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 صكر وتقدير

 
وامعالة وامسالم عىل محمد بن عبد هللا ظىل هللا عليو وسمل. هلل امحلد   

اذلي مل يتواىن يف  ادلكتور قيدوم أ محد فضيةل عىل ىذه ال طروحة ، نلمرشفامضكر وامتقدير خبامط  أ تقدم 

 جناز ىذا امعمل املتواضع.ون واملساعدة لإ تقدمي يد امع

ىل ال س تاذ ادلكتور طاجني خبامط امضكر وامتقدير مأ تقد كٌل ، صاكرا هل مرة  امتكويناملرشف عىل  عًل اإ

 أ خرى قبول مناقضة وتقيمي ىذا امعمل .

ىين  أ .د ، ىامل منعور أ .دعالق كرمية ،  د.ون : نلسادة ال ساتذة املناقضأ تقدم خبامط امضكر وامتقدير  و

ىل ال ساتذة  متنانوأ توجو ابمضكر والإ  . وسدد خطامهجزامه هللا  ،احلاج أ محد  .احملمكني ل دوات امقياساإ

ىل من اكهو  د. هورادلين  ،حيدرة وحيدة د. ،ابراىمي أ محد  أ .دعوان يل يف ىذا امعمل :  اوأ توجو بضكر خاص اإ

ال س تاذ بوخامت محمد  ، مفتش امرتبية اموطنيةأ محد  ودل يوسفال س تاذ  ،جٌلل وميد  ، د.بوزاين

  .)اخلوارزيم(

ىل امل   مولية مس تغامن. الابتدائيةعلمني و مدراء املدارس كٌل أ تقدم خبامط صكري اإ
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 الممخص:

المرحمة االبتدائية  معمميتناول الباحث موضوع االتصال التنظيمي وجودة الحياة لدى 
لوالية مستغانم ، و كان الهدف من ذلك معرفة أثر االتصال التنظيمي  اإلبتدائيةبالمؤسسات 

 .المعممينعمى جودة الحياة لدى 
الباحث عمى المنهج  عتمداوانطالقا من مجموعة من التساؤالت  أهداف البحث إلىوصوال 

الذي  الباحث إعدادمن  استخدم مقياسين وهما مقياس االتصال التنظيميو  الوصفي التحميمي
و مقياس جودة الحياة لممنظمة يهدف إلى قياس نوع االتصال السائد ) الصاعد أو النازل( 

  معمم 300المقياسين عمى عينة عشوائية تتكون من  قد تم تطبيق، و OMSالعالمية لمصحة 
  .التربوية لوالية مستغانم بالمؤسساتيدرسون   معممةو 
م ااستخدب 00SPSSبعد المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة عن طريق البرنامج اإلحصائي و 

لقياس أثر االتصال  البسيط معامل االنحدار الخطي وهي: اإلحصائيةمجموعة من األساليب 
 : إلى النتائج التاليةتوصمنا ، و تحميل التباين األحادي و الثنائي التنظيمي عمى جودة الحياة 

 التعميم االبتدائي. معمميال يؤثر االتصال التنظيمي عمى جودة الحياة لدى • 
في أبعاد جودة الحياة تعزى لنوع االتصال التنظيمي لصالح  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة • 

 االتصال التنظيمي النازل.
                   التعميم االبتدائي حسب نوع االتصال التنظيمي  معمميدة الحياة لدى تختمف جو  •

 .)نازل صاعد( 
 التعميم االبتدائي. معمميمستوى جودة الحياة متوسطة لدى • 

 لممعممينأهمها تكثيف العمميات التكوينية والتدريبية وخمص البحث إلى مجموعة من التوصيات 
تصال التنظيمي ، واالهتمام باالتصال التنظيمي الصاعد  وجودة الحياة والمدراء في مجال اال

 .ممعممينل
 .المعمماالتصال التنظيمي ، جودة الحياة ،  الكممات المفتاحية :



Résumé : 

Le chercheur a traité le sujet de la communication organisationnelle et la qualité 

de vie chez les enseignants des écoles primaires de la wilaya de Mostaganem, le 

but était de connaître l'impact de la communication organisationnelle sur la 

qualité de vie des enseignants. 

Pour atteindre les objectifs de la recherche, le chercheur a adopté l'approche 

descriptive et analytique en utilisant deux outils : le questionnaire de 

communication organisationnelle construit par le chercheur Qui visé à mesurer 

le type dominant de communication (ascendante ou descendante) et le test de la 

qualité de vie de l'Organisation mondiale de la santé OMS,  les deux outils ont 

été appliqués sur un échantillon aléatoire composé de 300 enseignants dans les 

établissements d'enseignement de la wilaya de Mostaganem. 

Après le traitement statistique des données par le programme SPSS20 en 

utilisant un ensemble de méthodes statistiques: simple coefficient de régression 

linéaire pour Mesurer l'impact de la communication organisationnelle sur la 

qualité de vie, et l'analyse de la variance ( onewayanova et twowayanova)nous 

avons atteint les résultats suivants : 

-la Communication organisationnelle n’a aucun impact sur la qualité de vie chez 

les enseignants primaires. 

-Il existe des différences statistiquement significatives dans les dimensions de la 

qualité de la vie en raison du type de communication organisationnelle en faveur 

de la communication organisationnelle descendent. 

-Il y a une différence dans la qualité de vie en raison de type de communication 

organisationnelle (ascendant- descendent) 

- Le niveau de qualité de vie est moyen chez les enseignants du primaire. 

La recherche s'est conclue par un certain nombre de recommandations, dont la 

plus importante est l'intensification des processus de formation pour les 

enseignants et les directeurs dans le domaine de la communication 

organisationnelle, et  attention à la communication organisationnelle ascendant 

et la qualité de vie des enseignants. 

Mots clés: communication organisationnelle, qualité de vie, l'enseignant. 
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Abstract: 

The researcher takes the subject of organizational communication and quality of 

life among the teachers of the primary stage in educational institutions in the 

provinces of Mostaganem. The aim was to know the impact of organizational 

communication on the life quality of teachers. 

In order to reach the objectives of the study, the researcher relied on the 

analytical descriptive method and used two measures, the organizational 

communication questionnaire prepared by the researcher which aims at 

measuring the dominant type of communication (ascending or descending) and 

the OMS questionnaire of the life quality. The two measures were applied with a 

random sample of 300 teachers in the educational institutions of Mostaganem.  

After statistical processing of data by the SPSS20 program using a set of 

statistical methods: simple linear regression coefficient To measure the impact 

of organizational communication on quality of life  , and analysis of variance 

(one way anova and two way anova) .We found the following results: 

- The organizational communication has no impact on the quality of life among 

primary school teachers. 

- There are statistically significant differences in the quality of life dimensions 

due to the type of organizational communication in favor of Descend 

organizational communication. 

-There is a difference in quality of life due to the type of organizational 

communication (ascendant- Descend) 

- The level of life quality is medium among the primary school teachers. 

The research concluded with a number of recommendations, the most important 

of them is the intensification of formation and training processes for teachers 

and directors in the field of organizational communication, and take attention to 

organizational communication ascendant and quality of teachers' lives. 

Keywords: organizational communication, quality of life, teacher. 
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 مقدمة :
المنظمة ىي عبارة عن مجموعة من األفراد ليم أىداف و تسيرىم قوانين متبعة من 

لى ضرورة االتصال فيما بينيم و انطالقا من ىذا ال إطرف ىذه المنظمة ، وىذا يؤدي بيم 
خير في تحقيق أىداف يمكننا أن نتصور أن ىناك تنظيم دون وجود اتصال و أىمية ىذا األ

تصال التنظيمي لى ظيور الكثير من الدراسات التي تناولت اإلإىذه المنظمة و ىذا ما أدى 
 سواء في المؤسسات المينية أو التربوية.

المسطرة من طرف ىداف األتيدف إلى تحقيق  التربوية كأي منظمةالمنظمة تعتبر  كما
و التي تيدف إلى تحقيق أكبر نسبة نجاح لمتالميذ سواء من الناحية  وزارة التربية الوطنية

الرضا الوظيفي في التنظيمي التربوي الجيد تصال يساىم اإلإذ العممية أو الناحية التربوية 
    .األىداف التربوية في تحقيقينعكس ايجابيا عمى أداء عمال التربية  الذيء المنظمة ضاألع

ذ أنو ينسق بين عناصر إتصال التنظيمي ألية مؤسسة تربوية يقوم بدور ميم فاإل
ذا كان ىناك إالذي تقوم عميو المؤسسة التربوية ف نظمة من أجل تحقيق اليدف التربويالم

تصال التنظيمي داخل المؤسسة التربوية فيذا بالتأكيد سوف يؤثر بطريقة مباشرة خمل في اإل
 المنظمة التربوية .أو غير مباشرة عمى أىداف 

ىتمام بيم فيجب عمينا اإل التعميم اإلبتدائي معمميوبما أن موضوع دراستنا يتركز عمى 
أداء لى إوالوصول بيم  حياةالجودة والبحث عن المشاكل التي تعيق نشاطيم من أجل رفع 

 أفضل .
في المؤسسة التربوية   المعممينمعاناة  إلى في نتائجيا قد أشارت الكثير من الدراسات 

مما قد يؤثر عمى  ئيمالمدرسية أو بالتالميذ أو بأوليادارة باإل المعممسواء من حيث عالقة 
بحيث يتأثر األداء ما ينعكس عمى تحقيق األىداف التربوية ، فمكي  ممعمملالحالة النفسية 

تواجو المؤسسات التربوية التحديات التي يفرضيا عمييا الوقت الراىن يجب عمييا االىتمام 
 ماشيد اىتماالذي حديث في أدبيات البحث العممي عتبر يطمح الذي صىذا المحياة البجودة 

الراحة النفسية التي  ة ىذا المصطمح في حياة الفرد فيوألىميفي السنوات األخيرة نظرا  اكبير 
توفر مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية مدى يشعر بيا الفرد من خالل اشباع أو 
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منظمة العالمية لمصحة في الشروط الجسمية والشروط النفسية ومستوى الوالتي تتمثل حسب 
 ( 001: 0202)شيخي مريم، .يئية والتديناالستقالل والعالقات االجتماعية والشروط الب

ونظرا ألىمية وضرورة االتصال داخل المنظمة التربوية وكذا ضرورة جودة الحياة في 
حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة البحث عن أثر  ممعممينلتحقيق الراحة النفسية 

في المؤسسة التربوية . والتي سيتم  المعممينتصال التنظيمي عمى جودة الحياة لدى اإل
 التطرق ليا من خالل الجانبين النظري والميداني.

 فصول مقسمة كالتالي : ثالثة: احتوى الجانب النظري عمى  الجانب النظري:  أوال
 والذي تطرقنا من خاللو إلى اإلشكالية لدراسةا لمدخل: تم تخصيصو  الفصل األول

نياء إوفرضيات البحث والتعرض ألىداف و أىمية البحث ودوافع اختيار الموضوع ، وتم 
 جرائية لمتغيرات البحث و الدراسات السابقة.ىذا الفصل بتحديد التعاريف اإل

لى مفيوم إتصال التنظيمي المدرسي حيث تعرضنا : وتناول ىذا الفصل اإلالفصل الثاني
تصال المدرسي لى عناصر اإلإفو وأىميتو كما تعرضنا تصال التنظيمي المدرسي، أىدااإل

لى أنواع االتصال التنظيمي المدرسي إونظريات االتصال التنظيمي المدرسي وتطرقنا 
 وتصنيفاتو ووسائمو ومعوقاتو وشروط االتصال الجيد.

