائي ا بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على 

 مقياس جودة احلياة يف القياسني البعدي والتتبعي".
وللتأكد من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

كأسلوب إحصائي ال بارامرتي   Wilcoxon( Wويلكوكسون )
 .الفروق بني عينتني مرتبطتنياللة الختبار د

 :تلك النتائج يويوض  اجلدول اآل

 (5جدول)
على مقياس جودة الحياة في  وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية Zوقيمة   نتائج اختبار ويلكوكسون

 والتتبعيالقياسين البعدي 
 مستوى الداللة z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب  المتوسط  القياس

 القبلي
153,9 

 0,604 - 27,5 5,50 5 السالبة
0,546 
 غي دالة

   17,5 4,38 4 املوجبة
     1 التساوي 153,5 البعدي
( عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا 5دول )اجلـــتضـــ  مـــن ي

بــني متوســـطي درجــات اجملموعـــة التجريبيـــة علــى مقيـــاس جـــودة 
احليـــــاة يف القياســـــني البعـــــدي والتتبعـــــي، وبـــــالنظر إىل متوســـــط 

( جنـدها 153,9درجات اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي )
تقــرتب مــن متوســط درجــات ذات اجملموعــة يف القيــاس التتبعــي 

يــدل علــى بقــاء األثــر اإلجيــايب الــذي أحدثــ   (، وهــذا153,5)

ومتكــــنهن مــــن  المنــــامج الــــذي تعرضــــت لــــ  اجملموعــــة التجريبيــــة
املهــارات الــي مت اكتســا ا خــ ل المنــامج ممــا يعطــي ثقــة كبــية 

والكـــرد  2013دراســـة أمحـــد و تتفـــق ، وهـــذ  النتـــائج بالمنـــامج 
 حتقق الفرض الثال .و  2013
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 نتائج الفرض الرابع:
الفــرض الرابــ  علــى أنــ : "توجــد فــروق دالــة إحصــائي ا  يــن 

بــني متوســطي رتــب درجــات اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة يف 
التحصـــــــيل الدراســـــــي يف القيـــــــاس البعـــــــدي، لصـــــــاحل اجملموعـــــــة 

 التجريبية".

وللتأكــد مــن هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان 
فـروق ، وذلـك حلسـاب داللـة الMann -Whitney(  Uويتـي )

 بني متوسطي درجات اجملموعتني يف التحصيل الدراسي.
 

 (6جدول )
 بعديفي القياس ال في التحصيل الدراسي( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( Z, W, Uقيم )

متوسط ال ن المجموعة الرتب توسطم   مستوى الداللة U w z مجموع الرتب 
**0,00 3,263 62,00 7,00 148,0 14,80 2,25 10 التجريبية  
     62,0 6,20 1,57 10 الضابطة

 0,05* دالة عند مستوى    0,01** دالة عند مستوى 
( وجود فروق دالة إحصائي ا يف 6دول )اجلتض  من ي

التحصيل الدراسي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 
كانت تلك الفروق دالة عند مستوى فقد  القياس البعدي، 

 .متوسط الدرجات لك  اجملموعتني ، وبالرجوع إىل0,01
( 2,25يتض  أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية )

(، وهو ما 1,57الضابطة ) أعلى من متوسط درجات اجملموعة
ني التحصيل يعطي م شر ا على فعالية المنامج ووجود ع قة ب

كما ي كد أن اخنفاض التحصيل  ،الدراسي وجودة احلياة
الدراسي للطالبات كان بسبب اخنفاض مستوى جودة حياهتن 

كنهن من مواجهة الضغوط اجلامعية بعدم امت كهن مهارات مت
ن بعد تعرضهن ولك ،الذات لديهنواخنفاض كفاءة مفهوم 

رشادي متكنت الطالبات من رف  مستوى خلمات المنامج اإل
 ،ى الرتفاع مستوى التحصيل الدراسيجودة احلياة مما أد

،  2016فتحي تتفق م  ما توصلت إلي  دراسة وهذ  النتيجة 
، 2014النواجحة  ، الفرا و2014رونزافت  ب ،2014كرمية 

، البهاديل 2008، سليمان 2009 ، رجيعة2012العمروسي 
حتقق ، و 2006رزي ، حسن واحمل2006، خب  2006وكاظم 
 الفرض الراب . صحة 
 :الفرض الخامس نتائج

ين  الفرض اخلام  على أن : "توجد فروق دالة إحصائي ا 
بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التحصيل 

لصاحل القياس الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي، 
 البعدي".

