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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  : اهللا تعاىلقال

  )َوَعلََّمَك َما لَم َتكُن َتعلَم َوكَانَ فَضلُ اللَِّه َعلَيَك َعِظيًما(

  
  صدق اهللا العظيم                                                            

   سورة النساء) (113آية  )4 (ورةس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  اإلهداء

  أهدي ثمرة جهدي في هذه الدراسة

ز والتي طالما حلمت برؤيتي وقد حصلت  العلم والتمي روح  من أرضعتني حب إلى

  .سكنها فسيح جناتهأا اهللا و روح أمي الطاهرة رحمه،على أعلى الدرجات

  وإلى

م لي كل الدعم ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته، من شجعني على طلب العلم وقد

 : الذي أعطاني كل شيء ولم يبخل علي بشيءفي الحياة،إلى قدوتي ومثلي األعلى 

   الغاليربي وحبيب قلبي  زوجيدرفيق 

  وإلى

حضوري وغيابي وكانوا  صانوا قلعتي في  أبنائي وبناتي الذيناهدفي وأملي في الدني

شراقة إ لي في دراستي وفي حياتي راحة روحي وسكينة فؤادي إلى نعم المعينون

ي ثمرات المستقبل ترنيم وأسرار ة عينالصباح وريحانة البساتين نبض قلبي وقر

  الء ومرام وإياد وعبد الرحمنوآ

  هذه الدنيا وأبقاهم خير أمل في فلذات كبدي حفظهم اهللا ورعاهم

  وإلى

   رفيقات الطفولة الغاليات على قلبي أخواتي العزيزات

  وإلى

عبد الفاضل تيسير ُألستاذ الدكتور لرسالة، نعم المشرف ونعم المربي ا مشرف هذه ا

 لحظة عن تقديم اإلرشاد والتوجيه والدعم والمساندة في إنجاز هذا  الذي لم يتواناهللا

  .العمل المتواضع 

 . والتقدير  الحبمع فائق أهدي ثمرة جهودي وسهر ليالي، لهم جميعاً 

  



 

 أ 

 

  

  

  :قراراإل

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة                
ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيـة درجـة              أه حيثما ورد، و   يلإباستثناء ما تم اإلشارة     

  . ألي جامعة أو معهدعليا

  

  : .............التوقيع

  

  )القاضي(  نوال صالح أحمد حسين:االسم الرباعي

  

  2012 / 5 / 20: التاريخ
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  الشكر والتقدير

 َوأَنْ أَعَملَ َرب أَوِزعِني أَنْ أَشكَُر ِنعَمَتَك الَِّتي أَنَعمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ( :الحمد هللا القائل في محكم تنـزيله

   ).19آية : النمل() َصاِلًحا َترَضاه َوأَدِخلِْني ِبَرحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني
أحمده أعانني ووفقني إلى إتمام هذه الدراسة، الذي راً يخأفالحمد والشكر والمنّة هللا عز وجل أوالً و

، والصالة والسالم على نعمائهاته، وجليل  وعظيم سلطانه، وكمال صف وجهحمداً كثيراً يليق بجالل
 وعلى آله وصحبه هللاعبد أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، وسيد األولين واآلخرين سيدنا محمد بن 

  : وبعد . أجمعين 
ة يضع الباحث بين أيدي كثير من أهل الفضل، وفي هذا المقام أتقدم فإن القيام بأية دراسة علمي

قدير وعظيم االمتنان إلى أصحاب األيادي البيضاء والجهود المخلصة الذين بجزيل الشكر وفائق الت
درسي قسم الدراسات العليا في  كلية التربية في : بالذكرأسهموا في إنجاز هذه الدراسة؛ وأخصم 

درسي تخصص قسم األساليب وقسم اإلرشاد النفسي والتربوي الذين كانوا جامعة القدس متوجين بم
هللا، الذي شجعني وساندني ا الفاضل تيسير عبد لدكتوراألستاذ احتذى بهم وعلى رأسهم  ياً حياًنموذج
األخ والزميل الدكتور نادر وأتقدم بالشكر الجزيل إلى . أن خرجت بهذا البحث المتواضعإلى 

رض الوطن وقد إلى أة  الذي طالما ساعدني ووجهني طوال فترة دراستي فأتمنى له العودشوامره
ي الفاضل األستاذ سالمة ناصر المرب وإلى الدكتور القدير خميس أحمد ريان وتحققت جميع أمنياته

أعضاء لى جميع إو.  والتقدير االحترام مني كل الشكرمالهوقواعدياً  لغوياً بتدقيق رسالتي ا قامالذان
الهيئة التدريسيوأعضاء الهيئة ات وعمداء الكلياترة، ممثلة باإلداة في الجامعات الفلسطيني 

اقتراحاتهمة، الذين أعطوني الكثير من وقتهم، واهتموا كثيراً في أن تكون دراستي مميزة بالتدريسي 
والى الدكتور القدير كامل كتلو الذي ساعدني في بعض االقتراحات لكتابة نتائج وتوجهاتهم، 

في توزيع واستعادة جميع االستبانات في الدراسة، وإلى األستاذ عدي ضراغمة الذي ساعدني 
 التربية وعلم النفس في الجامعات إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في أقساموالجامعة األمريكية، 

 في ياالسكرتيروالى جميع أقسام   التي تخص دراستي،المقاييسالفلسطينية الذين قاموا بتحكيم 
 وجمعها كما وأتقدم بعظيم المقاييسي متابعة تعبئة ذين ساعدوني كثيرا فالجامعات الفلسطينية ال
 رئيس وأعضاء اللجنة االقليمية للتأهيل الذين سمحو لي بمتابعة الدراسة اثناء الشكر واالمتنان إلى

 الذي ألستاذ وليد حمدانوأخص بالذكر ا البرنامج  ممثلين بمدراءزمالئي في العمل فترة العمل وإلى
لى جميع من إووزميالتي العامالت، عبد السميع الشيخ ائما والدكتور كان الداعم والمساند لي د

 فلهم جميعا أوجه أسمى آيات الشكر . دراستيأنجز أن استطعت أن إلىساعدني ولو بالقليل 
  .واالحترام والتقدير
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  :مصطلحات الدراسة اإلجرائية
مة التي يكون هي الحالة النفسية العامة أو الصحة النفسية السلي  :  الصحة النفسية

صف باإلمكانات والطاقات التي تساعده على فيها الفرد قد اتّ
تحقيق ذاته، فيشعر باالرتياح والكفاية، والسعادة، وتحقيق 

 ). 2009الخالدي،.(النجاح والتفوق في مجاالت حياته المختلفة 
عضو الهيئة ف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها عرتُو

على لفلسطينية والذين شملتهم العينة، التدريسية في الجامعات ا
   .الدراسةهذه مقياس الصحة النفسية المعتمد في 

  

 Quality ofنوعية الحياة 
life  
  

،   والتنعم والسعادة في الحياة    ر به الناس عن الرضى    يعبمفهوم    :
إذ ينظر األفراد إلى أنهم إذا أشبعت حاجاتهم ورغباتهم فـإنهم           

م وتختلف النظرة لكل فرد بالنـسبة       يعبرون بالنوعية عن حياته   
ه من النادر أن يحصل األفراد على       لنوعية الحياة ومع ذلك، فإنّ    

  ). 1992فرجاني،.(اع لحاجاتهم ورغباتهم بصورة كليةإشب
 بالدرجة التي يحصل عليهـا       في هذه الدراسة،   جرائياإتعرف  و

ات الفلسطينية الذين شـملتهم     الجامععضو الهيئة التدريسية في     
  هـذه   على مقياس نوعية الحياة المعتمـد فـي        ة الدراسة، عين

  .الدراسة
      

 الـذين   في الجامعـات الفلـسطينية    أعضاء الهيئة التدريسية    هم    :  أعضاء الهيئة التدريسية 
ادة  مـن حملـة شـه      )نـاث الذكور واإل (  بدوام كامل  سونيدر

وهم علـى رأس    هم الدراسة   تشملوالذين   ،الماجستير والدكتوراه 
األول مـن   في الفترة الواقعة ما بين بداية شهر كـانون          عملهم  

 حتـى   2011/2012في العام الدراسي     الفصل الدراسي األول  
 العام الدراسـي     الفصل الدراسي الثاني من    فينهاية شهر آذار    

أعضاء الهيئـة التدريـسية      استثناءتم  و  2011/2012 الحالي
ـ          الذين يداومون  صحة  بدوام جزئي حتى ال يعـزى مـستوى ال

ت وذلك حـسب سـجال     . ُأخرى  نوعية الحياة لعوامل   أوالنفسية  
  .)(2010/2011  سنةيوزارة التربية والتعليم العال

  
  



 

 د 

لخصالم:  

 نـة مـن    عي  وعالقتها بنوعية الحياة لـدى     ،ستوى الصحة النفسية  مإلى  هذه الدراسة التعرف     هدف

لتعرف علـى أثـر     حث العالقة بينهما وا   والى ب " التدريسية في الجامعات الفلسطينية     الهيئة   أعضاء

الدرجـة  ومنطقـة الـسكن،     والحالة االجتماعية،   والعمر،  والجنس،  : بعض المتغيرات الديمغرافية  

  .الدخل الشهريوالتخصص، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، والعلمية، 

ـ  أعضاءدرسة من    وم اًدرسم) (213 تكونت عينة الدراسة من   و تـم  يـث   ، ح ة التدريـسية   الهيئ

  . لدراسةالكلي لمجتمع المن ) (11.4% نسبتهما ب، العشوائيةالطبقية العينة  اختيارهم بطريقة

كمـا  , الدراسـة في تطبيـق    رتباطي  االاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي     ولتحقيق أهداف الدراسة    

مقياس و )ت.ب ،مكاوي (إعدادمن   للصحة النفسية    مقياس :، وهما  التالية لدراسةمقاييس ا  استخدمت

  . )2006وكاظم  ،منسي(إعداد   منلطلبة الجامعةجودة الحياة 

فـسية ونوعيـة الحيـاة      ة بين كل من الصحة الن     أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائية دالّ      و

أعـضاء الهيئـة    مستوى الصحة النفسية عند     ة، وبالنسبة ل   هذه العالقة عالقة طردي    نوأبعادهما، وأ 

. حة النفـسية  هم يتمتعون بدرجة متوسطة من الـص      ن بأنّ  فقد تبي   الفلسطينية تالجامعاالتدريسية في   

) 0.259(معيـاري   الحراف  ناالو) (2.301وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية كان       

      3.843( المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة كانـت          أما بالنسبة لنوعية الحياة فأظهرت النتائج بأن (

 على أن مستوى نوعية الحياة لدى أفراد عينة الدراسة جـاء            وهذا يدلّ ) 0.604(اري  وانحراف معي 

  .بدرجة عالية

على كل من الصحة النفسية ونوعية الحياة  فقـد أظهـرت              المستقلة أثر المتغيرات ب فيما يتعلق ا  أم 

: رات التاليـة  متغيللعزى  تُ الصحة النفسية     في درجة  إحصائيا دالة   فروقنتائج الدراسة بأنه ال يوجد      

التخصص والرتبة العلمية،   والدرجة العلمية،   ومنطقة السكن،   والحالة االجتماعية،   والعمر،  والجنس،  



 

 ه 

 سـنة ) 45‐54( مـن الفئة العمرية    لصالح   ، متغير العمر  إحصائياجدت فروق دالة    وبينما  العلمي،  

   .سنة) 11‐15( الواقعة ما بين الخبرة ذويلصالح ومتغير سنوات الخبرة 

 ةحة النفـسي   لكل من المتغيرات التالية بالنـسبة للـص        األبعاد فروق في    وجودكما أظهرت النتائج      

 لـصالح  الرتبة العلميـة  ، و النفسي لصالح سكان المدينةناألميوجد فروق في بعد  :  منطقة السكن ف

 سنة) 11‐15( لصالح ذوي الخبرة الواقعة ما بين        عد الرضا عن الذات   يوجد فروق في ب   المحاضر و 

مع األستاذ المـساعد ولألسـتاذ المـساعد مـع االسـتاذ             لصالح المحاضر    عد األمن االقتصادي  وب

 .المشارك

 لكل مـن المتغيـرات      حصائياًعدم وجود فروق دالة إ     النتائج   أظهرتأما بالنسبة لنوعية الحياة فقد      

التخـصص والـدخل    ولمية،  الرتبة الع والدرجة العلمية،   ومنطقة السكن،   والعمر،  والجنس،  : التالية  

  . الدكتوراه فقط شهادةمن االقتصادي لصالح  األ في بعد فروق دالة احصائياًبينما وجدتالشهري 

أعضاء الهيئة التدريسية    رفع مستوى    أهمها الباحثة بعدة توصيات     أوصتوفي ضوء هذه النتائج فقد      

 مشكلة تواجههم   أو صعوبة   أية حّل ومحاولة   لعلمي واالقتصادي والترفيهي  الجامعات الفلسطينية ا  في  

والقيام بالعديـد   ،   لتحقيق العملية التعليمية وفق نظام النوعية والجودة       األكبر الفرصة   همئإعطابهدف  

 كافة شرائح   أو الطلبة   أو حث في نوعية الحياة سواء ألعضاء الهيئة التدريسية       من الدراسات التي تب   

  .المجتمع
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The Title of the Thesis: Psychological Health and its relationship to life 
standard of the teaching staff members at Palestinian universities. 

Prepaerd by: Nawal Saleh Ahmed Hussein (Al-Qadi) 

Supervisor’s Name: Professor Taysir Abdullah 

Abstract: 

This study aims to identify the level of psychological health and its 
relationship to life quality of a sample of teaching staff members at 
Palestinian universities  and to examine the relationship between them and to 
identify the impact of some demographic variables: sex,  age,  marital status, 
residential area,  academic level,  years of experience,  academic rank,  
specialization  and  monthly income. 

The study sample was consisted of (213) male/female teachers of  the  
teaching staff members, whereas they were selected in the way of  Random 
Class Sample, with a rate of (% 11.4) of the  total community  of the study.   

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 
relational approach  in applying  the study, and she used  the following two 
measurements of the study:  a scale for  psychological health  prepared by 
(Makkawi, B.T) and  the scale of life quality for university students  prepared 
by (Mansi,  and Kazem 2006)  attached within the study indexes, index No. 
(8).  

The results of the study showed a statistical significant relationship between 
each of the psychological health and life quality and their dimensions, and 
that this relationship is direct, and for the level of the psychological health of 
the university teachers, it appeared that they enjoy a fair degree of 
psychological health. The results showed that the arithmetic average of the 
total degree was (2.301)  and  the  standard deviation was (0.259). For  the life 
quality, the results showed that the arithmetic average of the total degree was  
(3.843) and a standard deviation (0.604) and this indicates that the level of life 
quality of members of the study sample came with a high degree. 

Concerning to the impact of independent variables on both psychological 
health and life quality, the results of the study showed that there were no 
statistical significant differences in the degree of  psychological health that 
are due to the following variables: sex, age, marital status, residential area, 



 

 ز 

academic degree, academic rank and scientific specialization,  while  
statistical significant differences were found for the age variable in favor of 
the age group (54-45 ) and the years of experience variable in favor of those 
who have  experience  of (11-15) years.  

The results also showed differences in the dimensions of each of the 
following variables for the psychological health, as for the residential area: 
there are differences in the psychological security dimension in favor of the 
city residents, and as for the academic rank  in favor of the lecturer, and  there 
are differences in the self-complacency dimension in favor of those who have 
experience of (11-15) years, and the dimension of the economic security in 
favor of the lecturer with the assistant teacher and for the assistant teacher 
with the associate professor. 

 As for the life quality, the results showed absence of statistical significant 
differences for each of the following variables:  sex,  age,  residential area, the 
academic degree, the academic rank,  specialization and monthly income,  
while I found  statistical significant differences in the economic security 
dimension in favor of only PhD degree. In light of these results, the researcher 
recommended a number of recommendations, the most important of which is 
to improve the scientific, economic and recreational level of the teaching staff 
members in the Palestinian universities,  and trying to solve any problem or 
difficulty they face in order to give them are the greatest opportunity to 
achieve the educational process according to the quality and distinctive 
system,  and doing many research studies that research the quality of life, 
either for teaching staff members or students or all the segments of society.   
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  الفصل األول

_______________________________________________  

  تها خلفية الدراسة وأهمي

  

   :المقدمة 1.1

ير على كافة األصعدة الثقافيـة واالقتـصادية        يعيش اإلنسان في وقتنا الحاضر في عالم سريع التغّ         

ـ م وهذا التغير السريع أفرز وقائع متعددة ومستجدة         ،الخ...واالجتماعية والعلمية    يتطلـب مـن     ام 

بها حتى يتمكن من التأقلم معها وتشر      ، في بنيته النفسية والفكرية     أن يحدث تغييراً   ،اإلنسان المعاصر 

 فمثال هناك ثورة تكنولوجية وعلمية وانفجار معرفي غير مسبوق وضع الـدول فـي   ،يجابيإبشكل  

كبر قدر من المكاسب الماديـة،      أتحصيل   : منها ،ديدين لتحقيق أهداف مختلفة   حالة تنافس وتسابق ش   

الل مراكز مرموقة في سباق الحـضارة       وبسط النفوذ والسيطرة، والوصول الكتشافات جديدة، واحت      

 ومادتها هو اإلنسان أيضا لذا لـن تـؤتي          ،الخ علما أن هدف هذه التغييرات مجتمعة هو اإلنسان        ...

بصحة نفـسية وعقليـة     ) بصفته المتلقي لها  (هذه التغييرات ثمارها وتحقق أهدفها إال بتمتع اإلنسان         

  .عة له على ذلكجيدة وبيئة اجتماعية وعلمية مناسبة وداعمة ومشج

وتسعى الصحة النفسية جاهدة إلى الوصول بالفرد للرضا واالنسجام النفسي واالجتماعي والروحاني            

 وبالتالي ال يمكن للعلم أن يحقق أهدافه بعيدا عن الصحة           ،لتحقق مستويات عالية من العلم والمعرفة     

   .والمعرفة النفسية وال يمكن أن تتحقق أهداف الصحة النفسية بعيدا عن العلم 

  

يجابي في قياس وفهم وبناء مكامن القوة اإلنـسانية وفـضائلها    الغاية األساسية لعلم النفس اإل وتتمثل

بناء التمكين الشخصي وحسن الحـال      أيضاً   وصوال إلى تطوير الحياة الجيدة، ومن أهدافه         ،المدنية
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الحال فهو يرتبط بتعزيز الـصحة       أما حسن    ،الذاتي في الحياة، والتمكين يتمثل في التفكير االيجابي       

النفسية وصوالً إلى بناء الحياة الطيبة مثل الرضى، والتفاؤل، واألمل، واالنطالق، والدافعية الذاتية،             

  ).2005حجازي، (والسعادة، واألمن النفسي، والمهارات االجتماعية 

  

 تـسمح للفـرد بتحقيـق       حالة من العافية التي    :منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها     وتعرف  

قدراته والتعاطي مع ضغوط الحيـاة اليوميـة، والعمـل بجديـة وبانتاجيـة تمكنـه مـن إفـادة                    

  ).WHO,2007.(مجتمعه

  

شهدت السنوات األخيرة اهتماما متزايداً في مجال علم الـنفس بدراسـة مفهـوم نوعيـة الحيـاة                  

، والسعادة، ومعنى الحياة، وفعالية     والمتغيرات المرتبطة به مثل الرضا عن الحياة، واألمل، والحب        

الذات، وإشباع الحاجات وذلك في إطار علم النفس اإليجابي، الذي يبحث في  الجوانب اإليجابية في                

حياة الفرد والمجتمع ليصل بهما إلى الرفاهية بعد أن تجاهل علماء النفس لفترات طويلة الجوانـب                

ـ       اإليجابية لدى اإلنسان وكان كل اهتمامهم بالج       ة وانب السلبية، كما تعددت استخدامات مفهوم النوعي

نوعية الحياة، ونوعية التعليم، ونوعية اإلنتاج، ونوعية المستقبل، ونوعيـة          : في كافة المجاالت منها   

       ألي برنـامج مـن بـرامج        ة هدفاً العمل، ونوعية السكن، وغيرها من المجاالت، وأصبحت النوعي 

 ). 2008،عبد اهللا(الخدمات المقدمة للفرد 

  

حياته ال تقتصر   فمقومات لهذه الحياة،    توفير   من    في سعادة وهناء؛ ال بد     إلنسان ويحيا اوحتى يعيش   

، وإنما تتعداها لتشمل كل ما يحسن نوعيتها،         فحسب ألساسية والضرورية لبقائه  اعلى تلبية الحاجات    

ة واالجتماعية، مع ما تتـضمنه      وامتيازه عن باقي المخلوقات، كالمقومات العقلية والنفسية والوجداني       
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من قدرته على التفكير اإليجابي وعالقاته االجتماعية المميزه ومعتقداتـه الدينيـة وقيمـه الثقافيـة                

لـشيء الـذي    تمكن كل شخص من أن يحدد ما ا       ي واالقتصادية لكي    ،والحضارية وأوضاعه المالية  

 حياة اإلنسان شـيء مـن النوعيـة         ، لذلك ال بد أن يكون في        في الحياة  يحقق له السعادة والرضا   

  ). 2011، وعبداهللاكتلو،(والجودة لتحقيق ذلك 

  

أن   دركون      ة كالً من العامبطريقة واحدة وهـي أن يكونـوا       "الحياة الجيدة   " وأصحاب الطبقة العليا ي

؛ إذ يقول بعض الناس شيئا ما، فـي حـين يقـول     كبيرسعداء، ولكن مكونات السعادة عليها خالف 

 الرجل نفسه يقول أشياء مختلفة في مختلف األوقات، فعندما          ، ومن الشائع كذلك أن     ذلك رآخرون غي 

يقع فريسة المرض فإنه يعتقد أن السعادة هي الصحة، وعندما يكون فقيرا يرى أن الـسعادة هـي                  

الغنى، وعندما يكون سجينا يرى أن السعادة هي الحرية، وعندما يكون مسافراً يرى أن السعادة هي                

   ). 1992فرجاني،( عودة إلى ارض الوطنال

  
 عن الحياة بشكل عام يحـددها الـشخص         ا تعني اإلحساس باالرتياح والرض    :نوعية الحياة لذلك فإن   

 عملية تكامل الجانبين الفسيولوجي     تعرف بأنها ة الحياة   نوعينا فإن   ومن ه . نفسه الذي يخضع للتقييم   

بمستوى الراحة واالستقرار والطمأنينة في أحـضان       والنفسي ليشكال المؤشر األقوى على االهتمام       

  .)(Meeberg,1993تام ورفاهية متطورة، في مجاالت الحياة المختلفةا اآلخرين برض

  

حظيت باهتمـام  حيث من المفاهيم الحديثة نسبيا، ) Quality of Life(ويعتبر مفهوم نوعية الحياة 

ين والعلماء، ودراساتهم التي تتعلق بالعديد من       خاص في اآلونة األخيرة، وال سيما في نقاشات الباحث        

ن  الـسيكولوجيو   أو فـسيولوجية، ويهـتم     ةكانت نفسي أقضايا الحياة المختلفة، كقضايا الصحة سواء       
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 عن الحياة وباإلنفعاالت اإليجابية، وهناك حاالت ذاتية تختلـف كيفيـاً بـين              الشعور بالرضا بزيادة  

 من مصادر مختلفـة مـن        من الشعور بالرضا   صلون على درجة  األفراد، فاألفراد المختلفون قد يح    

وليس . األصدقاء، أو الموسيقى، أو ممارسة التدريبات البدنية، أو الجنس، أو كسب النقود، أو العمل             

للسيكولوجي أن1993 ارجايل،( أيها أحسن أو من الذي يتمتع بنوعية حياة أفضل  يقر. (  

  

ي شائع يقصد به إحساس عام بالرفاه، يتـضمن جوانـب مـن             ومفهوم نوعية الحياة مفهوم افتراض    

السعادة، والرضا عن الحياة، بشكل عام وهو مفهوم واسع وذاتي أكثر من كونـه مفهومـاً محـدداً                  

ه ومعدل إنتاجه مرتفعين    ؤن المدرس الذي يتمتع بالصحة النفسية الجيدة يكون أدا         لذلك فإ  وموضوعياً

  .  ) 1993 ارجايل،(ضطرابات النفسيةلديه بعض االممن بغيره تمت مقارنته إذا ما 

وتُعتبر الجامعة  مؤسسة مجتمعية من مؤسسات البناء في كل مجتمع وهي بمثابة العقل المفكر فيه،                

ة ة واالجتماعي ة والتكنولوجي ة منها والمهني  العلمي: (ويقع على عاتقها مهام عظام في مختلف المجاالت       

للجامعة وظائف أساسية أهمهـا اإلعـداد األكـاديمي والمهنـي والثقـافي             و). الخ...ة  واالقتصادي

  .واالجتماعي لطلبة البحث العلمي، وكذلك المشاركة في خدمة البيئة وتطوير المجتمع وحل مشكالته

  ).2005 ،عبد السالم (

  

   كعالقـة  قته بالجامعـة  المدرس الجامعي يعتبر ركناً أساسياً مهماً  فيها، وعال      وكما هو معروف فان 

 فهو يمثل الركيزة األساسية التي يعتمد عليها في تحقيق وظائف الجامعة، ولهذا فان              ،الجسد بالروح 

مهنته تعد من بين أرفع المهن وأرقاها في جميع المجتمعات، وتبذل الجامعات جهدا كبيرا  في إعداد                 

  والتفكير والبحث تتكللّ   الطالب وتدريبه وفقا لسياسات وبرامج خاصة تأخذ سنوات طويلة من الجهد          

  ).   2005،عبد السالم(  في النهاية بالحصول على أعلى الدرجات العلمية
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وإذا كان مدرس الجامعة بوجه عام له مكانته المتميزة الرفيعة، فان هذه المكانة تزداد رفعةً  عندما                 

إعداد الـشريحة   في   ألن مدرسي الجامعات هم العنصر المهم        ،يقوم المدرس بدوره على أكمل وجه     

الطبيب، ك الجديد    عاتقها بناء الوطن وإعداد النشىء     المهمة  وأصحاب العقول المتعلمة التي يقع على       

اريع وحماة الوطن   وتكوين اُألسر المتعلمة والواعية وأصحاب المش     الزواج  والمهندس، واإلداري، و  

ة الـسعاد واة ملؤهـا األمـل      ما يسهم في صحته النفسية وتمتعه بحي      الخ، لذلك يجب توفير كل      ....

أن نجاح مدرس الجامعة يرتبط بعوامل كثيرة منها ما يتعلق في طبيعة مهنته وفي ظروف                ،والرضا

وبيئة عمله ومنها ما يتعلق في شخصيته ومستوى كفاءته المهنية، وجميع هذه العوامل تؤثر عليـه                

ى  عن أدائه ومستو   عوره بالرضا مستوى صحته النفسية وش    كما تؤثر على     ،بصورة سلبية أو إيجابية   

إيجابا على الطالب الجامعي الذي يقوم بمحاكاة مدرسه  بشكل مباشر           هذا األداء، الذي يؤثر سلبا أو       

  أو غير مباشر

  ). 2005عبد السالم،  ( 

  

 الجامعات القتها بنوعية الحياة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في          الوقوف على الصحة النفسية وع     إن

الجامعة مؤسسة مجتمعيـة لهـا أهميتهـا        وذلك ألن    ،من أهم عناصر ومرتكزات التعليم    نية  الفلسطي

وبناء أبناء الوطن كال حسب وجهتـه وميولـه         هم في تأهيل    ات المجتمع التي تس   المتميزة بين مؤسس  

  .وإمكانياته العلمية منها والعملية

 يجـب أن يكـون مـدار       تهم  عية حيا نوو النفسيةأعضاء الهيئة التدريسية    بصحة   االهتمام   لذلك فان

ة اً في نجاح العملي    عامالً مهم  الجامعي تُعد عضو هيئة التدريس    اهتمام صانعي القرار، ألن شخصية      

ة عـضو هيئـة     غرس السلوكيات المرغوبة، وشخـصي     به ل  ليمية باعتباره أفضل أنموذج يحتذى    التع
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ي نفوس الطلبة وسلوكياتهم بما يمكـنهم مـن          ف يجابياًفاعل المعطاء تترك أثراً إ     ال التدريس الجامعي 

  .والمادة التعليمية والحياة بشكل عاموأعضاء الهيئة التدريسية تكوين اتجاهات إيجابية نحو الجامعة 

  

إن      من واجب الجامعة أن تدعم الص  ال يتـأتى إال باالهتمـام أوالً بالـصحة          ة للطلبة وهذا  حة النفسي 

وتحقيق رضاهم النفسي واستقرارهم وخلق الظروف المناسبة التي        ة  ألعضاء الهيئة التدريسي  النفسية  

 واألمن والطمأنينة نظراً لتأثيرهم الكبير على طالبهم وعلـى صـحة            اتمكنهم من إحساسهم بالرض   

 طالبهم النفسي  الدراسات التي تناولت موضوع    نعدام  ال ونظراً.  ال يعطيه  ئاً من ال يملك شي    ة أيضا ألن

الص نوعية الحياة ة و حة النفسي     وقلة المراجع  ة في الجامعات الفلسطينية     لعينة أعضاء الهيئة التدريسي

  . موضوعهذا الدراسة تناولت فيها هذه الموضوعات قامت الباحثة بالعربية التي تناولت 

  

لجامعـات  اأعـضاء الهيئـة التدريـسية فـي         من هنا سعت هذه الدراسة للتعرف على مدى تقدير          

ة حياتهم، ومدى تقديرهم لمستوى الصحة النفسية الذي يتمتعون به، والعالقة بـين             الفلسطينية لنوعي 

  .هذين المتغيرين باعتبارهما ذَوي تأثير مهم في العملية األكاديمية

  

  : مشكلة الدراسة2.1

 اهتمام   لذا تطور  ساسياً لكل شخص؛  ل هدفا أ  ة تمثّ مستقرة  حة نفسي يق ص تحقلى  إ للوصول   إن السعي 

ة ة اإلنـساني  يجابيـة الشخـصي   د علـى إ   لنفس في السنوات األخيرة في الموضوعات التي تؤكّ       علم ا 

ما يطلق عليه معنى الحياة فـضالً عـن          أو) نوعية الحياة (األصيلة كالمفهوم الذي يتم دراسته اآلن       

   . واألمل  والسعادة والمسؤوليةانتماء والرضالمفاهيم أخرى غيرها كالحب والعطاء واإلخالص وا
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و سجن  أحوادث مؤلمة من قتل      بناء الشعب الفلسطيني من   أ بها    للظروف والحوادث التي يمر    ونظراً

كل ذلـك يـؤثر علـى       ساعات طويلة    الوقوف على الحواجز العسكرية       أو  للبيوت هدٍمإبعاد أو   و  أ

ـ       أعضاء الهيئة التدريسي   ،فئاته ومنها بكافة   الفلسطيني   شرائح المجتمع   ةسطينية فـي الجامعـات الفل

ان هؤالء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية        والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يستطيع       

  ة تحت كل هذه الظروف؟ دون مؤثرات نفسيم حياتهوايعيش

حـداث الحيـاة     أل واهتمامها ومتابعتهـا  رشاد النفسي واالجتماعي    وبحكم اختصاص الباحثة في اإل    

مـن   نقابات العاملين بالجامعات وجدت      ضرابات التي تعلنها  اصة اإل وبخالمهنية بمختلف القطاعات    

   األهمية دراسة موضوع الصح ة وعالقتها بنوعية الحياة حتى يتم االسـهام بتحـسين واقـع            ة النفسي

  .المهنة التدريسية التي لها أثر مباشر على طلبة اليوم الذين هم قادة المستقبل 

  

هـا   وثيقا مع الكثير من المفـاهيم ومـن أهم  رتبط ارتباطاًية ة النفسي مفهوم الصح  أنوتعتقد الباحثة   

ـ   التي تنتج عن النمو المتكامل للشخصية اإلنسانية بجوانبهـا النفـسي           مفهوم نوعية الحياة   ة ة والعقلي

  .  جتماعية والجسميةواال

  

 كما أن     هذه الدراسة تتناول جانباً مهم    اً وجديداً من قضايا الصح وعالقتهـا   ،ة مـن جهـة    ة النفسي 

بنوعية الحياة من جهة أخرى، وحسب توقعات الباحثة فإن هذه الدراسة لم يتطرق لها البـاحثون                

راسـة هـذين     د نالعرب في الوطن العربي بشكل عام والباحثون الفلسطينيون بشكل خـاص وأ           

  .م الباحثة الجامعات كانت األولى على حسب عل لعينة أعضاء الهيئة التدريسية فيالمتغيرين

  

  : نصه والذي اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي مشكلة الدراسة تنحصر في نإوعليه ف
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ة في الجامعـات    الهيئة التدريسي   أعضاء لدىنوعية الحياة   ة و ة النفسي  الصح عالقة بين هل توجد   

ة؟ الفلسطيني  

  

3.1 ة الدراسةأهمي:  

1.3.1 األهمية للدراسةة النظري     

1 .  ة ه تأتى أهمي      وحيـاة   ،فـي حياتنـا   ة وذات تأثير كبير     ذه الدراسة أيضا من اهتمامها بفئة مهم 

 بـه    وما يقومون  ،ة الفلسطيني  الجامعات فئة أعضاء الهيئة التدريسية في    ال وهي   أبنائنا الطلبة أ  

لجموع الطلبة  ة  من أدوار مختلفة في تحقيق أهداف الجامعة، إضافة لما يمثلونه من قدوة حسن            

ومـن هنـا   . يال المستقبل وقاعدة الصرح التعليمي الذي تعقد عليه اآلمال مستقبالً      الذين هم أج  

        ة إلى معرفة العالقة بين الصحكانت هناك حاجة ملح ة ونوعية الحياة والتعرف علـى      ة النفسي

   تأثير بعض العوامل الشخصي ة على ه  ة والوظيفي   نة من أعضاء الهيئـة     ذين المتغيرين لدى عي

ة فيالتدريسية في الضفة الغربية الجامعات الفلسطيني .  

ـ     ة أ ة النفسي  في مجال الصح   اً ومهم اًديد ج اًجانبناولت الدراسة   ت . 2 ة الحيـاة   ال وهو مفهـوم نوعي

  وتأثيره على الصح ة، وبالتالي فإنها تلفت انتباه الباحثين العرب بشكل عام والبـاحثين           ة النفسي

 . ة الحياةنوعيالفلسطينيين بشكل خاص إلى أهمية دراسة 

  

2.3.2 األهمية للدراسةة العملي : 

1 . المجتمع  إن    أو  هم بشكل مباشـر  التي تس  واألزمات األحداث في العديد من      الفلسطيني الذي يمر

فـي  ة  أعضاء الهيئة التدريسي   وما   ، لكافة شرائح المجتمع   النفسي في تدهور الوضع     غير مباشر 

 ألنهم   بها  اهتمامها إلى أهمية هذه الدراسة تعود      ، فإن ة منهم  شريحة مهم  إالة   الفلسطيني الجامعات
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 فهم الشريحة المهمة    ،ضر والمستقبل اهم قاعدة الصرح التعليمي التي تعقد عليهم اآلمال في الح         

الرائـدة   و الواعيـة  تحـوي الكـوادر      ة للجامعة إذا لم تكن    حيث ال قيم  ،  ا به نبدأ أنالتي يجب   

اً  كان فاقـد    إذا  الجامعي لطلبته  المدرس يقدمه أنمكن   فما الذي ي   الوإالمميزة والقدوة الحسنة،    و

له أن يبدع إذا لـم يكـن         فكيف    كل التكنولوجيا والخطط العمالقة،    أمامه فلو وضعت    ،حماسلل

يتمتع ألن طاقة الروح والـنفس     وذلك   ؟إليهاة النفسية السليمة ونوعية الحياة التي يصبو         بالصح

نتماء  وما هذه الدراسة  إال محاولة متواضعة فـي           بة في العطاء واال    تشعل فتيل الرغ   هي التي 

دى تمتع أي شـريحة     على حدود الصحة النفسية وم    ومن المهم جدا أن يتم الوقوف       . هذا اإلطار 

 فمـا   وإاللها من أهمية على كافة األصعدة الحياتيـة           الفلسطيني بها، وبما   من شرائح المجتمع  

الطلبـة  علـى   تلقائيـاً   الجامعي بشكل خاص يـنعكس      لتدريس   نفسية عضو هيئة ا    ينعكس على 

  .  الجامعيين بشكل عام 

2 . إن    قادرة على تحديد مكـامن الخلـل        ت وأصبحت تقود العالم اليوم كانت      كل الشعوب التي تقدم 

  .  التخفيف من االضطرابات النفسية حتى يتممعالجتهاو

 إدرارة الجامعـات   بشكل عام و  لتعليم العالي   وزارة التربية وا  تعمل هذه الدراسة على لفت انتباه        . 3

ة والعـاملين فـي الجامعـات       الهيئة التدريـسي  أعضاء  بشكل خاص إلى السعي لتحقيق مطالب       

والعمل على تحقيق مطالبهم وتحسين صحتهم النفسية ونوعيـة    ،واالهتمام بهذه الفئة  ،ة  الفلسطيني 

ر على طلبة الجامعات وهي شريحة تمثل       ة قصوى في التأثي    لما لهذا الموضوع من أهمي     ،حياتهم

 بمستوى   كبيراً  يرتبط ارتباطاً  ن عطاء عضو هيئة التدريس     من أبناء المجتمع أل    نسبة كبيرة جداٌ  

 .صحته النفسية ونوعية حياته 
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ة الفلسطينيالجامعات  ة في   ون على درجة تقدير أعضاء الهيئة التدريسي      ر سيتعرفّ  صانعي القرا  نإ . 4

 نتائج هذه الدراسة ستكون بمثابة موجـه        ن، وبالتالي فإ  ة حياتهم ونوعية  نفسياللمستوى صحتهم   

 .لصانعي القرار

ز وتدعم مـستوى الـصحة النفـسية        حيث تعز الخروج بتوصيات ذات عالقة بنتائج الدراسة ب       . 5

 تـساعد   ه  نفسالوقت  وفي   أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية     لدى   ونوعية الحياة 

 .مكن أن تخرج بها الدراسة التي ية وتعالج أوجه القصورتغلب على النواحي السلبيفي ال

   أهداف الدراسة 4.1

  :تهدف هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف، وهي

 .ةالجامعات الفلسطينية في ة التدريسيأعضاء الهيّئلدى ة  ة النفسي على مستوى الصحالتعرفّ . 1

2 .  التعرة الحياة لدىف على تقدير نوعي ة في أعضاء الهيئة التدريسيةالجامعات الفلسطيني. 

3 . التعر        ف على العالقة التي تربط بين مفهوم الصح ة النفسي  أعـضاء  ة الحياة لدى    ة ومفهوم نوعي

جامعات الفلسطينيةة في الالهيئة التدريسي. 

4 . التعر     ف على الفروق في مستوى الصح العمـر،  والجـنس،   : (تقلة للمتغيرات المس  ة تبعاً ة النفسي

الرتبـة العلميـة،    وسنوات الخبـرة،    والدرجة العلمية،   ومنطقة السكن،     والحالة االجتماعية،     و

 ).الدخل الشهريوالتخصص، و

5 . التعر     العمـر،  والجـنس،   : ( للمتغيرات المـستقلة   ة الحياة تبعاً  ف على الفروق في مستوى نوعي

الرتبـة العلميـة،    وسـنوات الخبـرة،     ورجة العلمية، الدومنطقة السكن،     والحالة االجتماعية،     و

 ).الدخل الشهري والتخصص، و
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  : أسئلة الدراسة5.1

ل إلـى إجابـة عـن       ، وذلك بهدف التوص   جابة عن األسئلة الفرعية اآلتية    تحاول هذه الدراسة اإل   

  :سؤالها الرئيس، وهذه األسئلة هي

  ؟ ة ة في الجامعات الفلسطينيئة التدريسيعضاء الهينة من أعية لدى ة النفسيمستوى الصحما  . 1

2 . ة الحياة لدىما مستوى نوعينة من أ عيعضاء الهيالجامعات الفلسطينية؟ة في ئة التدريسي 

نة مـن    عي ة الحياة لدى  ة وبين نوعي  ة النفسي  بين الصح   دالة إحصائياً   هل توجد عالقة ارتباطية    . 3

 لسطينية؟لجامعات الفة في ائة التدريسيعضاء الهيأ

4 .         هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصح ة لدى   ة النفسينة من أ  عي ئـة  عضاء الهي

ة في ا  التدريسي منطقة والحالة االجتماعية،     والعمر،  وة تعزى لمتغير الجنس،     لجامعات الفلسطيني

 لشهري؟الدخل اوالتخصص، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، والدرجة العلمية، والسكن،  

عـضاء الهيئـة    لدى عينة من أ   ة الحياة   ية في مستوى نوعي   هل توجد فروق ذات داللة إحصائّ      . 5

ة في   التدريسي منطقة والحالة االجتماعية،     والعمر،  وة تعزى لمتغير الجنس،     الجامعات الفلسطيني

 ي؟هرالدخل الشوالتخصص، وة، بة العلميالرتّوسنوات الخبرة، وة، الدرجة العلميوالسكن،  

 

  :فرضيات الدراسة6.1 

هل توجد فـروق ذات داللـة        :ال الرابع والذي ينص على    الفرضيات المتعلقة بالسؤّ   . 6

   إحصائية في مستوى الصح ة لدى   ة النفسينة من أ  عي عضاء الهي  ة فـي الجامعـات     ئة التدريـسي

الدرجـة  و منطقـة الـسكن،     والحالة االجتماعية،     والعمر،  وة تعزى لمتغير الجنس،     الفلسطيني

وسنوات الخبرة، وية، العلمالدخل الشهري؟والتخصص، وة، الرتبة العلمي 
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في مستوى  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : األولىالفرضية  

الصح عضاء الهيّئعينة من أة لدى  ة النفسية في ة التدريسي  ة تعـزى لمتغيـر   الجامعـات الفلـسطيني

  .الجنس

في مستوى  )  α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال: الفرضية الثانية 

  .الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير العمرعضاء الهيئة التدريسية في  عينة من أالصحة النفسية لدى

 في مستوى   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الثالثة 

الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة     أعضاء الهيئة التدريسية في       عينة من  الصحة النفسية لدى  

  .االجتماعية

فـي  )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             : الفرضية الرابعة 

 مستوى الصح ة لدى   ة النفسيأنة من   عي  ية في   عضاء الهيئة التدريس   ة تعـزى   الجامعـات الفلـسطيني

  .لمتغير منطقة السكن

فـي  )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            : مسةاالفرضية الخ 

ة تعـزى   الجامعـات الفلـسطيني   ة في   يئة التدريسي عضاء اله أعينة من   مستوى الصحة النفسية لدى     

يةلمتغير الدرجة العلم .    