: والمتعمق بجودة الحياة، حيث تم التعرض لمفيوم جودة الحياة ومكوناتيا  الفصل الثالث
االتيا وجودة الحياة في الجزائر ثم التطرق لمنماذج النظرية لجودة الحياة وتأثير العوامل ومج

 الثقافية عمى جودة الحياة و في األخير قياس جودة الحياة.
 . الخامسو  الرابع الن: و يتضمن الفص ثانيا : الجانب الميداني

اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية من حيث الدراسة  : يحتوي عمى الرابعالفصل 
منيج الدراسة ومجتمعيا وعينتيا، واألدوات  االستطالعية والدراسة الميدانية وفييا تطرقنا إلى

الخصائص السيكومترية، وخطوات تطبيق الدراسة واألساليب  إيجادالمستخدمة فييا وطريقة 
 ات التي تم الحصول عمييا.حصائية المستخدمة في تحميل البياناإل

و يحتوي عمى عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية عمى ضوء  : الخامسالفصل 
 الفرضيات . 
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 : اإلشكالية -1
في ف في ميداف السموؾ التنظيمي بمشكمة االتصاؿ بشكؿ كبير مدركيف و اىتـ الباحث

ذلؾ أىميتو في جميع أنواع التنظيمات ، فأي خمؿ في االتصاؿ بيف أفراد المنظمة سوؼ 
 لى أىدافيا.إالمنظمة في الوصوؿ  إعاقة إلىتحدث مشكالت كثيرة مما يؤدي 

مكي تصؿ ف، لى تحقيؽ أىدافيا إوتعتبر المؤسسات التربوية مف التنظيمات التي تسعى 
وجب عمييا االىتماـ بصحة المعمـ النفسية والعقمية ويكوف ىذا مف خالؿ التركيز  إلى ىذا

 . داخؿ المؤسسة التربويةعمى العالقات التنظيمية 
أحد المحاور الرئيسية نظرا ألىميتو تصاؿ التنظيمي في المؤسسة التربوية ويشكؿ اإل

االتصاؿ  إلىتي تطرقت التي تدور حولو الكثير مف البحوث حيث ركزت أغمب الدراسات ال
المدرسية أو المينية بصفة عامة ، في حيف ركزت  اإلدارةالتنظيمي عمى واقع االتصاؿ في 

دراسات أخرى عمى تأثير أو تأثر االتصاؿ التنظيمي بمتغيرات أخرى عديدة ومنيا دراسة 
دارة طبيعة نظاـ اإلتصاؿ السائد بيف اإل عالجت التي( و 2001الجزائر، ) زيتوني صبيرة،

واألساتذة في المؤسسات التربوية الجزائرية وحاولت مف خالليا الباحثة تحديد المعوقات التي 
تحكـ كّؿ نمط مف أنماط اإلتصاؿ، وأجريت الدراسة الميدانية في ثالث ثانويات بوالية البرج، 

 النتائج التالية: إلىوتوصمت ىذه الدراسة 
التعميمية يسير في إتجاه واحد ذلؾ أّف األساتذة ال إّف اإلتصاؿ الذي يسود في المؤسسة • 

يشاركوف في اتخاذ القرارات إلى جانب اإلدارة، وأّف المشاركة في المجالس واإلجتماعات تعّد 
 مفرغة مف محتواىا.

يتصؼ بالتعقيد في إذ إّف نظاـ اإلتصاالت الذي يسود في المؤسسة التعميمية غير واضح • 
ئؿ اإلتصاؿ في المؤسسة التعميمية قميمة وال تمّكف األساتذة واإلدارة التعامالت، كما أّف وسا

 (.8: 2008مف أداء مياميـ عمى أكمؿ وجو. )كتفي عزوز،
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( وكانت تيدؼ إلى التّعرؼ عمى أنماط 1996) لربابعةأّما الدراسة الثانية فيي 
في محافظة  اإلتصاؿ اإلداري السائدة والتي يمارسيا مدير ومديرات المدارس الحكومية

"عجموف" وأثرىا في عالقتيـ الشخصية مع المعمميف مف وجية نظر المعمميف، كما ىدفت 
كؿ مف المؤىؿ العممي والجنس والخبرة السابقة لممعمميف عمى تقديراتيـ لطبيعة  لمعرفة أثر

العالقات الشخصية بينيـ وبيف مديري مدارسيـ، فبّينت نتائج الدراسة أف مديري المدارس 
انوية الحكومية في محافظة )عجموف( يستخدموف أنماط اإلتصاؿ الشفوي مع المعمميف الث

بشكؿ أكبر مف أنماط اإلتصاؿ الكتابية، كما بّينت النتائج وجود عالقة إيجابية وقوية عند 
( بيف أنماط اإلتصاؿ اإلداري لدى المديريف وعالقتيـ الشخصية a =0،05مستوى الداللة )

 (.8: 2011اف بشرى،مع المعمميف. )مزي
(، ىدفت إلى الكشؼ عف 2009) لزياد أحمد خميل الدعسيأما الدراسة الثالثة فيي و 

معوقات عممية اإلتصاؿ والتواصؿ التربوي بيف المديريف والمعمميف مف وجية نظر المديريف 
والمعمميف أنفسيـ في المدارس الحكومية بمحافظة غّزة، ووضع سبال لمواجية ىذه المعوقات 

يف والمديرات ضوء اإلتجاىات المعاصرة، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدير  عمى
 2007 -2006والمعمميف والمعممات العامميف في جميع المراحؿ التعميمية لمعاـ الدراسي 

( معممًا ومعممة، أي ما 438( مديرًا ومديرة وىـ عّينة الدراسة، و )153والبالغ عددىـ )
( معممًا ومعممة، وقد توصمت نتائج 3643%( مف مجتمع الدراسة المكوف مف )12نسبتو )

 اسة إلى:الدر 
إّف معوقات اإلتصاؿ والتواصؿ التربوي التي تواجو المديريف وكذلؾ المعمميف حسب وجية • 

نظرىـ جاءت مرتبة كالتالي: المرتبة األولى المعوقات التي تتعمؽ بالبيئة المحيطة بالعممية 
%( عند المديريف، 48.7التواصمية، وحصمت عمى وزف نسبي مقداره ) اإلتصالية

المعمميف، يمييا في المرتبة الثالثة المعوقات التي تتعّمؽ بالرسالة اإلتصالية  عند%( 45.2و)
%( عند 43.2%( عند المديريف و)48التواصمية، وحصمت عمى وزف نسبي مقداره )
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المعمميف، ثـ يمييا في المرتبة الرابعة واألخيرة المعوقات التي تتعّمؽ بالمديريف والمعمميف، 
 %( عند المعمميف.43.3%( عند المديريف و)37.3مقداره )وحصمت عمى وزف نسبي 

وضع الباحث تصورًا مقترحًا لمواجية معوقات اإلتصاؿ والتواصؿ التربوي بيف المديريف • 
ـّ التوصؿ إلييا في مجاالت اإلستبياف الدراسة كافة،  والمعمميف مف خالؿ النتائج التي ت

ىات المعاصرة لعممية اإلتصاؿ والتواصؿ والسبؿ المقترحة لممدريف والمعمميف، واإلتجا
 .(2009التربوي. )زياد أحمد خميؿ،

(، وىدفت إلى التعرؼ عمى مدى 2010) هند كابوروالدراسة الخامسة قامت بيا 
ممارسة ميارات اإلتصاؿ بيف المدير والمعمـ مف وجية نظر المعمـ، وأثر ذلؾ عمى تكويف 

يت الدراسة الميدانية بمدارس دمشؽ الرسمية وأشار مفيوـ الكفاءة الذاتية لدى المعمـ، وأجر 
البحث إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى ميارات اإلتصاؿ بيف المدير 

 والمعمـ، ومستوى الكفاءة الذاتية لممعمـ. 
بالكشؼ عف العالقة بيف نوع اإلتصاؿ لدى  Son  Robert  (2001)روبرتكما قاـ 

العامة في غرب "فرجينيا"، وكؿ مف المناخ المدرسي والتحصيؿ مديري ومديرات المدارس 
الدراسي مف وجية نظر المعمميف وعالقة ذلؾ بكؿ مف جنس المدير ومستوى المدرسة، 
وحجـ المدرسة والمركز اإلقتصادي واإلجتماعي لمدير المدرسة، واستخدمت الدراسة أدوات 

اسي وكذلؾ التحصيؿ الدراسي، فأظيرت لنوع اإلتصاؿ مف وجية نظر المعمميف والمناخ الدر 
النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف نوع اإلتصاؿ لدى مدير المدرسة والمناخ 
المدرسي كما يتصوره المعمموف، كما أّنو كمما كاف نوع اإلتصاؿ يميؿ إلى وجود الصداقة 

ما بّينت عدـ وجود عالقة والفطنة واليدوء كّمما شعر المعمموف أّف المناخ المدرسي إيجابي، ك
 (8: 2011ذات داللة إحصائية بيف نمط اإلتصاؿ والتحصيؿ الدراسي.)مزياف بشرى،

والمالحظ مف خالؿ ىذه الدراسات أنيا ركزت في معظميا عمى واقع االتصاؿ 
  ىامة  لـ تتناوؿ كثيرا بعض التغيرات التي تعتبرالتنظيمي في المؤسسة التربوية في حيف 
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تيتـ براحة المعمـ النفسية كجودة حياة المعمـ فمكي تواجو المؤسسة التربوية وىي تمؾ التي 
التحديات التي تفرضيا عمييا الظروؼ البيئية والثقافية و االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

شرة يؤثر بصفة مبا بيذا األخيرلمقرف الجديد عمييا االىتماـ بجودة حياة المعمـ ذلؾ أف جيمنا 
أو غير مباشرة عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية التي تسعى الدولة الجزائرية عمى تحقيقيا عف 

 طريؽ تخصيص ميزانيات ضخمة سنويا. 
لمدراسة لدى المعمميف في المؤسسات التربوية وىي  اوبالتالي أصبحت جودة الحياة ىدف

المحمية  دراساتلى تحقيقو كؿ انساف وليذا نجد مجموعة مف الإبال شؾ ىدؼ يطمح 
( 2009) تيموين و بمغوميديالعربية واألجنبية التي تناولت موضوع جودة الحياة، حيث قاـ و 

لى اكتشاؼ العالقة بيف التديف ومعنى الحياة والرفاه الذاتي لدى الطمبة إبدراسة كانت تيدؼ 
عمى مقياس استخدـ فييا الباحثاف  طالبا جامعيا ، و 995الجامعييف ، و شممت العينة عمى 

سالمي الشامؿ و الصيغة المختصرة مف مقياس معنى الحياة و الرضا عف الحياة التديف اإل
و دلت النتائج عمى أىمية االرتباط بيف المعتقدات الدينية و  pwiومؤشر الرفاه الشخصي 

  32 ): 2014زعطوط رمضاف ،  (الرفاه الشخصي.
لى معرفة دور إبدراسة كانت تيدؼ ( 2006)محمد عبد اهلل ابراهيم واخرون قاـ وقد

األنشطة الرياضية في جودة الحياة لدى طمبة جامعة السمطاف قاموس حيث توصمت ىذه 
عمى مجمؿ الحياة النفسية لمفرد وعمى نظرتو  لى أف األنشطة الرياضية ليا أثرإالدراسة 

 .لالخر وعمى حياتو وتقييمو لذاتو واحساسو بجودة الحياة 
( إلى معرفة مستوى جودة 2006)الحميد سعيد حسن وآخرون عبدوتيدؼ دراسة 

قابوس وعالقة  فالحياة )الضغوط النفسية( مقاومة الضغوط النفسية لدى طمبة جامعة السمطا
ستراتيجيات مقاومة الضغوط بمستوى الضغوط النفسية لدى طمبة  كؿ مف جودة الحياة وا 

 فوطالبة مف طمبة جامعة السمطا ( طالباً 183الجامعة، حيث تكونت عينة الدراسة مف )
، موزعيف عمى التخصصات 2006،2007قابوس ممف يدرسوف خالؿ العاـ الدراسي 



 الدراسة مدخل                                        الفصل األول                       
 

~ 8 ~ 

 