وللتأكد من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
كأسلوب إحصائي ال بارامرتي   Wilcoxon( Wويلكوكسون )

للمقارنة بني عينتني مرتبطتني، وذلك  دف اختبار داللة 
الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف 

ويوض   بعدي.التحصيل الدراسي يف القياسني القبلي وال
 :تلك النتائج ياجلدول اآل

(7جدول)
في التحصيل الدراسي في القياسين القبلي  للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية وداللتها اإحصائية Zنتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة 

 والبعدي
الرتب  المتوسط  القياس  مستوى الداللة z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد 

 القبلي
1 ،57 2,670ــ  0,00 0,00 ــ السالبة   0,008**  

   45,00 5,00 9 املوجبة
     1 التساوي 2,25 البعدي

 ،0* دالة عند مستوى    0,01توى ** دالة عند مس
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( وجود فروق دالة إحصائي ا عند 7دول )اجلتض  من ي
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  0,01مستوى داللة 

يف التحصيل الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل 
القياس البعدي، وبالنظر إىل متوسطي درجات اجملموعة 
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي، يتض  أن متوسط 

( أعلى منها يف القياس القبلي 2,25ت القياس البعدي )درجا
( يف التحصيل الدراسي، وهذا يدل على أن تلك 1,57)

النتائج حتقق الفرض  الفروق لصاحل القياس البعدي، وهذ 
،   للع قة بني التحصيل الدراسي وجودة احلياةاخلام  وتنو 

قد ساهم يف رف  مستوى التحصيل وأن المنامج اإلرشادي 
ة احلياة ريبية نظرا  الكتسا ن مهارات جودلدراسي للعينة التجا

وتتفق م  ما توصلت  من خ ل تعرضهن خلمات المنامج .
، 2014برونزافت  ،2014كرمية ،  2016فتحي إلي  دراسة 

، 2009، رجيعة  2012، العمروسي  2014الفرا والنواجحة 
، 2006، خب  2006، البهاديل وكاظم 2008سليمان 
 . 2006براهيم إو  يواحملرز حسن 

أن اخنفاض التحصيل الدراسي للطالبات صة النتائج وخ 
اجلامعيات يف األغلب يعود الخنفاض مستوى جودة احلياة 

وخباصة املعرفية رشادية ديهن وأن الرتكيز على المامج اإلل
ستوى جودة احلياة هلن ملىل حتسن ملحوظ السلوكية ي دي إ

 .الدراسييف التحصيل و 

 :التوصيات

 ىل جمموعة من التوصيات أمهها :إخيل  البح  
البات من خ ل تفعيل رشاد النفسي  للطالرتكيز على اإل -1

 .النفسي يف كل كليةرشاد دور وحدة اإل
 رشاد النفسي ألعضاء هيئة التدري دورات يف اإلعطاء إ -2

 ىل حتصيل علمي مرتف  .إفالنفسية السليمة للطالبة تقود 
رشادي على الكليات وتدريب بع  المنامج اإل تعميم -3

أعضاء اهليئة التعليمية لتطبيق المنامج خاصة على املتعثرات 
 ا .دراسي  

وزيادة خماهتم  اجلامعةضرورة الرتكيز على طالبات  -4
 جيابية من خ ل ندوات وبرامج توجيهية .اإل
أن تراج  اجلامعات سياستها فيما خي  قبول الطالبات  -5

ا مت الحظت الباحثة أن غالبية املتعثرات دراسي   إذ باألقسام
 .يرغنب  ا ال مألقسا توجيههن قسرا  

 :البحوث المقترحة

رشادي لتحسني جودة احلياة لدى ط ب إفاعلية برنامج  -
  .) الذكور( اجلامعة

رشادي يف خف  قلق املستقبل لدى إفاعلية برنامج  -
 طالبات اجلامعة .

وفاعلية الذات لدى طالبات الع قة بني جودة احلياة  -
 اجلامعة.

 : المراجــــع

طلبة جامعة دمشق وتشرين  ىجودة احلياة لد .(2012رغداء ) ،سةنعي -
 .188 -145،(1)28جملة جامعة دمشق،.