فـي  )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            : الفرضية السادسة 

 مستوى الصح ة لدى   ة النفسيأنة من   عي عضاء الهي ة في ئة التدريسي    ة تعـزى    الجامعـات الفلـسطيني

  .لمتغير سنوات الخبرة 

فـي  )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            : الفرضية السابعة 

 مستوى الصح أعينة من   ة لدى   ة النفسي عضاء الهي ة في   ئة التدريسي   ة تعـزى   الجامعـات الفلـسطيني

 .ةبة العلميلمتغير الرتّ
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في مستوى  )  α ≥ 0.05(ة عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     : الفرضية الثامنة 

الصح ة لدى ة النفسيعضاء الهيّئأنة من  عيي ة فة التدريسي  ة تعـزى لمتغيـر   الجامعـات الفلـسطيني

  .التخصص

فـي  )  α ≥ 0.05(ية عند مـستوى الداللـة       ال توجد فروق ذات داللة إحصائّ     : الفرضية التاسعة 

 مستوى الصح ة لدى   ة النفسيأينة من   ع عضاء الهي ة في   ئة التدريسي   ة تعـزى   الجامعـات الفلـسطيني

ري لمتغير الدخل الشه.  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي         :ال الخامس والذي ينص على    السّؤالفرضيات المتعلقة ب  

ة تعزى لمتغيـر    ة في الجامعات الفلسطيني   ة التدريسي عضاء الهيئّ نة من أ  عيلدى  ة الحياة   نوعيمستوى  

تبـة  الروسنوات الخبرة،   والدرجة العلمية،   ومنطقة السكن،     والحالة االجتماعية،     والعمر،  والجنس،  

والتخصص، وة، العلميي؟الدخل الشهر 

 فـي )  α ≥ 0.05(ة عند مـستوى الداللـة       ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     : الفرضية العاشرة 

الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير    عضاء الهيئة التدريسية في     أعينة من    نوعية الحياة  لدى      مستوى

  .الجنس

في )  α ≥ 0.05(ة عند مستوى الداللة     ئيال توجد فروق ذات داللة إحصا     : الفرضية الحادي عشرة  

ة تعزى لمتغير    الجامعات الفلسطيني  ة في ة التدريسي عضاء الهيئّ أنة من   عية الحياة  لدى     نوعيمستوى  

 .العمر

فـي  )  α ≥ 0.05(ة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  : ةالفرضية الثانية عشر  

ة تعزى لمتغير   الجامعات الفلسطيني ة في   ئة التدريسي عضاء الهي أة من   ن عي ة الحياة  لدى   نوعيمستوى  

  .الحالة االجتماعية
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فـي  )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : ةالفرضية الثالثة عشر  

ى لمتغير  ة تعز الجامعات الفلسطيني ة في   ئة التدريسي عضاء الهي أنة من    عي نوعية الحياة  لدى   مستوى  

  .منطقة السكن 

في )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : ةالفرضية الرابعة عشر  

ة الحياة  لدى     نوعيأنة من   عي عضاء الهي ة في ئة التدريسي  ة تعزى لمتغير الدرجة     الجامعات الفلسطيني

ةالعلمي.  

)  α ≥ 0.05(ة عند مـستوى الداللـة       لة إحصائي ال توجد فروق ذات دال    : ةالفرضية الخامسة عشر  

 ة الحياة لدى    في نوعيأنة من   عي عضاء الهي ة في   ئة التدريسي  ة تعـزى لمتغيـر     الجامعات الفلـسطيني

  .سنوات الخبرة

)  α ≥ 0.05(ة عند مـستوى الداللـة       ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     : ةالفرضية السادسة عشر  

ة تعـزى لمتغيـر      الجامعات الفلـسطيني   ة في ئة التدريسي عضاء الهي أة من   نعيفي نوعية الحياة لدى     

الرةتبة العلمي . 

في )  α ≥ 0.05(ة عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     : ةالسابعة عشر  الفرضية

ـ     الجامعـات الفلـسطيني    ة فـي  ئة التدريسي عضاء الهي أعينة من   نوعية الحياة لدى     ر ة تعـزى لمتغي

 .التخصص

في )  α ≥ 0.05(ة عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     : ةالفرضية الثامنة عشر  

ة الحياة لدى    نوعيأنة من   عي عضاء الهي تعزى لمتغير الـدخل    الجامعات الفلسطينية   ة في   ئة التدريسي

 .الشهري
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 :محددات الدراسة  7.1

تتحددات، وهيد هذه الدراسة بمجموعة من المحد:  

- دد المكاني  المح :جامعات فلسطينية  عينة مكونة من ست       وهو ،دد هذه الدراسة بمكان إجرائها    تتح

 مريكية وجامعة النجـاح    وهي الجامعة العربية األ    )الشمال والوسط والجنوب  ( الضفة الغربية    في

ـ    ،القدس في الوسط  جامعة   وجامعة بيرزيت و   ، في الشمال  الوطنية   جامعـة  م و  وجامعة بيت لح

    .الخليل في الجنوب

- زمانيالد   المحد :الواقعة الفترة   وهيالدراسة  د هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي ُأجريت فيها         تتحد

 )2011 ( في نهاية الفصل الدراسـي األول مـن العـام          )2011(ول  ما بين بداية شهر كانون أ     

   .)2012 /2011(ني من العام الفصل الدراسي الثامن ) 2012(آذار لغاية نهاية شهر و

- د البشري    المحد :كما اعتبرت عينة الدراسة التي      د هذه الدراسة بالمجتمع الذي ُأجريت عليه      تتحد 

ة الجامعات الفلسطيني  ة في ئة التدريسي  أعضاء الهي  ة من عشوائيالطبقية  ال  العينة تم اختيارها بطريقة  

 استبعاد الذين يعملون بدوام      ويعملون بدوام كامل وتم    ،الذين يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه    

   .جزئي حتى ال يعزى مستوى الصحة النفسية أو نوعية الحياة لعوامل أخرى
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  الفصل الثاني

  ابقةري والدراسات الساإلطار النظّ

  

  .ةحة النفسيق بالص التربوي المتعلّاألدب1.2 

  

  .ة الحياةيق بنوعب التربوي المتعلّ األد2.2

  

3.2ابقة الدراسات الس.  
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  الفصل الثاني

________________________________________________  

  :ابقةري والدراسات الساإلطار النظّ

ة، وماهيتهـا، ومظاهرهـا،     ة النفـسي  يل عن الـصح    التفص سيتم في هذا الفصل الحديث بشيء من      

كمـا سـيتم    . الخ...ت لها، وأساليب قياسها     يات التي تطرقّ  والعوامل المؤثرة فيها، فضالً عن النظر     

 تناول المتغي       ر التابع الثاني في هذه الدراسة؛ وهو نوعي   سيتم استعراض فية، وبعدها   ة الحياة بذات الكي 

 لمتغيرات، وذلك ليتـسنى لنـا      ابقة التي عالجت هذه المفاهيم في عالقتها بالعديد من ا         الدراسات الس

  . ومناقشتها دراسةنتائج التفسير 

  

  .ةة النفسيق بالصحاألدب التربوي المتعلّ: أوالً

  المقدمة 1.2 

  يعتبر ميدان الصح ة النفسي        أسـباب    من أهم  ، ولعلّ ة من أكثر ميادين علم النفس إثارة الهتمام الناس 

بتعبيـر  ة، أو   ة النفسي  معرفة معنى الصح   ين خاصة في  هتمام هو رغبة الناس عامة والمختص     هذا اال 

والسؤال الذي   صحة نفسية سليمة      أن يتمتع بها اإلنسان كي يكون ذا       آخر ماهية المظاهر التي ينبغي    

 المظاهر السلوكية التي ترتبط بها؟    ة غير السليمة، وما هي      ة النفسي ما هو مفهوم الصح   يطرح نفسه   

ضوء عدم وجود أعراض    ، وقد يحددونه في     )البدنية(فق األطباء بشأن مفهوم الصحة الجسمية       قد يتّ 

مرضية ومدى قيام أجهزة الجسم المختلفة بوظائفها، وهم يستطيعون قياس نشاط األجهـزة بدرجـة               

بدأت  ومن هنا . ةة النفسي ى إلى تحديد مفهوم الصح     األمر يختلف عندما نسع     إال أن  ,مناسبة من الدقة  

ة لإلنـسان،   ة النفـسي  م الـصح  الدائب الذي بذله المهتمون بدراسة مفهـو       المحاوالت، وكان للجهد  
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 فقد ينظر بعض المختـصين إلـى الـصحة          ,والوصول إلى مؤشرات عامة ثم تفصيلية في تحديده       

ر والقلق واالكتئاب   ها الحالة التي يشعر بها الفرد بخلوة من األعراض المعوقة كالتوت          النفسية على أنّ  

 شعور الفرد بعدم معاناتـه مـن         هي ,ةة النفسي  الصح نهم اآلخر بأ  بعض ويرى   ,والخوف المرضي 

سه ومع الجوانـب المختلفـة لبيئتـه         يكون في حالة من التوافق مع نف       ن وأ ،االت الصراع النفسي  ح

  ).2001لخالدي، ا(

  

  وينظر إلى الصح ها حالة من التكيف والسيطرة على المواقف المحيطة وتحويـل          ة أيضا بأنّ  ة النفسي

 ويجد الفرد معها بأنه يسيطر على انفعاالته ويـستطيع         ,حةاألخطاء إلى خطوات سلوكية سديدة وناج     

 يتصرف بحكمة   نح نفسه ولصالح اآلخرين من حوله بأ       بشكل أمثل لصال   أن يستثمر قدراته استثماراً   

  ).2001لخالدي، ا(ومروءة ويتسم سلوكه بالتفاؤل المستمر وانعدام التشاؤم 

  

 نأالب الحياة اليومية دون أن يرهق الفرد نفسه و         التعامل مع مط   في القدرة   علىالصحة النفسية   تدل  

، بل أن يبذل طاقته وفق متطلبات       يق المرجو من األهداف أو الغايات      يبذل طاقات تهدر دون تحق     ال

      ويتقبل نفسه ويـدرك تقبـل       هغير بالتزاماته نحو    اًالموقف، فيشعر بالكفاية والسعادة ويجد نفسه وفي 

ة تقترن بتوكيـد    ة النفسي ن الصح لباحثين في هذا الميدان العلمي بأ     وأكدت نتائج جهود ا   . اآلخرين له 

 الفرد لشخصي    ته ومفهومه لذاته ونظرته الموضوعبات العالم الخارجي الذي يحـيط      ة لقدراته ومتطلّ  ي

  العمل أو المدرسة أو في الجامعـة        بحيث  يعيش عالقات طيبة مع أفراد أسرته ومع زمالئه في           ,به

  .)2001خالدي، ال(
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 2.2الصحة ة النفسي :Mental Health  

تعريف الصحةة النفسي:  

إن  معنى الصح  ة يتطور بتطور الحياة العامة لإلنسان، وهذا يعني أن هناك عوامـل متعـددة    ة النفسي

ويعـود هـذا    .  نـسبياً  اً ثابت اً ثقافي اًتؤدي باإلنسان إلى تغيير مفهومه للصحة النفسية باعتباره مفهوم        

إلى تغيير معلوماتنا وخبراتنا عن الحياة التي نعيشها وما يجب أن تكون عليه من ناحية، وبما                التغيير  

  ).2009لخالدي،ا(نكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا وأهدافنا في الحياة من ناحية أخرى 

  

ا  مفهوم إن لصح ة النفسي درك لذاته عادة يتقبـل أوجـه             ة السليمة ينبثق من إدراك الذات، والفرد الم

         هذا يعنـي شـعوره بالرضـا      و. تهالقصور والضعف في نفسه، كما يقدر جوانب القوة في شخصي ،

وهي داللة سيكولوجية لدرجة شعوره بالـسعادة التـي         ) القناعة(ورضاه عن نفسه وعن حياته يعني       

 يتبـع   لة الصالبة النفسية تجعل الفـرد     ن حا أي االرتقاء للصالبة النفسية وأ    ) بلوغ االستقرار (تعني  

  ). 2009لخالدي،ا( سلوكا توافقيا ناجحا، فالتوافق هو التواضع المدرك

  

 لقد تعد  دت مفاهيم الصح ة النفسي   ة وفقاً الختالف النظري ريـة التـي تبنّاهـا      ة واألطـر الفكّ   ات النفسي

يتميز الباحثون إال أننا نجد اتفاقاً ملموساً بين العلماء على أهم الدعائم التي تقوم على أساسها، وعليه                 

هـي   تتحقق وإنما     ال مفهوم الصحة النفسية باالستمرارية والنسبية، فهي ليست ثابتة إما أن تتحقق أو           

حالة دينامكية متحركة ونسبية تتغير من فرد إلى آخر ولدى الفرد ذاته من وقت إلى آخر كما تختلف                  

   معاييرها تبعاً لمراحل النمو  ن وتغييـر المجتمعـات    لتغيـر الزمـا    وتبعـاً    ،ر بهـا الفـرد     التي يم 

  ). 2001زهران،(
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السواء  بتحديد معنى  وثيقاًة ألنه يرتبط ارتباطاًة النفسي ليس من السهل وضع مفهوم للصحهلذلك فإنّ

 ولقد أصبح مصطلح الصحة النفسية شائعاً بين عامة المثقفين شأنه في ،والالسواء في علم النفس

نهيار النفسي والهستيريا، إذ نجد قد النفسية، واال كالعذلك شأن غيره من مصطلحات علم النفس

هوم العلمي لهذه في معان ال تتفق مع المف. كثيرا منهم يستعمل هذه األلفاظ بمناسبة وغير مناسبة

سق بين وهي تنظيم متّ.  مفاهيمها ليست واضحة تماماً في أذهان الكثيرينالمصطلحات حيث إن

بحيث يسهم هذا التنظيم في تحديد استجابات الفرد الدالة , فردعوامل التوثيق العقلي واالنفعالي لل

   ). 2009الخالدي، .(جتماعي وتحقيق ذاتهنفعالي وتوافقه الشخصي واالزانه االعلى ات

  

والصح ة النفسي   أي مع    واجتماعياً  وانفعالياً شخصياً ( نفسياً  يكون فيها الفرد متوافقاً    اًة حالة دائمة نسبي 

 على تحقيق ذاته واستغالل     ، ويشعر بالسعادة مع نفسه، ومع اآلخرين، ويكون قادراً        )نفسه ومع بيئته  

    على مواجهة مطالب الحيـاة، وشخـصيته متكاملـة           ممكن، وقادراً  قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد 

وهي ليـست حالـة إسـتاتيكية    .  سوية، وسلوكه عادياً وحسن الخُلق بحيث يعيش في سالمة وأمان     

 ها حالة ديناميكية متحركة، نشطة، تتغير من فرد إلى فـرد           نّأن تتحقق أو ال تتحقق، بل إ      ا  ثابتة، إم

ندفاع والسيطرة كما يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر          ن صفات عديدة كالطول والذكاء واال     كما تتباي 

  ).2003 ، وعبد الغني،الشربيني (لدى الفرد الواحد

 

  : الصحة النفسية ودالالتها   3.2

ا تعد لصح ة النفسي   وتـرتبط   لهناء، وهي أحد عناصره الموضوعية    ة للشعور با  ة من المكونات المهم ،

وقد تناولت بحـوث    . ةلى أنها واحدة من أسبابها الرئيس     ارتباطاً وثيقاً بالسعادة، ويشيع النظر إليها ع      

 أشـارت إلـى     ي لنتائج هذه الدراسـات    ، وبين تحليل كم   القة بين الصحة النفسية والسعادة    كثيرة الع 
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هذا االرتباط كان أقوى لدى النساء وذلك عنـد اسـتخدام           . ارتباط متوسط بين االثنين   وجود معامل   

   مقاييس الشعور الذاتي بالصح ة، وتكتشف رابطة وثيقة بين المشاعر السلبية ومشاعر العناء         ة النفسي

وكمية القلق وبين سوء الصح1993 اراجيل،( ةة النفسي. (  

  

ة النفسية بالسعادة والطمأنينة  لدى الفرد بمفرده أو في عالقته بأقرانه أو عالقته بأفراد               الصحترتبط  "

 فالصحة النفسية شأنها شأن الصحة الجـسمية يجـب          .ما يتعلق بالمرأة   الحال نفسه في   مجتمعه وهو 

، النظر إليها على أنها منتهى ما يسعى إليه الفرد من خالل سلوكه وتفاعله مع الحيـاة مـن حولـه                   

 إال  حـدد ن الصحة الجـسمية ال ت     إ. وعلى هذا فهي منتهى لطريق طرفه اآلخر هو المرض النفسي         

باألداء اإليجابي للجسم وأعضائه وبالقدرة على توظيف هذا الجسم لخدمة الفرد وتحقيق أهدافه مـع               

فـي  ابي األمثل لهـا     ستخدام اإليج لسيطرة على مقدرات هذا الجسم واال     إحساسه بالمتعة من جراء ا    

  )1983الشرقاوي،( ".الحياة اليومية

  

 وتُعرف الصح التوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة علـى مواجهـة            "ة بأنها   ة النفسي

". األزمات النفسية العادية التي تطرأ عادة على اإلنسان مع اإلحساس اإليجابي بالـسعادة والكفايـة              

ظروف بيئته االجتماعيـة    لف عناصرها هي تكيف المرء مع       ة بمخت ويضيف أن وظيفة الحياة النفسي    

والمادية وغايتها في تحقيق حاجات الفرد،  وتتحقق عادة بالتعامل مع البيئة، وهذه البيئـة متغيـرة                 

 ,وهذا التغيير يثير مشكالت يقابلها اإلنسان بحاالت من التفكير واالنفعال ومختلف أنـواع الـسلوك              

 عقل الفـرد فـي      ربما تكون شديدة لدرجة خارجة عن الحد الذي يقوى        رات التي تحدث    ولكن التغي 

  .)1999أحمد ، (مقابلته والتكيف معه
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  : أهداف الصحة النفسية 4.2

 نفسه ومـع المجتمـع الـذي        ة يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع      ة النفسي ن الهدف االيجابي للصح   إ

ويتسم الفرد بالرضا عـن الـذات        ،الضطراباتلتمتع بحياة خالية من ا    وهذا يؤدي إلى ا    ،يعيش فيه 

،فيسلك سلوكا معقوال يدل على اتزانه االنفعالي والعاطفي والعقلي في ظل مختلف المجاالت وتحـت        

وبـذلك   ، التي تؤدي إلى اإلحباط أو اليأسوالقدرة على السيطرة على العوامل   ،تأثير جميع الظروف  

  ).1970فهمي،(غيره ه العيش بوفاق مع نفسه وث يمكنيتمتع بقدر كاف من الصحة النفسية حي

  

  :األسباب التي تؤدي لالهتمام بالصحة النفسية  5.2

عيش حياة سـعيدة     اآلخر حياة أقل قساوه، وبعضهم ي      همبعضوقد يعيش    ،قد يعيش الناس حياة صعبة    

ر لبـش وهكذا هي حيـاة ا     .وقد تواتيهم الحياة في بعض أوقاتها بمواقف مؤلمة        ،وسارة لبعض الوقت  

 بهـا   وعليه أن يـستمتع    ، اإلنسان أن يعيشها بمرها وحلوها     وعلى ،تتخللها المتناقضات والتناقضات  

ومما ال شك فيه أن االستمتاع بصحة نفسية جيدة يتوقف على عوامل             ،مهما كانت قساوتها ومرارتها   

  ). 1998منسي، ( دكثيرة لها تأثير كبير على نشاط الفر

  

  :ة منهاة النفسيود األسباب التي تؤدي إلى االهتمام بالصح من وجكان ال بدمن هنا 

1 .   الرفاهية المادية لدى األفراد أدت إلى تـدمير  السعي المفرط إلشباع الرغبات والحاجات، أي أن 

فكان ال بد مـن      ،ة على حساب األمن العقلي والنفسي     نفسيتهم، وشعورهم بالوفرة المادية الزائد    

  .سية لديهموجود االهتمام بالصحة النف

وهـي األمـراض    ،  )Psychosomatics(الجـسمية   وتخليص األفراد من األمراض النفسية       . 2

ة التي   الجسمي        مـن مـساعدة هـؤالء       ترجع إلى مشكالت واضطرابات نفسية، لذلك كان ال بد 
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      انون من توتر واضـطرابات انفعاليـة      ا يع األفراد على مواجهة مشكالتهم النفسية وعالجهم مم ،

األمراض هذه وأهمالنفسي ة مرض السكري وقرحة المعدةة الجسمي.  

 زيادة  اجية أو التحصيل أو النجاح ،إذ إن      القلق العالي عند األفراد عند أدائهم للحصول على اإلنت         . 3

 أصبحت من متطلبات الحياة العصرية    ق  اإلنتاج والتفو، ا يؤدي لالضطرابات النفـسية لـدى       مم

 ). 1998منسي،(  من اإلنتاجية المناسبة األفراد واإلحباط واإلجهاد بدالً

 

 للمناقشة   من محكات الصحة النفسية ويبقى األمر مطروحاً       ن الصفات المشار إليها ما هي إال محكاً       إ

 فالبعض يرى ضرورة تعدد الصفات التي تتضمنها في تفسير مفهوم الصحة النفسية             ,بين المختصين 

 وهذا يتوقف على مفهوم كل      ,حك معين في سبيل ذلك    والبعض اآلخر من ينادي بضرورة االكتفاء بم      

 على الثقافـة التـي نعـيش فـي إطارهـا             ويتوقف أيضاً  .صحة النفسية كما ينبغي أن تكون     منا لل 

  ). 1998منسي،(

 

6.2 الصحة في ضوء النظريات العالجية المفسرة لهاة النفسي:  

الصحة من وجهة نظر التحليل النفسية النفسي:  

الخبـرات الموجـودة فـي      هي تحليل-س مدرسة التحليل النفسيية عند فرويد مؤسالصحة النفس

وصف فرويد ، الالشعور في الدماغ  بها اإلنسان في حياته مسجلة فيالالشعور والخبرات التي يمر

، واعتبر أن الصحة النفسية تتمثـل       الفرد على الحب والحياة واإلنتاج    الصحة النفسية على أنها قدرة      

ويرى فرويد أن الفرد الذي يستطيع أن        . الشخصية مكوناتتوفيق بين الواقع و    األنا على ال   في قدرة 

والحياة والعمل المنتج عموما وتتمثل     ه هو الشخص القادر على منح الحب        يحقق الصحة النفسية لذات   

الصحة النفسية من وجهة نظر فرويد في القدرة على مواجهـة الـدوافع البيولوجيـة والغريزيـة                 
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ل في قدرة األنا على التوفيـق بـين         جتماعي كما تتمثّ  ضوء متطلبات الواقع اال    عليها في    سيطرةوال

نا األعلى ويرى أن اإلنسان ال يستطيع أن يصل إال إلى تحقيـق جزئـي لـصحته             لهو واأل امطالب  

  ).2003العنابي، (النفسية 

  

رض الواقع، إال أنه    أتحقيقه على    بعيد المنال وال يمكن      د أن الصحة النفسية الكاملة شيئ     وييعتبر فر 

 لخص الصح اإلنجاب، واالبتكار، والترويح، إذ يأتي اإلنجاز وصوالً       : ة بصورة ثالثية وهي   ة النفسي

يليها اإلنجـاب الـذي     .إلى االبتكار كتعبير عن توظيف الطاقات واإلمكانات في ممارسة حياة بناءة            

والعـاطفي، والوصـول إلـى النـضج النفـسي          لزواجي،  ايستند إلى القدرة على الحب واالرتباط       

 القدرة على الترويح واالستماع بمباهج الحيـاة        كملهاوي .لزوجية والوالدية الضروري للقيام بأدوار ا   

  ). 2000حجازي،(  وتجديد الطاقات الحيوية

  

دلر أن اإلنسان يستطيع أن يتغلب على الشعور بالنقص ويحقق الصحة النفسية عن طريـق               ورأى أ 

ة، ووضع أهـداف محـددة      ة الصحيح التنشئة االجتماعي أي  االجتماعي والعيش مع اآلخرين،     الميل  

  ة متماسكة قادرة على مواجهة الصعوبات     على تحقيقها بالشكل الذي يسهم في تكوين شخصي        والعمل

  . 2003)العنابي،(

  

   أما فروم فقد أكد  ة دور العوامل االجتماعية في تحقيق الصحة النفس        على أهمي  اإلنسان  ية وأوضح أن 

خير بطبعه وان المجتمع غير التسلطي يعمل على بناء شخصية منتجة قادرة على الحـب وعلـى                 

وعلى البعـد    وركز على تأثير البنية االجتماعية على الفردتوظيف إمكانياتها وتحقيق الحق والعدل
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كون عدوانية أو مثالية أو ت ا أنوالشخصية عند فروم إم. االجتماعي والمجتمع في تكوين الشخصية

  .  2003)العنابي، (متسلطة حسب المجتمع الذي يعيش به والنظام الذي يتبعه

  

فسي وتتميـز عنهـا بإضـافات        أصولها من نظرية التحليل الن     تستمدErikson) ( نظرية إريكسون 

 أنمـن     مراحل لحياة الفرد وتنطلق فكرة مؤسـسها       ترى هذه النظرية التي وضعت ثماني     ،  جديدة

اإلنسان في كل مرحلة من مراحل نموه يواجه مشكلة أو مشكالت أساسية يجب أن يـتم مواجهتهـا                  

  .) 2003العنابي، ( وحلهامشكالت المراحل التالية بعدهاا بنجاح حتى يتيسر له مواجهة وحله

  

الصحة النفسيةة من وجهة نظر اإلنساني:  

  تبدو الصحة النفسي   نة عند المفكرين اإلنسانيي     مـن    كـامالً  ته تحقيقـاً   في مدى تحقيق الفرد إلنساني 

منظور ايجابي متفائل إذ ركزت على جوهر اإلنسان وتمتعه بصفات قيمـة، مثـل اإلرادة الحـرة                 

 والحرية وتحقيق الذات، وهذه الصفات اإليجابية التي تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحيـة،              

يجابية لقدرات الفرد عجزت عن تفسير االضطرابات النفـسية         كما أن النظرية اإلنسانية برؤيتها اإل     

  .) 1992حمدي،(مثل القلق واالكتئاب

  

 ،والـشعور   ولذلك فإن اإلنسان يملـك األمـل  ، للحيواناًاسلو أن اإلنسان ليس امتداد    يرى أبراهام م  

 فيما  ر شموالً باالحترام والعقل وتعد نظرية ماسلو النظرية األكث        واإلنسان يتسم  ،ويسعى لتحقيق ذاته  

إذا أشبعت   اإلنسان ال يحقق ذاته إالنإ: بشخصية اإلنسان الراشد المتمتع بصحة نفسية وقال يتعلق

  . نفسية وإذا حقق هذه الحاجات تكون عنده صحة, حاجاته األولية والثانوية
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ته م خاص من خبراإدراك ذاته وان كل فرد يعيش في عال على أما روجرز فيرى أن لإلنسان قدرة

 أن مفهومه لذاته يعكس :أسلوب يتسق مع مفهومة لذاته، وقال ة كما يدركها فيوهو يستجيب للحقيق

جابي عن ذاته يعكس صحته النفسية، وإذا ما تمتـع بمفهـوم            النفسية فإذا ما تمتّع بمفهوم إي     صحته  

  ).1992حمدي ، ( سلبي عن ذاته يكون العكس

 

ةالصحة النفسية من وجهة نظر السلوكي:  

خبرات سابقة، وعلى ذلك      الناس يقومون بسلوك معين ألنهم تعلموه عبر        األوائل أن  ونالسلوكييرى  

تكيف حسن هم أولئك الـذين تعلمـوا     بعض الناس الذين لديهمن وأ، كل أنواع السلوك متعلمةنفإ

ـ       أو  يساعدهم على التعامل بنجاح مع مطالب الحياة       سلوكاً سلوكيين ن مفهوم الصحة النفسية لـدى ال

للمثيرات المختلفة وعندما نستجيب للمثيرات متحررين مـن القلـق    يتحدد أساسا باستجابات مناسبة

  ). 2003العنابي،( الصحة النفسية وبسلوك مناسب نعبر عن
  

  :الصحة النفسية من وجهة نظر الوجودية

   يرى عدد من الوجود  يين بأن الصح ة تكمن في حرية الفرد، واختياره ل      ة النفسي  د إطاره  لقيم التي تحد

جل أته وصراعه الذي يدفعه بإرادته القوية من        م اإلنسان وفق فردي    الذي قي  ) فرانكل (في الحياة مثل  

 وأبداً مدفوع بإرادة قوية إلى اكتشاف ذاتـه، وممارسـة            واإلنسان دائماً  ,وصوله إلى معنى لوجوده   

  ).2003العنابي ،(سية إلرادة يحقق لنفسه الصحة النفحياته كما يراها، وبهذه ا
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  :الصحة النفسية من وجهة نظر المعرفية

األفـراد   ر بهـا ة تعتمد على األقل جزئيا على الطريقة التي يفـس ة النفسيون أن الصحالمعرفي يرى

تعزيز صحتنا النفـسية   ويرون أن زيادة اإلحساس بالفعالية الذاتية في. ويقيمون الحوادث في البيئة

ن الذي يفقد األمل ويشعر بالعجز وال يـتمكّ  ة فهوة نفسيخص الذي ال يتمتع بصحالشّأما  ،والجسدية

  ).1992حمدي، ( من االستجابة بفعالية لمطالب البيئة

  

  : في تحقيق الصحة النفسية للطلبةدور أعضاء هيئة التدريس 7.2

ايـة النمـو النفـسي       في عملية التربية وفي رع     اً مهم  الجامعة دوراً  يلعب أعضاء هيئة التدريس في    

 حتى تخرجهم منهـا      التأثير فيهم منذ دخولهم إلى الجامعة       الصحة النفسية للطلبة، فهم دائمو     وتحقيق

  .حتذي به الطلبةنموذج حي يأوهم 

ـ     ليسوا ناقلي  إن أعضاء الهيئة التدريسية    ط ولكـنهم باإلضـافة إلـى ذلـك          معلومات ومعارف فق

بنفسية سليمة ويتطلـب    لذلك يجب أن يتمتعوا     . يلوك لمظاهر وأعراض أي اضطراب س     مشخصون

ذلك تحقيق األمن واالستقرار النفسي والتوافق مع الطلبة والحرية في التعامـل معهـم وأن تكـون                 

  .لى الحياة نظرة إيجابية متزنةنظرتهم إ

  

فهذا ما يجعلنا نبحث في ضرورة العمل على حل مشكالت المدرسـين ومظـاهر سـوء التوافـق                  

 ومن هذه المشكالت ما يتعلق بالناحية االقتـصادية والمكانـة االجتماعيـة             ,جتماعيالشخصي واال 

التـي  واألمن النفسي وضرورة تعاون الجامعات في العمل على حل جميع الصعوبات والمـشكالت     

  .تواجه أعضاء الهيئة التدريسية
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 امعـات الفلـسطينية إال     الج هذه الحالة تحتاج إلى وقفة، وما أعضاء الهيئة التدريسية في            لذلك فإن

 وعلى أعلى المستويات للعنايـة بهـذه        يجب السعي دائماً   لذا   , من شرائح المجتمع   شريحة مهمة جداً  

الشريحة ومحاولة توفير كافة السبل التي تساعد على راحتهم النفسية وتوفير الوسـائل واألسـاليب               

  .التي توفر لهم نوعية حياة مميزة

  

 .علق بنوعية الحياةاألدب التربوي المت: ثانياً

  -: مقدمة8.2

جتماعية تي شاع استخدامها في الكتابات اال     مفهوم نوعية الحياة من المفهومات العميقة الشائقة ال       د  عي

وقد وجد المفهوم طريقه منذ بعض الوقت إلى الدراسات المـستقبلية           . منذ سبعينيات القرن الماضي   

املة والمستدامة وبالنظرة إلى المستقبل ومع ذلك فلـيس          يتعلق بشكل مباشر بالتنمية الش     ألن له جانباً  

ف جوانب الحياة بكـل     للمفهوم تعريف محدد مقبول من الجميع ربما التساع مجاله الذي يحيط بمختل           

جتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والبيئية، فنوعية الحياة هي عبارة عن حاصـل  تعقيداتها اال 

األبعاد التي تؤثر في حياة الفرد والمجتمع وتوجه عمليات التنمية البشرية           التفاعل بين عدد كبير من      

  ).2010أبو زيد، (واالجتماعية 

  

 باهتمام كبير في مجـاالت الطـب وعلـم االجتمـاع     Quality of lifeحظي مفهوم نوعية الحياة 

م مكمل لمفهـوم     في البداية كمفهو   ل علم النفس وقد ظهر مفهوم النوعية       في مجا  واالقتصاد، وحديثاً 

ميـع ظـروف   الذي كانت تسعى إليه جميع المجتمعات ،باعتباره وسيلة لتحسين جQuantity الكم 

عالم  يرى أن زيادة الكم ضرورية لتحقيق الرفاهية االقتصادية في           فبعضهم ،الحياة وتحقيق الرفاهية  

قد فـشلت فـي     دة اإلنتاج   إال أن زيا   ،هو القوة المسيطرة في هذا العالم     االقتصاد  باعتباره   ،التحدي
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ت والدعم هذه الزيادة    فقد ابتلعت قطاعات الخدما    ، الحياة للمواطن العادي   حسين نوعية تحقيق هدف ت  

ولذا فان التركيز على الكيف برز كضرورة يجب أن تتالءم مع التركيـز علـى الكـم                  ،في اإلنتاج 

  ).1999 الغندور،(

 

خيرة في جميع المجاالت، مثـل      ة في السنوات األ    بصورة واسع  مفهوم النوعية "وتعددت استخدامات   

العمر ونوعية التعليم ونوعيـة العمـل       لخدمات ونوعية الزواج ونوعية آخر      نوعية الحياة ونوعية ا   

  . الخ...ة  المستقبل ونوعي

  

  : مفهوم نوعية الحياة 9.2

  :الحياة من المهام الصعبة لعدة اعتبارات منها تعريف نوعية عدي

 علـيهم،    المجاالت العلمية المختلفة اعتبروا دراسة هـذا المفهـوم حكـراً           فيأن المتخصصين    . 1

وعرفوه من وجهة نظرهم المتخصصة، ولذا ظهرت وجهات نظر متعددة وغير متفقـة علـى               

تعريف محدد من مجاالت الحياة، أو بفرع محدد من فروع العلم بل أن هذا المفهوم موزع بين                 

ـ  فقد استخدمه بعضهم   ،صاتهم واهتماماتهم البحثية  ف تخص الباحثين والعلماء على اختال    ة  لمعرف

أو للتعبير عن الرقي والتقدم، واستخدمه آخـرون         جتماعية،جدوى برامج الخدمات الطبية واال    

لتحديد إدراك الفرد لمدى قدرة الخـدمات المقدمـة إليـه علـى إشـباع حاجاتـه األساسـية                   

  ).1999الغندور،(

ـ فاهيم المحيرة نظراً الحياة من الم   ن مفهوم نوعية    أ . 2 ف المختلفـة   الستخدامه في كثير من المواق

فيمكن أن يشير إلى الصحة والسعادة أو إلى تقـدير الـذات أو الـصحة       ،وفروع العلم المتعددة  
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النفسية أو الرضا عن الحياة، ولذا تختلف وجهات النظر وتتعدد حول الطريقة التـي يمكـن أن                 

  .م محدد واحد أو طريقة محددة واحدة لقياسهيقاس بها وال يوجد اتفاق حول مفهو

الزمن وبتغير حالة الفرد النفسية وبتغير المرحلة العمريـة          الحياة يتغير بتغير     ن مفهوم نوعية  أ . 3

للفرد نفسه في المواقف المختلفـة، فـالمريض    متعددة   عاني فالسعادة مثالً تحمل م    ،مر بها التي ي 

  .دة في الماليرى السعادة في الصحة، والفقير يرى السعا

ن معظم الدراسـات ينقـصها      وأ ،ة الحياة ينطلق منها هذا التعريف     ال توجد نظرية محددة لنوعي     . 4

المنهج الواضح في قياس هذا الموضوع مما جعل العديد من الدراسات اكتفت بتحديد المؤشرات              

 .الدالة عليها 

ة، فقـد    الجوانب االيجابي  كما أن المفهوم ال يقتصر على الجانب المرضي فقط، ولكنه يمتد إلى            . 5

سية الجيدة وأكدت على تحسين نوعية       للصحة النف  نتاجاً"  الحياة نوعية"اعتبرت بعض الدراسات    

ت على هذا االتجاه وعرفت     الحياة كهدف واضح لبرامج الصحة النفسية واعتمدت بعض التعريفا        

 تبـدو فـي     ،إيجابيـة  ولكنها حالة أكثر     ،بأنها ليست مجرد الخلو من المرض     (لصحة النفسية   ا

 .    ة الحياة  لتفسير نوعيأساساً) واالجتماعيةالصالحية الجسمية واالنفعالية 

ي التعريف بين    مما يجعل هناك فروقا ف     ،إن مفهوم نوعية الحياة تحدده بعض المتغيرات الثقافية        . 6

 لـى مـدى كبيـر      يتحـدد إ   إنـه ن تعريف هذا المفهوم مهمة صعبة، حيث        إ. الثقافات المتعددة 

ة الحياة بطـرق مختلفـة، وال       ن المجتمعات المختلفة تعرف نوعي     فإ ولذلك .بالمتغيرات الثقافية 

 ).1999 الغندور،( يوجد تعريف نموذجي ومتفق عليه من جميع الثقافات ولدى جميع الباحثين

 

 بالرفاه ويتضمن جوانـب      عاماً ومفهوم نوعية الحياة هو مفهوم افتراضي شائع يقصد به إحساساً         

  محـدداً   السعادة والرضا عن الحياة بشكل عام وهو مفهوم واسع وذاتي أكثر من كونه مفهومـاً               من
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 حيث يمتلك األفراد تعريفات مختلفة لنوعية الحياة فبعضهم تتمثل نوعية الحياة عنـدهم              وموضوعياً

ى ن نوعية الحياة تتمثل في القدرة عل      إ اآلخر ف   عمل وتكوين أسرة وأصدقاء، وبعضهم     بوجود فرص 

السفر وشراء السيارات الفاخرة والحصول على بيت فاخر ومريح ودخل مرتفع، وآخرون يعتقدون             

. سري، ووجود أحفـاد   ود صحة جيدة وضرورة وجود امتداد أ      أن نوعية الحياة الجيدة تتمثل في وج      

  ).1999 الغندور،( .وكل فرد في المجتمع لديه أحالم واحتياجات تساعده في تحديد نوعية حياته

  

ن مفهوم نوعية الحياة هو نسبي، ويختلف تعريفه من شخص آلخر حسب ما يراه الفرد من                وبهذا فإ 

 نه امتد حديثاً  الجانب المادي والتكنولوجي، إال أ    معايير لتقييم حياته، وهو في األصل كأن يطلق على          

ى بناء اإلنـسان    يستخدم للداللة عل  نفسه   المفهوم   ن وعن الحياة نفسها، حيث أصبح     ليعبر عن اإلنسا  

ووظيفته ووجدانه، وتتمثل نوعية حياة اإلنسان في توظيف إمكانياته العقليـة واإلبداعيـة، وإثـراء               

 .وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإلنسانية من خالل بيئـة األسـرة والمدرسـة والعمـل       

  ).1999 الغندور،(

  

 نوعية الحياة باعتباره المعيار الجوهري في       نه وخالل السنوات األخيرة تواتر مفهوم     جدير بالذكر أ  و

تقييم جهود التنمية البشرية المستدامة في أي مجتمع من المجتمعات وحظي هذا المفهوم بمـصداقية               

هائلة من خالل ما تحتويه مضامينه وعملياته من مفاهيم التنميـة البـشرية والتعليميـة والـصحية                 

 النفسي  واالقتصادي  وتكوين رأس المال البشرى، فنوعية          والتكنولوجية والسياسية والثقافية  والنمو    

، بتوفير كافة احتياجاته الماديـة والمعنويـة        كل إنسان أينما كان موقعه وموضعه     الحياة تعنى تنمية    

 لكافة قدراته وطاقاته ومواهبه الفكرية والوجدانية واالجتماعية والمهاديـة وذلـك   والروحية إنضاجاً 

، من المفاهيم )Quality of Life(  يعتبر مفهوم نوعية الحياة . من إمكاناتإلى أقصى ما تستطيعه 
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وال سيما فـي نقاشـات البـاحثين         والتي حظيت باهتمام خاص في اآلونة األخيرة،        ، الحديثة نسبياً 