العممية واألدبية والسكف الداخمي والخارجي، والنوع )ذكور، انات(، ولقد تـّ استخداـ أداتيف 
ستراتيجيات مقاومتيا، حيث توصمت  وىما: مقياس جودة الحياة ومقياس الضغوط النفسية وا 

الدراسة إلى وجود مستويات متوسطة في كؿ مف الضغوط النفسية واستراتيجيات مقاومتيا 
أظيرت الدراسة تشابو الطالب والطالبات في مستوى  إذوجودة الحياة لدى طمبة الجامعة، 

الضغوط النفسية ومستوى استخداـ استراتيجيات مقاومتو، بينما كاف مستوى جودة الحياة 
ب الجامعة مف طالباتيا، كما أشارت النتائج إلى أّف طمبة الكميات العممية أعمى لدى طال

جودة الحياة ويعانوف مستوى أدنى مف الضغوط النفسية مقارنة بطمبة الكميات  أكثر
اإلنسانية، كما أظيرت النتائج عالقة سالبة دالة بيف جودة الحياة والضغوط النفسية وعالقة 

 فسية ومعدؿ استخداـ استراتيجيات مقاومة الضغوط.موجبة ودالة بيف الضغوط الن
( وتيدؼ ىذه 2006) منذر عبد الحميد الضامن واخروننجد دراسة أخرى قاـ بيا  و
 لى معرفة مستوى قيـ العمؿ وجودة الحياة لدى طمبة جامعة السمطاف قابوس،إالدراسة 

والكمية ، وقد أشارت  ومعرفة قيـ العمؿ التي تسيـ في جودة الحياة في ضوء متغيري الجنس
لى أف قيـ العمؿ قد تجاوزت متوسط الحساب المتوسط النظري ما عدا متوسط قيمة إالنتائج 

المياقة وقيمة المخاطرة ، كما تجاوزت متوسطات النظري ليا، وأف قيـ العمؿ كافة قد 
رة، تجاوزت متوسط الحسابية المتوسط النظري ما عدا متوسطي قيمة المياقة وقيمة المخاط

وأف قيـ  كما تجاوزت المتوسطات األبعاد الثالثة لمستوى جودة الحياة المتوسط النظري ليا ،
العمؿ التي أسيمت في جودة الحياة ىي التحصيؿ االنتفاع بالمقدرة ،النمو الشخصي 

نمط الحياة الغيرية واف مقدار اسياـ القيـ الستة في جودة الحياة ال  ،العالقات االجتماعية ،
سياـ يختمؼ وفقا لمتغير الكمية ، وكاف بينما كاف مقدار اإل يختمؼ وفقا لمتغير الجنس ،

سياـ القيـ الستة في جودة الحياة وذات داللة احصائية وفقا لمترتيب التنازلي أكبر مقدار اإل
ىو اليندسة ،الطب، العمـو ،التربية ،التجارة بينما كاف مقدار االسياـ منخفضا وليس لدي 

 داب. ة احصائية في كميتي الزراعة واألدالل



 الدراسة مدخل                                        الفصل األول                       
 

~ 9 ~ 

 

( بدراسة أخرى حوؿ الدعـ االجتماعي 2010) محمد حامد ابراهيم الهنداويوقاـ 
وعالقتو بمستوى الرضا عف الحياة لدى المعاقيف حركيا بمحافظة غزة ، وقد وصمت الدراسة 

مصادر الدعـ د عالقة داللة احصائية بيف جلى مجموعة مف النتائج ومف أىميا : تو إ
 عف جودة الحياة لدى المعاقيف حركيا أفراد العينة  ااالجتماعي والرض

وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بيف الدعـ االجتماعي بأبعاده ودرجة الكمية، والرضا 
عف جودة الحياة لدى المعاقيف حركيا ،أفراد العينة وتوجد فروؽ ذات داللة احصائية في 

باختالؼ مصادر الدعـ االجتماعي )منخفض ومرتفع( لدى المعاقيف  الرضا عف جودة الحياة
 حركيا مف أفراد العينة .

و أما الدراسات التي ربطت بيف ميداف العمؿ وجودة الحياة نجد دراسة عربية قامت بيا 
لى الكشؼ عف طبيعة العالقة التي تربط بيف إالتي كانت تيدؼ و ( 2013)شيخي مريم

ستبياف طبيعة العمؿ عند األستاذ الجامعي و التعرؼ عمى مستويات جودة الحياة ومصادر ا
الحياة المدركة عند األستاذ الجامعي والكشؼ عف الفروؽ في مصادر طبيعة العمؿ وجودة 
الحياة بيف أفراد العينة تعزي لمتغير الجنس، الحالة االجتماعية ، سنوات األقدمية واختالؼ 

لى وجود عالقة ارتباطية إمعى والفئة حيث توصمت النتائج الكمية المنتسب ليا األستاذ الجا
 بيف مصادر طبيعة العمؿ الخاصة لألستاذ الجامعي وجودة الحياة بمختمؼ مجاالتيا .

في مصادر طبيعية العمؿ في مستويات األستاذ  0.05وال يوجد فرؽ ذات داللة احصائية 
ية لصالح الذكور ولـ يثبت فروؽ في الجامعي تعزي لمتغير الجنس ما عدا بعد الحوافز الترق

 مصادر العمؿ في متوسطات األستاذة تعني لمتغير األقدمية والتخصص والفئة . 
في جودة الحياة بمجاالتيا الستة تعزي لمتغير الجنس ما  0.05 صائياحلـ توجد فروؽ داؿ 

 عدا المجاؿ الجسمي و مجاؿ االستقاللية.
بمجاالتيا تعزي الحالة االجتماعية ما عدا بعد العالقات ولـ يثبت فروؽ في جودة الحياة 

 .0.05واالستقاللية واألقدمية عند مستوى داللة 
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ايممين و مف الدراسات األجنبية التي ربطت بيف ميداف العمؿ و جودة الحياة دراسة 
مف معيد عمـ النفس بجامعة باريس ديكارت  )Aymeline Rousseau )2014روسو

تحت عنواف:  جودة الحياة و العمؿ : قياسيا وتأثيرىا عمى األداء الفردي والتنظيمي " تحت 
اعتمدت الدراسة عمى فرضية تفعيؿ جودة  Nicolas Berlandنيكوال بارلوند إشراؼ 

ىذا البناء أبعادا أخرى يرتبط  بنماذج جزئية، الحياة وعالقتيا  بالرضا الوظيفي ،وشمؿ 
خاذ تدابير أخرى. وتوصمت كالمحافظة عمى الصحة، السياحة ، الراحة ... فضال عف ات

إلى نموذج نظري لمرفاىيو في العمؿ، وجرد القياس النفسي لمتحقؽ مف صحتيا،  الباحثة
ت الرسالة إلى كجزء ىاـ مف دارستيا ألي مشروع صناعي في إطار البحث، كما ىدف

مساعدة المنظمات في الدراسة، في تطوير أداة إلدارة أىمية جودة الحياة وعالقتيا بالرفاىية 
دماجيا في أنظمة الرقابة القائمة.  االجتماعية في العمؿ ومراقبة ممكيتيا وا 

وأخيرا ىدفت الرسالة إلى اختبار العالقة بيف الرفاىية واألداء في العمؿ، استنادا إلى 
يؿ مجموعة مف البيانات اإلحصائية. كما ساىمت ىذه الدراسة في المناقشات بشأف تحم

المنظمات التي تعمؿ عمى سف القوانيف الخاصة بالتصنيفات االجتماعية مما يساعد عمى 
 توفير النتائج النظرية والتجريبية حوؿ موضوع الرفاىية في العمؿ.

لنيؿ شيادة الماجستير Elanore Blinea  (2014)اليانور بمينو كما قدمت الباحثة 
المينية في إدارة المخاطر والسالمة الصناعية بجامعة التكنولوجيا كومبييف بفرنسا، وحاولت 
الباحثة اإلجابة عف سؤاؿ: كيؼ يمكف إقحاـ إدارة المؤسسات في نيج جودة الحياة في 

شتغمت الباحثة عمى  ؟مؿالع مسؤوال لمموارد  147مديرا و  307عامال ، ومع  750وا 
 البشرية.

 وتوصمت الدراسة إلى أف: 
 أجواء العمؿ حتى ولو كانت جيدة إال أنيا تتأثر بتدىور الحياة االجتماعية.• 

http://fonds-balafenn.fr/fr/palmares/19-these-2014-aymeline
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 لكنيا  الطرؽ الجدية في العمؿ في عصر الممتيميديا تجعمنا نعيش الحياة بشكؿ إيجابي و• 
 تساىـ  في الخمط بيف الحياة المينية والحياة الشخصية.

لى إالمؤسسات التي تولي أىمية لجودة الحياة في العمؿ، كثيرة ومف المرجح أف تؤدي • 
 إجراءات مجموعة مف التحسينات.

  الحوار االجتماعي موجود، ولكف يجب إعادة النظر فيو.• 
السابقة أف الدراسة الحالية تتفؽ مع  وقد وجد الباحث مف خالؿ اطالعو عمى الدراسات

لقاء الضوء عمى واقع االتصاؿ التنظيمي في المؤسسة التربوية و إالدراسات السابقة في 
 تختمؼ عنيا بتناوؿ متغير جودة الحياة و الذي يعتبر حديث نسبيا في أدبيات البحث العممي 

أنيا تناولت جودة الحياة لى جودة الحياة إكما يتضح مف خالؿ الدراسات التي تطرقت 
ساتذة الجامعييف وعند المدراء عند المرضى المزمنيف وعند طمبة الجامعة و عند األ

والمسؤوليف في الموارد البشرية وعند بعض الفئات مف ذوي االحتياجات الخاصة كالمعاقيف 
 حركيا .
متغيرات اىتمت بعض الدراسات األخرى بمدى تأثير و تأثر جودة الحياة ببعض ال وقد

األخرى كقيـ العمؿ و مصادر طبيعة العمؿ و الرضا الوظيفي و األداء الوظيفي و الضغوط 
 النفسية و األنشطة الرياضية .

ال أنو لـ يظير ما سبؽ تناوؿ جودة الحياة لدى معممي المرحمة االبتدائية باعتبار شريحة إ
 المعمميف ذات أىمية و دور كبير في نجاح األبناء.