 19-17، 2006) صديق، سيدة عبدالرحيم؛ حممد عبداهلل براهيم،إ
جامعة ( دور األنشطة الرياضية يف جودة احلياة لدى طلبة ديسمم

 .ندوة علم النف  وجودة احلياةوقائ   السلطان قابوس،
 .اجمللد الثال  ،لسان العرب( 1990مجال الدين أبو الفضل ) ابن منظور،

جودة  الذكاء االنفعايل، املعى الشخصي،( 2009) حممد السعيد ،ح وةأبو 
موق   ،بني املراهقة املبكرة واملراهقة املتأخرة ةاحلياة النفسية. دراسة مقارن

 .أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة 
استخدام منوذ  التعلم القائم على املخ يف (  2013براهيم )إأمحد ، هناء 

وجودة احلياة األكادميية  األكادمييحتسني العمليات املرتبطة بالتحصيل 
، الزائد احلركيصحوب بالنشاط اضطرابات قصور االنتبا  امل يلألطفال ذو 

 رسالة دكتورا ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة.
 ،عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي( 2000براهيم )إمحد أأمحد، 
 املعارف اجلديدة . ةمكتب سكندرية ،اإل
املعاقني ( جودة احلياة وع قتها مبفهوم الذات لدى 2006، أمي  ط  )خب 

 جامعة طنطا، جملة كلية الرتبية،، السعودية العربيةا والعاديني باململكة بصري  
 . 22-2( 35)1مصر 
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( جودة احلياة لدى طالبات الدبلوم العام 2012)  محد السيدأخدجية  خبيت،
 بكلية الرتبية جامعة امللك عبدالعزيز وع قتها مبستوى الرضا عنها،

 .1(27 )13- 33( ASEPوعلم النف  ،) الرتبيةدراسات عربية يف 
 الذكاءانجودة احلياة يف ضوء بع   (2009) ، دالياعبدالوهاب ؛مسية مجيل،

 املتعددة لدى ط ب وطالبات املرحلة الثانوية من ختصصات خمتلفة.
 . 105-69(،22)1دراسات عربية يف الرتبية وعلم النف  .

تقنية املعلومات يف حتقيق  ( فعالية استخدام2006) جمدي عبدالكرم ،حبيب
ندوة علم النف   ،ة لدى عينات من الط ب العمانينيأبعاد جودة احليا

 .جامعة قابوس، مسقط ،دة احلياةوجو 
( جودة احلياة 2006حممود ) براهيم،إو ،راشد  واحملرزي،،عبداحلميد  حسن،

وع قتها بالضغوط النفسية واسرتاتيجيات مقاومتها لدى طلبة جامعة 
 . 303 -289، جملة جامعة قابوسالسلطان قابوس .
السلوكي يف –فاعلية الع   العق ي  .(2003) حسيب، حممد حسيب

 دكتورا .رسالة  عاقة السمعيةخف  مستوى القلق لدى املراهقني ذوي اإل
 ، مصر..كلية الرتبية .جامعة بنها 

وإدراك جودة  األكادمييالتحصيل  .(2009رجيعة، عبد احلميد عبد العظيم )
من ط ب كلية  االجتماعيالذكاء  ومنخفضي مرتفعياحلياة النفسية لدى 

 (،1) 19سكندرية، جملة كلية الرتبية، جامعة اإل،  الرتبية بالسوي
172-227. 

فسية والع   النفسي، القاهرة، عامل ( الصحة الن1994، حامد ) زهران
 .الكتب

فعالية برنامج ع جي يف خف   دراسة(: 2009سليم، عبد العزيز إبراهيم )
حدة اإلعاقة النوعية للغة وأثر  يف حتسني جودة احلياة النفسية لدى عينة 

جامعة  ، رسالة دكتورا ، كلية الرتبية بدمنهورمن ت ميذ املرحلة االبتدائية
 مصر. اإلسكندرية،

( قياس جودة احلياة لدى عينة من ط ب 2008شاهر خالد ) سليمان،
جملة باململكة العربية السعودية وتأثي بع  املتغيات عليها .جامعة تبوك 

 . 155 -117،( 177) ،رسالة اخلليج العريب
جودة احلياة وع قتها بالكفاءة  .(2012) العمروسى، نيللى حسني كامل