والعلماء ودراساتهم التي تتعلق بقضايا مختلفة من الحياة، كقضايا الصحة سواء أكانـت نفـسية أو                

جتماعية أو نفسية لألفراد، والتـي      الشيخوخة، أو قضايا اقتصادية أو ا     أو قضايا مرحلة    فسيولوجية،  

تشبع حاجة اإلنسان سـواء علـى المـستوى النفـسي أو الجـسدي أو االجتمـاعي أو الروحـي                    

)Rapley,2003. (  

  

 في  ويعكس مفهوم نوعية الحياة نظرة الفرد وتقديره الشخصي للحياة أو جوانب معينة منها قد تبعث              

 ن الشعور بالرضـا   أنفسه الشعور االيجابي أو السلبي نحوها شعور الرضا أو عدم الرضا وال شك              

 عن مجال أو أكثر من مجاالت الحياة المختلفة التي يعيشها الفرد على امتداد الفتـرة                عدم الرضا أو  

 فـي    كبيراً م إسهاماً  بنجاحه كما يسه    وثيقاً الزمنية التي يقضيها في الدراسة أو العمل يرتبط ارتباطاً        

وبلورة نظرته الخاصة إلى العالم ومن       ،جتماعي، وفي تكوين شخصيته   ي، واال عملية تكيفه الشخص  

ن الشعور بالرضا أو عدم الرضا عن هذا المجال أو ذاك من مجـاالت الحيـاة يـرتبط                  الواضح أ 

تبط بمـا أنجـزه     كمـا يـر    ،ريد تحقيقه في هذا المجال من جهة      بطموح الفرد وما قد يصبو إليه وي      

في ذاك المجال من جهة ثانية، ويعكس من ثم نظرة الفرد وتقديره الذاتي للفـرق               وتوصل إليه فعال ً   

وكلما صغرت المسافة الفاصلة بين الواقع والطموح، وتـضاءل الفـرق           . أو المسافة الفاصلة بينهما   

ر ذا الفرق خمد هذا الشعو    بينهما بنظر الفرد ازدهر الشعور بالرضا، وكلما كبرت المسافة وتزايد ه          

  حالة من التـذمر واإلحبـاط       إلى  وصوالً وتالشى بصورة تدريجية ليحل محله الشعور بعدم الرضا       

فرجاني (بل الفرد وحياته بمختلف جوانبها      وهنا بالذات تبرز أهمية هذا الشعور وخطورته على مستق        

،1992.(  
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خالل فترة زمنية مـا دون أن يعنـي ذلـك            والرفاهإذ يمكن أن يستمتع مجتمع ما بحالة من التنعم          

 بعبـارة أخـرى ال      ، األجل الطويل خالل عملية تنمويـة      ن استمرار، أو تحسن هذا التنعم إلى      ضما

 على من نوعية الحياة في المستقبل،      من نوعية الحياة، في حد ذاته، مستويات أ        يضمن مستوى عالياً  

 الثراء إلـى التقـدم،      لم يؤدِ عصر التجاري حيث    والمثل التاريخي على هذه الحالة هو إسبانيا في ال        

من الواضح أن مفهـوم نوعيـة       ية الغنية بالنفط المثل المعاصر و     بينما يمكن أن تكون البلدان العرب     

 فـأحوال الوجـود البـشري       مثل ظواهر متعددة األوجه،   ت،  هيم األخرى المرتبطة به   الحياة، والمفا 

  )1992فرجاني ،(كما تتسم بالتغير الدائب والمستمرمتنوعة 

  

في اإلحساس اإليجابي بحسن الحال كمـا يرصـد         : "ة الحياة النفسية تتمثل   ن نوعي وبناء على ذلك فإ   

 المرء عن ذاته وعن حياته بشكل عام،        رتفاع مستويات رضا  ا: لمؤشرات السلوكية التي تدل على    با

 واسـتقالليته فـي     وسعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى بالنسبة لـه،           

تبادلة مع اآلخرين،   تماعية إيجابية م  ه ومسارها، وإقامته واستمراره في عالقات اج       حيات تحديد وجهة 

 "ة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام بالسعادة والـسكينة والطمأنينـة النفـسية   كما ترتبط نوعي

(Ryff,et al.,2006)       

  

بأنها إدراك الفرد لموقعه في الحياة في سياق الثقافـة          : لحياةوعرفت منظمة الصحة العالمية نوعية ا     

فمفهـوم نوعيـة    . والقيم التي يعيش فيها وربطها مع أهدافه الخاصة وتوقعاته ومعتقداته واهتماماته          

ويتمثل في درجة   . جتماعيةرد النفسية والبدنية وعالقاته اال    الحياة مفهوم واسع النطاق يتأثر بحالة الف      

خدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، وإدراك هؤالء األفراد لقـدرة            رقي مستوى ال  

وال يمكن أن يدرك الفرد جودة الخدمات التـي         . الخدمات التي تقدم لهم على إشباع حاجاتهم المختلفة       
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لحياة ، أي أن جودة ا    )أصدقاء وزمالء وأشقاء وأقارب   (تقدم له بمعزل عن األفراد الذين يتفاعل معهم         

 ترتبط بالبيئة المادية والبيئة النفسية التي يعيش فيها الفرد وتُعبر جودة الحياة عـن حـسن صـحة                 

 عن الخدمات التي تقدم له وشيوع روح المحبـة والتفـاؤل بـين              اإلنسان الجسدية والنفسية والرضا   

  ).2005األشول، (نتماء للوطن ابية وارتفاع الروح المعنوية واالالناس، فضالً عن االيج
  

تجاه االتجاه االجتماعي، واال  : ريف نوعية أو جودة الحياة هي     ن هناك ثالثة اتجاهات رئيسة في تع       إ

من منظور يركـز     "نوعية الحياة "جتماعي  االتجاه  االحيث يعرف أصحاب    . الطبي، واالتجاه النفسي  

لـدخل، والـسكن،    والسكان، وا  ،ات األفراد، والمتطلبات الحضارية   على األسرة، والمجتمع، وعالق   

وتعتبر منظمة اليونسكو هذا المفهوم شامال لكل جوانب الحياة كما          . والمتغيرات االجتماعية األخرى  

يدركها األفراد، وهو يتسع ليشمل اإلشباع المادي للحاجات األساسية، واإلشباع المعنوي الذي يحقق             

 د اعتمد على مؤشرات جودة الحياة ولم      التوافق النفسي للفرد عبر تحقيقه لذاته، أما االتجاه الطبي، فق         

  .) 1999الغندور،  ( يحدد تعريفا واضحا لهذا المفهوم
 

 وتُعبر نوعية الحياة عن حسن صحة اإلنسان الجسدية النفسية، ونظافة البيئة المحيطة به وثرائهـا،              

  .والرضا عن الخدمات التي تقدم له
  

وعية الحياة في مقابل المـصطلح األجنبـي   مصطلح ن لقد استقرت الدراسات العربية على استخدام

(quality of life)المجاالت العلمية المختلفـة كـل مـن وجهـة نظـره       ، وقد تناوله الباحثون في

 العنصر األساسي في كلمة نوعية الحياة يتضح في العالقة االنفعالية القوية بين الفرد              إنالمتخصصة،

  . 2005)عبد القادر،( وإحساسهد ومدركاتهالفرمشاعر  وبيئته، هذه العالقة التي تتوسطها
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، والعوامل )وخدمات وصحة ومسكن وتعليم دخل(جتماعية ة الحياة نتاج لكل من العوامل اال نوعينإ

جتماعية له، فاإلدراك ومعـه  لمدى مناسبة هذه العوامل اال النفسية التي تتبلور في نوعية إدراك الفرد

ت التي تظهر من خاللها نوعية حياة الفـرد، وأضـاف هـذا    المخرجا بقية المؤشرات النفسية تمثل

الباحث أن مفهوم نوعية الحياة هو ذلك البناء الكلي الشامل الذي يتكون من المتغيرات المتنوعة التي                

 إشباع الحاجات األساسية لألفراد الذين يعيشون في نطاق هذه الحياة، بحيث يمكن قيـاس  تهدف إلى

 .)1999الغندور،( عية ومؤشرات ذاتيةهذا اإلشباع بمؤشرات موضو

الخارجية واإلحساس بحسن الحـال،   ن نوعية الحياة تتضمن االستمتاع بالظروف المادية في البيئةإ 

لقوى ومتضمنات حياته وشعوره بمعنى الحياة،  وإشباع الحاجات، والرضا عن الحياة، وإدراك الفرد

عـيش حيـاة متناغمـة       إلى   نى السعادة وصوالً  وإحساسه بمع  إلى جانب الصحة الجسمية اإليجابية،    

  .  ) 2006 وسعيد، ،السيد(والقيم السائدة في المجتمع متوافقة مع جوهر اإلنسان

  

 وقياسها من اهتمام الباحثين في مجال علم نفس الشخصية           كبيراً لقد احتلت دراسة نوعية الحياة حيزاً     و

بيعـة  ي الوعي بأهمية دراسة السمات ذات الط  وجرى ذلك مع تنام    .بدءا من ثمانينيات القرن الماضي    

بعد أن كانت اهتمامات البـاحثين فـي         ،والطموح الشخصي  ،والتفاؤل ،االيجابية للشخصية كالسعادة  

 ،والقلق ،كتئابية أو السلبية للشخصية كاال    السابق قد تركزت في دراسة السمات ذات الطبيعة المرض        

 العوامل واألسباب التي أسـهمت فـي جـذب اهتمـام           وغيرها ولعل من بين    ،جتماعيواالنطواء اال 

قتـصار علـى المظـاهر      ن اال أ ،االهتماموفي تنامي هذا     ،ين للجوانب االيجابية في الشخصية    الباحث

 يفـشل محاولـة      قـد   واقعـاً  السلبية للشخصية بعد أن تكون قد تأصلت، أو ترسخت وأصبحت أمراً          

هذا باإلضافة إلى أن دراسـة المظـاهر االيجابيـة           .التصدي لها وعالجها، ويجعلها محدودة الفائدة     

أو نقـاط    ، مواجهة بعض الـصعوبات    للشخصية وما قد تسفر عنه من نقاط قوة يمكن استثمارها في          
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إن . التي قد يعاني منهـا الفـرد      " أو المرضية "الضعف أو غيرها من المظاهر واألعراض السلبية          

عور الرضا عن الحياة هو أن مـصادر ومتطلبـات          األمر الذي ال بد من الوقوف عنده عند دراسة ش         

 بعـض األفـراد إلـى الحريـة         فقد ينظـر   .تختلف باختالف األفراد والجماعات    عن الحياة    االرض

يعطي بعض  أو الصحة واللياقة البدنية على أنها المصدر األهم للرضا عن الحياة في حين               ،الشخصية

لـى المجتمعـات    واألمر نفـسه ينـسحب ع      ،و كليهما أ ،أو السلطة والوجاهة   ،األفراد األولوية للمال  

وقـد أشـار    .ةكل مجتمع على حدكما ينسحب على الجماعات الفرعية ضمن  ،والحضارات المختلفة 

فـي   ، بين األفراد وكذلك بين الجماعـات      الباحثون في هذا المجال إلى الفروق الهائلة التي قد تظهر         

  ).2006 وسعيد، ،السيد( عن الحياة )رضا أو عدم ال(المجاالت التي قد تبعث على الرضا 

  

    :لمؤشرات الموضوعية لنوعية الحياةا 10.2

 .نظافة البيئة . 1

 .سهولة المواصالت . 2

 .زيادة الدخل . 3

 .توافر فرص التعليم والعمل  . 4

 .توافر الخدمات الصحية المناسبة . 5

 .حرية التعبير وحرية االعتقاد . 6

 .توافر أماكن الترفيه واالستجمام . 7

 ). 2006الشنفري،(اعية وتكافؤ الفرص لدى كل المواطنين جتمالعدالة اال . 8
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  .ي مجتمعأالمؤشرات الذاتية لنوعية الحياة في  11.2

  .السعادة  . 1

  .التفاؤل . 2

  .ضبط االنفعاالت . 3

  .الضبط الداخلي للسلوك  . 4

  .العالقات االجتماعية اإليجابية . 5

  .المشاركة في األعمال التعاونية . 6

 . عن الذات وعن اآلخرينا الرض . 7

 .نتماء لألسرة والمدينة والوطنء واإلالوال . 8

 .جتماعية لية االؤولية الشخصية والمسؤوالمس . 9

 .التوافق الشخصي واالجتماعي والصحي واألسري والمهني . 10

ويمثل مصطلح نوعية الحياة ظاهرة متعددة الجوانب الصحية واالجتماعية واالقتـصادية والنفـسية             

جتماعية ومفهوم  إلى النظام السياسي والتقاليد اال     باإلضافة   التي تتأثر بنظام القيم السائدة في المجتمع      

كانت هذه الحاجـات ماديـة أو       أسواء   .نسانيةالسعادة، وتمثل جودة الحياة درجة إشباع الحاجات اإل       

  :ن هذه المؤشرات المادية المؤشراتغير مادية وم

 .الدخل . 1

 .الخدمات النفسية المتاحة . 2

 .الخدمات التعليمية المتاحة . 3

 . ت الصحية المتاحةالخدما . 4

 )الخ .......ستهالكاإل،السلع ، االتصاالت، النقل والمواصالت(الخدمات اللوجستية  . 5
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  :كما تعتمد نوعية الحياة على بعض المؤشرات غير المادية مثل

 .الرضا والقناعة  . 1

 .مفهوم الذات والوعي بها . 2

 . درجة الوالء واالنتماء لألسرة . 3

 .ردرجة المرونة الفكرية وتقبل اآلخ . 4

  2006)الشنفري،.(جتماعي والصحي واألسريالتوافق الشخصي واإل . 5

 

وبالرغم من تأثر نوعية الحيـاة      .  للفرد  شخصياً وبذلك يمكن القول بأن نوعية الحياة تمثل شعوراً       

ن أو .ببعض اإلمكانات المادية، إال أن العوامل الذاتية هي المؤثر األكبر في الشعور بنوعية الحيـاة              

وهذه األمور الثالثة تمثـل      ياء على الفرد أن يفعلها حتى يحقق نجاحاً في تنمية ذاته،          هناك ثالثة أش  

  2006)الشنفري،.( بدونها ذاتي كامل ورية ال يستطيع الفرد تحقيق نموشروطا ضر

  :النظريات المفسرة لنوعية الحياة 12.2

هذه النظريات القديمة منها     نلم النفس مفهوم نوعية الحياة إذ إ      لقد تناولت جميع نظريات ومدراس ع     

كنه من تحقيـق     وسعت لتوضيح المناهج واألساليب التي تم      ،والحديثة جاءت لدراسة سلوك اإلنسان    

 النوعيـة   إلىن كل شخص يسعى للوصول      وأ. ارها هدفاً أساسياً ليصل إليه    عتبالنوعية في حياته با   

خيرة في الموضوعات التـي تؤكـد        لذا تطور اهتمام علم النفس في السنوات األ        والجودة في حياته؛  

أو ما يطلق عليه معنى الحياة فضالً       ) نوعية الحياة (ومنها  على ايجابية الشخصية اإلنسانية األصيلة      

 فقد أشاروا إلـى أن نوعيـة        أما الفالسفة العرب والمسلمون   . هاعن مفاهيم الحب والمسؤولية وغير    

ياة للوصول باإلنسان إلى غاياته وملذاته كما أن        الحياة هي السعادة األرضية التي ترتبط بالمال والح       

جودة الحياة تأتي من خالل قدرات الفرد وتدبره ألموره العائلية إذ يرى أن سياسة الـنفس أصـعب     
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نـه يـستطيع أن   ذا ما نجح الرجل في سياسة نفـسه فإ إ( فهو يقول  ُأخرى سياسةةعلى الفرد من أي   

  . 2010) ،حسن( )يؤسس مدينة بأكملها

  

   ).Psychoanalysis Theory(رية التحليل النفسي  نظ

 صاحب مدرسة التحليل النفسي أن جودة الحيـاة هـي   )Sigmund Freud( سيجموند فرويديرى 

، وأيضاً تعني إشـباع     الم وهو هدف أساسي للسلوك البشري     الشعور بالسرور والسعادة، وتخفيف اآل    

كما يعتقد أن الحياة مليئـة      . عمليات الجهاز النفسي  ن مبدأ اللذة هو المبدأ المسيطر على        الغرائز إذ إ  

باآلالم والتوترات نتيجة عدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته مما يتولد عنها الصراعات والتـوترات               

النفسية المتعددة واعتقد فرويد أن غريزة الحياة أو مبدأ السرور هو دافع لديمومة الحيـاة والرضـا                 

 فـي    ومؤثرة ات الطفولة األولى بشقيها المؤلم والسار تكون مهمة       عنها وأضاف فرويد إلى أن خبر     

  .)1994 ، جفر( التأسيس للحياة مستقبالً 

  

ن الهدف النهائي لنشاط اإلنسان وكفاحه هو أن يحقق التفـوق  إ) Alfred Adler (الفرد أدلريقول و

  :وق من وجهة نظره  يأتي على نوعينوالتف. النفسي في الحياة

كل رغبة اإلنسان في القوة ومدى سيطرته على اآلخرين وهو هدف خـاطئ يمارسـه               يتخذ ش : أوالً

  .الفرد اإلنسان العصبي

جل التفوق والوصول نحو الكمال بطريقة تحقيق النوعية فـي الحيـاة            يتخذ شكل الكفاح من أ    : نياثا

  ) .  1990صالح،( والسعادة فيها وهو هدف صحيح يمارسه األفراد األصحاء 
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قد أشار إلى أن نوعية حياة اإلنسان تنشأ من إنتاجه، وإحساسه بالواقع الملمـوس الـذي                 ف فرومأما  

وإحساس الفـرد بالطاقـة     . حتفاظه بخصائص شخصيته في آن واحد     يعيشه واتحاده مع غيره مع ا     

 منتجا، وأكد فروم علـى الجانـب        الحيوية الفياضة التي تنجم عن ارتباطه بالعالم الخارجي ارتباطا        

أن اإلنسان اجتمـاعي    نه أساس النوعية في الحياة وتحقيق السعادة، إذ يرى          أي لإلنسان إذ    جتماعاال

والشخـصية الـسوية هـي      . ن غالبية مشكالته ناتجة عن انفصاله وتفرده في مجتمعـه         بطبيعته وأ 

  ).2010، حسن(نتجة التي توفر المتعة النفسية جتماعية المالشخصية اال

  

  :في نوعية الحياةوجهة نظر النظرية اإلنسانية 

 ويشدد علم النفس اإلنساني على ضرورة أن تكون الحياة الداخلية والخارجية لإلنسان أكثـر عمقـاً               

وينسجم هذا  .  مع أقسى ظروف الحياة المحيطة به        عله أفضل قدرة على التعامل الكفؤ      مما يج  وتوافقاً

يجعل الحياة جديرة بالعيش من     إلى أن علم النفس يعمل على دراسة ما         ) سيلجمان( التوجه مع دعوة  

خالل شعور اإلنسان بجودتها أو معناها الستثمار وجوده األصيل في بناء وابتكار ما يفيد األجيـال                

  ). 2010،حسن( .الحاضرة والالحقة

  

مـي   في نظريته أن هناك مجموعة حاجات أساسية وحاجات نمو وضعها بشكل هر            وقد أكد ماسلو  

يـؤدي  والحياة تتوقف على مستوى إشباع تلك الحاجات العليا         ية  وان نوع . متصاعد حسب األهمية  

  ).2010حسن، (.ذلك به إلى الشعور بالسعادة العميقة وسمو في العقل وإثراء حياة الفرد الداخلية
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  :النظرية السلوكية

أكدت النظرية السلوكية أن لعلم النفس دوره المهم في دراسة السلوك اإلنساني وتنميتـه وتحـسينه،                

والسلوك اإلنساني هو الذي يسهم في تحقيق أو عدم تحقيق نوعية البيئة المحيطة باإلنسان والخدمات               

،  (Quality of life)التي تقدم له أي أن نوعية السلوك تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق نوعية الحياة 

  ).1994محرم ،(والنوعية هنا يقصد بها درجة الدقة واإلتقان وتحقيق السعادة 

  

  :نظرية الوجوديةال

ويعد مفهوم نوعية الحياة من بين االهتمامات الوجودية لإلنسان، التي حاولت تحويل مـسار علـم                

النفس إلى أن يجعل حياة الناس تتوجه إلى السعادة وإشاعة الحب والعدالة االجتماعيـة بـدال مـن                  

 جوانـب الـسلبية    والنظـر لل   التركيز على الشذوذ واألمراض النفسية لدى الشخـصية اإلنـسانية         

  ). 2010،حسن(. االيجابيةبالجوانب واالستعاضة عنها 

  

   :نوعية الحياةقياس  13.2

 إن مفهوم نوعية الحياة من المفاهيم المحيرة نظراً الستخدامه فـي  :Quality of lifeنوعية الحياة 

 أو إلـى     سعادةكثير من المواقف المختلفة وفروع العلم المتعددة، فيمكن أن يشير إلى الصحة أو ال             

لذا تختلف وجهات النظر وتتعدد حول الطريقة       صحة النفسية أو الرضا عن الحياة؛       تقدير الذات أو ال   

 تفاق حول مفهوم محـدد أو طريقـة محـددة واحـدة لقياسـه     التي يمكن أن يقاس بها وال يوجد ا

Cummins, &McCabe ,1994).(  
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نسبياً في مجال الطب والـصحة العامـة والطـب           دراسة نوعية الحياة من الدراسات الحديثة        وتُعد

هتمام المتزايد بنوعية الحياة، والرغبة في تقليل اآلثار الـسلبية          وأن اال . النفسي وعلم النفس والتربية   

للمرض أو الرعاية الصحية، عكست أقصى تطلُعات العاملين في هذه المجاالت، إال أن علم قيـاس                

وهناك العديد من الدراسات العالمية التي تناولت نوعية الحياة إال          نوعية الحياة ال يزال قيد التطوير،       

 مقارنة مع الكم الموجود في العالم الغربي، ويكاد يكون هذا المفهوم            أنها في العالم العربي قليلة جداً     

  .  في العالم العربي حديثاًبداللته الصحية، والنفسية، واالجتماعية مفهوماً

  

التطور األحدث في قضية شغلت البشرية منذ القـدم تحـت مـسميات             " ةنوعية الحيا "ويمثل قياس   

متعددة، وهي تحسين مستوى الرفاه البشري وتباينه في الزمـان، وفـي المكـان، وفـي المجـال                  

  .)1992فرجاني،( االجتماعي والسياسي

  

فعلـى    قياس نوعية الحياة من المجاالت التي ما زالت تحتاج إلى جهد كبير من المتخصصين،              ويعد

الرغم من وجود مقاييس عديدة في هذا المجال، إال أن غالبيتها ليست شاملة وال يمكن استخدامها إال                 

في مجاالت محددة، لذلك فان قياس نوعية الحياة يعتمد على الطريقة التي يعرف بها الباحث مفهوم                

في جميع األحـوال    نه  و مخصصة لهدف محدد أو مركبة إال أ       نوعية الحياة فيمكن أن تكون شاملة أ      

  .غطية األحداث والثبات والصدقيجب أن تكون هذه المقاييس تتسم بت
  

تضمنت جهود قياس نوعية الحياة مجموعتين من المؤشرات، األولى تدرك الرضـا عـن الحيـاة                

 من وجهة النظر الشخصية، ويطلق عليها نوعية الحياة الذاتية،          اباعتباره دالة شخصية يمكن تحديده    
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وعة الثانية فهي تتضمن خصائص الفرد في وضعه الحـالي ويمكـن قياسـها بـصورة                أما المجم 

  . موضوعية ويطلق عليها جودة الحياة الموضوعية

 

ث مفهوم نوعية الحياة وعليـه فـإن        ويعتمد قياس نوعية الحياة على الطريقة التي يعرف بها الباح         

أن نوعية الحياة شيء نسبي وليـست       إمكانية قياس نوعية الحياة  ليست بالشيء الهين وذلك بسبب           

 يمكن أن يتمتع به الفرد      اً محدد اك شيئاً خر وال يمكن التعميم بان هن      ويختلف من شخص إلى آ     اًمطلق

خر محدد إذا افتقده الشخص نقول بأنه يعاني         يتمتع بنوعية حياه جيدة أو شيء آ       لنستطيع القول بأنه  

أن مقاييس نوعية الحيـاة وإن تعـددت فـإن لهـا     . لحياةمن نوعية حياة سيئة أو عدم الرضا عن ا       

يجابية والسلبية وال يخلو أي مقياس من المقاييس من العيوب ويجب على كل من يريـد                مميزاتها اإل 

 الخصائص والمميزات التي يريدها في القياس والتي تتناسـب          القياس في هذا المجال أن يحدد أوالً      

 ).Juniper,1998(  مع أسئلة الدراسة

  

  :الدراسات السابقة 14.2

 حة تناولـت مفهـوم الـص   التي العربية منها واألجنبية  السابقة الدراسات   ض في هذا القسم عر    تمسي

  .النفسية وعالقتها بنوعية الحياة

  :  العربية التي تناولت مفهوم الصحة النفسيةالدراسات: أوال 14.2.1

  : )2011كما وردت في شرباتي ، 2007 ،العيد (دراسة

   الجزائرية الجمهورية في تلمسان جامعة طلبة لدى النفسية الصحة أهمية :دراسةعنوان ال

 ومـستوى  لجنـسهم  تبعـاً  الجامعيين للطلبة النفسية الصحة واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 مـن  مكونة عشوائية طبقية عينة على الدراسة طبقت وقد المختلفة وتخصصاتهم الدراسية سنواتهم
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 الباحـث  واستخدم ،واإلنسانية والتطبيقية االجتماعية والعلوم اآلداب كلية  من ،لبةوطا طالب) 600(

 االنفعاليـة  بـالنواحي  الخـاص  الجـزء ) 1986 طبعـة  (الجديدة كورنيل قائمة مقياس دراسته في

  :يأتي ما الدراسة نتائج أظهرت وقد والمزاجية

 والغـضب  واالكتئـاب  بالتوتر علقالمت البعد في واإلناث الذكور بين إحصائيا دالة فروق وجود •

 .اإلناث لصالح بالقلق الخاص البعد كان حين في الذكور لصالح

 اإلنـسانية  العلـوم  طلبة بين دالة فروق وجود فتبين الدراسي التخصص بمتغير يتعلق ما ماوفي •

 فـي  ،يةاإلنسان العلوم طلبة لصالح واالكتئاب الكفاية بعدم المتعلق البعد في التقنية العلوم وطلبة

 .التقنية العلوم طلبة لصالح بالحساسية المتعلق البعد كان حين

 تبعاً الرابعة والسنة األولى السنة طلبة بين الدراسية السنة لمتغير تبعاً إحصائيا دالة فروق وجود •

 . أولى سنة طلبة لصالح والتوتر الكفاية لبعد
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  ) 2011 كما وردت في دراسة شرباتي 2006، علي (دراسة

  الصحة النفسية وعالقتها بمفهوم الذات واالتجاهات نحو مهنة التدريس  :وان الدراسةعن

القة الصحة النفسية    التعرف على ع   إلى الدراسة    هدفت . المرحلة الثانوية  لمي ميدانية على مع   دراسة

في  األبيض الثانوية بوالية النيل     المرحلةتجاهات نحو مهنة التدريس لدى معلمي       واال ،بمفهوم الذات 

 المدارس مهنة التدريس في     ن ومعلمة يمارسو  معلم 100)(وقد تكونت عينة الدراسة من      ). السودان(

 وجزيرة أبا، والتـي تـم اختيارهـا         كوسني من منطقتي    األبيضالثانوية الحكومية في والية النيل      

 اسـتخدمت د  وق . من الذكور واإلناث   متساوية، واحتوت على نسبة      العشوائية بطريقة العينة الطبقية  

 لمفهوم الذات إضـافة     اس الثانوية، ومقي  المرحلة للصحة النفسية لمعلمي     الباحثة في دراستها مقياساً   

   :تية النتائج اآلإلى الدراسة وتوصلت مقياس التوجه نحو المهنة، إلى

 طردية بين الدرجة الكلية للصحة النفسية وأبعاد مفهوم الذات لدى عينـة             ارتباطيه عالقة   وجود - 

 .سةراالد

 ، الجـنس  ات عينة الدراسة تبعا لمتغير     وجود فروق دالة إحصائيا في الصحة النفسية لدى        عدم - 

 والعمل بالتدريس، بينما توجـد      رةوسنوات الخب  ،جتماعيةاال لحالة، وا )علمي، أدبي (والتخصص

 .  لمتغير العمر داللة تبعاًذاتفروق 

هات نحـو   تجا اال أبعاد النفسية ودرجات     بين الدرجة الكلية للصحة    ارتباطاً طردية   عالقة توجد - 

 . تجاه نحو المناهج التدريسيةمهنة التدريس، ما عدا اال

 أبعاد مفهوم الذات تتنبأ بالصحة النفسية ومنها التوافق والمواجهة، وضبط مشاعر لـوم              بعض - 

 . والشعبيةلشهرةالذات، وإدارة القلق، وا

ـ       نحو العالقة مع الزمالء وهو أحد أبع       تجاهاال إن -   متنبئـاً  كـان    دريساد التوجه نحو مهنـة الت

 . بالدرجة الكلية للصحة النفسية
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       ): 2003، عسافدراسة( 
 والضغط النفسي عند أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتي النجاح          وترمجاالت الت : عنوان الدراسة 

   :وبيرزيت أثناء انتفاضة األقصى نتيجة العدوان اإلسرائيلي

كاديميـة،   إلى التعرف على مستوى التوتر والـضغط النفـسي، ومجاالتـه األ     هذه الدراسة  وهدفت

جتماعية، نتيجة للعدوان اإلسرائيلي على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتي النجاح           والنفسية، واإل 

غرافيـة  وكما هدفت إلى معرفة أثـر المتغيـرات الديم        .  خالل انتفاضة األقصى   يتالوطنية وبيرز 

 نتفاضـة، اإلاد األسرة، ومكان السكن، والتعرض لإلصابة أو الـضرب أثنـاء             أفر ددالجنس، وع (

جتماعيـة، والرتبـة    ة، والراتب، والخبرة، والحالة اإل    والسكن بالقرب أو البعد عن األحداث، والكلي      

 ذلك أجريت   قيقولتح.  الهيئة التدريسية  ءعلى تفاوت في التوتر والضغط النفسي لدى أعضا       ) العلمية

  : يأتيوقد بينت نتائج الدراسة ما . يس تدريئة هعضو) 225( عينة قوامها ىالدراسة عل

وهي تعتبر عالية   %) 58.7( الهيئة التدريسية كانت     اء عند أعض  النفسيأن الدرجة الكلية للتوتر     . 1

عتبارات النفسية لما لها من آثار سلبية على عضو هيئة التدريس، وعلـى عالقتـه مـع                 في اال 

  .سرتهزمالئه وطلبته وأ

%). 53.2( النفـسية بنـسبة      آلثار، ثم ا  %)59( بنسبة   كاديميالمجال األ في   ،ن هناك تفاوت  اك. 2 

وهذا قد يعني أن أعضاء الهيئة التدريسية يهتمون لما يجري في مجتمعهم ولطلبتهم حتى أكثـر                

 مـن   بالرغم.  يعملون فيها  ذين للمجتمع والمؤسسات ال   تمائهم وهذا يدل على مدى ان     ،من أنفسهم 

  .أن مستوى التوتر كان عندهم أقل من الفئات األخرى في المجتمع الفلسطيني

في التوتر والضغط النفسي تبعـاً      ) α ≥ 0.05 (وى عند مست  ةوجود فروق ذات داللة إحصائي    . 3 

). مكان السكن، والتعرض لإلصابة أو الضرب أثناء االنتفاضة، والكلية، والراتـب          (لمتغيرات  

ن يسكنون خارج المدن الموجودة بها الجامعات، وينتقلون ويتعرضون لإلهانة          وهذا يعني أن الذي   
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والضرب، أو موادهم تتطلب جهداً أكبر، يعانون أكثر من زمالئهم الذين يسكنون في المدن، وال               

  . الحتالل من قبل جيش ايقاتينتقلون وال يتعرضون للمضا

في التوتر والضغط النفسي تبعاً ) α ≥ 0.05( إحصائية عند مستوىلة وجود فروق ذات دالعدم .4

الجنس، وعدد أفراد األسرة، والسكن بالقرب أو البعد عـن األحـداث، والخبـرة،              (لمتغيرات  

نحرافـات المعياريـة     كما بينت الدراسة المتوسـطات واال      ). والرتبة العلمية  ةجتماعي اال لةوالحا

   . التوتر والضغط النفسياستبانةلجميع فقرات 

  

   )1996 ،ف عسادراسة(

ـ             مصادر :عنوان الدراسة  ل         اإلجهاد أو الضغط النفسي لدى مدرسي الجامعات فـي الـوطن المحت

  :" الضفة الغربية" 

 عند مدرسي الجامعات في الضفة الغربيـة        إلى تحديد مصادر الضغط النفسي    :  الدراسة أوال  هدفت

إلى تحديد مـدى مـساهمة كـل مـن المتغيـرات            : انياً وث ،)(1967المحتلة من قبل إسرائيل سنة      

 والكلية، وعدد سـنوات     العلمية االجتماعية، والدرجة    الةالعمر، والجنس، والح  : الديموغرافية التالية 

تكونـت عينـة    و. نديميولتي يتعرض لهـا األكـا      في الضغوطات النفسية ا    ميةالخبرة، والرتبة العل  

عضو هيئة تدريس اختيروا بالطريقة العشوائية، وتم بناء مقياس لقياس الضغط           ) 136(الدراسة من   

ي خرجت دالالت صدقه وثباته ثم أجـر       أن است  د على أفراد العينة بع    وطبقالنفسي عند األكاديميين    

 الديموغرافية كانـت    ت المتغيرا اهمةسة إلى أن مس   أشارت نتائج الدرا  .  اإلحصائي المناسب  حليلالت

 ثـم عـدد سـنوات الخبـرة         ،%)(6نسبة  بكان أهم المتغيرات هو متغير الجنس       %) 18.6(بنسبه  

 %) ثم الكلية ،%)(0.6 ثم الرتبة العلمية ،%)(3، ثم العمر %)(3.1 ثم الحالة االجتماعية ،%)(5

وجـود فـروق ذات داللـة        الدراسـة    نت نتائج هذه  كما بي %). (0.4 الشهادة العلمية     وأخيراً (0.5
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إحصائية بين متغيري الجنس وعدد سنوات الخبرة ومتغيـر الـضغط النفـسي بينمـا المتغيـرات            

وطات العمل هـي    هذه النتيجة قد تعني أن ضغ     . إحصائيةة   لها أي دالل   كن لم ي  ألخرىالديمغرافية ا 

 في جامعات الـضفة الغربيـة       ين األكاديمي  أو اإلجهاد عند   فسية في الضغط الن   من العوامل الرئيس  

  : أهمها العلمي واألكاديمي وازهموالتي تحد من إنج

  .  ومستمر أو التهديد بإغالقهاتكرر الجامعات بشكل مإغالق •

  .  وضع الرجل المناسب في المكان المناسبعدم •

  . توفر األمن لي وألفراد أسرتي وللطلبةعدم •

   .رة المؤسسة التي أعمل بها توفير الكفاءة اإلدارية في إداعدم

  

  :األجنبية الدراسات 14.2.2

  :  مفهوم الصحة النفسيةناولت األجنبية التي تالدراسات -

    )2011 كما وردت في دراسة شرباتي Khodarahimi etal., 2009( خوداراهيمي دراسة

 لنفـسية ا الـصحة  على والجامعية الشخصية المحددات من كل ثرأ على التعرف: عنوان الدراسة 

   :الجامعي للطالب

 الـصحة  علـى  والجامعيـة  الشخصية المحددات من كل ثرأ على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 وقد ،إيران شمال فارس في اإلسالمية الجامعة طلبة على هاإجراؤ تم والتي الجامعي للطالب النفسية

 من كان ،إيران في الميةاإلس الجامعة طلبة من ومبحوثة مبحوث) 300 (حوالي الدراسة في شارك

 Symptom (مقيـاس  فيهـا  البـاحثون  استخدم وقد اإلناث من)  (206و الذكور من)  (94 بينهم

Checklist‐ SCL‐90 (يأتي ما الدراسة نتائج برزأ من وكان:   
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 علـى  أثر ذات الشخصية العواملو ،االقتصادية الظروفو ،االجتماعية الحالةو ،الجنس من كل أن

 . ةالنفسي الصحة

 بـصحة  يتمتعـون  والجيـدة  المتوسطة قتصاديةاال الظروف ذوي والطلبة نوالمتزوجب الذكور أنو

 كـالً  أنكما تبين   .المتدنية قتصاديةاال الظروف وذوات   المتزوجات وغير النساء من أفضل نفسية

 لـه  كني لم األكاديمي واألداء التخصص نوعو ،)أجنبي غير أم أجنبي( الجنسيةو ،اإلقامة مكان من

  . للطلبة النفسية الصحة على ثرأ

  

  ):Pink, 2007 (بنك دراسة

  .سترالياأ -للشباب النفسية الصحة: عنوان الدراسة

 حـول  معلومـات  توفير إلى هدفت والتي ،استراليا في اإلحصاء مركز بها قام ةمسحي دراسة هيو

 العمرية الفئة بين النفسية اتضطراباال انتشار مدى يتضمن بما, سترالياأ في للشباب النفسية الصحة

 مـن ) %76 (أن إلى المسح نتائج أشارتو،  المقابلة على المسح هذا في اعتمد وقد ،سنة) 16‐24(

 فـي  المشمولين الشباب ربع أن حين في ،ممتازة أو جيدة أنها على النفسية صحتهم قيموا قد الشباب

 معـدل  بلغ وقد ،المسح إلجراء السابق العام خالل نفسية أعراض من معاناتهم إلى  أشاروا المسح

 كانـت  حيـث  ،) %26 (عامـاً ) 24‐16 (الواقعة العمرية الفئة بين النفسية ضطراباتباال اإلصابة

  (بنسبة اإلدمان اضطرابات تالها ،) %15 (بنسبة شيوعاً األكثر القلق اضطرابات  تالهـا , )%13

 النفـسية  ضطراباتاإل انتشار نسبة أن ىإل أيضا المسح أشار كما ،)6%  (بنسبة المزاج اضطرابات

 ب مقارنـة  اإلناث لدى)  %8 (المزاج اضطرابات نسبة بلغتو ،الذكور لدى منها كبرأ اإلناث بين

  (القلق واضطرابات ،الذكور لدى)  4%(  بينما الذكور لدى)  %9 (بلغت بينما اإلناث لدى) %22
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ـ  مقارنة الذكور لدى)  %16 (نسبتها تبلغ حيث الذكور لدى أعلى اإلدمان انتشار نسبة كانت  بـ

  . اإلناث لدى)  10%(
  

  ):Austin  et al, 2005 (نوآخري أيستين دراسة

  الكنديين من عينة لدى الوجداني الذكاءو والسعادة والصحة الشخصية بين العالقة :عنوان الدراسة

 مـن  عينة لدى لوجدانيا الذكاء وسمة والسعادة والصحة الشخصية بين العالقةالدراسة   هذه بحثت

 بالـذكاء  مرتبطـة  مقـاييس  عـدة  عليهم طبق مختلفة عمرية فئات فيفرد  ) 500 (شملت الكنديين

 للحالـة  الطبـي  التشخيص إلى إضافة ،جتماعيةاإل والمساندة الحياة عن والرضا والسعادة الوجداني

 الحيـاة  عـن  الرضا من كلب إيجابياً اًارتباط يرتبط الوجداني الذكاء أن النتائج وأظهرت ،الصحية

  .للفرد الصحية الحالة من بالسعادة التنبؤ يمكن كما ،جتماعيةاال العالقات وجودة
  

  ):Rosenfield, 1989 (روزنفيلد دراسة

 على الجنسين بين والفروق ،االجتماعي والضبط, المرأة عمل تأثير على التعرف: عنوان الدراسة 

  النفسية الصحة مستوى

 الجنسين بين والفروق ،جتماعياإل والضبط, المرأة عمل تأثير على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 إلـى  تقسيمها جرى ،الجنوبية كاليفورنيا بوالية عينة على أجريت وقد ،النفسية الصحة مستوى على

 رجـاالً  الثانية تضمنتو أطفال ولديهن الوقت طول يعملن نساء األولى تضمنت ،مجموعات خمس

 المجموعـة  اشتملت حين في ،يعملن ال نساء من الثالثة وتكونت, أطفال ولديهم وقتال طول يعملون

 نـساء  من الخامسة المجموعة وتألفت أطفال لديهم وليس الوقت بعض يعملون رجال على :الرابعة

 علـى  الحـصول  بهدف العينة أفراد مع المقابالت وأجريت أطفال لديهن وليس الوقت بعض يعملن
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 والمـستوى  ،والـسن  كـالجنس  العوامل بعض تثبيت تم كما العمل وبيئة األسرية البيئة عن بيانات

  . لألسرة والثقافي قتصاديواإل جتماعياإل

 يعـانين  النساء أن عن والسلبية يجابيةاإل النفسية الصحة جوانب من بكل الدراسة نتائج أسفرت وقد

 النـساء  أن تبين كما ،عامة بصفة ضطراباتاال وبعض القلق من كل في الرجال من أكثر بمعدالت

 للمـرض  عرضـة  أكثر كن جتماعيةواال األسرية والضغوط األعباء من يعانين واللواتي العامالت

 التي والضغوط األعباء لكثرة ذلك ويرجع يعملن ال اللواتي بالنساء بمقارنتهن وذلك والعقلي النفسي