وانطالقا مف ىذه الدراسات السابقة و التي تطرقت في مجمميا عمى واقع اإلتصاؿ 
التنظيمي في المؤسسات المختمفة و تطرقت كذلؾ عمى جودة الحياة بإختالؼ عينة البحث 

 مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي :نطرح 
 ـ االبتدائي؟ىؿ يؤثر االتصاؿ التنظيمي عمى جودة الحياة لدى معممي التعمي• 

 ف دراستنا تنطمؽ مف التساؤالت التالية: إوعميو ف
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في أبعاد جودة الحياة تعزى لنوع االتصاؿ التنظيمي  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة ىؿ • 
 لصالح االتصاؿ التنظيمي النازؿ؟

 تختمؼ جودة الحياة لدى معممي التعميـ االبتدائي حسب نوع االتصاؿ التنظيمي ىؿ • 
 ؟)صاعدال، نازؿال(
 مستوى جودة الحياة لدى معممي التعميـ االبتدائي ؟ ما •
 الفرضيات : -2

لى تأثير االتصاؿ التنظيمي عمى متغيرات إيوجد مجموعة مف الدراسات التي تطرقت 
لى التعرؼ عمى طبيعة إ( و التي ىدفت 2009)،كتفي عزوزأخرى و مف أىميا دراسة 

دارة المدرسية و مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة العالقة بيف عممية االتصاؿ في اإل
ساتذة عمى ىذه التعميـ المتوسط ، وكذلؾ التعرؼ عمى تأثير الخصائص الفردية ليؤالء األ

اثبات الفرضية األولى القائمة بوجود عالقة ارتباطية موجبة بيف وتـ التوصؿ إلى العالقة 
 ضا الوظيفي لدى أساتذة التعميـ المتوسط .دارة المدرسية و مستوى الر تصاؿ في اإلعممية اإل

 لى الخصائص الفردية.إونفي الفرضية الثانية القائمة بوجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى 
لى الكشؼ عف إ( 2009) بوعطيط جالل الدينفي حيف ىدفت دراسة أخرى قاـ بيا 
ة ارتباطية موجبة بيف لى وجود عالقإتـ التوصؿ و العالقة بيف االتصاؿ التنظيمي و األداء 

 االتصاؿ النازؿ و األداء الوظيفي لدى العماؿ المنفذيف .
داء الوظيفي لدى كذلؾ وجود عالقة ارتباطية موجبة متوسطة بيف االتصاؿ الصاعد و األ

 العماؿ المنفذيف .
لى أف إوبناءا عمى ىذه الدراسات المقاربة لموضوع بحثنا و التي تشير نتائجيا 

التنظيمي يؤثر عمى العديد مف المتغيرات األخرى و انطالقا مف ىذا قمنا بصياغة االتصاؿ 
 الفرضيات التالية:
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 الفرضية العامة :
 تصاؿ التنظيمي عمى جودة الحياة لدى معممي التعميـ االبتدائي.يؤثر اإل• 

 : الفرضيات الجزئية
لنوع االتصاؿ التنظيمي توجد فروؽ ذات داللة احصائية في أبعاد جودة الحياة تعزى • 

 لصالح االتصاؿ التنظيمي النازؿ.
نازؿ، ( تختمؼ جودة الحياة لدى معممي التعميـ االبتدائي حسب نوع االتصاؿ التنظيمي • 

 .)صاعد
 مستوى جودة الحياة متوسطة لدى معممي التعميـ االبتدائي.• 
 : أهداف البحث -3
 لى:إتيدؼ ىذه الدراسة  
معممي مرحمة التعميـ تصاؿ التنظيمي عمى جودة الحياة لدى اإلمعرفة مدى تأثير  -
 بتدائي.اإل
حسب نوع االتصاؿ  معممي مرحمة التعميـ االبتدائيجودة الحياة لدى  اختالؼمعرفة  -

 )صاعد ،نازؿ( التنظيمي 
 تصاؿ التنظيمي.لنوع اإل تبعافروؽ في أبعاد جودة الحياة  وجودمعرفة  -
 .بتدائيمعممي مرحمة التعميـ اإلمعرفة مستوى جودة الحياة لدى  -
 اثراء المكتبة الجامعية بدراسة ميدانية تتناوؿ جانبا ميما مف جانب العمؿ والصحة العقمية  -
 :  دوافع اختيار الموضوع -4

 ىناؾ جممة مف األسباب الختيار ىذه الدراسة ىي: 
لدى معممي مرحمة محاولة توضيح طبيعة العالقة بيف االتصاؿ التنظيمي و جودة الحياة  -

 التعميـ االبتدائي.
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الحاجة لمقياـ بالمزيد مف الدراسات فيما يخص االتصاؿ التنظيمي وجودة الحياة داخؿ  -
 .مؤسساتنا التربوية 

في  عميـ االبتدائيمعممي التالوقوؼ عمى بعض المشاكؿ أو المعوقات التي تواجو  -
 .دارة التربوية االتصاؿ باإل

 .حداثة الموضوع وقمة تناولو بالدراسة  -
 أهمية البحث : -5
لدى معممي ىذه الدراسة أىمية خاصة ألنيا تتناوؿ موضوع االتصاؿ التنظيمي  تكتسي• 

 مرحمة التعميـ االبتدائي.
أىمية دراسة جودة الحياة لدى المعمـ في المؤسسة التربوية مما ينعكس ايجابيا عمى أداء  •

 المعمـ.
كما تساىـ ىذه الدراسة في تقديـ اقتراحات وتوصيات لمميتميف بالمجاؿ التربوي بغية نجاح • 

 األىداؼ التربوية.
 التعاريف االجرائية:  -6
أف مفيوـ جودة الحياة يختمؼ تبعا ) spitz )1999سبيتز : يشير  جودة الحياة -
 )16:  2014زعطوط رمضاف ، (ختالؼ الباحثيف.إل

ىذا ما جعمنا نعتمد في دراستنا ىذه عمى الخمفية النظرية التي يقوـ عمييا تعريؼ 
منظمة الصحة العالمية لجودة الحياة ، إذ ينظر إلى جودة الحياة عمى أنيا تتحدد مف خالؿ 

نتظاراتو و إالحياة ، في السياؽ العاـ لمثقافة و نظاـ القيـ مقارنة ب ادراؾ الفرد لوضعو في
توقعاتو و مخاوفو مف الحياة ، وىو مفيوـ واسع مرتبط بشكؿ معقد مع الصحة الجسدية و 

 (21: 2008 ,الحالة النفسية وفي عالقة التبعية مع العالقات االجتماعية لكؿ شخص.
(EvaTazopoulon، 

 درجة التي يحصؿ عمييا تبعا لمقياس جودة الحياة لممنظمة العالمية لمصحة. الوىي  
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لى المعمميف ، إدارة المدرسية : ىو انتقاؿ المعمومات و البيانات مف اإل تصال التنظيمياإل  -
دارة المدرسية ، ويتـ ذلؾ بطريقة رسمية وفؽ القوانيف المعموؿ بيا . لى اإلإف يأو مف المعمم

تصاؿ التنظيمي ة الدرجات التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى استبياف اإلو تمثؿ مجموع
 المصمـ مف قبؿ الباحث .

مف طرؼ وزارة التربية الوطنية والذيف يمارسوف مياـ  المعينوفىـ األشخاص  المعممون: -
 بتدائية التابعة لوالية مستغانـ.التربية و التعميـ في المؤسسات اإل
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 الدراسات السابقة : -7
 جودة الحياة :متعمقة بدراسات  - أ

 . 2006دراسة سهيمة محمد عباس ، عمي عبد الجاسم الزاممي ،   -1
 عنواف الدراسة : التطوير التنظيمي و جودة حياة العمؿ.

استيدؼ الباحث معرفة دور التطوير التنظيمي في جودة الحياة العمؿ ، و لتحقيؽ 
مف خالؿ األدب النظري الخاص بالموضوع إلى بناء أداة تتضمف  اليدؼ توصؿ الباحثاف

، ستة مجاالت ىي : الرضا عف العمؿ فقرة تمثؿ مؤشرات جودة حياة العمؿ موزعة عمى 30
المشاركة في اتخاذ القرارات،  وااللتزاـ التنظيمي ، و الضماف الوظيفي ، واالستقاللية ، و

نة مف أعضاء ىيئة التدريس في كميتي الزىراء ) كمية القدرة عمى األداء . ثـ تـ اختيار عيو 
 22خاصة ( ، وكمية تربية بجامعة السمطاف قابوس ) كمية حكومية ( . تكونت العينة مف 

 –فردا ، وزع عمييـ استبياف البحث بعد التحقيؽ مف صدقو الظاىري و ثباتو وفقا لطريقة ألفا 
و أظيرت  SPSSالبحث باستخداـ برنامج  . وقد تـ تحميؿ بيانات 0.95كرونباخ حيث بمغ 

النتائج اتفاؽ جميع أعضاء ىيئة التدريس عمى أىمية التطوير التنظيمي في جودة حياة 
الت االستبياف الستة وفقا ألىميتيا كما يأتي : مستوى األداء ، االلتزاـ االعمؿ ، وقد رتبوا مج

. ، والضماف الوظيفي، واالستقاللية رضا عف العمؿالتنظيمي ، المشاركة في اتخاذ القرار ، ال
أقؿ عزي لمتغير الفئة العمرية )تولـ تظير أية فروؽ دالة بيف أفراد العينة في ترتيب األبعاد 

ر( ، بينما ظيرت دالة وفقا لممؤىؿ الدراسي لصالح حممة ثسنة فأك 30سف و  30مف 
وعة مف التوصيات مف وفي ضوء نتائج وضع الباحثاف مجم في عدد مف األبعاد ، هالدكتورا

 المقترحات لدراسة أخرى .
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دراسة منذر عبد الحميد الضامن ، عبد الحميد سعيد حسن ، سمطنة عمان ،  -2
2006. 

 عنواف الدراسة : قيـ العمؿ و دورىا في جودة الحياة لدى طمبة الجامعة سمطاف قابوس.
السمطاف قابوس،  دى طمبة جامعةىدفت الدراسة معرفة قيـ العمؿ و جودة الحياة ل

معرفة قيـ العمؿ التي تسيـ في جودة الحياة ، و االختالؼ في مقدار إسياـ قيـ العمؿ في و 
( طالبا 276دراسة مف )جودة الحياة في ضوء متغيري الجنس و الكمية ، و قد تكونت ال

ارت قيـ العمؿ ، و مقياس جودة الحياة ، وقد أش –طالبة ، طبؽ عمييـ قائمة أدوار الحياة و 
النتائج إلى أف قيـ العمؿ كافة قد تجاوزت متوسطاتيا الحسابية المتوسط النظري ، ماعدا 
متوسطي قيمة المياقة البدنية و قيمة المخاطرة ، كما تجاوزت متوسطات األبعاد الثالثية 
لمستوى جودة الحياة المتوسط النظري ليا ، وأف قيـ العمؿ التي أسيمت في الجودة الحياة 

لعالقات االجتماعية ، نمط لتحصيؿ ، االنتفاع بالمقدرة ، النمو الشخصي ، و اىي : ا
 ، الغيرية ، وأف مقدار إسياـ القيـ الستة في جودة الحياة ال يختمؼ وفقا لمتغيرالحياة
، بينما كاف مقدار لإلسياـ يختمؼ وفقا لمتغير الكمية ، وكاف أكبر مقدار إلسياـ القيـ الجنس

لي ىو : اليندسة ، الطب ، لحياة ذات داللة إحصائية وفقا لمترتيب التناز الستة في جودة ا
، التربية ، التجارة ، بينما كاف مقدار اإلسياـ منخفضا و ليس بدي داللة إحصائية في العمـو

 كميتي الزراعة و اآلداب .
 .2006دراسة محمد عبد اهلل ابراهيم ، السيدة عبد الرحيم صديق ، سمطنة عمان ،  -3 

 .: دور األنشطة الرياضية في جودة الحياة لدى طمبة الجامعة السمطاف قابوسعنواف الدراسة
استيدفت الدراسة معرفة دور األنشطة الرياضية عمى مستوى جودة الحياة لدى الطمبة جامعة 
السمطاف قابوس ، وىؿ ىناؾ اختالؼ في أبعاد مستوى جودة لدى الطمبة و دور متغيػر النوع 

أنثى ( ، والتخصص ) إنساني ، عممي ( في جودة الحياة التي تـ قياسيا بمقياس ) ذكر ، 
ا طالب 123ذات ستة أبعاد ، و لتحقيؽ ذلؾ طبؽ مقياس جودة الحياة لطمبة الجامعة عمى 
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( طالبا و طالبة مف الذيف  60( مف الذيف يمارسوف األنشطة الرياضية ، و )  63طالبػػة ) و 
رياضية . وقد أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة بينيـ لصالح ال يمارسوف األنشطة ال

الطمبة الذيف يمارسوف األنشطة الرياضية . وىدفت كذلؾ لمعرفة مستوى مفيـو جودة الحياة 
لدى الطمبة فتبيف الفروؽ بيف متوسط درجات الطمبة عمى مقياس جودة الحياة و الوسط 

، ودة الحياة األسرية واالجتماعيةد المقياس و ىي جالفرضي كانت ذات داللة في جميع أبعا
و جودة شغؿ وقت الفراغ ، و جودة التعميـ و الدراسة ، و جودة الصحة النفسية ، وجودة 
الجانب العاطفي ، كاف الفرؽ في جميع أبعاد جودة الحياة لصالح المتوسط النظري باستثناء 

ح بو الطمبة بجودة لمحياة عمى المتوسط بعد جودة الصحة النفسية فكاف الفرؽ لصالح ما صر 
داؿ إحصائيا في متغير النوع،  الفرضي . كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود تأثير

 التخصص ، وفي التفاعؿ الثنائي بيف النوع و التخصص .و 
 . 2006دراسة عبد الحميد سعيد حسن ، راشد بن سيف، المحرزي ، سمطنة عمان ، -4

استراتيجيات مقاومتيا لدى طمبة ياة و عالقتيا بالضغوط النفسية و الحعنواف الدراسة : جودة 
 جامعة السمطاف قابوس.