لدى عينة من الطالبات  الدميوغرافيةالدراسية يف ضوء بع  املتغيات 
اجمللة البحوث النفسية ، املصريات املقيمات يف اململكة العربية السعودية

 ، السنة السابعة والعشرون.1، جامعة املنوفية -، كلية الرتبيةالرتبوية
رشادي لتحسني فاعلية الذات وأثر  على إبرنامج  .(2016ميان )إفتحي ، 

  . رسالة دكتورا عينة من ط ب اجلامعةقلق املستقبل ونوعية احلياة لدى 
 . ، مصرجامعة القاهرة، .كلية الرتبية

 الوجدايالذكاء  (.2014)  الفرا، امساعيل صاحل والنواجحة، زهي عبد احلميد
لدى الدارسني جبامعة القدس  األكادمييوع قت  جبودة احلياة والتحصيل 

ة األزهر بغزة، سلسلة جملة جامعاملفتوحة مبنطقة خان يون  التعليمية، 
 .90 – 57، (2)14، العلوم اإلنسانية

ليل طالب اجلامعة إىل النجاح (. د2009) جمدي عبدالوهاب وآخرون قاسم،
 .مصر. اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. واجلودة يف احلياة

ستوى جودة م .ديسمم( 19-17، 2006خالد ) البهاديل،؛ كاظم ،علي
 .مسقط ، عمان،ندوة علم النف  وجودة احلياة .اجلامعةاحلياة لدى طلبة 

برنامج لتحسني جودة احلياة كمدخل  .(2013الكرد ، ضياء أمحد حسن)
لرف  درجة تقدير الذات لدى املتأخرين دراسيا  من ط ب املرحلة 

 رسالة دكتورا ، كلية البنات، جامعة عني مش . الثانوية"،
. رسالة جودة احلياة وع قتها بالتحصيل الدراسي .(2014، حبرة )كرمية

  كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، اجلزائر.ماجستي ،  
( االكتئاب  واملعى الشخصي وجودة احلياة النفسية 2011) حنان املالكي،

جملة  لدى طالبات كلية الرتبية جامعة أم القرى يف ضوء بع  املتغيات .
 . 284 -244( 145) 3زهر . لرتبية .جامعة األكلية ا

( حبوث جودة احلياة يف العامل العريب دراسة حتليلية( 2015مسعودي ) حممد،
 .220 -203، 20، نسانية واالجتماعية، جامعة وهرانجملة العلوم اإل

( فعالية الذات املدركة ومدى تأثيها 2010، فوزية )حممود، هويد  واجلمايل
، جملة من املتفوقني واملتعثرين دراسيا  على جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة 

 -61 (،1)1 ،أمارباك األكادميية األمريكية العربية للعلوم التكنولوجية
115 . 
تطوير وتقنني  .(ديسمم 19 -17، 2010علي ) كاظم،  ؛ مودحم منسي،
وقائ  ندوة علم ،اس جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة يف سلطنة عمان مقي

 . 78 -63،سلطنة عمان، ، جامعة قابوسالنف  وجودة احلياة
جناز املدرسي دي مستوى التحصيل واإلت .(2004عمر عبدالرحيم ) اهلل، نصر
 دار وائل للنشر والتوزي . ،، األردن(1سباب  وع ج  )طأو 
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 Abstract : This study aimed at applying a guideline program to improve the performance of low- achieving students in 

Unaizah College of science and Arts , Qassim University .The study employed the empirical method and was conducted on a 

sample 20 students divided into ten for the control group and ten for the experimental group 

       The research utilized a cognitive behavioral program and scale Kazem and Mansi (2006) standard for the quality of life . 

       The results showed significant statistical differences between the two groups with regarded to the quality of life in the 

post – test .Other statistical differences were found concerning the average grades of the quality of life in both the pre and 

post testes in favor of the post - test.  No significant statistical differences between the average grades of both groups in the 

post and consecutive tests were found Significant statistical differences were found in the academic achievements of both 

groups in the post – test. Finally significant statistical differences were found at the level of 0.01 between the average grades 

of the experimental group concerning the academic achievement in the pre – and post – testes in favor of the post test  . 

           

Key words: A Guideline Program , Quality of life , Academic Achievement .   

 

  

 
 

 