 ضطراباال أعراض من عنه جينت وما ،الشخصي الضبط انخفاض من ذلك يصاحب وما ،يواجهنها

   .والتوتر واالكتئاب كالقلق ،النفسي
  

  ):Perry, 1986 (باري دراسة

 لـدى  النفسية بالصحة وعالقتها ،جتماعياال والدعم, الحياة أحداث على فالتعر :عنوان الدراسة 

  .العاملة الطبقة في النساء

 النفـسية  بالصحة وعالقتها, تماعيجاال والدعم, الحياة أحداث على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

  .العاملة الطبقة في النساء لدى

 تتـراوح  بأطفال رزقن تيواللوا ،العامالت األمهات من) 193(قوامها عينة على الدراسة وأجريت

 زيـارات  وتمت ،األمهات هؤالء إلى خطابات إرسال تم إذ ،سنوات) 7‐4 (بين ما الزمنية أعمارهم

 اسـتفتاء  عمل تم كما ،المدني السجل في المقيد العنوان على منزلها في حدة على منهن لكل منزلية

 وكـذلك  ،مساندة من به يشعرن ما مدى عن سؤالهن طريق عن لألمهات جتماعيةاإل المساندة لتقدير

  .بهن المحيطين مع واندماجهن ترابطهن مدى عن
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 التـوترات  حـدة  من خفضي أن يمكن عام بشكل المرأة عمل أن إلى الدراسة هذه نتائجأفضت   وقد

 أن كمـا  ،بهـن  المحيطين من جتماعيةا مساندة وجود في ذلك يكون أن بد ال ولكن ،لديهن النفسية

 من توافقاً وأكثر النفسي للتوتر تعرضا قلأ كن لهن بالنسبة مرضية أعمال في يعملن اللواتي النساء

   .عام بشكل النفسية والصحة النفسي الجانب حيث

  

  ):Kunce & Priesmeyer, 1985 (بريسمايرو كونسي دراسة

   الشباب مرحلة في لألبناء النفسية الصحة على ذلك وأثر األسرة ديناميكية :عنوان الدراسة

 مرحلـة  فـي  لألبناء النفسية الصحة على ذلك وأثر األسرة ديناميكية قياس إلى الدراسة هذه هدفت

   .الشباب

) 43(و ،الـذكور  من) 22 (،الجميلة الفنون كلية من باًطال) 65 (قوامها عينة على الدراسة وأجريت

  .سنة  )20  (قدرة زمني عمر بمتوسط اإلناث من

 مـن  وكـل  النفسية الصحة بين  إحصائياً وداالً اًموجب اًارتباط هناك أن إلى  الدراسة نتائج وأشارت

 وداالً اًسالب اًارتباط هناك أن اتضح بينما ،جتماعيةاال والمساندة األسري والتماسك جتماعياال الدعم

   .نفعالياال والثبات ستقالليةاال سمة من وكل التسلط بين إحصائياً

  

   ):Veroff, 1982 (فيروف دراسة

 والنـساء  الرجال من لكل النفسية بالصحة المتعلقة السلبية الجوانب بعض تحديد: عنوان الدراسة 

  واتهملذ تقييمهم خالل من الجنسين من

 الرجـال  من لكل النفسية بالصحة المتعلقة السلبية الجوانب بعض تحديد بهدف الدراسة هذه أجريت

  .واتهملذ تقييمهم خالل من الجنسين من والنساء
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 ممن عشوائية بطريقة اختيارهم تم ،والنساء الرجال من) 960( قوامها عينة على الدراسة وأجريت

 الـذكور  مـن  كـل  مجانسة مع ،كيةاألمري المتحدة بالواليات الشباب من العرضي القطاع يمثلون

  .لألسرة الثقافي ،االقتصادي ،االجتماعي المستوى ،الجنس ،العمر: في واإلناث

  :يأتي  إلى ماواإلناث الذكور من كل لدى متساوية كانت والتي الدراسة نتائج وأسفرت

 من سعدأ يالماض أن على واإلناث الذكور من كل جمعأ فقد, والتعاسة بالحزن بالشعور مرتبط بعد

   .محددة أمنيات سوى يحمل ال المستقبل نوأ ،الحاضر

 والنفـسي  الصحي الجانب على آثار من به يرتبط وما العصبي التوتر .بالحياة والقناعة الرضا عدم

 رفـض و بـالنفس  الثقة عدم. دائماً تحدث السيئة األشياء نإ حيث, تشاؤمية هم كانت مشاعر. للفرد

  .يةاإليجاب اليومية الخبرات

  

  :)Vanfossen,1981(  فان فوسندراسة

سـتقرار النفـسي    العالقات الزوجية واال  تأثير الصحة النفسية على     التعرف على   :  الدراسة عنوان

  للزوجين

سـتقرار النفـسي    لنفسية على العالقات الزوجيـة واال      معرفة تأثير الصحة ا    إلى هذه الدراسة    هدفت

  : منهم، ثالث مجموعاتإلىيمها جرى تقس, )1494(للزوجين على عينة قوامها 

مـن الزوجـات    ) 269( و   ،عـامالت المن الزوجات غير    ) 601(و,  العاملين األزواجمن  ) 624(

ـ   ،سنة) 60-18( العينة ما بين     ألفراد بحيث تراوح العمر الزمني      ،العامالت  بتطبيـق   ث وقام الباح

   . العينةأفرادمقياس الصحة النفسية وبعض المقابالت الشخصية مع 

 ذ إ ، بين مجموعات البحث الثالثـة     إحصائية وجود فروق ذات داللة      إلى نتائج الدراسة    أشارت قدو

 أنهم كما   ، النفسي من غيرهم األقل استقراراً     لإلحباطقل عرضة   أ المستقرين نفسياً    األزواج أناتضح  
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ن بعـدم   أن األزواج الذين يـشعرو     كذلك تبين    ،باستمرار في أعمالهن المنزلية    يساعدون زوجاتهم   

 ويمتنعون عن التعـاون     ،لذاتهن ن وتقديره ،ستقرار األسري ال يشعرون زوجاتهم بقيمتهن الذاتية      اإل

 يزيـد   لزواجي النفسي وا  ستقرار عدم اال  أن إلىوانتهت الدراسة   . معهن في بعض الشؤون المنزلية    

 تقلل لـديهن     كما أن شعور الزوجات بمساندة أزواجهن لهن       ،كتئاب واإلحباط  الفرد باال  إحساسمن  

  . من فرص الشعور بالقلق والتوتر العصبي

  

 ) 2008عودة،(كما وردت في ) Gatiz &Scott،(,1972 جاتز وسكوت دراسة

   العمر وقياس الصحة النفسية: دراسةالعنوان 

 من خالل مسح شامل لعينات من       وذلك ، دراسة العمر وقياس الصحة النفسية     إلى الدراسة   هذه هدفت

 جـرى   ، من البالغين من مراحل عمرية مختلفة      (1441) األصلية حيث بلغت العينة     ، المجتمع أفراد

 سـناً   األحـدث  األفراد على   األولى اشتملت المجموعة    يث بح ، ثالث مجموعات عمرية   إلىتقسيمها  

 سنة بينما اشتملت الفئة العمريـة الثانيـة علـى           30-20)( العمرية ما بين     أعمارهم تتراوح   ن  مِم

 األكبر األفراد على الثالثة وتضمنت المجموعة ، سنة (64-40) بين أعمارهم تراوحت الذين األفراد

 ثم قـام الباحثـان   النفسية فما فوق وتم تطبيق مقياس الصحة عاماً  (65) أعمارهم تبلغ ن مسناً ِم

 ،جتمـاعي  والمـستوى اال   ، ومستوى المهـارة المهنيـة     ، والجنس ، للعمر  العينة طبقاً  أفراد بترتيب

 أفرادهاظهر  أ سناً   األكبر المجموعة العمرية    أن وبينت نتائج الدراسة     ،لألسرة والثقافي   ،تصاديقواال

  ، ضعف في الذاكرة ونقـص الحيويـة       ويصاحبه ،انخفاضاَ ملحوظاً في النواحي الصحية والجسمية     

وعـة   المجم أفـراد  أبداه والمحيطين بهم وهذا عكس ما       أنفسهم استرخاء وراحة مع     أكثربينما كانوا   

بينمـا عبـرت    ,  والشعور بالوحدة  النفسية سناً من مشكالت واضطرابات نفسية مثل العزلة         األحدث

المجموعة المتوسطة عن بعض المشكالت الصحية التي تتمثل فـي ارتفـاع الـضغط والحـرارة                
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 سناً تميـل    األحدث سناً عند مقارنتها بالمجموعة      األكبر المجموعة   أن كما اتضح    ،وحموضة المعدة 

كبر في النواحي الفـسيولوجية علـى عكـس         أقل في النواحي السيكولوجية و    أ أعراض إظهار ىإل

  . سناً األحدثالمجموعة 

 

  :  الحياةنوعية العربية التي تناولت مفهوم الدراسات 14.2.1.1

  )2011،  اهللاكتلو، وعبد(دراسة 

   :خليلة ال بالصحة النفسية لدى طلبة جامععالقتهانوعية الحياة و :دراسةال عنوان

 والصحة النفسية لدى طلبة جامعة الخليل       لحياة بين نوعية ا   قة استقصاء العال  إلى لدراسةهدفت هذه ا  

مكان السكن، المستوى العلمي     الجنس،  للعمر، جودة الحياة لديهم وفقاً   ) درجات(  ومقارنة مستويات 

  .الوالدة  ولشهري ،عمل الوالدمعدل الدخل ا ،اإلناثعدد  عدد الذكور، ،األسرةالترتيب في  للوالدة،

 وقد تـم اختيارهـا   ةسن) 23-17(  وطالبة بعمر يتراوح ما بينطالباً (224) من  ة تكونت العين  وقد

               إعـداد مـن    يةبطريقة العينة الطبقية العشوائية البسيطة وقـد اسـتخدم مقيـاس الـصحة النفـس              

 أو األمـان مفـردة تقـيس     ) 75(ختبار من   والذي يقيس الصحة النفسية ويتكون اال     ) 2003سكر،(

و  االتزان االنفعـالي  و    الفرد تجاهات ا إثباتو    على الحياة  اإلقبالو  وافقالخوف ويقيس جوانب الت   

  .ابالرضالحب والنجاح في العمل والشعور 

 طلبـة   استجابات النتائج أن    أظهرتوقد  ) 2008( ليون تيري    إعداد نوعية الحياة وهو من      ومقياس

 أنويالحـظ   ) 3.3( حول نوعية الحياة كانت متوسطة حيث بلغـت هـذه الدرجـة              يللخلجامعة ا 

 والعالقـة مـع     األصدقاء على نوعية الحياة للطلبة وخاصة العالقة مع         للظروف الموضوعية تأثيراً  

 والجيران ثم الصحة بشكل عام ثم التعرض لحوادث كثيرة مثل الـسقوط             واألبناءاآلخرين الوالدين   

 الراهنـة   األحـداث  وذلك ينطبق على     والقرآن، ، الموسيقى إلى ماعم القراءة ثم االست    ث األرضعلى  
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الجنس في نوعية الحيـاة لـدى       متغير   أهمية عدم   لنتائج ا وأظهرت الفلسطيني   الشعبالتي يمر فيها    

 فـأظهرت  لمكان الـسكن     بة بالنس أماجتماعية للطلبة في نوعية حياتهم      لة اإل  الحا أهميةالطلبة وعدم   

 الدراسة ذلك لجودة الخدمات في      و الطلبة الذين يسكنون المدن وتعز     لح لصا اً هناك فروق  أنراسة  الد

 أوضـحت  بالنسبة للترتيـب المـيالدي       أما ، التسوق وأماكنالمدن من الخدمات الصحية والتعليمية      

 اإلنـاث و لعدد الـذكور     ة ال عالق  أن النتائج   أوضحتكما   . ال عالقة له في نوعية الحياة      نهأالنتائج  

  أمـا .أيـضاً  على نوعية الحياة األسرة لمستوى دخل  تأثيركما بينت عدم وجود      .على نوعية الحياة  

   .اة الحيوعية له على نتأثير الدراسة عدم وجود أظهرت لوظيفة الوالدين بالنسبة للفروق وفقاً

 مع الصحة   جابياي نوعية الحياة لدى طلبة جامعة الخليل ترتبط بشكل          أن نتائج الدراسة    أظهرت كما

فسية للفرد وتزداد بوجـود عالقـات        ارتفاع نوعية الحياة تقترن بالصحة الن      أن لديهم بمعنى    النفسية

   . لعالقاتجتماعية ايجابية وتقل بفقدان هذه اا

  

 )2010،دراسة عبد الخالق  ( -

  : "لكويتجامعة ا" عينة من طالب لدى الذاتية لنوعية الحياة ؤشراتالم:  الدراسةعنوان

 وبحث الفروق بين الجنـسين،     ، الذاتي قدير على الت   الحياة اعتماداً  ة تحديد متوسطات نوعي   إلىهدفت  

) 764(  من الذكور   ،    جامعة الكويت  اً من  طالب (1788)اشتملت العينة على    ،  اإلجراءات  و  المنهج  

 ةلعربي عن الصيغة ا   اجابوأحيث  سنة  ) 29-18(بين  تراوحت أعمارهم   ممن   ،)1024 (اإلناثومن  

وتم تطبيـق المقيـاس علـى        ، الصادر عن منظمة الصحة العالمية     لمقياس نوعية الحياة المختصر   

 التطبيق بعد   بإعادة تراوحت معامالت ثبات المقياس      وقد.اضراتمجموعات صغيرة في قاعات المح    

ن رتباطات بي استخراج عامل عام من اال    بعد  رتفعة ،  بين المقبولة والم   وتعد%) -82% (72 أسبوع

 ،بين الجنسين في المجاالت الجـسمية      إحصائياًفروق دالة   النتائج وجود    ظهرتأ المقاييس الفرعية، 
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 فـي كـل     اإلنـاث ، حيث كان متوسط الذكور أعلى من         عن الدرجة الكلية   فضالً ،والنفسية والبيئية 

 كتئـاب واال في كـل مـن القلـق         اإلناثوقد فسرت النتائج على ضوء ارتفاع متوسط         ،المقارنات

  .الجسمية والشكاوي واألعراض

  

  ):2010 ،  هاشمدراسة(

   : وطالب الجامعةنين والمسجسمياً وقينجودة الحياة لدى المع :عنوان الدراسة

  . الفئات الثالثة المستهدفة، وعمل مقارنة بينهادى هذه الدراسة إلى قيـاس جودة الحياة لهدفت

) 62( سـنة، ومـن   40)-25 (ين ب أعمارهم حتتراو اً معاق اًشخص) 62( عينة الدراسة من     وتكونت

 تراوحت أعمارهم بـين     اً جامعي اًطالب) 67(سنة، كما تكونت من     ) 68-60 (أعمارهم تتراوح   اًمسن

  .  سنة21)-20(

 حيـث قـام     األسـري،  تماسك الحياة ومقياس القدرة على التكيف وال      دة الباحث مقياس جو   واستخدم

لقياس التكيـف والتماسـك     )  ولسونأ(حين اعتمد مقياس    ودة الحياة في     بج لخاصبإعداد المقياس ا  

سـرة  أل بين أفراد ا    قوياً لذي يعني ارتباطاً  سري ا أن التماسك األ  لى  نتائج الدراسة إ   وتشير   .األسري

سـرية  لمـشكالت كوحـدة أ    نفعالي، ومواجهة ا  والتعاطف والدعم اال   ،وتقديم العون لبعضهم البعض   

د العينة  فرااس بالرفاهية والسعادة لدى جميع أ     حسجودة الحياة واإل  أهمية في التنبؤ ب   كثر   األ واحدة هو 

حـسين  سرة المتماسكة فـي ت    وهذا يؤكد على أهمية دور األ     .من المعوقين والمسنين وطلبة الجامعة      

حـساس بالرفاهيـة    جودة الحياة ودور التفكك األسري والصراعات األسرية في التعاسة وعـدم اإل           

لمشاركة الوجدانية والتـرابط بـين      سري وا مية الدعم األ  هألدراسة على   كدت ا لذلك أ حياة،  وجودة ال 

  .فرادسية في تحسين جودة الحياة لدى األسرة ومواجهة الصراعات والضغوط النفأفراد األ
  



 

59  

  :2008)، قوته (دراسة 

جتماعية وعالقتها بجودة حياة المـواطنين فـي        قتصادية واإل تأثيرات الحصار اإل   :عنوان الدراسة  

   : غزة

عنـد  ونوعهـا   الحياة   على جودة    اإلسرائيلي التعرف على تأثير الحصار      إلىالدراسة  هذه   وهدفت

) 38( رب أسرة بمتوسط عمري      (244)المواطنين الفلسطينيين في غزة، وتكونت عينة الدراسة من         

 يـاس وقد تم استخدام مجموعة من األدوات لق . عاما موزعين على مدن ومخيمات وقرى قطاع غزة       

         إلى جانب اختبـار منظمـة الـصحة العالميـة لجـودة الحيـاة               جتماعيمستوى االقتصادي واال  ال

WHOQOL-BREF )( .  

 مناحي الحياة وأثرت على المجتمع      ة السلبية طالت كاف   ر نتائج الدراسة أن تأثيرات الحصا     وأظهرت

سة سجلت مؤشرات سلبية    كما أن معظم نتائج الدرا    . بصورة بالغة وجمدت حراك الحياة الفاعلة فيه      

خاصة على األطفال والمرضى والطلبة والعاطلين عن العمل بما انعكس على سلوكهم وزاد من حدة               

 .توتراتهم واضطرابهم

  

  )2007البهادلي وكاظم ،( دراسة

  : ن لدى طلبة الجامعة العمانيين والليبييالحياةنوعية  : الدراسةعنوان

اسة معرفة مستوى نوعية الحياة لدى طلبة الجامعة في كل مـن            دراسة ثقافية مقارنة واستهدفت الدر    

 ،)وأنثـى  ذكـر، (والنـوع   ) وعمـان  ،ليبيـا (ودور متغير البلد     ، عمان والجماهيرية الليبية   لطنةس

 العالقة  يعةوطب في نوعية الحياة التي تم قياسها بمقياس ذي ستة أبعاد،         ) وعلمي ،إنساني(والتخصص

ولتحقيق ذلك طبق مقياس نوعيـة      .  والمعدل التراكمي    األسرة دخل    من وكلبين أبعاد نوعية الحياة     

 من 218و ا، ليبيمن182( وطالبة طالب400) (على ) 2006منسي وكاظم ،(الحياة لطلبة الجامعة 
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 نوعيـة   أبعـاد  في بعدين من      أن مستوى نوعية الحياة كان مرتفعاً      إلىوقد أشارت النتائج     .)عمان

ومتوسط في بعـدين همـا       ،وجودة التعليم والدراسة   جتماعية، واإل األسرية نوعية الحياة :الحياة هما 

حة جـودة الـص   : همـا  أيضاًومنخفض في بعدين     ،راغوجودة شغل وقت الف    ،العامةجودة الصحة   

  في متغير البلـد،    ل إحصائياً  تأثير دا  د وجو إلى النتائج   أشارت كما .النفسية وجودة الجانب العاطفي   

وفي التفاعـل الثالثـي بـين البلـد والنـوع             الثنائي بين النوع والتخصص،     التفاعل وفي ،والنوع

 العامـة، وجـودة     حةوالتخصص على نوعية الحياة ؛حيث كان الطلبة الليبيون أعلى في جودة الص           

 متغيـر  في وأما وإدارته في جودة شغل وقت الفراغ   أعلىن  و الطلبة العماني  نفي حين كا   ،العواطف

 في جودة الصحة العامة وجودة العواطف وجودة شغل وقـت الفـراغ             أعلى ورالنوع فقد كان الذك   

فقد كانت غير دالة مع      ،وعية الحياة  والمعدل التراكمي وأبعاد ن    األسرة، أما العالقة بين دخل      وإدارته

وجودة شـغل    ،جتماعيةعية الحياة اُألسرية واال   نو :ع المعدل التراكمي في بعدين هما      م ةودال ،الدخل

  . وإدارتهاغ وقت الفر

  

 )2006 ،رون وآخالحلو( دراسة

  :  على جودة الحياة لمرضى السكر بغزةالحصار أثر :دراسةالعنوان 

ض على   الدراسة إلى التعرف على جودة الحياة لمرضى السكري ومدى تأثير الحصار المفرو            دفته

 مـريض  (100)  سكر بواقعمريض  (170) وبلغ عدد أفراد العينة. غزة على جودة الحياة عندهم

 وكأداة ،عيادات وكالة الغوث الدولية على  الذين يترددونى المرضمنأنثى   مريضة(70) و،ذكر

  Australian) مية إعداد منظمة الصحة العالمن ووه: لباحث مقياس جودة الحياة استخدم اللدراسة

WHOQOL2001)  كانـت  الدراسة إلى أن الحصار وخلصت. (2003) وتعريب يوسف الجيش 

  .في فلسطين  جودة حياة مرضى السكري في قطاع غزةلىعتؤثر واضحة  سلبية له نتائج 
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  ) 2006،إبراهيم (دراسة

  : األدب في دعين للمبيزةنوعية الحياة المم: الدراسة عنوان

 ضـوء   في،  األدبي اإلبداع الكشف عن نوعية الحياة المميزة للمبدعين في مجال          إلى راسةهدفت الد 

، سواء أكان هـذا الـسياق هـو         جتماعي المحيط بهم  اصر السياق اإل  هم عن عن  تحديد مستوى رضا  

 كان الـسياق    أم،  )والمهني ،، والتعليمي األسريكالسياق   (أو المبدع   إليهالسياق المباشر الذي ينتمي     

كذلك تحـاول  . ) والسياسييكالسياق الثقاف( غير المباشر المتعلق بالسياق الحضاري الذي يعيش فيه     

، التـي يفتـرض أن      لمبدع وعدد من المتغيرات النفسية    ستكشاف العالقة بين نوعية حياة ا     الدراسة ا 

 الخاصة بالعالم وبالتالي تشكيل تقييمـه لمختلـف         ، وآراءه تقوم بدور مهم في تشكيل فكره ووجدانه      

 هـي المجموعـة   األولـى  أساسيتينوقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين  .جوانب هذه الحياة    

 الثانيـة فهـي    أمـا ،  األدبـي  اإلبداع في مختلف مجاالت     مبدعاً) 53(وقد اشتملت على     ،يةالتجريب

 المبدعين  أنوقد أظهرت النتائج    .  المبدعين يرمن غ ) 67( على   اشتملتالمجموعة الضابطة ،والتي    

كما  ، ن مقارنة بغير المبدعي   األساسية اتهم حاج إشباع لمستوى   يمهم يتعلق بتقي  فيما بالرضا   قل شعوراً أ

جتماعيـة  سياق حيـاتهم اال    وآليات التفاعل السائدة داخل      بيعة فيما يتعلق بتقييمهم لط    قل رضاً أ أنهم

 ما يتبناه المبدع مـن قـيم        إلى ائجكذلك أشارت النت   .لسياقاتوداخل كل سياق من هذه ا      ،بشكل عام 

مبدع ي يعايشها ال   في تشكيل خبرة عدم الرضا الت      همجتماعية تس إو ، ونظرية ة،، وقيم جمالي  إصالحية

  . تجاه سياقات حياته المختلفة

  

  )2005قام، (دراسة 

  .  للمسنينة وتحسين نوعية الحياماعيةخدمات الرعاية االجت :دراسةال عنوان
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ء  هذه الـدور سـوا     اجتماعية التي تقدمه  الما كانت خدمات الرعاية ا     التعرف في  إلى الدراسة   هدفت  

 زيادة وارتقاء   إلى ترفيهية تؤدي    أم اقتصادية   أم نفسية   أماعية  جتماأكانت خدمات أولية أم صحية أم       

) 27(و   مـسناً ) 42( في دور الرعاية  وشملت العينة        نالمسؤوليفي نوعية حياتهم من وجهة نظر       

واستخدم الباحث استمارتين لقياس العالقة بين خـدمات دور الرعايـة           . الرعايةفي دور    مسؤوال ً 

 على المسنين فيما طبقت الثانية على عينة من المسؤولين          األولى طبقت   ونوعية الحياة للمسنين حيث   

  .في هذه الدور

 هناك عالقة بين استفادة المسنين من خـدمات الرعايـة التـي تقـدمها               أن نتائج الدراسة    وأظهرت

  .المؤسسات وبين تحسين نوعية الحياة فيها

  

  )  2004زب،ع(دراسة 

معلمـي  ( وتحسين جودة الحياة لدى عينة مـن      كتئابيةاال لخفض   إرشاديبرنامج   :الدراسة عنوان

  :) المستقبل

كتئابية وتحسين جودة الحياة لعينة من طـالب كليـة          ه الدراسة لتقديم برنامج لخفض اال      هذ وهدفت

كتئـاب مرتفـع وفقًـا      اامعة عين شمس، والذين يعانون مـن        في ج ) ةالسنة الثالثة والرابع  (التربية  

  . إكلينيكيلتشخيص 

سـنة، قُـسمت إلـى    ) 22-20( ما بين   رهم تتراوح أعما  اًطالب) 30( عينة الدراسة من     نتوتكو

 علـى العيـادة     ون مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وهؤالء الطلبة كانوا يتردد        :مجموعتين

 وبرنامج  بكتئالإل) Beck (ببك ةواستخدم الباحث في دراسته قائم    . النفسية الخاصة بكلية التربية   

 ديتحوتدعيم الرغبة في احترام الذات،      والضبط الذاتي،   (لنوع التكاملي حيث شمل      من ا  إرشادي

 السـترخاء اوالنمذجة،  والتأمل،  و نشطة،قوائم األ و،  لتدعيمياالحوار  وومواجهة األفكار السلبية،    
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واستغرق تنفيذ البرنـامج مـدة شـهرين        ). الواجب المنزلي و مناقشة،وال المحاضرة  والعضلي،  

  .متتابعين

تحسن الحالة النفسية للمجموعة التجريبية،      إحصائياً دالة   اً نتائج الدراسة أن هناك فروق     ظهرتوأ

لصالح نتـائج القيـاس، بعـد       . المجموعة هذهوالذي بدوره أدى إلى تحسن في جودة الحياة لدى          

 .لمجموعة التجريبيةتطبيق البرنامج على ا

  :  الحياةةنوعي األجنبية التي تناولت مفهوم الدراسات. 14.2.2

  

   ):Sonja  et  al.,  2010 (ون سونجا وآخردراسة

 جودة الحيـاة    ن وظروفه دور في تحسي    العمل كان لنوعية وكيفية     إذااستجالء ما   : عنوان الدراسة 

  .أوروبية دانلدى عينة ممن يعملون في تسعة بل

هولنـدا وألمانيـا    فنلندا والسويد والمملكـة المتحـدة و      : (وهيوشملت دول معينة من قارة آوروبا       

مسح  (األوروبية  نوعية الحياة  انات بي إلىوقد استندت الدراسة    ،  ) واسبانيا والمجر وبلغاريا   لوالبرتغا

 الدولـة  وجود اختالفات كبيرة في نوعية حياة األفراد ضمن          ت المقارنا هرتحيث أظ ) 2003عام  

 المجتمعات األكثـر ثـراء      ي ف كما أظهرت النتائج ارتفاع نوعية الحياة     . الواحدة وبين دولة وأخرى   

 ظروف العمل على رضا الحياة أقوى في البلدان         تأثير أن وبينت   األعلى المستوى االقتصادي    وذات

 يـوفر   يإضافة إلى أن قضية األمن الوظيفي واألجر الـذ        . األوروبية الجنوبية والشرقية من غيرها    

 أنكمـا   . ة على نوعية حياة الناس     مباشر طريقة الذي يؤثر ب   رئيسقتصادي، هو العنصر ال   األمن اال 

 تزيد من مستوى الرضا الـوظيفي،       أفضللظروف العمل األخرى، مثل االستقاللية، والتطلع لمهنة        

    .  بشكل غير مباشرحياةوالذي بدوره يزيد من الرضا عن ال
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  )(Johansen et al., 2007دراسة 

 لضحايا طولية دراسة: الحياة نوعية على الصدمة بعد ما ألعراض التنبؤية القيمة: عنوان الدراسة 

  الال منزلي العنف نتيجة الجسدية اإلصابات

 لـضحايا  الصدمة بعد ما ألعراض التنبؤية والقيمة الحياة نوعية من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت

  .شهرا 12) (مدتها زمنية فترة خالل الالمنزلي العنف

 ثـالث  وإعادتها األداتين تطبيق تم وقد ،اًشخص) 70 (من مكونة مجموعة من الدراسة عينة تكونت

 مقياس باستخدام الصدمة بعد لما النفسية األعراض تقييم تم إذ ،اًشهر) 12 (مدتها فترة خالل مرات

 هـي  الثانيـة  واألداة الصدمة، بعد ما أعراض لقياس وذلك Impact Event Scale األحداث تأثير

 الصحة الجسدية، الصحة: التالية األبعاد قاس الذيو الحياة نوعية لقياس WHOQOL‐BREF مقياس

  .البيئية والمؤثرات االجتماعية، والعالقات النفسية،

 عالمـات  سجلوا الصدمة بعد ما أعراض لديهم ظهرت الذين األفراد أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 ال الـذين  مع مقارنة والبيئية واالجتماعية والنفسية الجسدية الصحة مثل الحياة نوعية أبعاد على أقل

  .  لما يتوفر من خدمات وتسهيالت حياة للمواطنين تبعاًوذلك .الصدمة بعد ما أعراض لديهم توجد

  

  )Ring  et al., 2007 (وآخرون رينج دراسة

  . بالسعادة النفسية والشخصيةاإلحساسالتنبؤ بجودة الحياة من خالل  :عنوان الدراسة

 وذلك  ،والشخصية النفسية بالسعادة اإلحساس خالل من الحياة ودةبج التنبؤ إلى الدراسة هذه هدفت

 الـسعادة  ومقيـاس  ،الحيـاة  جودة مقياس عليهم طبق ،جامعياً طالباً) 136 (من تكونت عينة على

 معنى بعدي من المكون النفسية السعادة ومقياس ،الحال وحسن الرضا بعدي من المكون ،الشخصية

 الـسعادة  مـن  كـل  بين موجبة رتباطيةا عالقة وجود النتائج ظهرتأ وقد ،الشخصي والنمو الحياة
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 اإلحـساس  خـالل   مـن  الحياة بجودة التنبؤ أمكن كما, الحياة بجودة والشعور والشخصية النفسية

  . الطالب لدى بالسعادة

  

  ):Schmidt & power, 2006 (وبور شميدت دراسة

 خـالل  مـن  األوروبي المجتمع في نفسيةال والصحة الحياة جودة محددات معرفة: عنوان الدراسة 

    Eurohis مشروع

 مـن  األوروبـي  المجتمع في النفسية والصحة الحياة جودة محددات معرفة إلى الدراسة هدفت هذه 

 أوروبـا  فـي  دول عـشر  في الراشدين من) 4849 (من العينة وتكونت  Eurohis مشروع خالل

 الـصحية  الرعايـة  مـستوى  بين موجبة تباطيةرا عالقة وجود النتائج وأظهرت والشرقية الغربية

 الغربيـة  أوروبا دول بين الحياة جودة مستوى في فروق وجدت كما, الحياة وجودة النفسية والصحة

 قـوي  عامل النفسية الصحة وأن, الحياة وأسلوب الثقافية والفروق الصحية للرعاية تعود والشرقية

  .الحياة جودة بمستوى للتنبؤ
  

  ):(Fuligni et al., 2002آخرون   فوليجني ودراسة

 عينة المراهقين الصينيين    لدى مع األسرة    الوقت وقضاء   المساعدة انعكاسمدى  : عنوان الدراسة 

    حياتهم النفسيةلجودة هم إدراكعلىالمقيمين بالواليات المتحدة 

 مـن ) 140( مـن    مؤلفـة  عينـة    لدى مع األسرة    الوقت وقضاء   المساعدة انعكاستم فحص مدى    

 فـي   اندماجهم حياتهم النفسية و   لجودة هم إدراك علىراهقين الصينيين المقيمين بالواليات المتحدة      الم

 ة األسـري  لتزامات التوازن بين اال   إلحداث النتائج إلى ميل عينة الدراسة       وأشارت ،األنشطة األخرى 

دى المشاركة في    م بطولم يرت  ، مع األقران بصورة يومية    جتماعية األكاديمية والحياة اال   لتزاماتواال

  . األسرية واألنشطة األخرى من جهة والضيق النفسي من جهة أخرى لتزاماتاال
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 واجتماعيـة   أسـرية  نـشاطات  جودة الحياة ترتبط بكافة المناحي اليومية من         أن هذه الدراسة    تبين

  .  متدنيةأو ذات جودة عالية الحياة فكلها تؤثر في كون دية واقتصاوأكاديمية
  

  : (Caron et al., 1998)دراسة

 وذوي النفـسي،  المـرض  شديدي لدى الحياة ونوعية جتماعياإل الدعم عناصر: عنوان الدراسة  

  .المجتمع من ومجموعة المنخفض الدخل

 شـديدي  الراشـدين  لدى الحياة ونوعية االجتماعي الدعم عن الرضا تقييم إلى الدراسة هذه وهدفت

  .النفسي المرض

 و جتمـاعي، اإل الدعم خدمات متلقي من) 79 (و نفسياً، مريضاً) 60 (من الدراسة عينة تكونت وقد

 Social provision Scale (SPS) مقيـاس  اسـتخدام  تـم  وقـد . العاديين السكان من فرداً) 266(

  .Satisfaction with life Domains الحياة أبعاد عن الرضا ومقياس

 عناصـر  جميع على العاديين األفراد من أقل رضا سجلوا النفسيين المرضى أن النتائج أظهرت وقد

 أغلب في جتماعياإل الدعم خدمات يتلقون للذين مقارب رضا مستوى لديهم وكان االجتماعي، الدعم

 المرضـى  رضا كان فقد ذلك ومع. واالحتضان الرعاية وفرص العاطفي االندماج عدا ما العناصر

 الخـدمات  متلقـي  مـن  أعلـى  وكـان  يين،العاد المجتمع بأفراد اشبيه حياتهم نوعية عن النفسيين

 بخلل يتعلق العاطفي الشخصي البعد عن المنخفض رضاهم كان وقد. األبعاد بعض على جتماعيةاال

 فـي  الحيـاة  بنوعيـة  تتعلق االجتماعي الدعم عناصر كل وكانت. لهم المقدم جتماعياال الدعم في

 يكـن  لـم  التعلـق  لكن النفسيين، للمرضى دالة كانت والطمأنينة والتعلق. العاديين األفراد مجموعة

  .االجتماعي الدعم تتلقى كانت التي المجموعة لدى الحياة بنوعية يتعلق
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 15.2  

  وعالقتها بنوعية الحياة    يتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة المتعلقة بالصحة النفسية         

 وتناولت  الموضـوع       قليلة جداً   التي تطرقت لدراسة هذا الموضوع        العربية  عدد الدراسات  أن إلى

 الدراسات التي تناولت الصحة النفسية تناولـت        أنكما   بصورة جزئية ولم تتناوله بصورة  شمولية،      

ـ    أنالمفهوم السلبي للصحة النفسية ولم تتناول المفهوم االيجابي، وأظهرت نتائجها             اً هنـاك ارتباط

نه يتمتـع   إ  ف  ةة النفسية ونوعية الحياة فكلما كان الشخص يتمتع بصحة نفسية جيد           بين الصح  اًايجابي

ـ   أظهرت لذلك   ، والسعادة والهدوء  واألملبنوعية حياة جيده وينعم بالراحة       ن الـصحة   أ الدراسات ب

 بأن هذه الدراسات لم تمس قطـاع        أظهرت   كما  ،النفسية مؤشر على مدى التمتع بنوعية حياة جيدة       

  .ال ما ندر بشكل مباشر إمعات الفلسطينية مدرسي الجا

  

  :العينات 15.2.1

لقد تم التركيز في الدراسات التي اختيرت على عدد من طلبة الجامعات، وبعـضها علـى معلمـي                  

المرحلة الثانوية  ودراستين على عينة من الهيئة التدريسية، وبعض منها على عينة النساء  وعينـة                 

 أو األطفـال  أو اإلعاقـة  ذوي   واألشـخاص  طلبة الجامعـات     أو نمعلميال أورس  ا مدراء المد  من

 كبار السن الذين يعانون     أويدز والسرطان    المصابين باالكتئاب واإل   أو مرضى السكري    أوالمساجين  

 رسـالة بـصورة     أيـة  النساء المطلقات ولم تتطرق      أو األزواج عينة الشباب وعينة     أو من الوحدة 

  .يرات التابعة لنفس العينة بنفس المتغمباشرة
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  : التي أستخدمت الدراسات في السابقةاألدوات 15.2.2

 وهناك عدد استخدم أكثر من مقياس وهناك بعـض  اً واحداًهناك عدد من الدراسات استخدمت مقياس    

 التي ذكـرت فـي      األدوات بعض   ا التي أستخدمت في الدراسة، أم     األدواتالدراسات لم تذكر إسم     

 .يبعض الدراسات وهي كاآلت

 .(1986)مقياس قائمة كورنيل الجديدة طبعة  - 

 .مقياس الصحة النفسية  - 

 ).2003سكر، (مقياس الصحة النفسية إعداد  - 

 ). 2006منسي، وكاظم،(مقياس نوعية الحياة لطلبة الجامعة  - 

  .2001)( مقياس جودة الحياة إعداد منظمة الصحة العالمية - 

 ة الفلسطينية ئ البيليالءم تعريبه بعد أن تم)  (WHOQOL-Brefمقياس معدل من مقياس  - 

 ).(1984إعداد دينر) (SWLSمقياس الرضا عن الحياة  - 

 .مقياس جودة الحياة ومقياس السعادة الشخصية - 

  .مقياس الرضا عن أبعاد الحياة - 

  

  :نتائج الدراسات السابقة 15.2.3

 الحيـاة  ن االهتمام ما زال محصورا وبسيطا فـي موضـوع نوعيـة             أأظهرت الدراسات السابقة ب   

  . وسع أاًأما في الدراسات االجنبية تبين بأن هناك اهتمام في الدراسات العربية وخصوصاً

تناولت هذه الدراسات واقع الصحة النفسية للطلبة، ودرجة التوجه نحو الصحة النفسية، وعالقـة              

ت التـوتر   خر تناول مجاال  الصحة النفسية بمفهوم الذات واالتجاهات نحو مهنة التدريس والبعض اآل         

ولم تتناول أي مـن هـذه       . النفسي، تأثيرات عدم الزواج على إدراك الذات لدى النساء الفلسطينيات         
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بـشكل   لدى عينـة الهيئـة التدريـسية     الدراسات موضوع الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة        

  .مباشر

  بشكل مباشر ولكـن      تناولت موضوع الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة        ة واحدة دراسهناك  و

ن عينة الطلبة ال تمثـل عينـة الهيئـة          أطلبة جامعة الخليل فقط و    من   عينة   الدراسة انحصرت على  

 انحصرت ا في منطقة جغرافية محصورة وبغض النظـر عـن مـدى القـرب                أنها،كما  التدريسية

م  في نظـرته    وخاصة والتشابه بين مناطق الضفة الغربية إال أن منطقة الوسط والشمال تختلف قليالً           

 وان طلبة الجامعة تكون ظروفهم ونظرتهم للحيـاة         ،قتصادي مثالً لموضوع نوعية الحياة والبعد اال    

وهناك دراسات تناولت موضوع المؤشرات الذاتية لنوعية الحياة وهنـاك العديـد مـن              . محصورة

تقلة مثـل هـذا      من المتغيرات المس   اً كبير اًالدراسات التي تناولت عينة طلبة الجامعات ودرست عدد       

قتصادية وتأثيرات الحصار علـى     درست تأثيرات األمراض والظروف اال    ودراسات أخرى   . البحث

  .المرضى 

الـصحة النفـسية    "ساهمت الدراسات السابقة في إظهار توضيح المتغيرات التابعة في هذه الدراسة            

  " .ونوعية الحياة لدى الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية

 أظهرتتائج الدراسات السابقة وجود عالقة طردية بين الصحة النفسية ونوعية الحياة كما              ن أظهرت

ظهر أو .اسة وأبعاد بعض الدراسات السابقة    بعض الدراسات وجود عالقة مباشرة بين أبعاد هذه الدر        

عدد من الدراسات وجود صحة نفسية لدى النساء أكثر من الرجال وخاصة في األبعاد التي تتحدث                

ن النساء لم يكن يأخذن موضوع المصروف على عاتقهن         أ بعد الوضع االقتصادي وذلك بسبب       عن

   الرجل مثل

هناك دراسات أظهرت وجود فروق داللة إحصائية في الصحة النفسية ونوعية الحياة تبعا لمتغيـر               و

ن الجنس والتخصص والحالة االجتماعية واالقتصادية والوضع االجتماعي وسنوات الخبـرة ومكـا           
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السكن والعمر والدرجة العلمية والراتب الشهري وهناك دراسات أخرى لم تظهر أية فروق فمنها ما               

  .  اتفقت مع  هذه الدراسة ومنها ما تعارضت معها

 بأن النساء أكثر عرضة للضغوط النفسية مـن الرجـال وخاصـة النـساء               أظهرتهناك دراسات   

 هنـاك   أن، اال   )1989روزفيلـد،   (ية مثل دراسـة     العامالت اللواتي يتحملن أعباء أسرية واجتماع     

 التنبـؤ   أظهـرت والتي  ) 2005آيستين وآخرون   (  نتائجها عكس ذلك مثل دراسة     أظهرتدراسات  