لى اإلجابة عف األسئمة التالية : ما مستوى جودة الحياة إىدفت الدراسة الحالية 
الضغوط النفسية مقاومة الضغوط النفسية لدى طمبة جامعة السمطاف قابوس ؟ وىؿ تختمؼ 

رات وفقا لمتغير جنس الطالب و نوع كميتو ما عالقة كؿ مف جودة مستويات تمؾ المتغي
ىؿ النفسية لدى طمبة الجامعة ؟ و الحياة و استراتجيات مقاومة الضغوط بمستوى الضغوط 

     تختمؼ تمؾ العالقات وفقا لمتغير جنس الطالب ونوع كميتو و تكونت عينة الدراسة مف 
لسمطاف قابوس ممف يدرسوف خالؿ العاـ الدراسي ( طالبا و طالبة مف طمبة جامعة ا183) 

و الخارجي  موزعيف عمى التخصصات العممية و األدبية و السكف الداخمي 2002/2008
 stroke ( و لقد تـ استخداـ أداتيف وىما مقياس جودة الحياة ا/ و إناث االنوع ) ذكور و 

specific quality of life (ss-qol )scale  و مقياس مصادر الضغوط النفسية
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لى وجود مستويات متوسطة في كؿ مف الضغوط إاستراتجيات مقاومتيا . توصمت الدراسة و 
يرت الدراسة أظالنفسية و استراتجيات مقاومتيا و جودة  الحياة لدى طمبة الجامعة . كما 

راتجيات تشابو الطالب و الطالبات في مستوى الضغوط النفسية و مستوى استخداـ است
بينما كاف مستوى جودة الحياة أعمى لدى طالب الجامعة مف طالبتيا . كما ،  مقاومتو

دني أأشارت النتائج إلى أف طمبة الكميات العممية أكثر جودة لمحياة و يعانوف مف مستويات 
مف الضغوط النفسية مقارنة بطمبة الكميات اإلنسانية .كما أظيرت النتائج عالقة سالبة دالة 

معدؿ بة و دالة بيف  الضغوط النفسية و ف جودة الحياة و الضغوط النفسية و عالقة موجبي
 استخداـ استراتجيات مقاومة الضغوط .

 . 2009دراسة محمد السعيد أبو حالوة ، االسكندرية ،  -5
جودة الحياة النفسية ، دراسة  : الذكاء االجتماعي ، المعنى الشخصي ، و عنواف الدراسة

 المراىقة المبكرة و المراىقة المتأخرة . مقارنة عف
تيدؼ ىذه الدراسة إلى استكشاؼ طبيعة و أبعاد العالقة بيف الذكاء االجتماعي ، المعني 
الشخص مف جية ، ورضا عف الحياة و جودة الصحة النفسية مف ناحية أخرى لدى عينة 

ي مرحمة المراىؽ مف المراىقيف في مرحمة المراىقة المتأخرة و عينة مراىقيف أخرى ف
  .المتأخرة

نطالقا مف التأكيد عمى أىمية المعنى الشخصي بالنسبة لحؿ أزمة اليوية و النمو الخمقي او 
صيغ فرض عاـ مفاده أف معنى الشخصي سيكوف العامؿ األفضؿ في التنبؤ بالرضا عف 

بمعنى أف  ىؤالء المراىقيف مقارنة بالذكاء االنفعالي ىالحياة و جودة الصحة النفسية لد
المعنى الشخصي يسيـ بوزف نسبي أكثر مف الذكاء االنفعالي في رضا المراىقيف عف 

 حياتيـ وفي جودة حياتيـ النفسية بصفة عامة. 
منيـ مف  71تمميذا مف المدرسة الكاثوليكية العميا  155العينة الدراسة مف  توتكون

الدراسة أيضا أف تالميذ تمميذا مف صؼ الثاني عشر . و افترضت  84الصؼ الثامف و 
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الصؼ الثاني عشر سيحرزوف درجات مرتفعة عمى مقياس الذكاء االنفعالي و مقياس 
المعنى الشخصي . وطبؽ عمى عينة الدراسة حزمة االستبيانات : بروفيؿ المعنى الشخصي 

، مقياس  1998، استبياف الذكاء االنفعالي إعداد سكتي و آخروف  1998إعداد ونح 
، ومقياس مؤشرات جودة الحياة النفسية  1985الحياة إعداد دينير و آخروف الرضا عف 

 . 1998إعداد دينير و آخروف 
وقد خمصت الدراسة إلى نتائج أيدت الفروض الرئيسية ليا و اختتمت الدراسة بمناقشة 

 دالالت نتائجيا بالنسبة لمجاؿ اإلرشاد النفسي و التعميـ بصفة عامة .
 . 2010-األردن  –ان  أحمد دراسة خميسي إيم -6

عنواف الدراسة : جودة الحياة و عالقاتيا بكؿ مف المرض الوظيفي و قمؽ المستقبؿ لدى 
 معممات رياض األطفاؿ

حيث ىدفت ىذه الدراسة ذؾ معرفة العالقة بيف جودة الحياة مف جية ، و المرض 
وىذا في ضوء  الوظيفي و قمؽ المستقبؿ لدى معممات رياض األطفاؿ مف جية أخرى ،

 292متغير الخبرة المينية ، وثـ االعتماد عمى المنيج الوصفي ، حيث تكونت العينة مف 
مف معممات الرياض األطفاؿ ، ثـ اختيارىـ بطريقة عشوائية واستخداـ مقياس جودة الحياة و 

سنوات ، كما توصمت إلى  10المرض الوظيفي لصالح معممات ذوات خبرة مينية أكثر مف 
بيف جودة الحياة و قمؽ المستقبؿ لدييف أي اف المعممات األكثر قمقا  ياعكس اناؾ ارتباطأف ى

  .تعانيف مف درجة متخقضة مف جودة الحياة ، واف القمؽ يعتبر أكبر منبئ عف جودة الحياة
 ( . 41:  2016) أمينة  حرطاني و آخروف ، 
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ية بقطاع غزة ، فمسطين المحافظات العرب –دراسة اسماعيل عبد اهلل الحمص  -7
2010 . 

: قمؽ الوالدة لدي األميات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة و عالقتو  عنواف الدراسة
 بجودة الحياة .

األميات في  ىىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى قمؽ الوالدة و عالقتو بجود الحياة لدىدفت 
المحافظات  الجنوبية لقطاع غزة ، وقد تـ اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية لتمثؿ 

رفح  –األميات الالتي ترددف قسـ استقباؿ الوالدة في كؿ مف مستشفى اليالؿ اإلمارتي 
 30/10/2019و حتى  20/10/2009ومستشفى مبارؾ ، خاف يونس ، وذلؾ الممتدة مف 

قسـ استقباؿ الوالدة في ىذه  ىأميات مف الالتي ترددف عم 203العينة  و بمغ عدد أفراد
 الفترة بغرض الوالدة ووزع العدد كاألتي : 

تقريبا مف  % 40أـ أي ما نسبتو  82راتي و بمغ عدد أفراد العينة اممستشفى اليالؿ اإل -
 % 60ما نسبة أي  121مستشفى مبارؾ بخاف يوس و بمغ عدد أفراد العينة  –أفراد المعنية 

 أـ . 1141تقريبا مف أفراد العينة و بمغ مجتمع الدراسة  
وكاف نص السؤاؿ الرئيسي لمدراسة : ما عالقة قمؽ الوالدة لدي األميات في المحافظات  
الجنوبية لقطاع غزة بجودة الحياة ؟  وانبثؽ عف السؤاؿ الرئيسي أسئمة فرعية تعمقت بعالقة 

كري الحمؿ ، لمتغير مرض ضغط الدـ المرتفع أثناء الحمؿ ، قمؽ الوالدة بمتغير مرض س
 معرفة مسبقة بجنس الجنيف ؟ 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد أدوات الدراسة متمثمة في اختبار قمؽ الوالدة 
و عالقة بجودة الحياة ، ثـ قاـ بتطبيقيا عمى عينة الدراسة ، و استخدـ الباحث عدة أساليب 

 في دراسة و ىي :  إحصائية
  chi – squareاختبار  -
 رتباط بيرسوف معامؿ اإل -
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 التكرارات والنسب المئوية  -
 متوسط الحسابي  -
   Onewag Anovaاختبار  -

وقد توصؿ الباحث إلى عدة نتائج : كاف أبرزىا أف أكثر مستويات قمؽ الوالدة كانت 
ر في الحالة ثتعيش بيا األـ كاف لو بالغ األفي األسرة النووية ، و أف طبيعة األسرة التي 

النفسية لألـ لحظة الوالدة ، و طبيعة حيث السكف كونو مستقال أو ضمف األسرة الممتدة 
والحظنا أنو في األسرة النووية تفقد األـ الحامؿ جميع ىذه األبعاد حيث يزيد مستوى القمؽ 

 .(  2010مص ، قمة الحاكـ النفسي ليا ) صالح اسماعيؿ عبد اهلل الح
 . 2011خرون ، فمسطين ، أدراسة عطاف محمد أبو غالي و  -8

عنواف الدراسة : التغيرات الجسمية و النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث و عالقات بجودة 
إلى التعرؼ عمى التغيرات الحياة لدى عينة مف النساء الفمسطينيات ىدفت ىذه الدراسة 

و النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث و عالقات بجودة الحياة لدى عينة مف النساء  الجسمية
امرأة فمسطينية في محافظتي خاف يونس  243الفمسطينيات وقد تكونت عينة الدراسة مف 

سنة ، وقد أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة سالية  51ورفح ، متوسط أعمارىف حوالي 
، بيف مجاالت مقياسي التغيرات الجسمية  و النفسية  0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

المرتبطة بانقطاع الطمث و عالقات بجودة الحياة لدى عينة الدراسة ، كما أظيرت نتائج 
الدراسة أف أكثر فقرات التغيرات الجسمية شيوعا ، ىي أعاني مف ألـ في المفاصؿ و 

ويمييا التوالي الفقرات : أعاني مف ،   % 65.5العضالت ، األمراض الروماتيزمية بنسبة 
، بينما أكثر  % 62أعاني مف ىشاشة العظاـ بنسبة  % 64.5أالـ في الظير بنسبة 

، ويمييا عمى  % 75.3الفقرات التغيرات النفسية شيوعا كانت أشعر بتعب و اإلرىاؽ بنسبة 
و التوتر بنسبة ، أعاني مف القمؽ  % 70.3التوالي : أعاني مف العصبية و النرفزة بنسبة 

، كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في مجالي  % 65.5
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التغيرات الجسمية و النفسية و الدرجة الكمية ، تعزي لمتغير العمر ، بينما توجد فروؽ دالة 
إحصائيا في مجاالت مقياس جودة الحياة النفسي ، االجتماعي ، الجنسي ، المجاؿ العاـ 

سنة فأكثر ، في حيف ال توجػػػد  51دة الحياة و الدرجة الكمية ، لصالح الفئة العمرية لجو 
 .(41-40:  2016حرطاني و آخروف،  فروؽ دالػػػػػة إحصائيا في مجػػػػػػػاؿ الجسمػػػي ) أمينة

 . 2012دراسة رغداء عمي نعيسة ، دمشق ،  -9
لى إالحالي  البحثعنواف الدراسة : جودة الحياة لدى طمبة جامعيف دمشؽ و تشريف ييدؼ 

  التعرؼ عمى مستوى جودة الحياة لدى طمبة جامعيف دمشؽ و تشريف حسب متغيرات البمد 
   قية ، و النوع االجتماعي ) ذكر ، أنثى ( ، و التخصص ذ) المحافظة ( : دمشػػػؽ و الال

التطبيقية ( ، لمتعرؼ عمى جودة الحياة لدى عينة مف ىاتيف الجامعتيف  ) عمـ نظرية عمـو
( ، بمغ  2006وقد استخدـ مقياس جودة الحياة لطمبة الجامعة مف أعداد ) منسى وكاظـ ، 

( طالبا ت 180( طالبا مف طمبة دمشؽ و )180( طالبا بينيـ )360عدد أفراد العينة ككؿ )
  جامعة تشريف و مف أىـ النتائج :

 وجود مستوى متدنى مف جودة الحياة الجامعية لدي طمبة كؿ مف جامعتي دمشؽ و تشريف .
 .التأثير المشترؾ لممتغيرات الديمغرافية الثالثة معا في جودة الحياة 

عدـ وجود عالقة دالة إحصائيا بيف دخؿ األسرة و أبعاد جودة الحياة و انتيت الدراسة إلى 
حة أكبر مف حرية اإلثبات الذات إعطاء الطالب مسامجموعة مف مقترحات ؟، منيا 

تحقيقيا مف خالؿ اختيار نوع الدراسة المتناسقة مع قدراتو و ميولو ، و تخصيص مرشد و 
أكاديمي و نفسي يقدـ خدمات اإلرشاد الفردي و الجمعي لمطالب ، وتطوير قدرة الطالب 

تي عف المعرفة بما يحقؽ مستوى عمى عممية التربية الذاتية ، و التوسيع آفاؽ البحث الذا
الحياة الجامعية بغدارة الوقت ، و إدخاؿ مفيػػـو جودة الحيػػػػاة في بعض  ةأعمى مف جود

 .(  145: 2012 ،) رغداء عمي نعيسة .مقررات عمـ النفس
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 .2013دراسة منارين مصطفى ، أحمد الشريفين ، رامي الطشطوش ، األردن ،  -10
الحياة الضاغطة والشعور بالرضا عف الحياة و العالقة بينيما لدى  عنواف الدراسة : أحداث

 طمبة جامعة اليرموؾ في األردف.
ث الحياة الضاغطة و مستوى الشعور بالرضا اىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى أحد

 عف الحياة و العالقة و بينيما لدى عينة مف طمبة جامعة اليرموؾ . تكونت عينة الدراسة مف
طالبا و طالبة اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية مف طمبة جامعة اليرموؾ  (350)

ـ ، و لتحقيؽ أىداؼ  2012/2013المسجميف في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 
الدراسة كيؼ مقياساف لقياس أحداث الحياة الضاغطة و الشعور بالرضا عف الحياة أشارت 

ف مستوى إحداث الحياة الضاغطة لدي الطمبة كاف مرتفعا ، النتائج الدراسة إلى أف مستوى أ
الشعور بالرضا عف الحياة كاف منخفضا ، ولـ تكف ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة 

بيف مستوى أحداث الحياة الضاغطة ، بيف  ( α ≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
ذات داللة إحصائية عند مستوى شعور بالرضا عف الحياة ، وقد وجدت عالقة ارتباطية 

( بيف مقياس أحداث الحياة الضاغطة ككؿ ، و بيف جميع  α ≤0.05مستوى الداللة  )
مجاالت مقياس الرضا عف الحياة باستثناء مجاؿ الرضا عف الحياة الجامعية ، وأظيرت 

وى أحداث الحياة الضاغطة ككؿ ، النتائج أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مست
الطمبة ذوي اؿ األكاديمي و مجاؿ النفسي ، تعزى لممستوى التحصيمي ولصالح في مجو 

تحصيؿ الممتاز ، ووجدت كذلؾ فروؽ في مستوى أحداث الضاغطة األسرية و االجتماعية 
و السياسية ، تعزى لممستوى التحصيمي ولصالح ذوي التحصيؿ المتدني ) مقبوؿ ( ، إضافة 

لرضا عف الحياة عمى مقياس ككؿ ، وعمى مجاؿ إلى وجود فرؽ في مستوى الشعور با
الرضا عف العالقات األسرية و االجتماعية ، تعزى لممستوى التحصيمي ، لصالح ذوى 

ائية في مستوى األحداث الضاغطة التحصيؿ الممتاز ، ولـ تظير فروؽ ذات داللة إحص
 الشعور بالرضا عف الحياة تعزى لكؿ مف جنس و المستوى الدراسي .و 
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 .2013دراسة أمينة حرطاني ، وهران ، 11- 
 عنواف الدراسة : جودة الحياة لدى األميات و عالقتيا بالمشكالت السموكية عند األبناء.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بحث في العالقة بيف جودة الحياة لدى األميات والمشكالت 
بمتغيرات : سف األـ ذه العالقة السموكية عدد أبنائيف ، و كذا البحث في إمكانية تأثر ى

عمميا و مستواىا التعميمي ، و لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ المنيج الوصفي ، تمثمت و 
ياف جودة الحياة مف اعداد الباحثيف و مقياس المشكالت السموكية بأدوات الدراسة في است

تمميذ )ة(  165) بعدما ثـ تكيفو عمى البيئة الجزائرية ( أما عينة الدراسة فتمثمت في  ءلألبنا
يتابعوف دراستيـ بالمدارس اإلبتدائية لوالية سيدي بمعباس ) الجزائر( و تتراوح أعمارىـ ما 

فردا ( ، وقد توصمت الدراسة  330سنة إلى جانب أمياتيـ ) في المجموع  13و  10بيف 
إلى أف غالبية األميات تحصمف عمى درجة مرتفعة مف جودة الحياة ، بينما تحصؿ غالبية 

عكس ائيا و نو يوجد ارتباط داؿ إحصأ، و درجة منخفضة مف مشكالت السموكية بنائيف عمىأ
ميات ال تأثر بمتغيرات سف األـ المشكالت سموكية عدد األبناء و جودة الحياة لدى األ

بيف متغيري المشكالت السموكية  عمميا و مستواىا التعميمي ، كما ال تختمؼ قوة العالقةو 
 ة الحياة لدى األميات باختالؼ األبعاد لمتغيرة جودة الحياة .عدد األبناء و جودو 

 . 2013دراسة فؤاد عيد الجوالدة ، 12- 
عنواف الدراسة : فاعمية برنامج تربوي قائـ عمى نظرية العقؿ في تحسيف جودة الحياة 

 لألطفاؿ ذوي االعاقات التطورية و الفكرية .
 في العقؿ نظرية عمى قائـ تربوي برنامج فاعمية استقصاء الحالية الدارسة استيدفت

 رد ا أؼ عدد بمغ حيث والفكرية، اإلعاقات التطورية ذوي لألطفاؿ الحياة جودة تحسيف
 أعمارىـ أنثى ( ، وتتراوح 26ذكر ( ، ) ف =  48( منيـ ، ) ف =  74الدارسة ) ف = 

 معياري ارؼنحإوب ة( سن 7.09بمغ )  زمني عمر بمتوسط ( سنة9-6بيف )  ما الزمنية
جمساتو  عدد العقؿ نظرية عمى قائماً  تربوياً  برنامجاً  الدارسة ( ، وصممت 1.63مقداره ) 
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 تدركو كما الحياة جودة مقياس الباحث أعد وقد ونصؼ، شيريف مدار عمى ( جمسة 32)
 المعيارية واالنحارفات الحسابية المتوسطات استخداـ تـ البيانات جمع وبعد المنزلية ، البيئة

T-test، الالبارمتري ويمكوسوف واختبار و ، Wilcoxon،W التبايف تحميؿ واستخداـ 
 ( . (ANOVAالمشترؾ 
 عمى الحياة جودة مقياس في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى الدارسة توصمت وقد
 التطبيؽ في الحياة جودة مقياس في لصالح الذكور فروؽ وجود وتبيف ، البعدي األداء
 عميو توصي وبناءً  والبرنامج، الجنس بيف التفاعؿ في فروؽ وجود عدـ تبيف كما ، البعدي
 .اإلعاقات لذوي الحياة بنوعية االىتماـ بضرورة الدارسة
 .2013دراسة شيخي مريم ، تممسان ،  13-

عنواف الدراسة : طبيعة العمؿ و عالقتيا بجودة الحياة ، دراسة ميدانية في ظؿ بعض 
 المتغيرات.
 الحياة جودة بيف تربط التي العالقة طبيعة عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 الحياة جودة مستويات عمى والتعرؼ الجامعي األستاذ عند العمؿ طبيعة ومصادر استبياف
 إلى الدراسة ىدفت كما ، تممساف بجامعة الدراسة ،أجريت الجامعي األستاذ المدركة عند
 لمتغير تعزى العينة أفراد بيف الحياة وجودة العمؿ طبيعة مصادر في الفروؽ الكشؼ عف

 الجامعي، األستاذ ليا المنتسب الكمية واختالؼ األقدمية سنوات االجتماعية، الجنس، الحالة
 الصحة منظمة مقياس حسب الحياة جودة ومستويات العمؿ طبيعة استبياف والفئة عمى

 كميات أربعة ومف الجنس ختالؼإب جامعي أستاذ 100 مف الدراسة العالمية، تكونت عينة
 طبيعة مصادر يقيس استبياف تصميـ المتغيرات بيذه الخاصة المقاييس تـ استخداـ ولقد

 مف المترجـ الحياة جودة ومقياس المشرؼ األستاذ مف وتوجييات الطالبة مف إعداد العمؿ
 .العالمية الصحة لمنظمة فيحساي أحمد .د طرؼ مف العربية المغة إلى المغة اإلنجميزية
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 عالقة ارتباطية توجد ىؿ - : الذكر سابقة المتغيرات حوؿ الدراسة تساؤالت عف ولإلجابة
 العينة؟ الجامعييف أفراد األستاذة لدى الحياة جودة ومستويات العمؿ طبيعة مصادر بيف
 مقياس حسب الجامعييف األساتذة عند الستة مجاالتيا باختالؼ الحياة جودة درجة ما -

 العالمية؟ الصحة لمنظمة الحياة جودة
لمتغير  تعزى العمؿ طبيعة مصادر درجات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -

 الجنس؟
لمتغير  تغزى العمؿ طبيعة مصادر درجات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -

 ؟ الخبرة سنوات
لمتغير  تغزى العمؿ طبيعة مصادر درجات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -

 الكمية؟
 الفئة؟ لمتغير تعزى العمؿ طبيعة مصادر درجات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -
 في الحياة جودة مجاالت مف مجاؿ كؿ في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -

 الجنس؟ لمتغير تعزي العينة أفراد متوسطات
 جودة مجاالت في الجامعييف األستاذة متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -

 ؟ االجتماعية الحالة لمتغير تعزى الحياة
 في األقدمية لمتغير تعزى الحياة جودة مقياس في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -

 لتحميؿ البيانات نتيجة و االرتباطي، الوصفي المنيج عمى الباحثة الطالبة اعتمدت العمؿ؟،
 عدد مف الباحثة الطالبة استخدمت فقد متغير، كؿ في العينة درجات متوسط أساس عمى

الحسابية،  المتوسطات في تمثمت ، التساؤؿ لطبيعة المناسبة اإلحصائية األساليب
 لقد لمعمـو و اإلحصائية الحزمة وفؽ بيرسوف، ارتباط معامؿ و المدى المعيارية، االنحرافات
  SPSS :النتائج أظيرت



 الدراسة مدخل                                        الفصل األول                       
 

~ 28 ~ 

 