  .جتماعية التي تكون للسيدات العامالتسعادة للفرد من شبكة العالقات اإلبال

 بين الصحة النفـسية وكـل    إحصائياًالً ودااً موجب هناك ارتباطا أن أظهرت بعض الدراسات    أنكما  

  ) .1985كونسي وبريسماير،(  جتماعية مثل دراسةال والعالقات ااألسريمن التماسك 

 أن نوعية الحياة ترتبط بكافة المناحي اليومية مـن نـشاطات   على أجمعت معظم الدراسات السابقة     

 أوات نوعية مميـزة      واقتصادية وعاطفية  فكلها تؤثر في كون الحياة ذ         وأكاديمية واجتماعية   أسرية

                                                                                                           .متدنية 

 بـصورة كبيـرة     نوعية الحيـاة     تتأثر بتأثر     الصحة النفسية     أن لىأشارت إ  الدراسات   هناك بعض 

  ودراسة كتلـو وعبـداهللا     (2006)مثل دراسة البهادلي وكاظم   . يجابية بين المتغيرين  إناك عالقة   وه

لجامعـات ولـم تـدرس مدرسـي     نها درست طلبـة ا أاال نفسها لمتغيرات  ا حيث درست  )(2011

  .الجامعات

 على مستوى فلسطين بشكل خاص ومستوى العـالم         األولىأما الدراسة الحالية فتتميز بأنها الدراسة       

مـن    بشكل عام والتي تناولت العالقة بين الصحة النفسية ونوعية الحيـاة لعينـة          واألجنبيالعربي  

ـ    إلىالهيئة التدريسية  في الجامعات وستخرج بتوصيات موجهة         أعضاء   ات  المسؤولين عن الجامع

الفلسطينية سواء كانت الحكومة الفلسطينية أو وزارة التعليم العالي بهدف العمل على الراحة النفسية              
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 الجامعي يحقـق    قيق نوعية حياة مميزة تجعل األستاذ     لمدرسي الجامعات الفلسطينية والعمل على تح     

  .الصحة النفسية للطالب الجامعي 

 من المتغيرات وبعدة مستويات لـم تتناولهـا الدراسـات           اً كبير اًكما أن الدراسة الحالية تناولت عدد     

  .السابقة

استبانة نوعيـة الحيـاة مـع دراسـة         فيها  كما أن هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة التي تشاركت          

حيث اشتركت باالسـتبانة واختلفـت      , جامعة الخليل وجامعة السلطان قابوس    ) 2011,عبداهللا,كتلو(

  .بالعينة

ة عن الدراسات السابقة كونها الوحيدة التي تناولت عينة مدرسـي الجامعـات             الدراسواختلفت هذه   

  .ضمن المتغيرات التابعة وهي الصحة النفسية ونوعية الحياة 
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  الفصل الثالث

________________________________________________  

 : الطريقة واإلجراءات

  مقدمة1.1 

 للتحقق من هدف الدراسة والمتمثل في معرفة العالقة بين الصحة النفـسية ونوعيـة الحيـاة لـدى                

لخطـوات  هذا الفصل بعرض ا    ية في الجامعات الفلسطينية، قامت الباحثة في       الهيئة التدريس  أعضاء

 في هذه الدراسة، وذلك بدءاً من تحديد مجتمع الدراسة، وعينتها،           إتباعهاوالمراحل المنهجية التي تم     

واألدوات المستخدمة فيها، وطرق التحقق من صدقها وثباتها، ومتغيراتها المستقلة والتابعة، فـضالً             

 أفراد العينة على    باستجابات التي تم استخدامها في معالجة البيانات المتعلقة         اإلحصائية ساليباألعن  

  .    أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهات الدراسة، وذلك بهدف اإلجابة عنأدوا

  

  منهج الدراسة 2.3

 وهو المـنهج    رتباطي  االاتبعت الباحثة المنهج الوصفي     لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة،       

سة وفي دراستنا الحالية نهدف من استخدامه الـى  والمدرف خصائص الظاهرة   الذي يهدف إلى وص   

 هذا  وعليه عد رتباطية بين الصحة النفسية ونوعية الحياة، وجمع معلومات عنها،          وصف العالقة اإل  

الدراسة الميدانية فـي    معتمداً على أسلوب    .  وأهدافها  الدراسة  طبيعة يالئم  ألنه  هو األنسب   المنهج  

  .   جمع المعلومات، ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها في اختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها
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   :  مجتمع الدراسة3.3

 فـي   أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلـسطينية      تكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع       

 الفصل الدراسـي الثـاني مـن العـام الدراسـي             والذين هم على رأس عملهم في      الضفة الغربية 

 التربية والتعلـيم     حسب سجالت وزارة   سةً ومدر اًمدرس) 1866(والبالغ عددهم    . 2010/2009)(

   .العالي

  

   :  عينة الدراسة4.3

 من المجتمـع    مدرساً ومدرسة جامعياً  ) 213(قامت الباحثة باختيار عينة طبقية عشوائية تكونت من         

، وقد توزعت عينة الدراسـة علـى        سة وممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه      للدرا األصلي

 الـضفة   ست جامعات فلسطينية في الضفة الغربية بواقع جامعتين لكل منطقة في كل مـن شـمال               

 (35إسقاطفقط وتم   ) (248استبانة وتم استرجاع    ) (350حيث تم توزيع    ها   وجنوب ها ووسط الغربية  

و التـي بهـا     ب على السؤال مرتين أ    مبحوث قد أجا  و كان ال   تكن مكتملة أ   ي لم  من االستمارات الت   )

وبلـغ  .  في المعلومـات   صفحة غير موجودة اسقطت في التصوير أو ما شابه ذلك من عملية نقص            

مـن   %) 11.4 (نـسبته  بما أي استبانة ) 213(انات الصالحة إلدخال بياناتها ومكتملة  يعدد االستب 

  .سةً ومدراًمدرس ) 1866(  سة والبالغ عددهالمجتمع األصلي للدرا
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة): 1.3(جدول :يوضح ذلك) 1.3(والجدول 

  النسبة المئوية العدد الجامعة  المنطقة

 9.4 20 الجامعة األمريكية
  شمال الضفة الغربية

 23.5 50 جامعة النجاح الوطنية 

 19.7 42 جامعة بيرزيت 
  ةوسط الضفة الغربي

 19.2 41 جامعة القدس

 14.6 31 جامعة بيت لحم
  جنوب الضفة الغربية

 13.6 20 جامعة الخليل

 100% 213 المجموع

  

. )المتغيرات المستقلة ( لخصائصهم الشخصية،     عينة الدراسة تبعاً   أفراديبين توزيع   ) 3.2(والجدول  

سـنوات الخبـرة،    والدرجة العلمية،   ومنطقة السكن،   واعية،  جتمالحالة اال والعمر،  والجنس،  : (وهي

  ).الدخل الشهريوالتخصص، والرتبة العلمية، و
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الحالـة  والعمـر،   والجـنس،   (لدراسـة   اتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات       ): 2.3(جدول  

 ،خـصص التو ،الرتبـة العلميـة   وسنوات الخبرة،   والدرجة العلمية،   ومنطقة السكن،   وجتماعية،  اإل

   .الدخل الشهريو

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 172 80.75 ذآر

  الجنس 
  41 19.25 أنثى

 70 30.5 )فما دون ) 34(

)35-44( 92 40.8   العمر 
)45-54( 51 22.5 

 161 76.5 متزوج
 جتماعية الحالة اإل

 52 18.3 أعزب

 59 27.7 قرية

 32 15.0 مخيم  منطقة السكـن

 122 57.3 مدينة

 105 49.3 ماجستير
 الدرجة العلمية

  108 50.7 دآتوراه
 89 41.7 سنوات فما دون) 5(

 )6  _ 10( 69 32.4   سنوات الخبرة 
)15_ 11( 55 25.9 

 112 52.6 محاضر

 67 31.5 أستاذ مساعد  الرتبة العلمية

 34 16.0 أستاذ مشارك

  94 44.1 تخصصات علمية
 التخصص

 119 55.9 خصصات أدبيةت

 88 41.3 )فما دو ن) 4999( 
 ) بالشيقل (الدخل الشهري 

)9999_ 5000(  125 58.7 
  

  :أدوات الدراسة 5.3

  :قامت الباحثة باستخدام أداتين في هذه الدراسة وهما

  ).مكاوي السنة ب،ت. (مقياس الصحة النفسية: األولى األداة

  ). 2006المنسي، وكاظم،.(اة  مقياس نوعية الحي:األداة الثانية

  .وفيما يلي وصف لكل أداة من أدوات الدراسة
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  :مقياس الصحة النفسية 1.4.3

لتحقيق هدف الدراسة والمتمثل في دراسة الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة لدى عينـة مـن                

لسابقة وجدت   الدراسات ا  طالع على  التربوي واال  األدبمدرسي الجامعات الفلسطينية وبعد مراجعة      

 دراسة حول الصحة النفسية لعينة مدرسي الجامعات ولكن  هذا المقياس من             أييوجد   نه ال أالباحثة  

  . تقيس الصحة النفسية لهذه العينةأنمكن ي المقاييس التي أفضل

ة الدكتوراه   وجميعهم ممن يحملون شهاد    محكماًلمقياس على أربعة عشر     لذلك قامت الباحثة بعرض ا    

جامعة القدس  وجامعة القدس المفتوحة فرع رام اهللا والبيرة،        و،  عة بيرزيت جام :ات التالية من الجامع 

 أمـا جامعة الخليـل،    وجامعة القدس،   و،  االردنفي   األهليةجامعة عمان   والمفتوحة فرع طولكرم،    

الرضا عـن   و ،رضا اآلخرين عني  و ،السعادة في الحياة   :كاآلتي وهي   أبعاد المقياس فهي ستة     أبعاد

فقـرة،  ) 56(وكان المقياس يتكون من     .  النفسي ، واألمن  المهني االرضواالقتصادي،  األمن  و ،لذاتا

على تعـديل هـذه     تفاق   فقرة حيث كانت نسبة اال     38وعند عرضه على المحكمين أصبحت فقراته       

    75%)(الفقرات 

 .  الثالثي) ليكرت (  تم تصميم المقياس وفق سلموقد

  :أتي ثالثة بدائل كما يديالً منلمقياس من خالل اختياره بسئلة ا أنويجيب المبحوث ع

  . ال أوافق         3- محايد           -2        موافق               1-

  

  :مفتاح التصحيح 2.4.3

 عالمـات    ثالث تأخذ موافق   إجابةفقرة وحسب سلم ليكرت الثالثي فإن       ) (38اقتصر المقياس على    

قـرة   تأخذ عالمتين سواء كانـت الف      )ومحايد(مة واحدة في الفقرة السلبية،      يجابية وعال في الفقرة اإل  

وأن .  عالمات في الفقرة السلبية    عالمة في الفقرة اإليجابية وثالث    تأخذ  )وال أوافق (سلبية أو إيجابية،    
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هي العالمة المتوسطة ومن يحصل على عالمة أقل منها تعتبر حالتـه النفـسية دون               ) (76العالمة  

تعتبر حالته النفسية جيدة وتتزايد كلما اقتربت       ) 76( أما من يحصل على عالمة أعلى من         المتوسط،

  .وهي أعلى عالمة في المقياس) (114من العالمة 

  

  : استخراج الدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية3.4.3

 عدد الـدرجات التـي يحـصل عليهـا        /يتم استخراج الدرجة الكلية للمقياس بحساب عدد الفقرات         

  .درجة 114 ) و 38(كلية للمقياس بين المبحوث وتتراوح الدرجة ال

  

  :مقياس نوعية الحياة 4.4.3

نوعية  وهو األنسب من بين مقاييس    ) 2006منسي، وكاظم،   ( الباحثة مقياس نوعية الحياة    استخدمت

 فقـرة،  ) 48( يتكـون  مـن       أصبحفقرة وبعد التحكيم    ) (60الحياة، وكان هذا المقياس يتكون من       

  : سبعة أبعاد وهي كاآلتيموزعة على

 .وإدارتهجودة شغل الوقت  . 1

 .جتماعيةاإلاألسرية وجودة الحياة  . 2

 . جودة التعليم والتدريس . 3

 .جودة الصحة النفسية . 4

 .جودة الصحة العامة . 5

  .جودة العواطف . 6

 .  خماسيال) ليكرت (  حيث تم تصميم المقياس وفق سلم

  :أتي بدائل كما يخمسة  اختياره بين  أسئلة المقياس من خاللنويجيب المبحوث ع

  .  بشدةوافقال ُأ-5    وافق  ال ُأ4-    محايد  - 3    وافقُأ2-       بشدةوافقُأ1-
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) ةموافق بـشد ( إجابة فقرة وحسب سلم ليكرت الخماسي فإن (48)اقتصر مقياس نوعية الحياة على   

  تأخذ أربـع   لفقرة السلبية، أما موافق   يجابية وعالمة واحدة في ا     في الفقرة اإل   ) عالمات خمس(تأخذ  

 عالمات سواء كانت     تأخذ ثالث  )ومحايد(لفقرة السلبية،   يجابية وعالمتين في ا   عالمات في الفقرة اإل   

 عالمات فـي الفقـرة      يجابية وأربع  تأخذ عالمتين في الفقرة اإل     )أوافقوال  (الفقرة سلبية أو إيجابية،     

عالمات في الفقرة   يجابية وخمس   خذ عالمة واحدة في الفقرة اإل     ا تأ  فإنه )ال أوافق بشدة  (السلبية، أما   

هي العالمة المتوسطة ومن يحصل على عالمة أقل منها تعتبر نوعية           ) (144وأن العالمة   . السلبية  

حياته دون المتوسط، أما من يحصل على عالمة أعلى منها تعتبر نوعية حياته جيدة وتتزايد كلمـا                 

  اقتربت من العالمة 

  . وهي أعلى عالمة في المقياس240) ( 

  

  :استخراج الدرجة الكلية لمقياس نوعية الحياة 5.4.3

عدد الـدرجات التـي يحـصل عليهـا         /يتم استخراج الدرجة الكلية للمقياس بحساب عدد الفقرات         

   240)  و48 (المبحوث وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين 

  

  صدق األداة  6.5.3

مـن  ) (13 علـى    عرضها ب  قامت الباحثة بعمل ما يسمى الصدق الظاهري         األداةللتحقق من صدق    

أما بالنسبة  . لنسبة لمقياس الصحة النفسية    ما يسمى بالصدق الظاهري با     أو) 1(المحكمين ملحق رقم    

لمقياس نوعية الحياة باالضافة الى الصدق الظاهري قامت بعمل الصدق التالزمي بـين مقياسـين               

والداللـة اإلحـصائية    ) R(ت الباحثة بحساب قيمة معامل ارتباط بيرسـون         قاملنوعية الحياة حيث    

 منسي و كـاظم  (لمقياسي نوعية الحياة ستجابات أفراد عينة الدراسة إل ومقيـاس منظمـة    2006)
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.  الجامعـات الفلـسطينية     لدى أعضاء الهيئة التدريسية فـي      الصحة العالمية الصورة المختصرة       

  .يوضح ذلك) 10.4(والجدول 

أعـضاء   لـدى    الحياةمعامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية لمقياسي نوعية        ): 3.3(جدول    

  .الجامعات الفلسطينيةالهيئة التدريسية في 

 الداللة اإلحصائية )R(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 نوعية الحياة 

 )المقياس الثاني(نوعية الحياة 
0.535 0.00 *  

   إحصائياًتعني داالً                               *.ة لمقياسي نوعية الحياةتتبع هذه القيم   

مستوى الداللة اإلحصائية ، وبلغ )0.535(معامل ارتباط بيرسون أن ) 10.4(يالحظ من الجدول 

  لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الحياةوهي قيمة دالة إحصائياً على صدق مقياس نوعية ) 0.00(

  . الفلسطينيةالجامعات 

 وهذا يدل علـى أن هنـاك         والدرجة الكلية  واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات المقياس       

  . قرات بين الفاً داخلياًاتساق

  

   ثبات أداة الدراسة 7.5.3

لفا باستخدام معادلة الثبات كرونباخ أ الدراسة أدواتقامت الباحثة بالتحقق من ثبات 

)Cronbach Alpha (اب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، والتي كانت وذلك بحس)لمقياس ) 0.820

 بثبات األدوات وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه مقياس نوعية الحياة،ل) 0.940(الصحة النفسية، و

  . يفي بأغراض الدراسة
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    إجراءات الدراسة6.3

  : للخطوات اآلتيةلقد قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفقاً

 .مجتمع الدراسةتحديد  . 1

 . سجالت وزارة التربية والتعليم العالي إلىتحديد عينة الدراسة بالرجوع  . 2

 .اختيار أداة الدراسة وتوزيعها على عدد من ذوي الخبرة لتحكيمها  . 3

 . وجمعهااألداةتوزيع  . 4

  .جمع البيانات وتبويبها . 5

  ) .(SPSS  اإلنسانيةوم  للعلاإلحصائيةإدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب بواسطة برنامج الرزم  . 6

 . على النتائج التي تم التوصل إليهاوصيات بناءالوصول إلى النتائج، ومناقشتها، وإصدار الت . 7
 

  :متغيرات الدراسة 7.3

  :المتغيرات المستقلة وهي  1.8.3

  انثى. 2.    ذكر. 1 :نوله مستويا :الجنس .1

  .) فما فوق  5 (.4 )54-45 (.3) 44-35 (.2  )فما دون ) 4 (.1:  مستويات  وله أربع: العمر .2

  مطلق     . 4 أرمل  . 3  أعزب  .2متزوج   .1 :  مستوياتأربعة ولها: الحالة االجتماعية .3

   مدينة.3      مخيم  .2قرية     .1 :  ثالثة مستوياتاوله:   منطقة السكـن .4

       دكتوراه    .2     ماجستير    .1:  مستوياناوله :   الدرجة العلمية   .5

      )10 _  6. ( 2سنوات فما دون  ) 5(. 1 :ة مستوياتولها ست : سنوات الخبرة  .6

    3.) 15_ 11( 4 .)20_  16  (5.) 21  _  25( 6 ).26  _ 30.   
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       + أستاذ مشارك .3  أستاذ مساعد.2 محاضر  .1 :مستوياتثالثة ولها  :الرتبة العلمية .7

  يسوربروف

 .    تخصصات أدبية.- 2تخصصات علمية      .1   :وله مستويان : التخصص  .8

 )       فما دون - 4999 ( - 1 : مستويات أربعةوله ) : بالشيقل(الدخل الشهري  .9

     2  -) 9999_ 5000 ( 3  - ) 10000_ 14999 (4 -) 15000 _19999 (  

  

  :المتغيرات التابعة 2.8.3

  . وأبعادهاالصحة النفسية . 1

 . وأبعادهانوعية الحياة . 2

 

  .الجة اإلحصائيةالمع 8.3

 .جمع البيانات والتأكد من صحتها وترميزها . 1

 . وإدخالها في الحاسوبرقاماًأإعطاء البيانات  . 2

نحرافات المعيارية لكل    المتوسطات الحسابية واال   ستخراجبإحصائية المناسبة   إجراء المعالجات اال   . 3

 .األدواتفقرة من فقرات 

، ومعامـل  )One Way ANOVA( األحـادي  ، واختبار التبـاين )t‐ test) (ت(اختباراستخدام  . 4

 ). pearson ( correlation(ارتباط بيرسون 

 ).Cronbach Alpha( معادلة الثبات كرونباخ ألفا استخدام . 5

 ) .SPSS( استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  . 6

) Statistical Package, For Social Sciences.( 
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  :الفصل الرابع

_____________________________________________   

  :نتائج الدراسة 

   :مقدمة 1.4

 لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة في سعيها لمعرفة العالقة بين            يتضمن هذا الفصل عرضاً   
الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية وبيان      أعضاء  الصحة النفسية ونوعية الحياة لدى عينة من        

 الدراسة، وحتى يتـسنى     يفي استجاباتهم على أدوات   ) المتغيرات المستقلة (أثر خصائص أفراد العينة     
 لكل مـن مقيـاس      عتماد الدرجات اآلتية   استجابة أفراد عينة الدراسة تم ا      لنا تحديد درجة متوسطات   

  ):2.4(ق رقم حوعية الحياة ملومقياس ن) 1.4(الصحة النفسية ملحق 

 العينة على مقياس الصحة  أفراددرجات المتوسطات الحسابية الستجابات ): 1.4(جدول  

  .النفسية

 الدرجة  المتوسط الحسابي

 منخفضة  فأقل1.66

 متوسطة 2.33- 1.67

 عالية  فأعلى2.34
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  .لى مقياس نوعية الحياة العينة عأفراددرجات المتوسطات الحسابية الستجابات ): 2.4(جدول

 الدرجة  المتوسط الحسابي

 منخفضة فأقل 2.33 

 متوسطة  3.67- 2.34

 عالية  فأعلى3.68

  

  :  نتائج أسئلة الدراسة2.4

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4

   الجامعات الفلسطينية ؟ الهيئة التدريسية فيأعضاء   عينة منما مستوى الصحة النفسية لدى

نحرافـات المعياريـة    ثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واإل       إلجابة عن هذا السؤال قامت الباح     ل
توى الصحة النفـسية لـدى      مس الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المقياس التي تعبر عن         

  ).3.4( الجامعات الفلسطينية كما هو موضح في الجدول أعضاء الهيئة التدريسية في
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حرافات المعيارية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة          المتوسطات الحسابية واالن  ): 3.4(جدول  

  . مرتبة تنازلياًلمستوى الصحة النفسية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 2.73 0.548 . ألنني أعمل بإخالص أشعر بالرضا 34

 عالية 2.69 0.539 . تُعاش أشعر بالسعادة الن حياتي جديرة بأن 1

 عالية 2.63 0.612 .أشعر بأن العزيمة واإلرادة تُعطيان معنى لحياتي 10

 عالية 2.63 0.627 .           ةًعن حياتي /أكون سعيداً عندما أكون راضياً 11

19  عالية 2.63 0.590 .   أحب مجال التدريس الجامعي الذي ُأمارسه 

 عالية 2.62 0.622 .ي معنـى  يجعل  الحب لحيات 15

 عالية 2.61 0.602 .أشعر بالراحة عندما أجد اآلخرين سعداء  17

 عالية 2.60 0.611 .ةً على حل مشاكلي /أشعر بالسعادة ألنني قادراً 2

 عالية 2.60 0.580 .أشعر بأن مجال مهنتي له مستقبـل  4

 عالية 2.56 0.638 .ر عن نفسي إلنجاز معظم أعمالي بإستمراأشعر بالرضا 5

 عالية 2.56 0.661 .معنوياتي المرتفعة توِجد معنى لحياتي  25

 عالية 2.53 0.670 .أرى أن مهنتي لها قيمـة في المستقبل  29

 عالية 2.45 0.632 .أشعر أن معظم أصدقائي راضون عني  7

 عالية 2.36 0.743 .أعاني من بعض  اإلضطرابات كالمشكالت النفسية  6

 عالية 2.35 0.667 .أشعر باليأس عندما أجد اآلخرين غير سعداء  8

 عالية 2.34 0.759 .  أعاني منذ فترة طويلة من  بعض األمراض المزمنة   3

 عالية 2.34 0.733 .أشعر بالخوف دون سبب منذ الصغر  27

 متوسطة 2.32 0.681 . تالزمني السعادة رغم أن حياتي مليئة بالضغوطات   24

 متوسطة 2.30 0.815 .ال تحظى مهنتي الحالية باإلحترام لدى اآلخرين  23

 متوسطة 2.28 0.691 .اجتماعيةأشعر بأن مهنتي  مربحة مادياً ولها قيمة  35

 متوسطة 2.27 0.800 . يمأل اليأس حياتي منذ فترة  13

 طةمتوس 2.23 0.745 .أشعر باإلحباط نتيجة فشلي في التغلب على مشاكلي  21

 متوسطة 2.23 0.782 .أشعر بالعوز المادي مهما أجني من أموال 38

 متوسطة 2.21 0.809 . ذلكإلى مختص نفسي رغم حاجتي إلىأتردد في الذهاب  9

 متوسطة 2.21 0.804 .أشعر بالضعف سريعاً عندما أواجه أية مشكلة  36

 متوسطة 2.20 0.806 .ُأفكر في تغيير مجال عملي الحالي  12

 متوسطة 2.17 0.818 .يجعل اإلحباط المتكرر حياتي بال معنـى 30

 متوسطة 2.13 0.770 .أشعر بالقلق لعدم اطمئناني على مستقبلي المادي  33

 متوسطة 2.12 0.777 . يقلل شعوري باليأس من همتي  18
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 2.11 0.766 .ادية أغلب األوقات ُأعاني من ضائقة م 32

 متوسطة 2.09 0.801 .ُأعاني من األرق أثناء النوم منذ فترة  28

 متوسطة 2.06 0.811 .أتصرف جيداً إال أن اآلخرين غير راضين عني  14

 متوسطة 2.00 0.807 .أعمل بجدية رغم أن الحزن ال يفارقني 31

 متوسطة 1.96 0.713 . أكثر من أي شيء آخر تستدعي األمور المادية اهتماماً 22

 متوسطة 1.95 0.831 .أشعر بالذنب لتقصيري في القيام بواجباتي المهنية  37

 متوسطة 1.94 0.756 .أشعر بأن مستقبلي المادي غير مستقر  16

 متوسطة 1.86 0.768 .ُأظهر لآلخرين أنني سعيد ولكني غير ذلك 26

 منخفضة 1.57 0.688 .ن مع اآلخرين أشعر باألمان عندما أكو 20

 متوسطة 2.30 0.2 الدرجة الكلية

  

نحرافات المعيارية الستجابات    يعبر عن المتوسطات الحسابية واإل     والذي) 4.3(يالحظ من الجدول    
) 2.3(أفراد عينة الدراسة على مستوى الصحة النفسية، أن المتوسـط الحـسابي للدرجـة الكليـة                 

مستوى الصحة النفسية لدى أعضاء الهيئة التدريـسية         وهذا يدل على أن      )0.2(وانحراف معياري   
  . كانت بدرجة متوسطة الجامعات الفلسطينيةفي

فقـرة بدرجـة    ) 20(فقرة جاءت بدرجة عاليـة، و     ) 17(أن  ) 3.4(كما وتشير النتائج في الجدول      
على " مل بإخالص  ألنني أع  أشعر بالرضا " وحصلت الفقرة   . متوسطة وفقرة واحدة بدرجة منخفضة    

بمتوسـط  " أشعر بالسعادة الن حياتي جديرة بأن تُعـاش    " فقرة  ، يليها   )2.73(أعلى متوسط حسابي    
علـى أقـل متوسـط      " أشعر باألمان عندما أكون مع اآلخرين       " وحصلت الفقرة   ). 2.69(حسابي  
  ).1.57(حسابي 

الستجابات أفراد عينة الدراسـة     نحرافات المعيارية   ثة بحساب المتوسطات الحسابية واإل    وقامت الباح 
أعـضاء الهيئـة التدريـسية فـي         مستوى الصحة النفسية لدى      على أبعاد المقياس الذي يعبر عن     

  ).4.4(، كما هي موضحة في الجدول الجامعات الفلسطينية



 

89  

ألبعـاد  نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة       ة واال المتوسطات الحسابي ): 4.4(جدول  
  .ترتيبا تنازليامرتباً  ، الصحة النفسيةمستوى

 البعد الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 2,3862 0.48952  األمن النفسي 1

 عالية 2.3842 0.40197 الرضا عن الذات 2

 عالية  2.3610 0.28406 الرضا المهني 3

 متوسطة  0.27744  2.2817 السعادة في الحياة 4

 متوسطة  0.50614  2.2535 اآلخرين عنيرضا  5

 متوسطة 2.1088 0.47725 األمن االقتصادي 6

 متوسطة 2.3010 0.25931 الدرجة الكلية
  

  

مستوى الصحة  الذي يعبر عن إستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد          ) 4.4(ويالحظ من الجدول    
 جـاءت بدرجـة     معات الفلسطينية مستوى الصحة النفسية لدى مدرسي الجا      على أن درجة     النفسية،
 يليـه   الرضا عن الذات   متوسط حسابي يليه بعد      أعلىوقد حصل بعد األمن النفسي على       . متوسطة

  .رضا اآلخرين عني يليه بعد األمن االقتصادي يليه بعد السعادة في الحياة يليه بعد الرضا المهني
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.2.4

  الجامعات الفلسطينية؟ الهيئة التدريسية في  أعضاء عينة منالحياة لدىما مستوى نوعية 

نحرافـات المعياريـة    ثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واال       لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباح     
كما هـو   مستوى نوعية الحياة،    الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المقياس الذي يعبر عن           

  ).5.4(موضح في الجدول 
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على مـستوى    نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة،     يوضح المتوسطات الحسابية واإل   ): 5.4(جدول  

  . مرتبة ترتيبا تنازليانوعية الحياة

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 4.55 0.871 . ألسرتي النتمائيأشعر بالفخر  15

 عالية 4.51 0.856 .ة /ة جامعي/ة بمهنتي الحالية كمدرس/انا فخور 22

 عالية 4.49 0.856 .أستمتع بتدريس بعض المقررات الدراسية 18

 عالية 4.48 0.850 .لدي أصدقاء مخلصون  12

 عالية 4.48 0.924 . المهنة التي أحبها اخترت 17

 عالية 4.47 0.944 . من أفراد أسرتي أجد من أثق به 16

 عالية 4.45 0.933 .أشعر بأن أفراد ُأسرتي راضون عني 11

 عالية 4.44 0.842 .أحس بالحيوية والنشاط في أغلب األحيان 1

 عالية 4.44 0.820 .عالقاتي بزمالئي جيدة للغايـة  9

 عالية 0.962   4.44 .أحصل على دعم عاطفي من ُأسرتي  13

 عالية 4.40 0.904 . ويةُأواجه مواقف الحياة بإرادة ق 27

 عالية 4.38 0.912 .الطلبة يتفاعلون معي كثيراً في محاضراتي  21

 عالية 0.897  4.38 .أشعر بأن التدريس في الجامعة مفيد  24

 عالية 1.003  4.28 .ة بهدوء أعصابي /أنا فخور 25

 عالية 0.923  4.28 .أستمتع بمتابعة طالبي في الساعات المكتبية 40

 عالية 0.972  4.27 .ة انفعالياً /أشعر بأنني متزن 33

 عالية 4.24 0.839 .أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد  47

  عالية 0.996    4.23 . المقربين أصدقائي لبعض ارتاح كثيراً 7
 عالية 4.23 1.042 .أمتلك القدرة على اتخاذ أي قرار  31

 عالية 0.988  4.21 .أشعـر باألمـن  37

 عالية 4.20 1.051 .أستطيع السيطرة على انفعاالتي  34

 عالية 1.089  4.18 .أنــام جيــداً 8

 عالية 1.109  4.01 .لدي الوقت الكافي للتحضير لمحاضراتي  45

 عالية 1.079  4.00  .جتماعيةاإلأهتم بتوفير وقت للنشاطات  44

 عالية 3.98 1.179  الجامعة أشعر بأنني أحصل على دعم من إدارة 19
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الرقم في 

 االستبانة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 3.93 1.128 .  بسهولة االسترخاءأستطيع  39

 عالية 1.206  3.89 .أستطيع القيام بأكثر من عمل في نفس الوقت  42

 عالية 3.82 1.349  أسرتي تمثُل  كثرة إصابتي باألمراض عبئاً كبيراً على 6

 عالية 3.70 1.405  .أشعر بالتباعد بيني وبين أسرتي 5

 متوسطة 1.419  3.64 .روحي المعنويـة منخفضـة  38

 متوسطة 1.434  3.63  .باالكتئابأشعـر  35

 متوسطة 1.468  3.61 .أشعر بأنني غير سعيد في حياتي 36

 متوسطة 1.380  3.58 .أشعر بالحزن بدون سبب واضح  26

 متوسطة 1.439  3.55 .أشعـر بالوحـدة النفسيـة  32

نزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي أشعر باإل 4
 أتناولـه 

 متوسطة 3.53 1.403

 متوسطة 3.52 1.513 . من مهنتي التعليمية أشعر بأنني لم أستفد شيئاً 20

 متوسطة 1.396  3.40 .تي صديقا/ال أحصل على دعم معنوي من أصدقائي 14

 متوسطة 3.34 1.476 .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخريـن  10

 متوسطة 1.318  3.32 .ال أقلق من المستقبــل  29

 متوسطة 3.28 1.312 .ُأفكر كثيراً في المـوت  30

 متوسطة 1.554  3.20 .أشعر بأن تدريسي في الجامعة لن يحقق طموحاتي  23

 متوسطة 3.14 1.498 .ة /ني عصبـيأشعـر بأن 28

 متوسطة 3.07 1.389 . اآلالم في جسمي في أغلب األحيانأشعر ببعض 2

 متوسطة 1.413  2.91 ال يوجد لدي وقت منتظم لتناول الوجبات الغذائيـة  48

 متوسطة 1.351  2.79  .أضطر لقضاء بعض الوقت في السرير مسترخياً 3

 متوسطة 1.455  2.72 .بات الطعام بسرعة كبيرةأتناول وجأثناء العمل  43

 متوسطة 1.396  2.72 .ليس لدي وقت للترويح عن نفسي 46

 منخفضة 1.097  2.19 .ينقضي وقتي في التحضير لمحاضراتي 41

 عالية 3.84 0.604  الدرجة الكلية
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عيارية السـتجابات   نحرافات الم  يعبر عن المتوسطات الحسابية واال     الذي) 5.4(يالحظ من الجدول    
) 3.843(أن المتوسـط الحـسابي للدرجـة الكليـة          مستوى نوعية الحياة    أفراد عينة الدراسة على     

 مستوى نوعية الحياة لدى أفـراد عينـة الدراسـة،         وهذا يدل على أن     ) 0.604(وانحراف معياري   
  . جاءت بدرجة عالية

  

فقرة جاءت بدرجة   ) 18(جة عالية، و  فقرة جاءت بدر  ) 29(أن  ) 5.4(كما وتشير النتائج في الجدول    
علـى  "   ألسـرتي النتمائي أشعر بالفخر "وحصلت الفقرة  . متوسطة، وفقرة واحدة بدرجة منخفضة    

 " ة/ة جـامعي  /ة بمهنتـي الحاليـة كمـدرس      /انا فخور " ، يليها فقرة    )4.55(أعلى متوسط حسابي    
علـى أقـل     "  لمحاضراتي ينقضي وقتي في التحضير   " وحصلت الفقرة   ). 4.51(بمتوسط حسابي   
  ).2.19(متوسط حسابي 

  

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة       ثة بحساب المتوسطات الحسابية واال    وقامت الباح 
كما هو  .  مستوى نوعية الحياة لدى مدرسي الجامعات الفلسطينية       على أبعاد المقياس الذي يعبر عن     

  ).6.4(واضح من الجدول 
  

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة   ضح المتوسطات الحسابية وااليو):6.4(جدول  
  .مرتبة حسب أهميتهاألبعاد مستوى نوعية الحياة 

  

  المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.68149  4.1180 جودة التعليم 1

 عالية  4.1103 0.69365 جودة الحياة األسرية واالجتماعية 2

 عالية 3.8726 0.86911 )الجانب الوجداني(جودة العواطف  3

 عالية 3.7471 0.71763 جودة الصحة النفسية 4

  متوسطة 3.6549 0.72359 جودة الصحة العامة 5
 متوسطة 3.3709 0.55973 جودة شغل الوقت وإدارته 6

 عالية 0.60425  3.8438 الدرجة الكلية
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  الذي يعبر عن أبعاد مقياس نوعية الحياة أن بعد جودة التعليم قد حصل ) 4.6(يالحظ من الجدول
ثـم  جتماعية يليه بعد جودة العواطـف       يه بعد جودة الحياة األسرية واال     على أعلى متوسط حسابي يل    

  . بعد جودة شغل الوقت وإدارتهوأخيراً بعد الصحة العامة ويليه بعد الصحة النفسية 
  

  : لمتعلقة بالفرضيات النتائج ا 3.2.4

 النفسية بين الصحة) a≤ 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : 1.3.2.4

  . الجامعات الفلسطينيةالهيئة التدريسية فيأعضاء   عينة منونوعية الحياة لدى

ة حـصائي اللـة اال  والد) R (يرسـون ب ارتبـاط و للتحقق من ذلك قامت الباحثة بحساب معامل         
  :يوضح ذلك) 7.4(، والجدول الحياةبين الصحة النفسية ونوعية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 لدى  الحياة بين الصحة النفسية ونوعية      حصائيةمعامل ارتباط بيرسون والداللة اال    ): 7.4(جدول   

  .أفراد عينة الدراسة

 الداللة اإلحصائية )R(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 لنفسية الصحة ا

 نوعية الحياة 
0.616 0.00 *  

  

  اًدالة  إحصائي  *
مستوى الداللة  ، وبلغ   )0.616(معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية      أن  ) 7.4(يالحظ من الجدول    

وهي قيمة دالة إحصائياً، لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعـدم وجـود عالقـة               ) 0.00(اإلحصائية  
 ≥a(إحصائية عند مستوى الداللة   النفسية ونوعية الحياة لدى أعـضاء الهيئـة   بين الصحة) 0.05

 الجامعات الفلسطينية، حيث تبين أن هناك عالقة، وهذه العالقة طردية أي كلمـا زاد               التدريسية في 
  .مستوى نوعية الحياة زاد مستوى الصحة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة
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  .ولبالسؤال األ  النتائج المتعلقة 3.2.4 

عينة من أعضاء في مستوى الصحة النفسية لدى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 الحالةو، العمروالجنس، عزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينيةالهيئة التدريسية في 

التخصص، و، الرتبة العلميةوسنوات الخبرة، والدرجة العلمية، ومنطقة السكن، و، االجتماعية

  الدخل الشهري؟و

  : الثانيةالفرضية نتائج 

  :وقد إنبثق عنه الفرضيات اآلتية

في مـستوى الـصحة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

عزى لمتغير  ت الجامعات الفلسطينية أعضاء الهيئة التدريسية في       عينة من    النفسية لدى 

   "الجنس

والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت"اختبار  تم حساب نتائج األولىولفحص الفرضية الصفرية 

 أعضاء الهيئة التدريسية مستوى الصحة النفسية لدى استبانهأفراد عينة الدراسة على فقرات 
  . يوضح ذلك) 6.4(والجدول, الجنس يعزى لمتغير الجامعات الفلسطينيةفي 
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 مستوى الصحة فيستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة ال" ت"نتائج اختبار ): 8.4(جدول ال

  .الجنس الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير الهيئة التدريسية فيأعضاء النفسية لدى 

  العدد  الجنس  البعد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

  0.27557  2.2948  172  ذكر
  السعادة في الحياة

  0.28198  2.2268  41  أنثى

211  1.412 0.159 

  0.28830  2.3599  172  ذكر
  المهنيالرضا 

  0.26890  2.3659  41  أنثى

211  0.121 0.904 

  األمن النفسي  0.50182  2.3779  172  ذكر

  0.43817  2.4207  41  أنثى  

211  0.502 0.616 

  0.48816  2.2529  172  ذكر
  رضا اآلخرين عني

  0.58226  2.2561  41  أنثى

211  0.036 0.971 

  0.40273  2.3963  172  ذكر
  الرضا عن الذات

  0.39965  2.3333  41  أنثى

211  0.901 0.369 

  0.47752  2.1260  172  ذكر
  االمن االقتصادي

  0.47509  2.0366  41  أنثى

211  1.078 0.282 

 0.430 0.791  211  0.26005  2.3078  172  ذكر  الدرجة الكلية

  
 ال توجد فروق ه، أي أن)0.430(، ومستوى الداللة )0.791" (ت"أن قيمة ) 8.4( ليتبين من خال

 يعزى  الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في أعضاءية لدىمستوى الصحة النفسفي 
  . األولى، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية لجميع المجاالتو الجنس لمتغير 
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  : لثةنتائج الفرضية الثا  
في مستوى الصحة النفسية     )α ≥ 0.05( حصائية عند مستوى الداللة   ق ذات دالله ا   توجد فرو ال   "

  . "العمرعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية فيأعضاء لدى 

 على عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثانية الصفريةلفحص الفرضية   و
  .العمرعزى لمتغير تسية مستوى الصحة النف

فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة          ):9.4(جدول  

  .العمرمتغير بحسب  متوسطات مستوى الصحة النفسية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  البعد

  0.28946  2.2508  65  )فما دون ) 34(

  السعادة في الحياة  0.28005  2.2621  87  )35-44(
)45-54(  48  2.3583  0.23775  

  0.31009  2.3385  65  )فما دون ) 34(

  المهنيالرضا   0.26582  2.3195  87  )35-44(
)45-54(  48  2.4583  0.26161  

  0.45774  2.4346  65  )فما دون ) 34(  األمن النفسي

)35-44(  87  2.3132  0.49886  
  

)45-54(  48  2.4479  0.48641  

  0.52806  2.3077  65  )فما دون ) 34(

  رضا اآلخرين عني  0.51038  2.2299  87  )35-44(
)45-54(  48  2.1875  0.49060  

  0.38202  2.3513  65  )فما دون ) 34(

  الرضا عن الذات  0.39786  2.3506  87  )35-44(
)45-54(  48  2.5000  0.41113  

  0.46625  2.1077  65  )فما دون ) 34(

   االقتصادياألمن  0.49560  2.0421  87  )35-44(
)45-54(  48  2.1944  0.40873  

  0.25004  2.2895  65  )فما دون ) 34(

  الدرجة الكلية  0.25701  2.2601  87  )35-44(
)45-54(  48  2.3816  0.23638 
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  أعـضاء  مستوى الصحة النفسية لدى   في  ظاهرية   وجود فروق    )9.4(يالحظ من الجدول رقم     
 تـم   ، ولمعرفة داللـة الفـروق     العمرعزى لمتغير   تُ الجامعات الفلسطينية  التدريسية في    الهيئة