 الجامعي وجودة باألستاذ الخاصة العمؿ طبيعة مصادر بيف إرتباطية عالقة توجد أنو -
 طبيعة مصادر في 0.05 إحصائية داللة ذات فرؽ يوجد وال .مجاالتيا بمختمؼ الحياة
 والترقية الحوافز بعد عدا ما الجنس لمتغير تعزى الجامعي متوسطات األستاذ في العمؿ
 تعزى األساتذة متوسطات في العمؿ طبيعة مصادر يف فروؽ تثبت ولـ .الذكور لصالح
 .والفئة والتخصص، األقدمية لمتغير

 لمتغير الجنس تعزى الستة بمجاالتيا الحياة جودة في 0.05 إحصائي داؿ فرؽ توجد لـ –
 .االستقاللية ومجاؿ الجسمي المجاؿ عدا ما
بعد  عدا ما االجتماعية الحالة لمتغير تعزى بمجاالتيا الحياة جودة في فروؽ تثبت ولـ –

 .0.05  داللة مستوى عند واألقدمية واالستقاللية العالقات
دراسة محمد عمر محمد أبو الرب ، فراس أحمد سميم عبد األحمد ، جامعة الممك 14- 

 .2013عبد العزيز، 
 عنواف الدراسة : جودة الحياة لدى المعاقيف سمعيا مقارنة بغير المعاقيف في المممكة العربية

 السعودية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقيف سمعيا 
وغير المعاقيف في المممكة العربية السعودية في مجاالت ) جودة الصحة العامة ، جودة 
الحياة األسرية و اإلجتماعية ، الحياة الوظيفية ، جودة الصحة النفسية ، جودة شغؿ الوقت 

ؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ، قاـ الباحثاف ببناء أداة الدراسة و التي تكونت ج( . و مف أو إدارتو 
مف جزأيف ، احتوى الجزء األوؿ منيا عمى فقرات محدده لمكشؼ عف مستوى جودة الحياة ، 

جراء المقابمة . وقد تـ التحقيؽ مف صدؽ األداة أما الجزء الثاني فقد اشتمؿ عمى أسئمة إل
 ستخداـ معامؿ اإلتساؽ الداخمي .إوى. والتحقيؽ مف ثباتيا بعف طريؽ صدؽ المحت

     سمعػػيا ،  ا( شخصا معاق90وقاـ الباحثوف بتطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مكونة مف )
غير معاؽ ، وذلؾ وفؽ متغيرات الدراسة ) شدة اإلعاقة ، المستوى  ا( شخص90) و
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وجود داللة إحصائية بيف المعاقيف و غير  التعميمي ، الجنس ، الحالة االجتماعية ( . تبيف
المعاقيف مف جميع أبعاد جودة الحياة و كذلؾ وفقا لجميع متغيرات الدراسة المستقمة و ذلؾ 
لصالح األشخاص غير المعاقيف ، كما تبيف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بحسب 

الح المتزوجيف ، و لـ تكف المستوى التعميمي لصالح الجامعيف ، و في الحالة االجتماعية لص
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس سوى في بعد الشعور بالقناعة و لصالح 
الذكور ، ولـ يكف ىناؾ فروؽ في بقية األبعاد ، في مقارنة جودة الحياة لممعاقيف سمعيا 

لتوصيات حسب متغيرات الدراسة و بناء عمى نتائج الدراسة ، قدـ الباحثاف مجموعة مف ا
لمجيات المعنية ىدفت إلى رفع مستوى جودة الحياة لدى المعاقيف في شتى المجاالت 
االجتماعية و الصحية و النفسية ، و قديـ البرامج و الخدمات المناسبة لمحد مف فجوة الحياة 

 بيف األشخاص المعاقيف و غير معاقيف . 
 . 2014دارسة بوعيشة أمال ، الجزائر ،  -15

 الدراسة : جودة الحياة وعالقتيا باليوية النفسية لدى ضحايا االرىاب بالجزائر.عنواف 
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة اإلرتباطية بيف جودة الحياة و عالقتيا باليوية 
النفسية لدى عينة مف ضحايا اإلرىاب في الجزائر ، ذلؾ مف خالؿ قيامنا بدراسة ميدانية 

الجزائر العاصمة ، و نعني بضحايا اإلرىاب ىـ األفراد الذيف عايشوا بمنطقة براقي ، 
يكونوا بحيث شكمت تيديدا فعميا ليـ و  األحداث اإلرىابية في الجزائر أثناء العشرية السوداء .

 قد تحصموا عمى درجة مرتفعة عمى مقياس التعرض لمعنؼ اإلرىابي .
 وحاولت الباحثة اإلجابة عف األسئمة التالية :

النفسية ، بجانب  ىؿ يوجد عالقة إرتباطية بيف أبعاد جودة الحياة )الصحة الجسمية( لمصحة
ة ، ورتب اليوية النفسية ، العالقات االجتماعية ، الحياة المينية و لألنشطة اليومياالنفعػػػػػالي
 .، مرتينة ، محققة ، مشتتة ( لدى ضحايا اإلرىاب ) مؤجمة
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إلرىاب في الجزائر في مقياس جودة الحياة و اليوية النفسية ىؿ يوجد اختالؼ لدى ضحايا ا
 يعزي متغير الجنس و درجة التعرض لمعنؼ اإلرىابي .

النتائج الدراسات السابقة قمنا بصناعة مجموعة مف  وانطالقا مف التساؤالت السابقة و
س الفرضيات و التي حولنا التأكد مف صحتيا مف خالؿ مجموعة مف األدوات و ىي مقيا

اليوية النفسية و مقياس التعرض لمعنؼ اإلرىابي ، و مقياس جودة الحياة لدي ضحايا  
ختيروا افرد  176العنؼ اإلرىابي مف إعداد الباحثة ، حيث قمنا بتطبيقات عمى عينة قواميا 

 بطريقة كرة الثمج  .
تحميؿ وقد اعتمدت الباحثة عمى منيج الوصفي بأسموبي المقارنة ، و اإلرتباطي و تـ 

( متبعيف spss16البيانات باالعتماد عمى النظاـ اإلحصائي لمعمـو اإلنسانية و االجتماعية )
 األساليب االجتماعية التالية : 

 (   Indebendent – sambles test( لمعينتيف المستقمتيف )Tاختبار )
 .رتباط بيرسوف معامؿ اإل
  .يرماف برتباط سمعامؿ اإل

 التكرارات و النسب المئوية ، وقد أظيرت نتائج الدراسة : باإلضافة إلى استخداـ 
نو كمما أتوجد عالقة عكسية بيف رتبة اضطراب اليوية ودرجات جودة الحياة ، وىذا يعني 

 زادت درجة اضطراب اليوية قمت مستوى اإلحساس بجودة الحياة .
جودة الحياة، المؤجمة و مقياس ويتضح لنا مف خالؿ نتائج الدراسة بيف رتبة اليوية 

أنو توجد عالمة ارتباطية موجبة بيف درجات رتبة اليوية المؤجمة و مقياس جودة الحياة كما و 
اتضح لنا مف نتائج الدراسة أف عينة الدراسة تحصمت عمى معامالت ارتباط غير دالة 
إحصائيا ، مما يدؿ عمى عدـ وجود عالقة ارتباطية بيف درجات تأجيؿ اليوية و درجات 

 و مقياس جودة الحياة . أبعاد
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وجود عالقة ارتباطية بيف درجات رتبة  إلىأما فيما يخص الفرضية الرابعة و التي تشير 
اليوية المنغمقة و درجات مقياس جودة الحياة بأبعاد المختمفة تبيف مف نتائج الدراسة أنو ال 

قة  و درجات مقياس توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات رتبة اليوية المنغم
 جودة الحياة .

كما أوضحت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروؽ بيف األفراد الذيف تعرضوا لعنؼ إرىابي غير 
 .مباشر عمى مقياس اليوية النفسية و مقياس جودة الحياة 

 . 2014زعطوط رمضان ، الجزائر ،  -16
 المرضى المزمنيف و عالقتيا ببعض المتغيرات . ىعنواف الدراسة : جود الحياة لد

ببعض المتغيرات الحيوي النفسي  ستكشاؼ جودة الحياة و عالقتيااتسعى ىذه الدراسة إلى 
، مقارنة بعينة مريض بالسرطاف 100ممثميف بعينة  جتماعي لدي المرضى المزمنيف ،اإلو 

ير العالقة بيف شخص مف األصحاء ، و محاولة اختبار صدؽ نموذج التغ 100مف 
 . Amosالمتغيرات الدراسة عف طريؽ نمذجة تحميؿ المسار بواسطة نابح 
، تقييـ المعرض والكفاءة الذاتيةوقد افترض الباحث انخفاض كؿ مف جودة الحياة ، و ال

الدعـ مف التديف ، و الكرب النفسي، و  و مستوى الخاليا المناعية ، وكذا ارتفاع مستوى كؿ
المرضي مقارنة باألصحاء كما افترض الباحث وجود عالقة دالة بيف جودة  ىاالجتماعي ػ لد

ختالؼ إالحياة كمتغير نابع وبيف متغيرات الدراسة األخرى ، و أف تمؾ العالقة تختمؼ ب
سيري لمعالقة بيف متغيرات فالمتغيرات التنصيقية ، كما افترضنا امكانية اختبار نموذج ت

  .الدراسة
في الدراسة مقياس جودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية وقد استعمؿ الباحث 

WHOQL bref و مقيػػػاس الكرب النفسي ،GHQ12  و مقياس الحكػػػـ االجتمػػػػػػاعي ،
Zimet  مقيػػػػػػػاس الكفاءة الذاتية ،schwarzer نفيذية ت، و مقياس الوظائؼ الcoolidage 
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تقنية تحميؿ الدـ لقياس تعداد الخاليا  ، ومقياس التديف مف إعداد الباحث ، اضافة إلى
 المناعية .

ودلت النتائج عكس ماتوقعنػػػػػاه حيث ارتفعت نسبة جودة الحياة المتوسطة و الجيدة لدى 
يعانوف مف  ىمف مرض % 12ف أ( ، و رغـ %99( مقارنة باألصحاء ) % 88الرضي )

تكف دالة عمى مستوى  ف الفروؽ بيف المرضي و األصحاء لـإجودة الحياة منخفضة ، ف
العينة الكمية ، ولـ توجد فروؽ أيضا بيف العينتيف في الوظائؼ التنفيذية ، و كانت الكفاءة 

المرضي منخفضة مقارنة باألصحاء ، كما كاف مستوى الحكـ  ىالذاتية المدركة لد
 المرضي بعكس األصحاء ، ىاالجتماعي منخفضا في العينتيف و لـ يرتبط بجودة الحياة لد

       ( و لدي األصحاء 0.74كما ارتبط الكرب النفسي سمبا بجودة الحياة لدى المرضي )
، و رغـ انخفاض تعدد الخاليا المناعية لدي  ى( ، وكاف الفرؽ داال لصالح المرض0.56)

المرضي إال و أنو لـ يرتبط بجودة الحياة لدي العينتيف ، كانت المتغيرات التضيقية 
الديموغرافية  و االجتماعية و كذا مدة األزماف فاعمة في العالقة بيف جودة الحياة و بيف 

 (    150:   2014،  ) زعطوط رمضاف .متغيرات الدراسة عدا المستوى اإلقتصادي
 .2015دراسة مسعودي أمحمد ، الجزائر ،  -17

 عنواف الدراسة : بحوث جودة الحياة في العالـ العربي.
تتناوؿ ىذه المقالة بالتحميؿ بحوث جودة الحياة في العالـ العربي ، ثـ التطرؽ فييا إلى 

ؽ ألرسطو ، ولـ ترؽ إلى تاريخ جودة الحياة الذي يمتد إلى العصر اليوناني في كتاب األخال
ىتماـ الالئؽ إال في بداية القرف الحالي مع ظيور عمـ النفس اإليجابي ، ولقد كاف مستوى اإل