   : كما يظهر في الجدول اآلتي)One Way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 
  

فـي مـستوى الـصحة       العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     : )10.4(لجدو

  .العمرغير متبحسب  ذيلاالنفسية 

  مصدر التباين  البعد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.189  2  0.378  بين المجموعات
  السعادة في الحياة  197  14.764  داخل المجموعات

  199  15.142  المجموع
0.075  
  

2.519  
  

0.083  
  

  0.318  2  0.637  بين المجموعات
  المهنيالرضا   197  15.447  داخل المجموعات

  199  16.084  المجموع
0.078  
  

4.059  
  

0.019  
*  

  0.399  2  0.798  بين المجموعات
  األمن النفسي  197  45.932  داخل المجموعات

  
  199  46.730  المجموع

0.233  
  

1.712  
  

0.183  
  

  0.217  2  0.434  بين المجموعات
  رضا اآلخرين عني  197  51.561  داخل المجموعات

  199  51.995  المجموع
0.262  
  

0.829  
  

0.438  
  

  0.406  2  0.811  بين المجموعات
  الرضا عن الذات  197  30.898  داخل المجموعات

  199  31.709  المجموع
0.157  
  

2.586  
  

0.078  
  

  0.362  2  0.723  بين المجموعات
   االقتصادياألمن  197  42.888   المجموعاتداخل

  199  43.611  المجموع
0.218  
  

1.661  
  

0.193  
  

  0.232  2  0.465  بين المجموعات
  الدرجة الكلية  197  12.308  داخل المجموعات

  199  12.773  المجموع
0.062  
  

3.718  
  

0.026  
*  

    )α ≥ 0.05( دالة إحصائياً عند *
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أقل من مستوى الداللة وهي  )0.026( لداللةمستوى او) 3.718( للدرجة الكلية "ف"يالحظ أن قيمة 

)α ≥ 0.05( ًأعضاء توى الصحة النفسية لدى في متوسطات مس أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا

، وكذلك بعد الرضا المهني وكانت العمرعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في

 والجدول اآلتي.  الصفرية الثانيةفض الفرضية، وبذلك تم ر54- 45من فئة عمرية الفروق لصالح 

  .يبين ذلك

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحـسابية السـتجابات        ) LSD(نتائج اختبار   ): 11.4(الجدول  

  . العمرفئةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

  المتغيرات  البعد
الفروق في 
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

 )فما دون ) 34(  0.681  0.01892  )35-44(
)45-54(   -0.11987  0.026  

  )44-35(  0.681  0.01892-   )فما دون ) 34(
)45-54(   -0.13879  0.006*  

  *0.026  0.11987  )فما دون ) 34(

  الرضا المهني
  

)45-54(  
)35-44(  0.13879  0.006* 
 )فما دون ) 34(  0.475  0.02934  )35-44(
)45-54(   -0.09211  0.054  

  )44-35(  0.475  0.02934-     )فما دون ) 34(
)45-54(   -0.12145  0.007  

  0.054  0.09211  )فما دون ) 34(

  الدرجة الكلية
  

)45-54(  
)35-44(  0.12145  0.007* 

  )α ≥ 0.05( دالة احصائيا عند*
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  : رابعةنتائج الفرضية ال

 ي مستوى الصحة النفسية   ف )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

  . "الحالة االجتماعيةعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في أعضاءلدى

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد " ت" تم حساب نتائج اختبار الثالثةولفحص الفرضية الصفرية 

 والجدول, الحالة االجتماعيةير عزى لمتغت مستوى الصحة النفسية استبانهعينة الدراسة على فقرات 

  _:يوضح ذلك) 12.4(

 مستوى الصحة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 12.4(جدول ال

  .الحالة االجتماعية يعزى لمتغير ذيلاالنفسية 

  بعدال
الحالة 

  االجتماعية
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  "t"يمةق

مستوى 

  الداللة

 0.28084  2.2930  158  متزوج
  السعادة في الحياة

 0.26682  2.2574  47  أعزب
203  0.771 0.441

 0.28524  2.3753  158  متزوج
  المهنيالرضا 

 0.28030  2.3277  47  أعزب
203  1.010 0.314

  األمن النفسي 0.49484  2.3877  158  متزوج
 0.47406  2.4309  47  أعزب  

203  0.530 0.596

 0.51641  2.2437  158  متزوج
  رضا اآلخرين عني

 0.50803  2.2872  47  أعزب
203  0.510 0.611

 0.40290  2.4146  158  متزوج
  الرضا عن الذات

 0.37580  2.2979  47  أعزب
203  1.769 0.078

 0.48303  2.1055  158  متزوج
  االمن االقتصادي

 0.46196  2.1206  47  أعزب
203  0.190 0.850

 0.26931  2.3116  158  متزوج  الدرجة الكلية

0.21640  2.2805  47  أعزب  

203  0.725 0.469
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 ال توجد فروق ه، أي أن)0.469(، ومستوى الداللة )0.725" (ت"أن قيمة ) 12.4( يتبين من خالل

، وبذلك يتم قبول ميع األبعادالحالة االجتماعية، وكذلك لج عزى لمتغيرية في مستوى الصحة النفسي

  . الثالثةالفرضية الصفرية 

  : نتائج الفرضية الخامسة

في مستوى الصحة النفسية     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "منطقة السكنعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 عينة الدراسة   أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة      الرابعة   صفريةاللفحص الفرضية   و

  . منطقة السكن مستوى الصحة النفسية يعزى لمتغير على
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فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة         ):13.4(جدول  

  .منطقة السكن بحسب متغيرمتوسطات مستوى الصحة النفسية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  منطقة السكن  البعد

 0.26140 2.3169 59  قرية

  السعادة في الحياة 0.28849 2.1750 32  مخيم
 0.27758 2.2926 122  مدينة

 0.27719 2.3847 59  قرية

  المهنيالرضا  0.28665 2.2906 32  مخيم
 0.28612 2.3680 122  مدينة

 0.52320 2.4025 59  قرية

  األمن النفسي 0.48749 2.1094 32  مخيم
 0.45071 2.4508 122  مدينة

 0.47251 2.1864 59  قرية

  رضا اآلخرين عني 0.47493 2.2344 32  مخيم
 0.52946 2.2910 122  مدينة

 0.40052 2.3644 59  قرية

  الرضا عن الذات 0.43469 2.3021 32  مخيم
 0.39350 2.4153 122  مدينة

 0.46810 2.1073 59  قرية

   االقتصادياألمن 0.46519 2.1042 32  مخيم
 0.48844 2.1107 122  مدينة

 0.24449 2.3113 59  قرية

  الدرجة الكلية 0.28680 2.2105 32  مخيم
 0.25596 2.3197 122  مدينة

  

ى لمتغيـر   يعـز مستوى الصحة النفسية     في   وجود فروق ظاهرية   )13.4(يالحظ من الجدول رقم     

 )One Way ANOVA(األحـادي   تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقمنطقة السكن

  :كما يظهر في الجدول االتي
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فـي مـستوى الـصحة       العينة   أفرادستجابة   إل األحادينتائج اختبار تحليل التباين     : )14.4(لجدو

  منطقة السكن بحسب متغيرالنفسية 

  مصدر التباين  األبعاد
موع مج

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.226 2 0.452  بين المجموعات

  السعادة في الحياة  210  15.866  داخل المجموعات

  212  16.319  المجموع

0.076 
  

2.992 

 

0.052 

 

 0.099 2 0.198  بين المجموعات

  المهنيالرضا   210  16.909  ل المجموعاتداخ

  212  17.107  المجموع

0.081 
  

1.228 

 

0.295 

 

 1.489 2 2.977  بين المجموعات

  210  47.824  داخل المجموعات
  األمن النفسي

  
  212  50.802  المجموع

0.228 
  

6.537 

 

0.002 

* 

 0.224 2 0.448  بين المجموعات

  رضا اآلخرين عني  210  53.861  داخل المجموعات

  212  54.310  المجموع

0.256 
  

0.874 

 

0.419 

 

 0.178 2 0.357   بين المجموعات

  الرضا عن الذات  210  33.898  داخل المجموعات

  212  34.255  المجموع

0.161 
  

1.106 

 

0.333 

 

 0.001 2 0.001  بين المجموعات

   االقتصادياألمن  210  48.285  داخل المجموعات

  212  48.286  المجموع

0.230  
  

0.003 

 

0.997 

 

 0.155 2 0.311  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  210  13.944  داخل المجموعات

  212  14.255  المجموع

0.066 
 

2.340 

 

0.099 

 

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياً عند *
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لة كبر من مستوى الدالأوهي  )0.099( مستوى الداللةو) 2.340(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05( ًات مستوى الصحة النفسية لدى في متوسط أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا 

، ولكن تبين وجود منطقة السكنعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية التدريسية في الهيئهأعضاء

ي  والجدول التالالح سكان المدينة و سكان القرى،فروق في بعد األمن النفسي، وكانت الفروق لص

  .يبين ذلك
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحـسابية السـتجابات        ) LSD(نتائج اختبار   ): 15.4(الجدول  

  منطقة السكنأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات  البعد
 0.006* *0.29317  مخيم

  قرية
 0.524 -0.04828-  مدينة

 0.006* *-0.29317-  قرية
  مخيم

 0.000* *-0.34144-  مدينة

 0.524 0.04828  قرية

  األمن النفسي
  

  مدينة
 0.000* *0.34144  مخيم

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياً عند *

  : سادسةنتائج الفرضية ال

 في مستوى الصحة النفسية    )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "الدرجة العلميةعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية فيء أعضالدى 

ستجابة والمتوسطات الحسابية إل" ت"ختبار تم حساب نتائج االخامسة ولفحص الفرضية الصفرية 

 ،الدرجة العلميةعزى لمتغير  مستوى الصحة النفسية ياستبانهأفراد عينة الدراسة على فقرات 

  . يوضح ذلك) 4.16(والجدول
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 مستوى الصحة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 16.4(جدول ال

الدرجة العلميةعزى لمتغير النفسية ي  

  األبعاد
الدرجة 
  العلمية

 العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

 0.28984 1052.2657  ماجستير
  السعادة في الحياة

 0.26527 1082.2972  دكتوراه

0.828 0.409 

 0.29766 1052.3286  ماجستير
  المهنيالرضا 

 0.26781 1082.3926  دكتوراه

1.651 0.100 

  األمن النفسي 0.49386 1052.3595  ماجستير
 0.48616 1082.4120  دكتوراه  

0.782 0.435 

 0.51879 1052.2238  ماجستير
  رضا اآلخرين عني

 0.49423 1082.2824  دكتوراه

0.844 0.400 

 0.41890 1052.3317  ماجستير
  الرضا عن الذات

 0.37981 1082.4352  دكتوراه

1.889 0.060 

 0.46947 1052.0667  ماجستير
   االقتصادياألمن

 0.48334 1082.1497  دكتوراه

1.271 0.205 

 0.26462 1052.2689  ماجستير  الدرجة الكلية

 0.25135 1082.3321  دكتوراه  

0.848 0.075 

  

، أي أن ال توجد فروق )0.075(، ومستوى الداللة )0.848" (ت"أن قيمة ) 16.4(يتبين من خالل

 الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير  الهيئة التدريسية في أعضاءفي مستوى الصحة النفسية لدى

  . عادالدرجة العلمية وكذلك لجميع األب
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  : ةبعنتائج الفرضية السا

في مستوى الصحة النفسية     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "سنوات الخبرةعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 عينة الدراسـة    أفرادبة  ستجا تم حساب المتوسطات الحسابية إل     السادسة الصفريةلفحص الفرضية   و

الجامعات الفلسطينية يعـزى لمتغيـر    الهيئة التدريسية في  أعضاء   مستوى الصحة النفسية لدى      على

  .سنوات الخبرة

فـي   ستجابة أفراد عينة الدراسـة     المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إل     ):17.4(جدول  

بحسب الجامعات الفلسطينية    ريسية في الهيئة التد أعضاء  متوسطات مستوى الصحة النفسية لدى      

  سنوات الخبرة متغير
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  البعد

  0.30513  2.2699  83  سنوات فما دون) 5(
  السعادة في الحياة  0.26379  2.2371  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.3444  0.23602  

  0.30760  2.3398  83  ونسنوات فما د) 5(
  المهنيالرضا   0.27527  2.3113  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.4644  0.24041  

  0.50948  2.4157  83  سنوات فما دون) 5(
  األمن النفسي  0.44221  2.2621  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.4833  0.48676  

  0.53210  2.1747  83  سنوات فما دون) 5(
  رضا اآلخرين عني  0.48299  2.2984  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.3778  0.51296  

  0.39603  2.3353  83  سنوات فما دون) 5(
  الرضا عن الذات  0.41144  2.3226  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.5667  0.31463  

  0.50211  2.0703  83  سنوات فما دون) 5(
   االقتصادياألمن  0.39890  2.0887  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.1519  0.49470  

  0.27555  2.2774  83  سنوات فما دون) 5(
  الدرجة الكلية  0.22529  2.2525  62  )10 _  6( 
)15_ 11(  45  2.3971  0.22747 
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الهيئـة   أعـضاء  مستوى الصحة النفسية لدى    في    ظاهرية  وجود فروق  )17.4(يالحظ من الجدول    

 تم استخدام    ، ولمعرفة داللة الفروق    وات الخبرة سنجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير     ال التدريسية في 

  : كما يظهر في الجدول االتي)One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين 

فـي مـستوى الـصحة       العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     : )18.4(لجدو

  سنوات الخبرةالنفسية يعزى لمتغير 

  مصدر التباين  البعد
مجموع 

  عاتالمرب

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.154  2  0.308  بين المجموعات

  السعادة في الحياة  187  14.330  داخل المجموعات
  189  14.638  المجموع

0.077  
  

2.007  
  

0.137  
  

  0.336  2  0.672  بين المجموعات

  المهنيالرضا   187  14.924  وعاتداخل المجم
  189  15.596  المجموع

0.080  
  

4.210  
  

0.016 
*  
  

  0.724  2  1.447  بين المجموعات

  األمن النفسي  187  43.638  داخل المجموعات
  

  189  45.086  المجموع
0.233  
  

3.101  
  

0.047  
*  

  0.659  2  1.318  بين المجموعات

  رضا اآلخرين عني  187  49.024  داخل المجموعات
  189  50.342  المجموع

0.262  
  

2.513  
  

0.084  
  

  0.966  2  1.931  بين المجموعات

  الرضا عن الذات  187  27.542  داخل المجموعات
  189  29.474  المجموع

0.147  
  

6.556  
  

0.002  
*  

  0.099  2  0.199  بين المجموعات

   االقتصادياألمن  187  41.148  داخل المجموعات
  189  41.346  عالمجمو

0.220  
  

0.451  
  

0.638  
  

  0.302  2  0.605  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  187  11.599  داخل المجموعات
  189  12.204  المجموع

0.062  
  

4.876  
  

0.009  
*  

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياً عند *
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أقل من مستوى الداللة وهي  )0.009( مستوى الداللةو) 4.876(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05( ًأعضاء متوسطات مستوى الصحة النفسية لدىبين أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  

، وكذلك لبعد الرضا المهني سنوات الخبرةجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير ال الهيئة التدريسية في

 . سنة15- 11وبعد األمن النفسي وبعد الرضا عن الذات، وكانت الفروق لصالح الذين خبرتهم من

  . يوضح ذلكجدول االتيوال
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سـتجابات  لبعدية بين المتوسطات الحـسابية إل     للمقارنات ا ) LSD(نتائج اختبار   ): 19.4(الجدول  

  عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرةأفراد 

  المتغيرات  البعد
الفروق في 

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  سنوات فما دون) 5(  0.549  0.02847  )10 _  6( 
)15_ 11(  -0.12469  0.018*  

  )10 _  6(   0.549  0.02847-  سنوات فما دون) 5(
)15_ 11(  -0.15315  0.006*  

  *0.018  0.12469  سنوات فما دون) 5(

  الرضا المهني

)15_ 11(  
 )6  _ 10(  0.15315  0.006*  
  سنوات فما دون) 5(  0.060  0.15357  )10 _  6( 
)15_ 11(  -0.06767  0.450  

  )10 _  6(   0.060  0.15357-  سنوات فما دون) 5(
)15_ 11(  -0.22124  0.020*  

  0.450  0.06767  سنوات فما دون) 5(
  األمن النفسي

)15_ 11(  
 )6  _ 10(  0.22124  0.020* 

  سنوات فما دون) 5(  0.843  0.01276  )10 _  6( 
)15_ 11(  -0.23133  0.001*  

  )10 _  6(   0.843  0.01276-  سنوات فما دون) 5(
)15_ 11(  -0.24409  0.001*  

  *0.001  0.23133  سنوات فما دون) 5(

  الرضا عن الذات

)15_ 11(  
 )6  _ 10(  0.24409  0.001* 
  سنوات فما دون) 5(  0.552  0.02488  )10 _  6( 
)15_ 11(  -0.11965  0.010*  

  )10 _  6(   0.552  0.02488-  ا دونسنوات فم) 5(
)15_ 11(  -0.14453  0.003*  

  *0.010  0.11965  سنوات فما دون) 5(

  الدرجة الكلية

)15_ 11(  
 )6  _ 10(  0.14453  0.003* 

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياً عند *
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  : ثامنةنتائج الفرضية ال

لنفسية في مستوى الصحة ا    )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "الرتبة العلميةعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 عينة الدراسة   أفرادستجابة   تم حساب المتوسطات الحسابية إل     السابعة الصفريةلفحص الفرضية   و

  الجامعات الفلسطينية يعـزى لمتغيـر   الهيئة التدريسية في    أعضاء  مستوى الصحة النفسية لدى    على

  . الرتبة العلمية

فـي متوسـطات     ستجابة أفراد عينة الدراسـة    افات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واالنحر   ):20.4(جدول  

  .الرتبة العلمية بحسب متغيرمستوى الصحة النفسية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الرتبة العلمية  البعد

 0.27929 2.2464 112  محاضر

  السعادة في الحياة 0.28886 2.3254 67  أستاذ مساعد

 0.23711 2.3118 34  بروفيسور+أستاذ مشارك

 0.27201 2.3295 112  محاضر

  المهنيالرضا  0.29873 2.4015 67  أستاذ مساعد

 0.28934 2.3853 34  أستاذ مشارك

 0.48628 2.3170 112  محاضر  األمن النفسي

 0.48522 2.4813 67  أستاذ مساعد
  

 0.48668 2.4265 34  أستاذ مشارك

 0.49572 2.2946 112  محاضر

  رضا اآلخرين عني 0.54418 2.1194 67  أستاذ مساعد

 0.40934 2.3824 34  أستاذ مشارك

 0.41907 2.3616 112  محاضر

  الرضا عن الذات 0.36743 2.3881 67  أستاذ مساعد

 0.41343 2.4510 34  أستاذ مشارك

 0.47452 2.0283 112  محاضر

  دي االقتصااألمن 0.47694 2.1990 67  أستاذ مساعد

 0.45221 2.1961 34  أستاذ مشارك

 0.23969 2.2620 112  محاضر

  الدرجة الكلية 0.28348 2.3409 67  أستاذ مساعد

 0.25896  2.3506 34  أستاذ مشارك
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أعـضاء الهيئـة     ة لدى   مستوى الصحة النفسي   وجود فروق في     )20.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تم استخدام   ، ولمعرفة داللة الفروق   الرتبة العلمية الفلسطينية يعزى لمتغير     الجامعات التدريسية في 

  : كما يظهر في الجدول التالي)One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين 

الـصحة  فـي مـستوى      العينة   أفرادستجابة   إل األحادينتائج اختبار تحليل التباين     : )21.4(لجدو

  .الرتبة العلميةالنفسية يعزى لمتغير 

  مصدر التباين  البعد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.149 2 0.298  بين المجموعات

  السعادة في الحياة  210  16.021  داخل المجموعات

  212  16.319  المجموع
.076 
  

1.952 
 

0.145 
 

 0.121 2 0.241  بين المجموعات

  المهنيالرضا   210  16.865  داخل المجموعات

  212  17.107  المجموع
0.080 

  
1.502 

 
0.225 

 

 0.599 2 1.199  بين المجموعات

  األمن النفسي  210  49.603  داخل المجموعات

  
  212  50.802  المجموع

0.236 
  

2.537 
 

0.082 
 

 0.979 2 1.959  ن المجموعاتبي

  رضا اآلخرين عني  210  52.351  داخل المجموعات

  212  54.310  المجموع
0.249 

  
3.929 

 
0.021 

* 

 0.105 2 0.210  بين المجموعات

  الرضا عن الذات  210  34.045  داخل المجموعات

  212  34.255  المجموع
0.162 

  
0.647 

 
0.525 

 

 0.765 2 1.530  بين المجموعات

   االقتصادياألمن  210  46.755  داخل المجموعات

  212  48.286  المجموع
0.223 

  
3.437 

 
0.034 

* 

 0.181 2 0.361  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  210  13.894  داخل المجموعات

  212  14.255  المجموع
0.066 

  
2.728 

 
0.068 

 

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياًعند *
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كبر من مستوى الداللة أوهي  )0.068( مستوى الداللةو) 2.728( الكلية يالحظ أن قيمة ف للدرجة

)α ≥ 0.05( ًفي متوسطات مستوى الصحة النفسية لدى أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا 

، ولكن تبين وجود الرتبة العلميةالجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير  الهيئة التدريسية في أعضاء 

 الفروق لصالح المحاضر مع تين عني وبعد األمن االقتصادي، وكانفروق في بعد رضا اآلخر

 الصفرية  الفرضيةرفضاألستاذ المساعد، ولألستاذ المشارك مع األستاذ المساعد، وبذلك تم 

  . يبين ذلكوالجدول االتي. السابعة

بات للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحـسابية السـتجا       ) LSD(نتائج اختبار   ): 22.4(الجدول  

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

  المتغيرات  البعد
الفروق في 

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  محاضر *0240. *0.17524  أستاذ مساعد
 3710. -0.08771-  أستاذ مشارك

  أستاذ مساعد *0240. *-0.17524-  محاضر
 *0130. *-0.26295-  أستاذ مشارك

 3710. 0.08771  محاضر

  رضا اآلخرين عني

   مشاركأستاذ
 *0130. *0.26295  أستاذ مساعد

  محاضر *0200. *-0.17073-  أستاذ مساعد
 0710. -0.16780-  أستاذ مشارك

  أستاذ مساعد *0200. *0.17073  محاضر
 9770. 0.00293  أستاذ مشارك

 0710. 0.16780  محاضر

  األمن االقتصادي

  أستاذ مشارك
 9770. -0.00293-  أستاذ مساعد

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياً عند *

  



 

112  

  : تاسعةنتائج الفرضية ال

في مستوى الصحة النفسية     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "التخصصعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

ستجابة أفراد والمتوسطات الحسابية إل" ت"ختبار تم حساب نتائج انة الثامولفحص الفرضية الصفرية 
الجامعات  الهيئة التدريسية فيأعضاء   مستوى الصحة النفسية لدىاستبانهعينة الدراسة على فقرات 

  . يوضح ذلك) 23.4(والجدول, التخصصلمتغير الفلسطينية يعزى 

 مستوى الصحة فيستجابة أفراد العينة ة إلللعينات المستقل" ت"ج اختبار نتائ): 23.4(جدول ال

  .التخصصالنفسية يعزى لمتغير 

  العدد  التخصص  البعد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 0.27263 2.2553 94  تخصصات علمية
  السعادة في الحياة

 0.28058 2.3025 119  تخصصات أدبية

211  
1.2340.218

 0.28066 2.3191 94  تخصصات علمية
  المهنيالرضا 

 0.28353 2.3941 119  تخصصات أدبية

211  
1.9250.056

   0.47323 2.3617 94  تخصصات علمية

  يألمن النفسا
 0.50316 2.4055 119  تخصصات أدبية

211  
0.6470.518

 0.52101 2.2128 94  تخصصات علمية
  رضا اآلخرين عني

 49391 .0 2.2857 119  تخصصات أدبية

211  
1.0450.297

 0.35978 2.3741 94  تخصصات علمية
  الرضا عن الذات

 0.43374 2.3922 119  تخصصات أدبية

211  
0.3250.746

 0.43427 2.0887 94  تخصصات علمية
  االمن االقتصادي

 0.50989 2.1246 119  تخصصات أدبية

211  
0.5460.586

 0.24472 2.2735 94  تخصصات علمية
  كليةالدرجة ال

 0.26932 2.3226 119  تخصصات أدبية

211  
1.3760.170

  



 

113  

 ال توجد فروق ه، أي أن)0.170(، ومستوى الداللة )1.376" (ت"أن قيمة ) 23.4(يتبين من خالل

تغير عزى لمتالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية فيأعضاء في مستوى الصحة النفسية لدى 

  . الثامنة، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية بعادالتخصص وكذلك لجميع اال
  

  : عاشرةنتائج الفرضية ال

في مستوى الصحة النفسية     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "ري بالشيقلالدخل الشه الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

ستجابة والمتوسطات الحسابية إل" ت"ختبار  تم حساب نتائج االتاسعةولفحص الفرضية الصفرية 
 الهيئة التدريسية فيأعضاء  مستوى الصحة النفسية لدى استبانهأفراد عينة الدراسة على فقرات 

  . ذلكيوضح) 24.4(والجدول, الدخل الشهري بالشيقلالجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير 
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 مستوى الصحة فيستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة ال" ت"ج اختبار نتائ): 24.4(جدول ال

الدخل الشهري الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير   الهيئة التدريسية في أعضاءالنفسية لدى

  .بالشيقل

  البعد
الدخل الشهري 

  بالشيقل
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

درجات 

  الحرية
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 0.30066  2.2227  66 )فما دو ن) 4999( 
  السعادة في الحياة

)9999_ 5000(  114  2.3184  0.27186 

178  
2.188 0.030*

 0.30712  2.3273  66 )فما دو ن) 4999( 
  المهنيالرضا 

)9999_ 5000(  114  2.3816  0.27348 

178  
1.227 0.222 

  األمن النفسي 0.48214  2.3485  66 )فما دو ن) 4999( 

  )9999_ 5000(  114  2.4123  0.50109 

178  
0.835 0.405 

 0.55638  2.2576  66 )فما دو ن) 4999( 
  رضا اآلخرين عني

)9999_ 5000(  114  2.2368  0.48523 

178  
0.262 0.794 

 0.41351  2.2929  66 )فما دو ن) 4999( 
  الرضا عن الذات

)9999_ 5000(  114  2.4196  0.38547 

178  
2.068 0.040*

 0.42446  2.1288  66 )فما دو ن) 4999( 
  االمن االقتصادي

)9999_ 5000(  114  2.0994  0.52317 

178  
0.388 0.698 

 0.25618  2.2616  66 )فما دو ن) 4999( 
  الدرجة الكلية

)9999_ 5000(  114  2.3220  0.26588

178  
1.490 0.138 

  )α ≥ 0.05(دالة احصائياً عند *

، أي أن ال توجد فروق )0.138(، ومستوى الداللة )1.490" (ت"أن قيمة ) 24.4( يتبين من خالل

عزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءفي مستوى الصحة النفسية لدى

 األبعاد ما عدا بعد السعادة في الحياة والرضا عن الذات الدخل الشهري بالشيقل، وكذلك لجميع

  . التاسعة، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية )9999- 5000(وكانت الفروق لصالح 
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  :  عشرةةحادينتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "الجنسعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية   التدريسية في الهيئة أعضاءلدى

ستجابة والمتوسطات الحسابية ال" ت"ختبار تم حساب نتائج االعاشرة ولفحص الفرضية الصفرية 
 الهيئة التدريسية فيأعضاء  مستوى نوعية الحياة لدى استبانهأفراد عينة الدراسة على فقرات 
  . يوضح ذلك) 25.4(والجدول, الجنسالجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير 
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 مستوى نوعية فيستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة ال" ت"ج اختبار نتائ): 25.4(جدول ال

  الجنس الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير الهيئة التدريسية فيأعضاء الحياة لدى 

 العدد  الجنس  بعدال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 يةالحر
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 0.72007 3.6890 172  ذكر
 جودة الصحة العامة

 0.72972 3.5122  41  أنثى

211  
1.4090.160

جودة الحياة  0.68436 4.1211 172  ذكر
االسرية 

  جتماعيةواإل
 0.73846 4.0650  41  أنثى

211  
0.4640.643

 0.69729 4.1163 172  ذكر
  جودة التعليم

 0.61872 4.1250  41  أنثى

211  
0.0730.942

جودة الصحة  0.71066 3.7733 172  ذكر
 0.74512 3.6376  41  أنثى  النفسية

211  
1.0880.278

جودة العواطف  0.85721 3.9128 172  ذكر
 0.90880 3.7038  41  أنثى  )الجانب الوجداني(

211  
1.3860.167

جودة شغل الوقت  0.54196 3.3866 172  ذكر
 0.63187 3.3049  41  أنثى  وادارته

211  
0.8400.402

 0.59721 3.8628 172  ذكر
  الدرجة الكلية

0.63430 3.7642  41  أنثى

211  
0.9380.349
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 ال توجد فروق ه، أي أن)0.349(، ومستوى الداللة )0.938" (ت"أن قيمة ) 25.4( يتبين من خالل

الجنس عزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في ء أعضافي مستوى نوعية الحياة لدى

  . العاشرة، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية وكذلك لجميع االبعاد

  : ةية عشرثاننتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "العمر الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير ريسية فيالهيئة التد  أعضاءلدى

 عينـة  أفـراد سـتجابة   تم حساب المتوسطات الحسابية إل هالحادية عشر  الصفريةلفحص الفرضية   و

 الفلـسطينية يعـزى      الجامعات الهيئة التدريسية في    أعضاء  مستوى نوعية الحياة لدى    علىالدراسة  

  .العمرلمتغير 
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 ستجابة أفراد عينة الدراسة   لحسابية واالنحرافات المعيارية ال   لمتوسطات ا  ا ):26.4(جدول  

  العمر بحسب متغيرات مستوى نوعية الحياة في متوسط

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  بعاداال

  0.62395  3.6692  65  )فما دون ) 34(

  جودة الصحة العامة  0.83221  3.5613  87  )44- 35(

)45 -54(  48  3.7153  0.65770  

  0.63932  4.1372  65  )فما دون ) 34(

)35 -44(  87  4.0115  0.77636  
 األسريةجودة الحياة 

  جتماعيةواإل
)45 -54(  48  4.2344  0.61229  

  0.69520  4.0750  65  )فما دون ) 34(

  جودة التعليم  0.71222  4.1221  87  )44- 35(

)45 -54(  48  4.1641  0.59372  

  0.72310  3.7055  65  )فما دون ) 34(

  ة النفسيةجودة الصح  0.74676  3.6798  87  )44- 35(

)45 -54(  48  3.8512  0.64494  

  0.83921  3.8681  65  )فما دون ) 34(

)35 -44(  87  3.7980  0.91850  
الجانب (جودة العواطف 

  )الوجداني
)45 -54(  48  3.8869  0.80433  

  0.53696  3.3481  65  )نفما دو ) 34(

)35 -44(  87  3.3290  0.59250  
جودة شغل الوقت 

  وإدارته
)45 -54(  48  3.3932  0.53532  

  0.56098  3.8346  65  )فما دون ) 34(

  الدرجة الكلية  0.67403  3.7804  87  )44- 35(

)45 -54(  48  3.9110  0.53165 

  
الهيئـة  ء  أعضامستوى نوعية الحياة لدى      وجود فروق ظاهره في      )26.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تم اسـتخدام تحليـل      ، ولمعرفة داللة الفروق   العمرجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير      التدريسية في 
  : كما يظهر في الجدول االتي)One Way ANOVA (األحادي التباين 
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في مستوى نوعية الحياة     العينة   أفرادستجابة   ال األحادينتائج اختبار تحليل التباين     : )27.4(لجدو

  العمر غيربحسب مت

  مصدر التباين  البعد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.429  2  0.857  بين المجموعات

  جودة الصحة العامة  197  104.809  داخل المجموعات

  199  105.667  المجموع

0.532  
  

0.806  
  

0.448  
  

  0.816  2  1.631  بين المجموعات

  197  95.615  داخل المجموعات
 األسريةجودة الحياة 

  اعيةجتمواإل
  199  97.246  المجموع

0.485  
  

1.680  
  

0.189  
  

  0.112  2  0.223  بين المجموعات

  جودة التعليم  197  91.123  داخل المجموعات

  199  91.346  المجموع

0.463  
  

0.241  
  

0.786  
  

  0.482  2  0.963  اتبين المجموع

  جودة الصحة النفسية  197  100.971  داخل المجموعات

  199  101.935  المجموع

0.513  
  

0.940  
  

0.393  
  

  0.155  2  0.309  بين المجموعات

  197  148.033  داخل المجموعات
الجانب (جودة العواطف 

  )الوجداني
  199  148.343  المجموع

0.751  
  

0.206  
  

0.814  
  

  0.064  2  0.128  ين المجموعاتب

  وإدارتهجودة شغل الوقت   197  62.112  داخل المجموعات

  199  62.241  المجموع

0.315  
  

0.203  
  

0.816  
  

  0.265  2  0.530  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  197  72.496  داخل المجموعات

  199  73.026  المجموع

0.368  
  

0.721  
  

0.488  
  

كبر من مستوى الداللة أوهي  )0.488( مستوى الداللةو) 0.721(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
)α ≥ 0.05( ًأعضاء طات مستوى نوعية الحياة لدى في متوس أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

  .العمر الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير الهيئة التدريسية في
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  : ة ة عشرلثضية الثانتائج الفر

  أعـضاء  في مستوى نوعية الحيـاة لـدى       )α ≥ 0.05( ائية عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات دالله إحص      "

   "جتماعيةالحالة اإلعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في

والمتوسطات الحسابية " ت"تم حساب نتائج اختبار  هالثانية عشرولفحص الفرضية الصفرية 
 الهيئة التدريسية في مستوى نوعية الحياة لدى استبانهالستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات 

  . يوضح ذلك) 28.4(والجدول, الحالة االجتماعيةالجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير 
 مستوى نوعية فيستجابة أفراد العينة للعينات المستقلة ال" ت"ج اختبار نتائ): 28.4(جدول ال

  . جتماعيةالحالة االات الفلسطينية يعزى لمتغير  الجامعالهيئة التدريسية فيأعضاء ياة لدى الح

  بعدال
الحالة 

  االجتماعية
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

  0.74772  3.6688  158  متزوج
  جودة الصحة العامة

  0.65386  3.6667  47  أعزب

203  
0.0170.986

  0.73891  4.0955  158  متزوج
جودة الحياة االسرية 

  0.55058  4.1667  47  أعزب  جتماعيةاإلو

203  
0.6120.541

  0.69373  4.1068  158  متزوج
  جودة التعليم

  0.69714  4.1330  47  أعزب

203  
0.2270.821

  203  0.72321  3.7405  158  متزوج
  جودة الصحة النفسية

    0.73587  3.7629  47  أعزب
0.1860.853

  0.86407  3.8834  158  متزوج
الجانب (ة العواطف جود

  0.87907  3.8146  47  أعزب  )الوجداني

203  
0.4770.634

  0.55935  3.3956  158  متزوج
  جودة شغل الوقت وادارته

  0.56534  3.2819  47  أعزب

203  
1.2200.224

  0.62672  3.8447  158  متزوج
  الدرجة الكلية

 0.54971  3.8409  47  أعزب

203  
0.0380.970
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، أي أن ال توجد فروق )0.970(، ومستوى الداللة )0.038" (ت"أن قيمة ) 28.4(يتبين من خالل

الحالة الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير  الهيئة التدريسية في  أعضاءفي مستوى نوعية الحياة لدى

  . ة الثانية عشر ، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفريةجتماعية وكذلك لجميع األبعاداال

  

  : ة  عشررابعةنتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "منطقة السكنعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 عينـة   أفـراد سـتجابة   سطات الحسابية ال   تم حساب المتو   هالثالثة عشر  الصفريةلفحص الفرضية   و

 الجامعات الفلـسطينية يعـزى      الهيئة التدريسية في  أعضاء   مستوى نوعية الحياة لدى      علىالدراسة  

  .منطقة السكنلمتغير 
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 فـي  ستجابة أفراد عينة الدراسـة    لحسابية واالنحرافات المعيارية ال    المتوسطات ا  ):29.4(جدول  

   منطقة السكنب متغيربحسمتوسطات مستوى نوعية الحياة 

  العدد  منطقة السكن  البعد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.75570 3.7373 59  قرية

 جودة الصحة العامة 0.88772 3.4635 32  مخيم

 0.65468 3.6653 122  مدينة

 0.76358 4.1540 59  قرية

 0.77594 3.9505 32  مخيم

جودة الحياة 

 األسرية

 0.63337 4.1311 122  دينةم  جتماعيةواإل

 0.62300 4.1886 59  قرية

  جودة التعليم 0.78593 3.9531 32  مخيم

 0.67802 4.1270 122  مدينة

 0.65492 3.7167 59  قرية

 0.74307 3.5848 32  مخيم
جودة الصحة 

  النفسية
 0.73791 3.8044 122  مدينة

 0.81128 3.9201 59  قرية

 0.89945 3.6696 32  مخيم
جودة العواطف 

  )الجانب الوجداني(
 0.88755 3.9028 122  مدينة

 0.53436 3.3792 59  قرية

 0.54063 3.1797 32  مخيم
جودة شغل الوقت 

  وإدارته
 0.57036 3.4170 122  مدينة

 0.61852 3.8806 59  قرية

  الدرجة الكلية 0.68358 3.6673 32  مخيم

 0.57174 3.8723 122  مدينة
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أعـضاء الهيئـة    مستوى نوعية الحياة لـدى       عدم وجود فروق في      )29.4(ن الجدول رقم    يالحظ م 

 تم اسـتخدام    ، ولمعرفة داللة الفروق   منطقة السكن  الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير      التدريسية في 

  : كما يظهر في الجدول االتي)One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين 

في مستوى نوعية الحياة     العينة   أفرادستجابة   إل األحاديل التباين   نتائج اختبار تحلي  : )30.4(لجدو

  منطقة السكن بحسب متغير

  مصدر التباين  بعدال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.793 2 1.585  بين المجموعات

  جودة الصحة العامة 210 109.413  تداخل المجموعا

 212 110.998  المجموع
0.521 

 
1.522 

 
0.221 

 

 0.491 2 982.  بين المجموعات

 األسريةجودة الحياة  210 101.022  داخل المجموعات

  جتماعيةواإل
 212 102.004  المجموع

0.481 
 

1.021 
 

0.362 
 

 0.587 2 1.174  بين المجموعات

  جودة التعليم 210 97.285  تداخل المجموعا

 212 98.458  المجموع
0.463 

 
1.267 

 
0.284 

 

 0.649 2 1.298  بين المجموعات

  جودة الصحة النفسية 210 107.880  داخل المجموعات

 212 109.178  المجموع
0.514 

 
1.264 

 
0.285 

 

 0.781 2 1.563  بين المجموعات

جودة العواطف  210 158.570  موعاتداخل المج

  )الجانب الوجداني(
 212 160.133  المجموع

0.755 
 

1.035 
 

0.357 
 

 0.717 2 1.433  بين المجموعات

جودة شغل الوقت  210 64.985  داخل المجموعات

  وإدارته
 212 66.418  المجموع

0.309 
 

2.316 
 

0.101 
 

 0.588 2 1.176  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 210 76.229  داخل المجموعات

 212 77.404  المجموع
0.363 

 
1.619 

 
0.200 
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كبر من مستوى الداللة أوهي  )0.200( مستوى الداللةو) 1.619(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
)α ≥ 0.05( ًأعضاءطات مستوى نوعية الحياة لدى في متوس أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا 

  .بعادمنطقة السكن وكذلك لجميع األعزى لمتغير تالفلسطينية الجامعات  الهيئة التدريسية في
  

  : ة ة عشرخامسنتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "الدرجة العلمية بحسب متغير الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

والمتوسطات الحسابية " ت" تم حساب نتائج اختبار الرابعة عشرية ولفحص الفرضية الصفر
الهيئة التدريسية   أعضاء مستوى نوعية الحياة لدىاستبانهالستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات 

  . يوضح ذلك) 30.4(والجدول, الدرجة العلميةالجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير  في
 مستوى نوعية فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 31.4(جدول ال

   :الدرجة العلمية بحسب متغيرالحياة 

  العدد  الدرجة العلمية  البعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

 0.74676 3.5492 105  ماجستير
  جودة الصحة العامة

 0.68827 3.7577 108  دكتوراه
2.120 0.035 

 األسريةجودة الحياة  0.73804 4.0595 105  ماجستير
 0.64722 4.1597 108  دكتوراه  واالجتماعية

1.054 0.293 

 0.71369 4.0619 105  ماجستير
  جودة التعليم

 0.64732 4.1725 108  دكتوراه
1.185 0.237 

 0.69260 3.7238 105  ماجستير
  جودة الصحة النفسية

 0.74368 3.7698 108  دكتوراه
0.467 0.641 

الجانب (جودة العواطف  0.86889 3.8095 105  ماجستير
 0.86895 3.9339 108  دكتوراه  )الوجداني

1.044 0.298 

جودة شغل الوقت  0.60168 3.3524 105  ماجستير
 0.51788 3.3889 108  دكتوراه  وإدارته

0.475 0.635 

 0.62991 3.7929 105  ماجستير
  الدرجة الكلية

 0.57681 3.8933 108  دكتوراه
1.215 0.226 
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 ال توجد فروق ه، أي أن)0.226(، ومستوى الداللة )1.215" (ت"أن قيمة ) 31.4(يتبين من خالل
الدرجة العلمية الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير  الهيئة التدريسية في في مستوى نوعية الحياة لدى

، وبذلك  عدا بعد الصحة العامة وكانت الفروق لصالح حملة شهادة الدكتوراهوكذلك لجميع األبعاد ما
  . ة الرابعة عشريتم قبول الفرضية الصفرية 

  
  : ةسة عشرسادنتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "سنوات الخبرةعزى لمتغير تجامعات الفلسطينية ال الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 عينـة   أفـراد  تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       هالخامسة عشر  الصفريةلفحص الفرضية   و

عـزى  ت الفلـسطينية    الجامعات الهيئة التدريسية في    أعضاء  مستوى نوعية الحياة لدى    علىالدراسة  

  .سنوات الخبرةلمتغير 
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فـي   ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة         المتوسط ):32.4(جدول  

   :سنوات الخبرة حسب متغيرمتوسطات مستوى نوعية الحياة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  البعد

  0.76413  3.5643  83  سنوات فما دون) 5(

  جودة الصحة العامة  0.72948  3.6801  62  )10 _  6( 

)15_ 11(  45  3.6556  0.63802  

  0.76247  4.0231  83  سنوات فما دون) 5(

 )6  _ 10(  62  4.1183  0.67760  
 األسريةجودة الحياة 

  واالجتماعية
)15_ 11(  45  4.2370  0.61081  

  0.74551  4.0633  83  سنوات فما دون) 5(

  جودة التعليم  0.63170  4.0827  62  )10 _  6( 

)15_ 11(  45  4.2472  0.56752  

  0.76716  3.6403  83  سنوات فما دون) 5(

  جودة الصحة النفسية  0.70641  3.8111  62  )10 _  6( 

)15_ 11(  45  3.7873  0.63423  

  0.86389  3.7814  83  سنوات فما دون) 5(

 )6  _ 10(  62  3.8594  0.91070  
جودة العواطف 

  )الجانب الوجداني(
)15_ 11(  45  3.9048  0.82122  

  0.57018  3.2831  83  سنوات فما دون) 5(

 )6  _ 10(  62  3.4516  0.54244  
جودة شغل الوقت 

  وإدارته
)15_ 11(  45  3.3111  0.47496  

  0.65384  3.7580  83  سنوات فما دون) 5(

  الدرجة الكلية  0.59313  3.8639  62  )10 _  6( 

)15_ 11(  45  3.8977  0.50570 

  



 

127  

أعـضاء الهيئـة    مستوى نوعية الحياة لـدى       عدم وجود فروق في      )32.4(قم  يالحظ من الجدول ر   

 تم استخدام   ، ولمعرفة داللة الفروق   سنوات الخبرة  الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير      التدريسية في 

  : كما يظهر في الجدول االتي)One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين 

في مستوى نوعية الحياة     العينة   أفراد الستجابة   األحادي نتائج اختبار تحليل التباين   : )33.4(لجدو

  .سنوات الخبرة حسب متغير

  مصدر التباين  البعد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.268  2  0.536  بين المجموعات

  جودة الصحة العامة 187 98.252  داخل المجموعات
 189 98.788  المجموع

.5250  

 

0.510  
  

0.601  
  

  0.676  2  1.352  بين المجموعات

 األسريةجودة الحياة  187 92.095  داخل المجموعات
  واالجتماعية

 189 93.447  المجموع
.4920  

 

1.373  
  

0.256  
  

  0.537  2  1.073  بين المجموعات

  جودة التعليم 187 84.088  داخل المجموعات
 189 85.161  المجموع

.4500  
 

1.193  
  

0.306  
  

  0.612  2  1.223  بين المجموعات

  جودة الصحة النفسية 187 96.398  داخل المجموعات
 189 97.621  المجموع

.5150  
 

1.186  
  

0.308  
  

  0.247  2  0.494  بين المجموعات

الجانب (جودة العواطف  187 141.462  داخل المجموعات
  )الوجداني

 189 141.957  المجموع
.7560  

 

0.327  
  

0.722  
  

  0.537  2  1.074  بين المجموعات

جودة شغل الوقت  187 54.533  داخل المجموعات
  وإدارته

 189 55.607  المجموع
.2920  

 

1.842  
  

0.161  
  

  0.352  2  0.704  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 187 67.768  داخل المجموعات
 189 68.471  المجموع

0.362 
 

0.971  
  

0.381  
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أكبر من مستوى الداللة وهي  )0.381( مستوى الداللةو) 0.971(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05( ًأعضاءفي متوسطات مستوى نوعية الحياة لدى أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  

  .ت الخبرةسنواعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  التدريسية فيالهيئة 

  : ة ة عشربعنتائج الفرضية السا

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "الرتبة العلميةعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 عينـة   أفـراد الحسابية الستجابة    تم حساب المتوسطات     هالسادسة عشر  الصفريةلفحص الفرضية   و

عـزى  ت الجامعات الفلـسطينية     الهيئة التدريسية في    أعضاء  مستوى نوعية الحياة لدى    علىالدراسة  

  .الرتبة العلميةلمتغير 
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فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة         ):34.4(جدول  

  .الرتبة العلمية تغيرحسب ممتوسطات مستوى نوعية الحياة 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الرتبة العلمية  البعد

 0.73283 3.6057 112  محاضر

  جودة الصحة العامة 0.73643 3.7587 67  أستاذ مساعد
 0.66378 3.6127 34  أستاذ مشارك

 0.71677 4.0446 112  محاضر

 0.67923 4.2065 67  مساعدأستاذ 
 األسريةجودة الحياة 

  واالجتماعية
 0.63726 4.1373 34  أستاذ مشارك

 0.70389 4.0681 112  محاضر

  جودة التعليم 0.67283 4.1549 67  أستاذ مساعد
  4.2096 34  أستاذ مشارك

0.62592 
 0.69818 3.6722 112  محاضر

  جودة الصحة النفسية 0.75278 3.8465 67  أستاذ مساعد
 0.70260 3.7983 34  أستاذ مشارك

 0.86353 3.7921 112  محاضر

 0.88396 3.9979 67  أستاذ مساعد
الجانب (جودة العواطف 
  )الوجداني

 0.85285 3.8908 34  أستاذ مشارك

 0.57190 3.3426 112  محاضر

  وإدارتهجودة شغل الوقت  0.59923 3.4384 67  أستاذ مساعد
 0.42516 3.3309 34  أستاذ مشارك

 0.61279 3.7855 112  محاضر

  لكليةالدرجة ا 0.62434 3.9310 67  أستاذ مساعد
 0.52490 3.8640 34  أستاذ مشارك

  
الهيئـة    أعضاء مستوى نوعية الحياة لدى   في  وجود فروق ظاهرية     )34.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تم اسـتخدام    لفروقالرتبة العلمية، ولمعرفة داللة ا    عزى لمتغير   ت الجامعات الفلسطينية    التدريسية في 
  : كما يظهر في الجدول االتي)One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين 
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في مستوى نوعية الحياة     العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     : )35.4(لجدو

  .الرتبة العلمية حسب متغير

  مصدر التباين  البعد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  عاتربمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.527 2 1.054  بين المجموعات

  جودة الصحة العامة 210 109.944  داخل المجموعات
 212 110.998  المجموع

0.524 
 

1.007 
 

0.367 
 

 0.564 2 1.127  بين المجموعات

 210 100.877  داخل المجموعات
 األسريةجودة الحياة 

  جتماعيةواإل
 212 102.004  المجموع

0.480 
 

1.173 
 

0.311 
 

 0.328 2 0.655  بين المجموعات

  جودة التعليم 210 97.803  داخل المجموعات
 212 98.458  المجموع

0.466 
 

0.703 
 

0.496 
 

 0.690 2 1.379  بين المجموعات

  جودة الصحة النفسية 210 107.799  داخل المجموعات
 212 109.178  المجموع

0.513 
 

1.344 
 

0.263 
 

 0.894 2 1.789  بين المجموعات

 210 158.344  داخل المجموعات
جودة العواطف 

  )الجانب الوجداني(
 212 160.133  المجموع

0.754 
 

1.186 
 

0.307 
 

 0.225 2 0.449  بين المجموعات

 210 65.969  داخل المجموعات
جودة شغل الوقت 

  وإدارته
 212 66.418  المجموع

0.314 
 

0.715 
 

0.490 
 

 0.452 2 0.903  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 210 76.501  داخل المجموعات

 212 77.404  المجموع

0.364 1.240 
 

0.292 
 

كبر من مستوى الداللة أوهي  )0.292( مستوى الداللةو) 1.240(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05(أعضاء في متوسطات مستوى نوعية الحياة لدى نه ال توجد فروق دالة إحصائياً  أي أ

  .الرتبة العلميةعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في
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  : ة ة عشرثامننتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

  ". التخصصعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في أعضاء لدى

والمتوسطات الحسابية " ت"ختبار  تم حساب نتائج اهالسابعة عشرولفحص الفرضية الصفرية 

الهيئة التدريسية   أعضاء مستوى نوعية الحياة لدىاستبانهستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات إل

  . يوضح ذلك) 36.4( والجدول, التخصصعزى لمتغير تسطينية  الجامعات الفلفي

 مستوى نوعية فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 36.4(جدول ال

  .التخصص حسب متغيرالحياة 

  العدد  التخصص  البعد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 3.66490.72442 94  تخصصات علمية
  ةجودة الصحة العام

 1193.64710.72589  تخصصات أدبية
0.1780.859

 األسريةجودة الحياة  4.07620.74009 94  تخصصات علمية
 1194.13730.65658  تخصصات أدبية  جتماعيةواإل

0.6370.525

 4.03460.75411 94  تخصصات علمية
  جودة التعليم

 1194.18380.61341  ات أدبيةتخصص
1.5930.113

 3.69760.78745 94  تخصصات علمية
  جودة الصحة النفسية

 1193.78630.65805  تخصصات أدبية
0.8960.371

الجانب (جودة العواطف  3.87080.87113 94  تخصصات علمية
 1193.87390.87119  تخصصات أدبية  )الوجداني

0.0260.979

جودة شغل الوقت  3.34440.57229 94  تخصصات علمية
 1193.39180.55113  تخصصات أدبية  وإدارته

0.6130.541

 3.81070.65067 94  تخصصات علمية
  الدرجة الكلية

 1193.86990.56633  تخصصات أدبية
0.7090.479
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 توجد فروق  اله، أي أن)0.479(، ومستوى الداللة )0.709" (ت"أن قيمة ) 36.4( يتبين من خالل
عزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في  أعضاءفي مستوى نوعية الحياة لدى

  . دابعالتخصص وكذلك لجميع األ
  

  : ة ة عشرتاسعنتائج الفرضية ال

في مستوى نوعية الحيـاة      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   "الدخل الشهري بالشيقلعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية   التدريسية فيالهيئة  أعضاءلدى

والمتوسطات الحسابية " ت"ختبار تم حساب نتائج ا هالثامنة عشرولفحص الفرضية الصفرية 
الهيئة التدريسية   أعضاءلدى مستوى نوعية الحياة استبانهستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات ال
  .يوضح ذلك) 37.4(والجدول, الدخل الشهري بالشيقلعزى لمتغير تلسطينية الجامعات الف في
 مستوى نوعية فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 37.4(جدول ال

  .الدخل الشهري بالشيقل حسب متغيرالحياة 

العدد  الدخل الشهري بالشيقل  عدالب  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعيا

  "t"قيمة
مستوى 
  الداللة

  0.68842  3.4975  66 )فما دو ن) 4999( 
  جودة الصحة العامة

)9999_ 5000(  114  3.6944  0.74960  
1.750  0.082 

 األسريةجودة الحياة   0.69515  4.0101  66 )فما دو ن) 4999( 
  0.69592  4.1250  114  )5000 _9999(  جتماعيةواال

1.068 0.287 

  0.76391  4.0284  66 )فما دو ن) 4999( 
  عليمجودة الت

)9999_ 5000(  114  4.1656  0.62411  
1.307 0.193 

  0.65492  3.6061  66 )فما دو ن) 4999( 
  جودة الصحة النفسية

)9999_ 5000(  114  3.8158  0.77777  
1.844 0.067 

الجانب (جودة العواطف   0.80604  3.6623  66 )فما دو ن) 4999( 
  0.89067  3.9286  114  )5000 _9999(  )الوجداني

2.000 0.047 

  0.50525  3.3011  66 )فما دو ن) 4999( 
  وإدارتهجودة شغل الوقت 

)9999_ 5000(  114  3.4112  0.60595  
1.246 0.215 

  0.58645  3.7213  66 )فما دو ن) 4999( 
  الدرجة الكلية

)9999_ 5000(  114  3.8852  0.62508 
1.734 0.085 
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 ال توجد فروق ه، أي أن)0.085(، ومستوى الداللة )1.734" (ت"أن قيمة ) 37.4( يتبين من خالل
الدخل عزى لمتغير ت الفلسطينية الجامعات الهيئة التدريسية في  أعضاءفي مستوى نوعية الحياة لدى

يحصل على  من حالشهري بالشيقل وكذلك لألبعاد ما عدا بعد جودة العواطف وكانت الفروق لصال
  . ) شيقال9999ً- 5000( يتراوح ما بينشهري راتب 
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   :الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات

   .مناقشة النتائج 1.5

   .األول مناقشة نتائج السؤال 1.1.5

   .  مناقشة نتائج السؤال الثاني2.1.5

   . مناقشة نتائج السؤال الثالث3.1.5

   . مناقشة نتائج السؤال الرابع4.1.5

   . مناقشة نتائج السؤال الخامس5.1.5

   .مناقشة نتائج الفرضية األولى1.5.1.5 

  . مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.5.1.5

   .مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3.5.1.5 

  . مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.5.1.5

   .مناقشة نتائج الفرضية الخامسة5.5.1.5 

  . مناقشة نتائج الفرضية السادسة 6.5.1.5

   .مناقشة نتائج الفرضية السابعة7.5.1.5 

   . مناقشة نتائج الفرضية الثامنة8.5.1.5

   .مناقشة نتائج الفرضية التاسعة9.5.1.5 
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  . مناقشة نتائج الفرضية العاشرة 10.5.1.5

  .ة عشر مناقشة نتائج الفرضية الحادية 1 1.5.1.5

  . ةاقشة نتائج الفرضية الثانية عشر من12.5.1.5

  .ة مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر13.5.1.5 

  . ة مناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشر14 5.1.5.

  .ة مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشر1 5.5.1.5 

  .ة  مناقشة نتائج الفرضية السادسة عشر16.5.1.5

  .ة شرمناقشة نتائج الفرضية السابعة ع1 7.5.1.5 

  .ة  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة عشر18.5.1.5
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  الفصل الخامس

________________________________________________  

  مناقشة النتائج

    :مقدمة

 بنوعية ايتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في مفهوم الصحة النفسية وعالقته

 الجامعات الفلسطينية، وكذلك التعرف على أثر  التدريسية فيالهيئة  أعضاء الحياة لدى عينة من

  . والفرضياتاألسئلةوقد اشتملت الدراسة على مجموعة من ، بعض المتغيرات الديمغرافية

لدراسة واختبار  ابأسئلةوستقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض نتائج تحليل البيانات المتعلقة 

 في ضوء الدراسات السابقة ذات العالقة الموجودة في هذه هاتفسيرو  تاك النتائجفرضياتها ومناقشة

  .الدراسة

  

   : والذي ينص على ما ياتياألول  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 1.5

   ؟ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءما مستوى الصحة النفسية لدى  1.1.5

الجامعات  الهيئة التدريسية في  أعضاءلدىفي سياق مناقشة نتائج مستوى الصحة النفسية 

 عن والذي يعبر) 4.3( يتضح من الجدول . النظرياإلطار في إليهالفلسطينية، كما سبقت اإلشارة 

أن مقياس الصحة النفسية  على أفراد العينةستجابات نحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحسابية واال

مستوى وهذا يدل على أن ) 0.259(وانحراف معياري ) 2.30 ( بلغالمتوسط الحسابي للدرجة الكلية

الهيئة أعضاء ن هذه النتيجة بأ توضح  و. بدرجة متوسطة ظهرتأفراد العينةالصحة النفسية لدى 
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 من بعض االسباب والمشكالت التي تحول دون تمتعهم سية في الجامعات الفلسطينية يعانونالتدري

  .بدرجة عالية من الصحة النفسية 

الجامعات تعتبر من الفئات المتوسطة الهيئة التدريسية في أعضاء الباحثة هذه النتيجة بان فئة وتفسر 

خرى في الفئات العاملة في مجاالت أمقارنة مع العديد من  وتتمتع بوضع اقتصادي متوسط مادياً

 دون شعورهم يضاًهناك عبء أكاديمي يحول أ يكون ممكن أن من الأو .المجتمع الفلسطيني

وبسبب ضغوطات الحياة المتعددة والضغوطات المهنية التي تقف عائقاً دون شعور . صحة النفسيةبال

  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بصحة نفسية جيدة

  

  : سؤال الثاني والذي ينص على ما يأتيمناقشة النتائج المتعلقة بال 2.1.5

   الجامعات الفلسطينية؟سية فيأعضاء الهيئة التدريما مستوى نوعية الحياة لدى 

ستجابات ر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال يعبوالذي) 5.4(يالحظ من الجدول 

أن المتوسط الحسابي مقياس نوعية الحياة  على الجامعات الفلسطينيةأعضاء الهيئة التدريسية في 

درجة مستوى نوعية  يدل على أن وهذا) 0.604(نحراف المعياري واال) 3.843(للدرجة الكلية 

  .  جاءت بدرجة عاليةالجامعات الفلسطينيةأعضاء الهيئة التدريسية في الحياة لدى 

المؤسسات الجامعية الفلسطينية وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن العاملين في مجال التدريس في 

لك من حيث عالقاتهم المجتمع وذ ما قورنت بباقي فئات إذا أفضلبحياة )  حد ماإلى(ينعمون 

 ال ,اهم الثقافي والعلميجتماعية ودائرة صداقاتهم وفلسفتهم في الحياة وتعاملهم مع الطلبة ومستواإل

 من بين أبعاد مقياس نوعية الحياة األعلىن المتوسط الحسابي لبعد جودة التعليم كان سيما وأ

عضو  معا لتخرج بشكل يعبر فيه  هذه العوامل مجتمعة تتبلورأنحيث  المستخدم في هذه الدراسة

  .عن نوعية حياة جيدة يتمتع بهاأو عضوة هيئة التدريس الجامعي 
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  : سؤال الثالث والذي ينص على ما يأتي مناقشة النتائج المتعلقة بال3.1.5

عضاء  عينة من أحصائياً بين الصحة النفسية وبين نوعية الحياة لدىهل توجد عالقة ارتباطية دالة ا

  لتدريسية في الجامعات الفلسطينية؟الهيئة ا

مستوى الداللة ، بلغ )0.616(معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية أن ) 7.4(يتضح من الجدول 

وهي قيمة دالة إحصائياً، لذا يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على ) 0.000(اإلحصائية 

  الصحة النفسية ونوعية الحياة لدىبين) a ≤ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةعدم وجود داللة 

الجامعات الفلسطينية، حيث تبين وجود عالقة بين الصحة النفسية  في أعضاء الهيئة التدريسية

الفلسطينية، أي أن هذه العالقة عالقة الجامعات  الهيئة التدريسية في  أعضاءونوعية الحياة لدى

الهيئة التدريسية   أعضاء لدى الحياةوعيةطردية أي كلما زاد مستوى الصحة النفسية زاد مستوى ن

  . الفلسطينيةالجامعات في

 على طلبة جامعة الخليل وبينت أجريتالتي ) 2011، وعبد اهللاكتلو (تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

رتفاع مستوى نوعية  اأن نوعية الحياة ترتبط بشكل ايجابي مع الصحة النفسية بمعنى أننتائجها 

كما اتفقت مع نتيجة دراسة .  مستوى الصحة النفسية للفردبارتفاع مباشرة الحياة يقترن بصورة

نه ولدى تحسن مستوى الصحة النفسية من خالل برنامج  أ تجريبياًأثبتتوالتي ) 2004 ،عزب(

 إضافة.  على نوعية حياتهمن ذلك ينعكس ايجابياًاالكتئابية لدى معلمي المستقبل فإ لخفض إرشادي

وجوهانسن ) (Austin et al., 2005 نأيستين وآخري: مع دراسات كل من أيضا اتفاقها إلى

شميدت ودراسة ) Ring et al., 2007(  ن ورينج وآخري(Johansen,et al, 2007) وآخرين 

  ).Schmidt & power, 2006(وبور

 فكل ثيروالتأ التأثر من الصحة النفسية ونوعية الحياة يتبادالن ن كالًوتفسر الباحثة هذه النتيجة بأ

لفلسطينية الجامعات اأعضاء الهيئة التدريسية في ن تمتع  في اآلخر وعليه فإمنهما يعتبر سبباً
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كما ( وفي ذات السياق يمكننا القول بالصحة النفسية المتوسطة ينعكس على حياتهم بشكل متوسط 

ئة التدريسية في أعضاء الهي حياة جيدة لدى نه وبسبب وجود نوعيةأ) :  دراستنا الحاليةإليهخلصت 

 أو أن المدرسة أو المدرس  يؤثر في صحتهم النفسية بالجانب االيجابي قدن ذلكلجامعات فإا

رى بمعنى قد ال خيغطي على الجوانب األالجامعي الذي يتمتع بمستوى اجتماعي وثقافي جيد قد 

  ..و المشكالت النفسية وقد ال تؤثر عليه بصورة ظاهرةضطرابات أيظهر عليه بعض اال

  

  : سؤال الرابع والذي ينص على ما يأتي النتائج المتعلقة بال4.1.5

أعضاء الهيئة عينة من ى لدهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية 

منطقة و، االجتماعية الحالةو، العمروالجنس، الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير  التدريسية في

 الدخل الشهريوالتخصص، و، الرتبة العلميةوسنوات الخبرة، والدرجة العلمية، والسكن، 

  ؟بالشيقل

  تيةل تم تحويله إلى الفرضيات اآلولإلجابة عن هذا السؤا

  : رضية األولى والتي تنص على ما يأتي نتائج الف1.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

    ".الجنسعزى لمتغير تالجامعات الفلسطينية  أعضاء الهيئة التدريسية فيدى ل

 ال توجد ه، أي أن)0.430(، ومستوى الداللة )0.791" (ت"أن قيمة ) 6.4( جدول من خالليتضح 

عزى تالجامعات الفلسطينية  أعضاء الهيئة التدريسية في فروق في مستوى الصحة النفسية لدى

  . األولى، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية  لجميع أبعاد المقياسالجنس وكذلكلمتغير 
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الكادر الموحد  بين اتبوو الرى أنه ال يوجد فروق في المعاملة أو المحفزات أتعزو الباحثة ذلك ال

مثل الدرجة العلمية وعدد .لى الجنسهناك قانون يحكم ذلك دون النظر إدارات الجامعات ومن قبل إ

  .الخ .....ية والتخصصالساعات التدريس

  :ية الثانية والتي تنص على ما يأتيمناقشة نتائج الفرض 2.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

   .الجامعات الفلسطينية يعزى لمتغير العمر أعضاء الهيئة التدريسية فيلدى 

وهي أقل ) 0.026(ومستوى الداللة ) 3.718(ن قيمة ف للدرجة الكلية أ) 7.4(يتضح من الجدول 

في متوسطات مستوى الصحة أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 

، وكذلك لبعد الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير العمرأعضاء الهيئة التدريسية في النفسية لدى 

وأظهرت الفروق  رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق، المهني، وبذلك يتم الرضا

  . سنة) 45‐54( لصالح  من هم بالفئة العمرية الواقعة بين

والتي أشارت لوجود ) 2011(الواردة في شرباتي  ) 2006علي، (توافقت هذه النتيجة مع دراسة 

) 1996(عساف (ع دراسة  مأيضاكما توافقت .  تبعا لمتغير العمرإحصائيةفروق  ذات داللة 

 (Gatiz & Scott, 1972) .ودراسة جاتز وسكوت

 الوظيفي، والعاطفي ستقرارباإلوتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن فئة المدرسين في هذا العمر يتمتعون 

ولديهم القدرة على التأقلم مع متطلبات الحياة ويشعرون بوجودهم وإنتاجهم في الحياة ويستمتعون 

 في يشغلونه من تحديد مسارهم في الحياة وقناعتهم بالدور المهم الذي إليهعة لما وصلوا باللذة والمت

  .لوا الى التوازن والنضوج العلمي والفكري والثقافين يتوصواستطاعوا أالمجتمع 
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  : ضية الثالثة والتي تنص على ما يأتي مناقشة نتائج الفر3.4.1.5

 في مستوى الصحة النفسية) α ≥ 0.05( ستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند م

  .جتماعيةعزى لمتغير الحالة اإلالجامعات الفلسطينية ت الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

وهي ) 0.467(ومستوى الداللة ) 0.725(للدرجة الكلية " ت"أن قيمة ) 10.4( يالحظ من الجدول

 متوسطات مستوى بينوجد فروق دالة إحصائياً أي أنه ال ت) α ≥ 0.05(الداللة كبر من مستوى أ

لفلسطينية يعزى لمتغير الحالة  ا الجامعاتالهيئة التدريسية في  أعضاءالصحة النفسية لدى

  .  وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروقجتماعية،اال

 بين فئة المتزوجين أكثرة يكون عد السعادة في الحيا بان بأظهرت من الدراسات اًهناك عدد أنمع 

التي ) Khodarahimi, et al., 2009( دراسة خوداراهيمي اختلفت هذه الدراسة مع نتائجو

ويعود هذا االختالف في ,  المتزوجينر وسعادة من بين غي استقراراًأكثر المتزوجين أنظهرت بأ

 مقارنة بثقافة الغرب التي تعتبر الثقافة العربية عن األجنبية التي ترى بالزواج أمناً واستقراراً

) 2006,علي (  كما اختلفت مع نتائج دراسة . تقييداً في مجتمع مفتوحهالزواج تقليداً اكثر من

في الصحة النفسية تبعا للحالة  فروق وجود إلى أشارت التي 2011) ،شرباتي(الواردة في 

   ).1996 ،عساف( مع دراسة أيضاجتماعية كما اختلفت اإل

  

  : ضية الرابعة والتي تنص على ما يأتي مناقشة نتائج الفر4.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

  . الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير منطقة السكنالهيئة التدريسية فيأعضاء لدى 

وهي  )0.099( مستوى الداللةو) 2.340(لية أن قيمة ف للدرجة الك) 12.4( يتضح من الجدول

في متوسطات مستوى  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً )α ≥ 0.05(اكبر من مستوى الداللة 
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، منطقة السكنعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءالصحة النفسية لدى

 سكان  ثمصالح سكان المدينة ومنانت الفروق لولكن تبين وجود فروق في بعد األمن النفسي، وك

 اً فروقأظهرت هناك دراسات بأنه علما . جزئياً الفرضية الصفرية الرابعةرفض، وبذلك تم القرية

  . لصالح سكان المدناًالتي أظهرت فروق 2003 ) ،عساف(دراسة ن مثل لصالح المد

في ظل الظروف التي  األحداث ن عنو سكان المدن بعيدأن إلىوتعزو الباحثة السبب في ذلك 

 فلسطين من أبناء الشعب الفلسطيني وبالرغم من المعاناة المشتركة التي يعيشها جميع أبناءيعيشها 

 المخيم فيأوكان يعيش في القرية من مداهمات واعتقاالت وتشريد وغيره من وسائل التنكيل سواء 

 ما إذ قل نوعاً المدينة تكون أأبناء معاناة أن اال  نفسها الظروف جميعهم يعيشون تحتالمدينةفي  أو

 ويضطرون للسير في طرق اًما قورنت بأبناء القرى والمخيمات الذين يقطعون مسافات طويلة جد

 حياناًأحيانا ويسيرون على األقدام وهم يحملون أغراضهم في ايديهم أطويلة جدا بعيدة وخطرة و

ضعون للتفتيش خ ويطويلة ية ساعات  على الحواجز العسكرخرى ويجبرون على الوقوفأ

ى وتتوفر لد، كما  وعن التزاماتهم بيوتهم عن المحاضرات وعنتأخيرهم مما يساهم في باستمرار

والثقافية جتماعية  واال منهاالصحيةالنوعية الخدمات مثل كبر أ صورة وسائل الراحة ب المدينةأبناء

   .كبر بشكل أستقرار النفسيألمن واإلالخ، وينعمون  با...المواصالت والترفيهية ووسائل 

  

  : ضية الخامسة والتي تنص على ما يأتي مناقشة الفر5.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية ) α ≥ 0. 05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

  .الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الدرجة العلمية الهيئة التدريسية فيأعضاء لدى 

 وهي أكبر من ،)0.075(، ومستوى الداللة )0.848" (ت"أن قيمة ) 14.4( الجدول من حضيت

الهيئة   أعضاء ال توجد فروق في مستوى الصحة النفسية لدىهأنأي ) α ≥ 0. 05 (مستوى الداللة
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، وبذلك يتم الدرجة العلمية وكذلك لجميع األبعاد ر لمتغيعزىتالجامعات الفلسطينية  التدريسية في

  . الخامسةل الفرضية الصفرية قبو

  

  :  مناقشة الفرضية السادسة والتي تنص على ما يلي6.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

  . الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات الخبرةالهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

وهي ) 0.009(ومستوى الداللة ) 4.876(أن قيمة ف للدرجة الكلية ) 16.4 (يتضح من الجدول

أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات مستوى ) α ≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة 

عزى لمتغير سنوات الخبرة، تُ الفلسطينية  الجامعاتالهيئة التدريسية في  أعضاءالصحة النفسية لدى

المهني وبعد األمن النفسي وبعد الرضا عن الذات، وكانت الفروق لصالح الذين وكذلك لبعد الرضا 

تعزو الباحثة السبب في و. سنة، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية السادسة) 15- 11( خبرتهم من

اد مستوى  ز مع الذاتوالتأقلم النفسي والرضا الوظيفي األمن زادنه كلما زادت الخبرة أ إلىذلك 

يكون في هذه الفترة عضو هيئة التدريس قد أثبت ذاته وحصل , ت بسبب زيادة الخبرةتحقيق الذا

 ويكون لديه تحمس وانغماس في روح العمل على عكس اً مناسبعلى عمل دائم يحقق له دخالً

االخرين الذين قد أصبح لديهم كلل وروتين واالخرين الجدد الذين يخضعون لضغوطات نفسية تؤثر 

  . م وقدرتهم على مجاراتهاعلى مستوى حياته

ن هماعديكما تبين وجود فروق في ب،الب عد الرضا عن الذات، وكانت هذه الفروق عد المهني وب

  تبينالتي )2003عساف، ( دراسة تعارضت هذه النتيجة مع). 15- 11(لصالح الذين خبرتهم من 

  . ة الخبرإلى تعزى  احصائية وجود فروق ذات داللةا عدممن خالل نتائجه
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 على صحة  الكبيرة في ميدان التعليم وقد تؤثر كثيراًأهميتهاوتفسر الباحثة هذه النتيجة أن للخبرة 

 واضحة في الصحة النفسية فروق إلى التربوي لم يشر األدب أن من الناحية النفسية علما اإلنسان

 النتائج أنالباحثة  عديمي الخبرات في الميدان التعليمي والتربوي وتعتقد أو الخبرات أصحاببين 

 أصحاب أن فقد نجد مثال ألخرى ومن ثقافة آلخرفيما يخص هذا المتغير تختلف من وسط تعليمي 

الخبرات الطويلة ال يتمتعون بالصحة النفسية مقارنة بقليلي الخبرة في الميدان وقد يكون العكس 

 أو قناعة كل شخص ظيفي مرهون بالكثير من المتغيرات ذات العالقة كالرضا الوفاألمر اً صحيح

  . مور التي قد تؤثر على نوعية الحياة من األ وغيرهو تفسيره لنوعية الحياةأو نظرته ا

  

   : ضية السابعة والتي تنص على ما يأتي مناقشة نتائج الفر7.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

  . الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الرتبة العلميةالهيئة التدريسية في ء أعضالدى

وهي ) 0.068(ومستوى الداللة ) 2.728(أن قيمة ف للدرجة الكلية ) 19.4(يتضح من الجدول 

أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات مستوى ) α ≥ 0.05(اكبر من مستوى الداللة 

.  الجامعات الفلسطينية تُعزى لمتغير الرتبة العلميةالهيئة التدريسية في اء أعضالصحة النفسية لدى

قتصادي، ولمعرفة لصالح من خرين عني، والوضع االعدي رضا اآلبينما تبين وجود فروق في ب

) 20.4(للمقارنات البعدية، كما هو واضح من الجدول ) L.S.D(كانت الفروق تم استخدام اختبار 

 المشارك مع ولألستاذ المساعد، األستاذ الفروق كانت لصالح المحاضر مع ن  إلى أأشاروالذي 

 االقتصادي فقد األمن فيما يتعلق ببعد أما عني، اآلخرين المساعد، فيما يتعلق ببعد رضا األستاذ

  . مساعدأستاذ  وكانت الفروق لصالح المحاضر
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أعضاء الهيئة  بين فروقشف عن  لم تكنهاإحيث )  2003،عساف(جة مع دراسة اتفقت هذه النتي

  دراسةتفقت مع نتيجة الرتبة العلمية كما واإلى تعزى أنجامعة النجاح الوطنية يمكن التدريسية في 

  . أيضاً)1996عساف ،(

متيازات لصاحبها ما يجعله يتميز بة العلمية قد تقدم الكثير من اإلوتفسر الباحثة هذه النتيجة بان الرت

 أن إلىتعزو الباحثة ذلك كما  .أفضل منهم وبالتالي صحته النفسية  حاالًلأفض ويكون نهأقراعن 

 العلمية وهناك ودرجته رتبته للمدرس الجامعي كلما زادت نظرة المجتمع تزداد رفعة واحتراماً

تحسن الوضع  أي كلما ازدادت الرتبة العلمية قتصاديية بين الرتبة العلمية والوضع اإلعالقة طرد

  . عالقة طردية بين الوضع االقتصادي والراحة النفسية أيضاًناك االقتصادي وه

  

  : يأتي نتائج الفرضية الثامنة والتي تنص على ما 8.4.1.5

 في مستوى الصحة النفسية )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

   ".التخصصمتغير عزى لتالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 ال توجد فروق ه، أي أن)0.170(، ومستوى الداللة )1.376" (ت"أن قيمة ) 21.4( يتبين من خالل

عزى لمتغير ت الفلسطينية  الجامعاتالهيئة التدريسية في  أعضاءى لدفي مستوى الصحة النفسية

 يؤثر على وتعزو الباحثة ذلك الى أن التخصص الدراسي ال، التخصص وكذلك لجميع األبعاد

الصحة النفسية أو على نوعية الحياة وذلك الن فئة الهيئة التدريسية في الجامعات هم اكثر فئات 

د من يتحكم توجهم الدراسي فهم يتمتعون بالرضا عن التخصص وال يوجالمجتمع قدرة على تحديد 

م قبول وبذلك يتفي تخصصاتهم بل هم يدرسون ما يحبون لذلك ال يوجد فروق تعزى للتخصص 

  . الثامنةالفرضية الصفرية 
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   : رضية التاسعة التي تنص على ما يأتي مناقشة نتائج الف9.4.1.5

في مستوى الصحة النفسية ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

  .الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الدخل الشهري  الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

ومستوى الداللة ) 1.490( للدرجة الكلية المحسوبة) ت(أن قيمة ) 22.4(تضح من الجدول ي

في أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ) α ≥ 0.05(من مستوى الداللة  وهي أكبر) 0.138(

 الفلسطينية تعزى الجامعات الهيئة التدريسية في  أعضاءمتوسطات مستوى الصحة النفسية لدى

وجود  إلى أشارتالتي ) 2003عساف ،(اختلفت هذه النتيجة مع دراسة .  الشهريلمتغير الدخل

 كما , الدخل الشهريإلى في الصحة النفسية لدى مدرسي جامعة النجاح الوطنية تعزى فروق

 نيودراسة سونجا وآخر) Khodarahimi, et al., 2009(دراسة خوداراهيمي اختلفت مع 

)Sonja, et, 2010(.   

ن الحالة االقتصادية لعموم مدرسي الجامعات هي متوسطة وموحدة ثة هذه النتيجة إلى أوتفسر الباح

ال تختلف عند  عموم المدرسين الصحة النفسية ن  كبيرة بينهم وبالتالي فإفروق ال يوجد نسبياً

  .ونظرتهم موحدة لهذا الموضوع كونهم يتقاضون رواتب موحدة تقريباً

  

 : ال الخامس النتائج المتعلقة بالسؤ5.1.5

في مستوى نوعية الحياة لدى ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

سنوات الخبرة، والحالة االجتماعية، وعزى لمتغير العمر، ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في

  مكان السكن ؟وجنس، الوالدرجة العلمية، ومكان السكن، والدخل الشهري، والرتبة العلمية، و
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  :ل تم تحويله إلى الفرضيات اآلتيةولإلجابة عن هذا السؤا

  : العاشرة والتي تنص على ما يأتي  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية10.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة لدى ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة"

   ." الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنسة فيالهيئة التدريسيأعضاء 

 ال ه، أي أن)0.349(، ومستوى الداللة )0.938" (ت"أن قيمة ) 23.4(  جدول من خاللإتضح

عزى تُلجامعات الفلسطينية أعضاء الهيئة التدريسية في ا توجد فروق في مستوى نوعية الحياة لدى

  .العاشرةم قبول الفرضية الصفرية ، وبذلك يتالجنس وكذلك لجميع األبعادلمتغير 

 2010) ،عبد الخالق(دراسة وتعارضت مع ) 2011 ، عبداهللا،كتلو(دراسة  مع نتيجةتوافقت هذه ال

 بين الجنس اإلناث النتائج لصالح الذكور على أظهرتالتي ) 2007 ،كاظمو ،البهادلي (ودراسة

 جودة الصحة العامة وجودة  :ةيلتال ااألبعاد وجود فروق في أيضاً أظهرتونوعية الحياة والتي 

  .اإلناث وجود فروق لصالح الذكور على وأظهرت وإدارتهالعواطف وجودة شغل الوقت 

في االتفاق مع الدراسات السابقة إن المجتمع الفلسطيني يعطي المرأة الفلسطينية نفس االحتياجات 

 العدالة االجتماعية بموجب التي تعطى للرجل الى حد ما وذلك جراء التطور الحاصل على تحقيق

 يعود هذا االختالففالنشاطات القانونية واالدارية واالجتماعية أما بالنسبة للدراسات التي تعارضت 

الى أن الجتمعات االخرى التي جرت فيها الدراسات السابقة ما زالت تحتفظ بالنظرة التقليدية للمرأة 

  .وما زال الرجل هو المسيطر
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  :  والتي تنص على ما يأتية شة النتائج المتعلقة بالفرضية الحادية عشر مناق11.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

  . "العمرعزى لمتغير  الجامعات الفلسطينية ي أعضاء الهيئة التدريسية فيلدى

وهي  )0.488( مستوى الداللةو) 0.721(لدرجة الكلية أن قيمة ف ل) 25.4(يتضح من الجدول 

 متوسطات مستوى  بين أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً)α ≥ 0.05(كبر من مستوى الداللة أ

، وبذلك تم العمرعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءنوعية الحياة لدى

   .ة رقبول الفرضية الصفرية الحادية عش

 اً انخفاضأظهرتالتي ) Gatiz & Scott, 1972(تعارضت هذه النتيجة مع دراسة جاتز وسكوت 

  .األكبر سناً األفراد  الصحة الجسمية والنفسية لصالح أبعاد على اًملحوظ

تعزو الباحثة ذلك الى طبيعة المجتمع الغربي الذي يضعف فيه التماسك األسري واالجتماعي 

في المجتمع على عكس المجتمعات  بالعمر بانخفاض قيمته ودوره واحترامهويشعر فيه المتقدم 

وهناك اختالف بين طبيعة اط ُأسري شديد العربية بعامة والفلسطينية بخاصة حيث يوجد هناك ارتب

  .المجتمع الفلسطيني و المجتمع االوروبي 

  

  : ص على ما يأتي والتي تنة  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية عشر12.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

   "الحالة االجتماعيةعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 ال هن، أي أ)0.970(، ومستوى الداللة )0.038" (ت"أن قيمة ) 27.4( جدول  من خالليتضح

عزى تُ الفلسطينية الجامعات الهيئة التدريسية في  أعضاءتوجد فروق في مستوى نوعية الحياة لدى

  .ة الثانية عشر، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الحالة االجتماعية وكذلك لجميع األبعادلمتغير 
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ختالفات في جودة التي لم تشر لوجود ا )2011 ، عبد اهللا،كتلو(مع دراسة هذه النتيجة توافقت 

) 2009 ،دراسة خوداراهيمي( وتعارضت مع جتماعية لدى الطلبة الجامعيين،عزى للحالة اإلالحياة تُ

يتمتعون  سعادة وكثرأن الذكور المتزوجين أ لصالح الذكور وإحصائية هناك داللة أنوالتي تظهر 

) 1981 ،راسة فان فوسند( مع أيضاًمتزوجين وتعارضت  ال من غير  استقراراًأكثربنوعية حياة 

 نوعية حياة غير سعيدة وعدم االستقرار النفسي إلى يؤدي  كان غير مستقر نفسياًإذا بأنهالتي تقول 

  . ومشكالت نفسية إحباطفي الزواج بسبب 

  

  : ة نتائج الفرضية الثالثة عشر

ستوى في م )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  "13.5.1.5

   "منطقة السكنعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءنوعية الحياة لدى

وهي  )0.200( مستوى الداللةو) 1.619( أن قيمة ف للدرجة الكلية )29.4(يالحظ من الجدول 

ستوى في متوسطات م أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً )α ≥ 0.05(اكبر من مستوى الداللة 

منطقة السكن عزى لمتغير تُ الفلسطينية الجامعات الهيئة التدريسية في  أعضاءنوعية الحياة لدى

 هذه الدراسة  نتائج تعارضت.ة ، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة عشروكذلك لجميع األبعاد

في الح السكن الحياة لصنوعية في  أظهرت وجود فروقالتي ) 2011 ، اهللاعبدو، كتلو(مع دراسة 

وسهولة والترفيهية الخدمات الصحية والتعليمية إمكانية توفير المدينة وتعزو الباحثة السبب إلى 

 في نفس تعارضت حيث المدن لصالح الذين يسكنون إحصائيةهناك داللة الخ، و ....المواصالت

وعية الحياة هو مفهوم الدراسة ما بين الصحة النفسية ونوعية الحياة وهذا يؤكد لنا بان مفهومنا لن

  .فردي وخاص لكل شخص
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  :  والتي تنص على ما يلية  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة عشر14.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". الدرجة العلميةزى لمتغير عت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 ال ه، أي أن)0.226(، ومستوى الداللة )1.215" (ت"أن قيمة ) 30.4( جدول  من خاللاتضح

عزى تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءتوجد فروق في مستوى نوعية الحياة لدى

العامة وكانت الفروق لصالح حملة الدرجة العلمية وكذلك لجميع األبعاد ما عدا بعد الصحة لمتغير 

  . شهادة الدكتوراه

 في نوعية هم الدرجة العلمية تعطي المدرس الجامعي مكانة مرموقة وتسأن إلىتعزو الباحثة ذلك 

جتماعي مميز وهذا بدوره يسهم في تمتع المدرس بصحة عامة اقتصادي وا ووضع ىحياة فضل

   .جيدة ونوعية حياة مميزة

  

  :  والتي تنص على ما يأتية النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة عشرمناقشة  15.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

   "سنوات الخبرةعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية فيأعضاء لدى 

وهي  )0.381( مستوى الداللةو) 0.971(ف للدرجة الكلية أن قيمة ) 32.4( يتضح من الجدول

في متوسطات مستوى  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً )α ≥ 0.05(الداللة أكبر من مستوى 

، سنوات الخبرةعزى لمتغير تُ الفلسطينية الجامعات الهيئة التدريسية في  أعضاءنوعية الحياة لدى

  .ة لخامسة عشروبذلك تم قبول الفرضية الصفرية ا
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  :  التي تنص على ما يأـية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة عشر 16.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  " الرتبة العلميةعزى لمتغير ت الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

وهي  )0.292( مستوى الداللةو) 1.240( أن قيمة ف للدرجة الكلية 34.4)(يتضح من الجدول 

 متوسطات مستوى بين أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً )α ≥ 0.05(اكبر من مستوى الداللة 

، يةالرتبة العلمعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءنوعية الحياة لدى

  .ة وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية السادسة عشر

وتعزو الباحثة ذلك الى أن الشعور العام لدى أعضاء هيئة التدريس ينبثق من فهم مشترك حول 

استجاباتهم متقاربة مما الغى وجود نوعية الحياة وتكيف الفرد مع مستلزمات الحياة ولذلك جاءت 

  .فوارق بينهم

  

  :  التي تنص على ما يأتية ئج المتعلقة بالفرضية السابعة عشرمناقشة النتا 17.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  . "التخصصعزى لمتغير تُالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

والمتوسطات الحسابية " ت"اب نتائج اختبار  تم حسة السابعة عشرولفحص الفرضية الصفرية 

الهيئة التدريسية أعضاء  مستوى نوعية الحياة لدى استبانهالستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 .الجامعات الفلسطينية في

 ال توجد ه، أي أن)0.479(، ومستوى الداللة )0.709" (ت"أن قيمة ) 35.4( يتضح من الجدول

عزى لمتغير تُالجامعات الفلسطينية  الهيئة التدريسية في  أعضاءة الحياة لدىفروق في مستوى نوعي

  . ة السابعة عشر، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية  االخرىألبعادلالتخصص وكذلك لجميع 
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  :  التي تنص على ما يأتية  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة عشر18.5.1.5

في مستوى نوعية الحياة  )α ≥ 0.05( ه إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالل "

  . "الدخل الشهري بالشيقلعزى لمتغير تُ الجامعات الفلسطينية الهيئة التدريسية في  أعضاءلدى

 ال توجد ه، أي أن)0.085(، ومستوى الداللة )1.734" (ت"أن قيمة ) 36.4( يتضح من الجدول

عزى لمتغير تُ الفلسطينية الجامعات  الهيئة التدريسية في أعضاءلدى فروق في مستوى نوعية الحياة

  الدخل الشهريالدخل الشهري  وكذلك لألبعاد ما عدا بعد جودة العواطف وكانت الفروق لصالح

  .ة الثامنة عشر، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية ) شيقال9999ً- 5000من (

تب أو تدنيه ال يعكس الى حد ما نوعية حياة سليمة النه تعزو الباحثة ذلك الى إن الزيادة في الرا

ات اخرى لها عالقة بالبحث العلمي والسفر ة في المصروفات وااللتزامات وتبعيقد يوافق ذلك زياد

  .وتكبد مبالغ مالية كبيرة

  

 وجود ظهرتأالتي ) Sonja  et al., 2010(ن يالدراسة مع دراسة سونجا وآخرعارضت نتائج ت

 واألمن الوظيفي األمن المرتفع الن زيادة الراتب توفر راتب لصالح الحصائيااداللة فروق ذات 

   .قتصادي اال
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  :التوصيات واالقتراحات 2.5

   :ائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتيبناء على نت

 أعضاء نتائج الدراسة الحالية من مستوى الصحة النفسية ونوعية الحياة لدىاستناداً لما أسفرت عنه 

  : الجامعات الفلسطينية  يمكن تقديم التوصيات واالقتراحات التاليةالهيئة التدريسية في

  

 : الجامعات الفلسطينيةلين فيوالمسؤوتوصيات لإلدارات 

توفير الدعم المادي والمعنوي للهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية لتطوير أنفسهم وتسيير  .1

 تحقيق الصحة النفسية لهم بصورة  في ذلكسهميلية لما فرص حصولهم على رتب علمية عا

 مستوى صحتهم النفسية ويسهم في توفير نوعية حياة مميزة لهم  مناألمر الذي يعزز ,كبرأ

 .وقدرة أفضل على العطاء

الترفيهي وتقليل  الجامعات الفلسطينية العلمي واالقتصادي والهيئة التدريسية فيرفع مستوى  .2

 ما بين المحاضرات وزيادة ساعاتهم اًن تجعل إدارة الجامعة لهم متنفسديهم بأالعبء األكاديمي ل

  .موترفيههالمكتبية والعمل على راحتهم النفسية وتوفير النوعية والجودة لهم 

عضاء الهيئة التدريسية والعمل على حلها مهما الوقوف عند أية مشكلة أو صعوبة تواجه أ .3

 .ن تؤثر على صحتهم النفسيةمكن أإلى تراكمات يتى ال تتفاقم وتؤدي كانت بسيطة ح
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 :توصيات للباحثين في هذا المجال

جتماعية والنفسية والعائلية  مساهمة العوامل الشخصية واالتتناول مدى أخرى دراسات إجراء .1

  . الجامعات الفلسطينيةالهيئة التدريسية في  أعضاءفي تفسير ظاهرة الضغط النفسي عند

لتي تبحث في نوعية الحياة سواء للمدرسين أو الطلبة أو كافة شرائح المجتمع   الدراسات اإجراء .2

تنا كشعب يعيش تحت الضغط  ضرورة ملحة في حيا منالفلسطيني لما لهذه الموضوعات

 .حتالل وتحت اإل

  

 :توصية إلدارة الجامعات والنقابات والعاملين في الجامعات 

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية وذلك العمل على رفع مستوى الصحة النفسية لدى 

 .وفق فلسفة واستراتيجية تسعى لتحقيق مستوى الصحة النفسية

  

 : لوزارة التربية والتعليم العالي توصية

طينية ووزارة التعليم العالي لمهتمين في الحكومة الفلساستنادا لنتائج هذه الدراسة فانه يتوجب على ا

كاديمية ليات عمل تضمن سير العملية األاعتماد برامج هادفة وآلكادر العمل على  اجل تطويرأمن و

جابيا على عطائهم في الجامعات الفلسطينية بشكل مريح اكثر للكادر التعليمي فيها ما ينعكس اي

 .وادائهم في ظل بيئة صحية وامنة ومشجعة وداعمة لهم
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   :المراجع العربية: أوال

 :القرآن الكريم

عربية في دراسات  .راسة حول نوعية الحياة لدى المبدعين في األدبد ):2006.(اهيم، س إبر

  ).352 _319( ص ،2،العدد6علم النفس مجلد

  العددمجلة العربي. االعالم الكويت وزارة نوعية الحياة وتحديات المستقبل .)  2010(.زيد، أ ابو

 . ديسمبر) 625(

  .لتوافق، السيف للنشر والتوزيع ، الكويتالصحة النفسية وا ) 1999. (أحمد، س

, , عالم المعرفة, ترجمة فيصل عبد القادر يوسف, السعادةسايكولوجية ): 1993. (م, اراجيل

   . الكويت،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدب

وقائع المؤتمر . سي والطبينوعية الحياة من المنظور االجتماعي والنف). 2005. (األشول،ع

). 11- 3ص  (اإلنماء النفسي والتربوية لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة: العلمي الثالث

  مارس25/26ر،  مص،جامعة الزقازيق 

 دراسة ثقافية "نوعية الحياة لدى طلبة الجامعة العمانيين والليبين"): 2007.(البهادلي،ع  وكاظم،ع

  3، ع ية العربية المفتوحة في الدنماركمجلة األكاديممقارنة، 

  .المغرب،الدار البيضاء للنشر, المركز الثقافي العربي, االنسان المهدور): 2005. (حجازي، م

المركز , منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة      : الصحة النفسية   ): 2000. (م, حجازي

 . بيروت, الثقافي العربي

الحياة  الحصار على جودة دراسة تتبعية لمعرفة أثر : ) 2006(. حلو، رال.  يونس، إ. الحلو، م

  .لمرضي السكر بغزة
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  ).3152 (مؤسسة الحوار المتمدن، ع، جودة الحياة لدى طلبة الجامعات :)2010 (حسن، نادية،    

)2012/3/15(art.show/debat/org.ahewar.www://http.  

, عمـان , منشورات القدس المفتوحـة   , 1ط  , التكيف ورعاية الصحة النفسية   ): 1992(. ن, حمدي

   .االردن

 .  ليبيا،الدار العربية للنشر والتوزيع  . الصحة النفسية): 2009. (خالدي ، أال
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  . فلسطين ،القدس
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  . والتوزيعللنشر الفكر دار، عمان األطفال جامعة عين شمس

, مطبعة سلمى الحديثـة   , دار النهضة العربية بيروت   . علم الصحة النفسية  ): 1983. (م, الشرقاوي

  . العراق, بغداد

ودة حياة األسرة العمانية، وزارة التنمية االجتماعية في تحسين ج دور) : (2006الشنفري، أمل 

 .2006ديسمبر ) 19_17(،وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة
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  )جامعة القدس ( تسهيل مهمةكتاب): 1(ملحق رقم 
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  ) الوطنيةجامعة النجاح ( تسهيل مهمةكتاب): 2(لحق رقم م
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جامعة بيت لحم، وجامعة االمريكية، الجامعة جامعة بيرزيت، (كتاب تسهيل مهمة ) 3(ملحق رقم 
  )الخليل 
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  كتاب المحكمين) 4(ملحق رقم 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ة ،،،/  المحترم................................ة /ت الدكتور/حضرة األخ

 تحية وبعد ،،   

الهيئة التدريسية الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة لدى : " دراسة بعنوانإجراءتنوي الباحثة 

 النفسي اإلرشاد الماجستير في درجةوذلك استكماال لحصولها على ". الجامعات الفلسطينيةفي 
  .ي من جامعة القدسالتربوو

ختصاص في المجال، تأمل الباحثة تفضلكم بتحكيم المقاييس واالسترشاد ونظرا لكونكم من ذوي اال
تعديل، إضافة، حذف . (برأيكم واالستفادة من مالحظاتكم ، وإجراء التعديل الذي ترونه مناسب

  ).الخ...

  : وهذه المقاييس هي

  ).صالح فؤاد محمد مكاوي .د(من إعداد : مقياس الصحة النفسية •
 ) 2000(سنة ) منظمة الصحة العالمية (إعداد من : مقياس جودة الحياة •

علي .محمود عبد الحليم منسي و د.د.أ(إعداد): جامعة السلطان قابوس:(مقياس جودة الحياة  •
  ) .2006(،) مهدي كاظم

  مع خالص احترامي وتقديري لكم ،،،

 نوال القاضي :الطالبة

  كلية التربية/                 جامعة القدس 
  سة مرفق أداة الدرا
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 :قائمة بأسماء المحكمين) 5 (ملحق رقم 

  

  المسمى الوظيفي  اسم الجامعة  اسم الدكتور   الرقم

  محاضرة  جامعة بير زيت  بيهان القيمري.د .1
عبد الكريم مزعل .د  .2

  عتيق
  محاضر  جامعة القدس المفتوحة

  منسق دائرة علم النفس  جامعة القدس   عمر الريماوي.د .3
ة القدس المفتوحة  منطقة طول كرم جامع  زياد بركات.د .4

  التعليمية
  أستاذ مشارك في علم النفس

جامعة القدس المفتوحة منطقة رام اهللا   محمد بريغيث.د .5
  والبيرة التعليمية 

  محاضر

  عميد كلية اآلداب جامعة   جامعة القدس  محسن عدس.د .6
 دكتوراه في اإلرشاد النفسي  جامعة القدس  نبيل عبد الهادي.د .7

  والتربوي
مدير برنامج التنمية االجتماعية   جامعة القدس المفتوحة  عماد اشتية.د .8

  واألسرية
  دكتوراه إرشاد تربوي ونفسي  جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين.د .9
محاضر رئيس دائرة علم   جامعة بير زيت  موريس بقلة.د .10

  النفس جامعة بير زيت
دكتوراه في اإلرشاد النفسي   جامعة الخليل  نبيل الجندي.د .11

  والتربوي
قسم علم النفس _جامعة عمان األهلية   أمجد أبو جدي.د .12

  اإلكلينيكي
  دكتوراه إرشاد نفسي تربوي

دكتوراه في اإلرشاد النفسي   جامعة الخليل  كامل كتلو.د .13
  والتربوي



 

169  

  :قائمة بأسماء مدققي الرسالة لغوياً  /  )6(ملحق رقم 

  الوظيفة  مكان العمل  المدققاسم  الرقم

 دير قديس الثانوية ذكور مدير مدرسة     رام اهللا/  دير قديس  سالمة علي عبد المجيد ناصر. أ  )1

  خميس أحمد محمد ريان       مدرسة ذكور خربثا المصباح        مدرس لغة عربية. د   ) 2
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  ة التعليم العالي تسهيل مهمة وزار )7(ملحق رقم 
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  االستبانات )8(رقم ملحق 

 الرحمن الرحيمبسم اهللا 

الصحة النفسية وعالقتها بنوعية الحياة لدى عينة من  الهيئة " تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان 
مع بتعبئة هذه االستبانة   نرجو من حضرتكم التكرم علينالذلك "التدريسية في الجامعات الفلسطينية

  .الحترام والتقديرخالص ا
  

   أنثـى-2                  ذآـر       -1:       الجنس   ) 1(

  ) فما فوق ) 55  (-4             )54-45 (-3           )  44-35  (-2          )    فما دون ) 34 (-1: العمـر) 2(

    مطلق     - 4  أرمل             - 3       أعزب         -2            متزوج     -1:     الحالة االجتماعية) 3(

        مدينة-3          مخيم      -2    قرية           -1:     منطقة السكـن ) 4( 

    دآتوراه         -2        ماجستير            -1: الدرجة العلمية     ) 5 (

  ) 11 _15    (-3                 )10 _  6  ( -2سنوات فما دون            ) 5(  -1: سنوات الخبرة ) 6( 

     4-)  20_  16             (  5-)   21  _   25 (             6_ )26  _ 30           (  

  يسور بروف-4   أستاذ مشارك          -3     أستاذ مساعد            -2 محاضر            -1    :   الرتبة العلمية) 7(

         تخصصات أدبية -2  تخصصات علمية             -1: التخصص )  8  (      

   )   5000 _9999  (-2)            فما دو ن)4999 ( -1) : بالشيقل (الدخل الشهري)   9     (

  )ا فوقفم ) 20000 (-5)               19999_15000  ( -4)              14999 _10000 ( - 3              

  

  نوال القاضي: الباحثة

  تيسير عبد اهللا. د. أ: إشراف

  أبو ديس/ جامعة القدس: الجامعة
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في الخيار الذي يناسبك مقابل آل ) √(يرجى قراءة آل عبارة واختيار ما يناسبك من خيارات اإلجابة بوضع إشارة
  .عبارة

 ال أوافق حايدم موافق العبـــــــــــــــــارةالرقم

     .تعايششعر بالسعادة الن حياتي جديرة بأن أ )1

    .ًة على حل مشاآلي /أشعر بالسعادة ألنني قادرًا )2

    .  أعاني منذ فترة طويلة من  بعض األمراض المزمنة   )3

    .أشعر بأن مجال مهنتي له مستقبـل  )4

    .باستمرار عن نفسي إلنجاز معظم أعمالي بالرضيأشعر  )5

    . آالمشكالت النفسية االضطراباتاني من بعض  أع )6

    .أشعر أن معظم أصدقائي راضون عني  )7

    .أشعر باليأس عندما أجد اآلخرين غير سعداء  )8

    . ذلكإلىغم حاجتي ر مختص نفسي إلىأتردد في الذهاب  )9

    .أشعر بأن العزيمة واإلرادة ُتعطيان معنًى لحياتي )10

    .           ًةعن حياتي / سعيدًا عندما أآون راضيًاأآون )11

    .ُأفكر في تغيير مجال عملي الحالي  )12

    . يمأل اليأس حياتي منذ فترة  )13

    .أتصرف جيدًا إال أن اآلخرين غير راضين عني  )14

    . يجعل  الحب لحياتي معنـًى  )15

    .ر أشعر بأن مستقبلي المادي غير مستق )16

    .أشعر بالراحة عندما أجد اآلخرين سعداء  17

    . يقلل شعوري باليأس من همتي  )18

    .   أحب مجال التدريس الجامعي الذي ُأمارسُه  )19

    .أشعر باألمان عندما أآون مع اآلخرين  )20

    .أشعر باإلحباط نتيجة فشلي في التغلب على مشاآلي  )21

    .ألمور المادية اهتمامًا أآثر من أي شيء آخر تستدعي ا )22

    . لدى اآلخرين باالحترامال تحظى مهنتي الحالية  )23

    . تالزمني السعادة رغم أن حياتي مليئة بالضغوطات   )24



 

173  

    .معنوياتي المرتفعة توِجد معنى لحياتي  )25

    .ُأظهر لآلخرين أنني سعيد ولكني غير ذلك )26

    .أشعر بالخوف دون سبب منذ الصغر  )27

    .ُأعاني من األرق أثناء النوم منذ فترة  )28

    .أرى أن مهنتي لها قيمـة في المستقبل  )29

    .يجعل اإلحباط المتكرر حياتي بال معنـى )30

    .أعمل بجدية رغم أن الحزن ال يفارقني )31

     .ُأعاني من ضائقة مادية أغلب األوقات )32

    .أشعر بالقلق لعدم اطمئناني على مستقبلي المادي  )33

    . ألنني أعمل بإخالص بالرضيأشعر  )34

    .اجتماعيةلها قيمة وحة ماديًا بأشعر بأن مهنتي  مر )35

    .أشعر بالضعف سريعًا عندما أواجه أية مشكلة  )36

    .هنية أشعر بالذنب لتقصيري في القيام بواجباتي الم )37

    .أشعر بالعوز المادي مهما أجني من أموال )38
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 )2006البهادلي ،وآاظم ، (مقياس نوعية الحياة 

  . لكالمناسبة ألخانهفي ) √(مـا درجـة شعـورك بالجوانب اآلتيــــة ؟ الرجاء وضع إشارة  

 موافق العبــــارة الرقم
موافق 

 حد إلى
 ما

 محايد
 إلىال أوافق 
 حد ما

ال 
أوافق

      .أحس بالحيوية والنشاط في أغلب األحيان )1

      .أشعر ببعض اآلالم في جسمي في أغلب األحيان  ) 2

      .أضطر لقضاء بعض الوقت في السرير مسترخيًا )3

      أشعر باالنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي أتناولـه  )4

      سرتيأشعر بالتباعد بيني وبين أ )5

      . تمثُل  آثرة إصابتي باألمراض عبئًا آبيرًا على أسرتي  )6

      . المقربين أصدقائيارتاح آثيرا لبعض  )7

      .أنــام جيــدًا )8

      .عالقاتي بزمالئي جيدة للغايـة  )9

      .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخريـن  )10

      .اضون عنيأشعر بأن أفراد ُأسرتي ر )11

      .لدي أصدقاء مخلصون  )12

      .أحصل على دعم عاطفي من ُأسرتي  )13

      .صديقاتي /ال أحصل على دعم معنوي من أصدقائي )14

      . ألسرتي النتمائيأشعر بالفخر  )15

      .أجد من أثق فيه من أفراد أسرتي  )16

      . المهنة التي أحبها اخترت )17

      .أستمتع بتدريس بعض المقررات الدراسية )18

      .أشعر بأنني أحصل على دعم من إدارة الجامعة  )19

      .أشعر بأنني لم أستفد شيئا من مهنتي التعليمية  )20

      .الطلبة يتفاعلون معي آثيرًا في محاضراتي  )21

       .ة/ة جامعي/ة بمهنتي الحالية آمدرِّس/ فخورإنا )22
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      .أشعر بأن تدريسي في الجامعة لن يحقق طموحاتي  )23

      .أشعر بأن التدريس في الجامعة مفيد  )24

      .ة بهدوء أعصابي /أنا فخور )25

      .أشعر بالحزن بدون سبب واضح  )26

      . ُأواجه مواقف الحياة بإرادة قوية )27

      .ة /أشعـر بأنني عصبـّي )28

      .ال أقلق من المستقبــل  )39

      .ُأفكر آثيرًا في المـوت  )30

      .أمتلك القدرة على اتخاذ أي قرار  )31

      .أشعـر بالوحـدة النفسيـة  )32

      .ة انفعاليًا /أشعر بأنني متزن )33

      .أستطيع السيطرة على انفعاالتي  )34

       .باالآتئابأشعـر  )35

      .أشعر بأنني غير سعيد في حياتي )36

      .أشعـر باألمـن  )37

      .روحي المعنويـة منخفضـة  )38

      .  بسهولة االسترخاءأستطيع  )39

      .أستمتع بمتابعة طالبي في الساعات المكتبية )40

      .ينقضي وقتي في التحضير لمحاضراتي )41

      .بأآثر من عمل في نفس الوقت أستطيع القيام  )42

      . أثناء العمل أتناول وجبات الطعام بسرعة آبيرة   )43

       .االجتماعيةأهتم بتوفير وقت للنشاطات  )44

      .لدّي الوقت الكافي للتحضير لمحاضراتي  )45

      .ليس لدّي وقت للترويح عن نفسي )46

      .ا في الوقت المحدد أنجز المهام التي أقوم به )47

      .ال يوجد لدّي وقت منتظم لتناول الوجبات الغذائيـة  )48
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  .مقياس نوعية الحياة الصورة المختصرة لمقياس منظمة الصحة العالمية

     لكالمناسبة ألخانهفي )  √(جاء وضع إشارة رال

  الرقم

 
 الفقرة

موافق
  
 العبارة

 محايد  حد ماإلىموافق 
 لىإال أوافق 
 ال أوافق حد ما

      . عن حالتي الصحية بالرضيأشعر  )1

      .تمنعني اآلالم من القيام بنشاطاتي اليومية الضرورية  )2

      . احتاج إلى عالج طبي حتى ُأمارس حياتي اليومية  )3

      .لدّي القدرة على التمتع بالحياة  )4

      .أعتبر بأن حياتي ذات معنى  )5

      .أشعر بأنني قادر على العمل بترآيز  )6

      .أشعر باألمان دائمًا خالل حياتي اليومية  )7

      .أعتقد بأن الظروف البيئية في منطقتي السكنية صحية  )8

      .لدّي طاقة آافية لمواصلة حياتي اليومية  )9

      . عن مظهري بالرضيأشعر  )10

      .اع حاجاتي لدّي نقود آافية إلشب )11

      .لدّي المعلومات الكافية التي أحتاج إليها في حياتي اليومية  )12

      .ية عن نشاطاتي الترفيهية /أنا راٍض )13

      .دائمًا ما تكون حرآاتي ومشيتي بطريقة مناسبة )14

      .ية عن نومي /أشعر بأنني  راٍض )15

      .ة حياتي اليومية أشعر بأنني قادٌر على ممارس )16

      .ية عن أدائي في العمل / أنا راٍض )17

      . دائمًا عن نفسي الرضي لدّي  )18

      .ية عن عالقاتي الشخصية /دائما ما أآون راٍض )19

      . دائمًا عن حياتي  الجنسية الرضي لدّي   )20

      . دائمًا عن مساندة األصدقاء لي الرضيلدّي  )21

      .ية عن ظروفي السكنية /أنا راٍض )22

      .أنا راٍض عن الخدمات الصحية التي أتلقاها )23

      . عن وسائل النقل المتاحة لي بالرضيأشعر  )24

      .ال يوجد  لدّي مشاعر سلبية مثل الحزن واليأس واالآتئاب  )25

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامعةــــــاسمشكرا جزيال لكم            



 

177  

  )9( ملحق رقم

  : جداول الدراسة

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 4.3(جدول 

  مقياس الصحة النفسية

الدالة  Rقيمة  الفقرةالرقم 

 اإلحصائية

 0.519 0.000 .أشعر بالسعادة الن حياتي جديرة بأن تُعاش  1

 0.547 0.000 .ةً على حل مشاكلي /أشعر بالسعادة ألنني قادراً 2

 0.439 0.000 .  أعاني منذ فترة طويلة من  بعض األمراض المزمنة   3

 0.494 0.000 .أشعر بأن مجال مهنتي له مستقبـل  4

 0.537 0.000 .أشعر بالرضى عن نفسي إلنجاز معظم أعمالي باستمرار 5

 0.535 0.000 .ن بعض  االضطرابات كالمشكالت النفسية أعاني م 6

 0.339 0.000 .أشعر أن معظم أصدقائي راضون عني  7

 0.025 0.817 .أشعر باليأس عندما أجد اآلخرين غير سعداء  8

 0.555 0.000 .أتردد في الذهاب إلى مختص نفسي رغم حاجتي إلى ذلك 9

 0.527 0.000 . معنى لحياتيأشعر بأن العزيمة واإلرادة تُعطيان 10

 0.545 0.000 .           ةًعن حياتي /أكون سعيداً عندما أكون راضياً 11

 0.632 0.000 .ُأفكر في تغيير مجال عملي الحالي  12

 0.644 0.000 . يمأل اليأس حياتي منذ فترة  13

 0.000‐0.265 .أتصرف جيداً إال أن اآلخرين غير راضين عني  14

15  0.450 0.000 . يجعل  الحب لحياتي معنـى 

 0.510 0.000 .أشعر بأن مستقبلي المادي غير مستقر  16

 0.378 0.000 .أشعر بالراحة عندما أجد اآلخرين سعداء  17

 0.520 0.000 . يقلل شعوري باليأس من همتي  18
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19  0.437 0.000 .   أحب مجال التدريس الجامعي الذي ُأمارسه 

 0.000‐0.309 .أشعر باألمان عندما أكون مع اآلخرين  20

 0.615 0.000 .أشعر باإلحباط نتيجة فشلي في التغلب على مشاكلي  21

 0.325 0.000 .تستدعي األمور المادية اهتماماً أكثر من أي شيء آخر  22

 0.529 0.000 .ال تحظى مهنتي الحالية باإلحترام لدى اآلخرين  23

 0.184 0.007 . السعادة رغم أن حياتي مليئة بالضغوطات   تالزمني 24

 0.388 0.000 .معنوياتي المرتفعة توِجد معنى لحياتي  25

 0.000‐0.326 .ُأظهر لآلخرين أنني سعيد ولكني غير ذلك 26

 0.489 0.000 .أشعر بالخوف دون سبب منذ الصغر  27

 0.565 0.000 .ُأعاني من األرق أثناء النوم منذ فترة  28

 0.443 0.000 .أرى أن مهنتي لها قيمـة في المستقبل  29

 0.622 0.000 .يجعل اإلحباط المتكرر حياتي بال معنـى 30

 0.000‐0.425 .أعمل بجدية رغم أن الحزن ال يفارقني 31

 0.519 0.000 .ُأعاني من ضائقة مادية أغلب األوقات  32

 0.503 0.000 . مستقبلي المادي أشعر بالقلق لعدم اطمئناني على 33

 0.517 0.000 .أشعر بالرضى ألنني أعمل بإخالص  34

 0.269 0.000 .أشعر بأن مهنتي  مربحة مادياً ولها قيمة اجتماعية 35

 0.490 0.000 .أشعر بالضعف سريعاً عندما أواجه أية مشكلة  36

 0.000‐0.301 .أشعر بالذنب لتقصيري في القيام بواجباتي المهنية  37

 0.587 0.000 .أشعر بالعوز المادي مهما أجني من أموال 38
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.5(جدول 

 ).2006،وكاظم  منسي ،( مقياس نوعية الحياة إعداد 

الدالة  Rقيمة  الفقرة  الرقم 

 اإلحصائية

 0.428 0.000 .لنشاط في أغلب األحيانأحس بالحيوية وا 1

 0.570 0.000 .أشعر ببعض اآلالم في جسمي في أغلب األحيان  2

 0.386 0.000 .أضطر لقضاء بعض الوقت في السرير مسترخياً 3

 0.619 0.000أشعر باالنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي أتناولـه  4

 0.707 0.000 تيأشعر بالتباعد بيني وبين أسر 5

 0.650 0.000 . تمثُل  كثرة إصابتي باألمراض عبئاً كبيراً على أسرتي  6

 0.391 0.000 .ارتاح كثيرا لبعض أصدقائي المقربين  7

 0.533 0.000 .أنــام جيــداً 8

 0.563 0.000 .عالقاتي بزمالئي جيدة للغايـة  9

 0.548 0.000 .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخريـن  10

 0.578 0.000 .أشعر بأن أفراد ُأسرتي راضون عني 11

 0.589 0.000 .لدي أصدقاء مخلصون  12

 0.623 0.000 .أحصل على دعم عاطفي من ُأسرتي  13

 0.563 0.000 .صديقاتي /ال أحصل على دعم معنوي من أصدقائي 14

 0.644 0.000 .أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي  15

 0.594 0.000 .ثق فيه من أفراد أسرتي أجد من أ 16

 0.542 0.000 .اخترت المهنة التي أحبها  17

 0.587 0.000 .أستمتع بتدريس بعض المقررات الدراسية 18

 0.338 0.000 .أشعر بأنني أحصل على دعم من إدارة الجامعة  19

 0.634 0.000 .أشعر بأنني لم أستفد شيئا من مهنتي التعليمية  20

 0.431 0.000 .الطلبة يتفاعلون معي كثيراً في محاضراتي  21
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الدالة  Rقيمة  الفقرة  الرقم 

 اإلحصائية

 0.592 0.000 .ة /ة جامعي/ة بمهنتي الحالية كمدرس/أنا فخور 22

 0.425 0.000 .أشعر بأن تدريسي في الجامعة لن يحقق طموحاتي  23

 0.614 0.000 .أشعر بأن التدريس في الجامعة مفيد  24

 0.589 0.000 .ة بهدوء أعصابي /أنا فخور 25

 0.741 0.000 .أشعر بالحزن بدون سبب واضح  26

 0.573 0.000 . ُأواجه مواقف الحياة بإرادة قوية 27

28 0.586 0.000 .ة /أشعـر بأنني عصبـي 

 0.195 0.004 .ال أقلق من المستقبــل  29

 0.408 0.000 .ُأفكر كثيراً في المـوت  30

 0.575 0.000 .أمتلك القدرة على اتخاذ أي قرار  31

 0.625 0.000 .أشعـر بالوحـدة النفسيـة  32

 0.518 0.000 .ة انفعالياً /أشعر بأنني متزن 33

 0.427 0.000 .أستطيع السيطرة على انفعاالتي  34

 0.729 0.000 .أشعـر باإلكتئــاب  35

 0.722 0.000 . حياتيأشعر بأنني غير سعيد في 36

 0.533 0.000 .أشعـر باألمـن  37

 0.583 0.000 .روحي المعنويـة منخفضـة  38

 0.409 0.000 . أستطيع اإلسترخاء بسهولة  39

 0.585 0.000 .أستمتع بمتابعة طالبي في الساعات المكتبية 40

 0.009 0.895 .ينقضي وقتي في التحضير لمحاضراتي 41

 0.156 0.023 .قيام بأكثر من عمل في نفس الوقت أستطيع ال 42

 0.353 0.000 .أثناء العمل أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيرة    43

 0.501 0.000 .أهتم بتوفير وقت للنشاطات االجتماعية  44
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الدالة  Rقيمة  الفقرة  الرقم 

 اإلحصائية

 0.438 0.000 .لدي الوقت الكافي للتحضير لمحاضراتي  45

 0.487 0.000 .ليس لدي وقت للترويح عن نفسي 46

 0.504 0.000 .أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد  47

 0.454 0.000 .ال يوجد لدي وقت منتظم لتناول الوجبات الغذائيـة  48
  

 

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 4.3(جدول 

  ).الصورة المختصرة (مقياس نوعية الحياة إعداد منظمة الصحة العالمية 

الدالة  Rقيمة  الفقرة الرقم 

 اإلحصائية

 0.508 0.000 .أشعر بالرضى عن حالتي الصحية  1

 0.025 0.721 .تمنعني اآلالم من القيام بنشاطاتي اليومية الضرورية  2

 0.014 0.842 .اليومية  احتاج إلى عالج طبي حتى ُأمارس حياتي  3

 0.663 0.000 .لدي القدرة على التمتع بالحياة  4

 0.689 0.000 .أعتبر بأن حياتي ذات معنى  5

 0.678 0.000 .أشعر بأنني قادر على العمل بتركيز  6

 0.688 0.000 .أشعر باألمان دائماً خالل حياتي اليومية  7

 0.578 0.000 .السكنية صحية أعتقد بأن الظروف البيئية في منطقتي  8

 0.675 0.000 .لدي طاقة كافية لمواصلة حياتي اليومية  9

 0.730 0.000 .أشعر بالرضى عن مظهري  10

 0.598 0.000 .لدي نقود كافية إلشباع حاجاتي  11

 0.648 0.000 .لدي المعلومات الكافية التي أحتاج إليها في حياتي اليومية  12

 0.632 0.000 .ية عن نشاطاتي الترفيهية /أنا راٍض 13
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الدالة  Rقيمة  الفقرة الرقم 

 اإلحصائية

 0.686 0.000 .دائماً ما تكون حركاتي ومشيتي بطريقة مناسبة 14

 0.628 0.000 .ية عن نومي /أشعر بأنني  راٍض 15

 0.678 0.000 .أشعر بأنني قادر على ممارسة حياتي اليومية  16

 0.698 0.000 .ية عن أدائي في العمل / أنا راٍض 17

 0.701 0.000 . لدي الرضى دائماً عن نفسي  18

 0.770 0.000 .ية عن عالقاتي الشخصية /دائما ما أكون راٍض 19

 0.625 0.000 . لدي  الرضى دائماً عن حياتي  الجنسية  20

 0.642 0.000 .لدي الرضى دائماً عن مساندة األصدقاء لي  21

 0.678 0.000 .ية عن ظروفي السكنية /أنا راٍض 22

 0.593 0.000 .أنا راٍض عن الخدمات الصحية التي أتلقاها 23

 0.640 0.000 .أشعر بالرضى عن وسائل النقل المتاحة لي  24

 0.579 0.000 .ال يوجد  لدي مشاعر سلبية مثل الحزن واليأس واالكتئاب  25
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 التدريسية الهيئة لدى النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 6.4 (الجدول

  95.......................................................................................الجنس لمتغير يعزى الفلسطينية الجامعات في

 الصحة مستوى متوسطات في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):7.4( جدول

  96............................................................................................................العمر لمتغير تُعزى النفسية

 لمتغير يعزى الذي النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )8.4(جدول

  97.....................................................................................................................................العمر

 حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج): 9.4 (الجدول

  98......................................................................................................................العمر منطقة متغير
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 لمتغير يعزى الذي النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 10.4 (الجدول

  99.......................................................................................................................االجتماعية الحالة

 الصحة مستوى متوسطات في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):11.4( جدول

  101.................................................................................................السكن منطقة لمتغير يعزى النفسية

 منطقة لمتغير يعزى النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد إلستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )12.4(جدول

  102..................................................................................................................................السكن

 حسب الدراسة عينة أفراد تجاباتالس الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج): 13.4 (الجدول

  103...................................................................................................................السكن منطقة متغير

 الدرجة لمتغير يعزى النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 14.4 (الجدول

  104..................................................................................................................................العلمية

 الصحة مستوى متوسطات في الدراسة عينة أفراد إلستجابة المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات ):15.4( جدول

  105.........................................الخبرة سنوات لمتغير يعزى الفلسطينية الجامعات في التدريسية الهيئة لدى النفسية

 سنوات لمتغير يعزى النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )16.4(جدول

  106..................................................................................................................................الخبرة

 حسب الدراسة عينة أفراد إلستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج): 17.4 (الجدول

  108..................................................................................................................الخبرة سنوات متغير

 الصحة مستوى سطاتمتو في الدراسة عينة أفراد إلستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):18.4( جدول

  109................................................................................................العلمية الرتبة لمتغير تعزى النفسية

 الرتبة لمتغير يعزى النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد إلستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )19.4(جدول

  110.................................................................................................................................العلمية

 حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD (اختبار نتائج): 20.4 (الجدول

  111..................................................................................................................الخبرة سنوات متغير

 لمتغير يعزى النفسية الصحة مستوى في العينة أفراد إلستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 21.4 (الجدول

  112..............................................................................................................................التخصص

 التدريسية الهيئة لدى النفسية صحةال مستوى في العينة أفراد إلستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 22.4 (الجدول

  114..................................................................بالشيقل الشهري الدخل لمتغير يعزى الفلسطينية الجامعات في
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 التدريسية لهيئةا لدى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد إلستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 23.4 (الجدول

  116.....................................................................................الجنس لمتغير يعزى الفلسطينية الجامعات في

 نوعية مستوى متوسطات في الدراسة عينة أفراد إلستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):24.4( جدول

  118............................................................................................................العمر لمتغير يعزى الحياة

  119..العمر لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد إلستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )25.4(جدول

 التدريسية الهيئة لدى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد إلستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 26.4 (الجدول

  120.........................................................................اإلجتماعية الحالة لمتغير يعزى الفلسطينية الجامعات في

 نوعية مستوى متوسطات في الدراسة عينة أفراد إلستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):28.4( جدول

  122...................................................................................................السكن منطقة لمتغير يعزى الحياة

 منطقة لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد إلستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )29.4(جدول

  123..................................................................................................................................السكن

 الدرجة لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 30.4 (الجدول

  124............................................................................................................................... :العلمية

 نوعية مستوى متوسطات في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):31.4( جدول

  126............................................................................................... :الخبرة سنوات لمتغير يعزى الحياة

 سنوات لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار ئجنتا: )32.4(جدول

  127..................................................................................................................................الخبرة

 نوعية مستوى توسطاتم في الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):33.4( جدول

  129..................................................................................................العلمية الرتبة لمتغير يعزى الحياة

 الرتبة لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )34.4(جدول

  130.................................................................................................................................العلمية

 لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت "اختبار نتائج): 35.4 (الجدول

  131..............................................................................................................................التخصص

 الدخل لمتغير يعزى الحياة نوعية مستوى في العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت "ختبارا نتائج): 36.4 (الجدول

  132......................................................................................................................بالشيقل الشهري
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  فهرس المالحق

  رقم الصفحة  الملحق  الرقم

  164  )جامعة القدس(كتاب تسهيل مهمة   )1(ملحق رقم 

  165  )جامعة النجاح الوطنية(ة كتاب تسهيل مهم )2(ملحق رقم 

جامعة بيرزيت، الجامعة األمريكية، جامعة (كتاب تسهيل مهمة  )3(ملحق رقم 
  )بيت لحم، وجامعة الخليل 

166  

  167  كتاب المحكمين )4(ملحق رقم 

  168  قائمة بأسماء المحكمين )5(ملحق رقم 

  169  قائمة بأسماء مدققي الرسالة اللغوية )6(ملحق رقم 

  170  تسهيل المهمة وزارة التعليم العالي )7(حق رقم مل

  171  االستبانات )8(ملحق رقم 

  177  جداول الدراسة )9(ملحق رقم 

 