فييا ة الحياة اإلنساف ، و العمـ النفس السبؽ في فيـ و تحديد المتغيرات المؤثرة عمى جود
الباحثيف العرب، عالمية و بعض تقديـ تعاريؼ مختصرة منيا تعريؼ منظمة الصحة ال

بعدىا توضح االتجاىات النظرية المفسرة لجودة الحياة ، ثـ التطرؽ إلى الدراسات العربية و 
التي تناولت مصطمح جودة الحياة و عالقة ببعض المتغيرات النفسية و الديمغرافية و ذلؾ 
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نو يتـ مف خالؿ ذكر عنواف الدراسة و ىدفيا و عينتيا و النتائج المتواصؿ إلييا ، إال أ
عرض كؿ الدراسات فتمت اإلشارة إلى دراسات شائعة أخرى تالىا تحميؿ مبسط ليذه 

 الدراسات .
و خمصت المقالة إلى أف البحوث لـ تشمؿ كامؿ العالـ العربي و إنما حصرت في 
بعض الدوؿ عمى غرار سمطنة عماف و مصر و الجزائر كما أف البحوث العربية لـ تدرس 

 .جميع فئات المجتمع 
 دراسة بشرى عناد مبارك ، الكويت ، ) بدون سنة (  -18

عنواف الدراسة : جودة الحياة و عالقتيا بالسموؾ االجتماعي لدى النساء المتأخرات عف 
الزواج ، ىدؼ البحث إلى دراسة جودة الحياة و عالقتيا بالسموؾ االجتماعي لدى النساء 

دىما لقياس جودة الحياة و األخر لقياس المتأخرات عف الزواج ، إذ تـ بناء مقياسيف أح
( ، امرأة مف نساء العامالت في 400السموؾ االجتماعي ، ثـ تطبيقيا عمى عينة بمغت )
(،  35،  30ي تراوحت أعمرىف بيف ) بعض مؤسسات الدولة و مف ربات البيوت ، الموات

 ( سنة ، و قد تـ التواصؿ إلى النتائج التالية :  45،  36)
 ورا بجودة الحياة .علمتأخرات عف الزواج ليس لدييف شإف نساء ا

 ليس ىناؾ فروقا في جودة الحياة عمى وفؽ متغير العمر.
ورا بجودة الحياة عقؿ شأمالت اىناؾ فروؽ في جودة الحياة وفؽ متغير العمؿ ، فالنساء الع

 مف ربات البيوت .
 باإليجابية .إف سموؾ االجتماعي لمنساء المتأخرات عف الزواج يمتاز 

روؽ في السموؾ االجتماعي لمنساء المتأخرات عف الزواج عمى وفؽ متغير العمؿ فال توجد 
  .والعمر

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف جودة الحياة و السموؾ االجتماعي لدى النساء المتأخرات 
 (  714عف الزواج ) بشري عناد مبارؾ ، ) د س( : 
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 ، ريما عزام خميل ، فمسطين ، دس. دراسة محمد أحمد شاهين -19
عنواف الدراسة : دور خدمات الرفاه االجتماعي التأىيمية في تحسيف جودة الحياة لدى أسر 

 المعوقيف عقميا في القدس مف وجية نظر الوالديف.
جتماعي التأىيمية في تحسيف ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دور خدمات الرفاه اإل

المعوقيف عقميا في القدس مف جية نظر الوالديف ، و تكونت عينة جودة الحياة لدى أسر 
( مف أولياء أمور المعوقيف عقميا المعروفيف لمكتب الرفاه االجتماعي في 204) الدراسة مف

، اختيروا بطريقة العينة العشوائية  2011/2012القدس الذيف يتمقوف خدمات تأىيمية لمعاـ 
ستبانة التي الوصفي القائـ عمى وصؼ الواقع مف خالؿ اإلالطبقية استخدمت الدراسة المنيج 

عتبارىا مناسبة إصممت األغراض الدراسة ، و تمتعت بدالالت صدؽ و ثبات تسمح ب
أظيرت النتائج أف الدرجة كمية لجودة الحياة لدى أسرة المعوؽ عقميا مف  ألغراض الدراسة 

( ، و أف مجاؿ  %66.8)  الوالديف كانت متوسطة ، و بنسبة مئوية بمغت جية نظر
اإلرشاد و الصحة النفسية حصؿ عمى أعمى درجة في جودة الحياة ، يميو مجاؿ التوعية 
بالحقوؽ ، ثـ المجاؿ االجتماعي ، و أخيرا المجاؿ اإلقتصادي الذي حصؿ عمى أدنى درجة 

 في جودة الحياة .
ستوى الداللة ائية عند مكما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحص

(0.05≥ α في درجة جودة الحياة لدى أسرة المعوؽ عقميا مف وجية نظر الوالديف تبعا )
االختالؼ الجنس لممعوؽ في مجاؿ االجتماعي ، و مجاؿ اإلرشاد و الصحة النفسية ، 
ومجاؿ االقتصادي ، بينيا كانت ىذه الفروؽ ذات داللة في مجاؿ التوعية بالحقوؽ و لصالح 

 اإلناث 
و بينت النتائج عد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة جودة الحياة لدى أسرة 

ؿ االجتماعي المعوؽ عقميا مف جية نظر الوالديف تبعا االختالؼ عمر المعوؽ في مجا
رشاد و الصحة النفسية ، ومجاؿ التوعية بالحقوؽ ، بينما كانت ىذه الفروؽ دالة مجاؿ اإلو 
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يث كمما تقدـ العمر المعوؽ عقميا ، كمما كانت جودة الحياة لديو في مجاؿ االقتصادي ، بح
قؿ مف جانب االقتصادي ، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أ

درجة جودة الحياة لدى أسرة المعوؽ عقميا مف جية نظر الوالديف تبعا االختالؼ درجة 
األسرة ، وولي األمر ) األب / األـ ( في  اإلعاقة ، وعدد المعوقيف في البيت ، و دخؿ

 جميع المجاالت .    
 دراسة عمي مهدي كاظم ، عبد الخالق نجم البهادلي ، سمطنة عمان ، دس. -20 

 عنواف الدراسة : جودة الحياة لدى طمبة الجامعة العمانييف و الميبييف ، دراسة ثقافية مقارنة.  
استيدفت الدراسة معرفة مستوى جودة الحياة لدى طمبة الجامعة في كؿ مف سمطانة 

عماف ( ، و النوع ) ذكر ، أنثى (، عماف و الجماىيرية الميبية ودور متغير البمد ) ليبيا ، 
نساني ، عممي ( في جودة الحياة التي تـ قياسيا ذات ستة أبعاد ، وطبيعة إالتخصص ) و 

جودة الحياة و كؿ مف دخؿ األسرة و المعدؿ التراكمي . و لتحقيؽ ذلؾ العالقة بيف أبعاد 
طالبا  400( عمى  2006و كاظـ ، طبؽ مقياس جودة الحياة لطمبة الجامعة ) منسي 

مف عماف ( ، وقد اشارت النتائج بشكؿ عاـ إلى أف  218مف ليبيا ، ومف  182طالبة ) و 
أبعاد الجودة الحياة ىما : جودة الحياة مستوى جودة الحياة كاف مرتفعا في بعديف مف 

األسرية و االجتماعية ، و جودة التعميـ و الدراسة ، و متوسط في البعديف ، ىما : جودة 
يضا ، ىما جودة أالصحة العامة ، و جودة الشغؿ وقت الفراغ ، ومنخفض في بعديف 
د تأثير داؿ إحصائيا الصحة النفسية و جودة الجانب العاطفي . كما أشارت النتائج إلى وجو 

في متغير البمد ، و النوع ، وفي التفاعؿ الثنائي بيف النوع التخصص ، وفي التفاعؿ الثالثي 
بيف البمد و النوع و التخصص عمى جودة الحياة ، حيث كاف الطمبة الميبييف أعمى في جودة 

ودة في جودة الصحة العامة ، وجودة العواطؼ ، في حيف كاف الطمبة العمانييف أعمى في ج
شغؿ وقت الفراغ و إدارتو ، وأما في متغير النوع فقد كاف الذكور أعمى في جودة الصحة 

تو . أما عالقة بيف دخؿ األسرة العامة ، وجودة العواطؼ جودة شغؿ وقت الفراغ و إدار 
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المعدؿ التراكمي و أبعاد جودة الحياة ، فقد كانت غير دالة مع الدخؿ ، و دالة مع المعدؿ و 
تماعية ، وجودة شغؿ وقت الفراغ ىما : جودة الحياة السرية و االج التراكمي في بعديف

دارتو .و   ا 
 االتصال التنظيمي :ب متعمقة دراسات -ب

 . 2007دراسة بن داود ، قسنطينة ، -1
 عنواف الدراسة : فعالية االتصاؿ التنظيمي في المؤسسة العمومية الجزائرية .

 في الباحثيف و العمماء مف الكثير تناولو موضوع حوؿ الراىنة الدراسة تدور
 يعتبر فاالتصاؿ االتصاؿ، اإلجتماع عمـ وحتى تنظيـ و إدارة مف مختمفة اختصاصات

 ختمؼا ميما المنظمات جميع في ضروري فيو ، المختمفة اإلدارية بأبعادىا العممية عصب
 ففعاليتو .منو جزء ىي بؿ الكؿ، المجتمع عف منعزلة ليست التنظيمات ىذه ونشاطيا، نوعيا
عمى  القدرة لممدير تتوافر أف يجب إذ التنظيمية، األىداؼ تحقيؽ في الوسائؿ أكثر مف تعد

وبالسرعة  بوضوح والمعمومات البيانات لوصوؿ ضمانا الحديثة االتصاؿ وسائؿ إستخداـ
 إضافة والتعميمات، لمقرارات تقبميـ بمدى يتعمؽ فيما العماؿ ىتماـا يثير أنو كما المناسبة،
 نوع ايجاد في تساىـ العممية المؤسسة،وىذه داخؿ وشكاوييـ لمشاكميـ اإلدارة تقبؿ إلى مدى

 قرارات تخاذا لىإ يؤدي الذي تعاوني جو إشاعة وبالتالي . والعماؿ االدارة بيف مف العالقة
 في التنظيمي االتصاؿ وفعالية أىمية تتضح ىنا ومف .األىداؼ تحقيؽ ثـ مشتركة ومف

 تحقيؽ إمكانية ىو ىنا ييمنا فما الصناعية، في المؤسسة البشرية الموارد وتنمية تسيير
 جميع في فًعاؿ يكوف أف اإلتصاؿ بفعالية ىنا ، وأقصد والعماؿ اإلدارة بيف إتصالية فعالية

 ىذه جاءت فقد عميو و ... المشترؾ والتبادؿ اإلستمرارية والوضوح ويحقؽ اإلتجاىات
 المؤسسة مدى اىتماـما   :وىو رئيسي تساؤؿ حوؿ تدور محددة اشكالية لتثير الدراسة
 فعالية موضوع أف كما .؟ اإلتصالية الفعالية شروط بتحقيؽ الدراسة محؿ الصناعية العمومية
 منسجما نسقا يمثؿ كما أنو التنظيمي، الييكؿ عمييا يرتكز التي الدعائـ أحد يمثؿ اإلتصاؿ
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 إنجاح في العامميف بدورىـ يحسس كما المختمفة، المستويات بيف المعمومات نقؿ في خاصة
 .أجميا مف المؤسسة قامت التي المشاريع كافة

 العمومية المؤسسة إىتماـ مدى وىو أساسي ىدؼ تحقيؽ إلى الدراسة وتسعى
براز أىمية والعماؿ، اإلدارة بيف االتصالية الفعالية شروط بتحقيؽ الصناعية  في االتصاؿ وا 
 والوسائؿ وخصائصو االتصاؿ أنماط عف الكشؼ كذلؾ .أىدافيا في تحقيؽ ودوره المؤسسة
حتوت العممية في المتبعة القنوات وكذلؾ  وثالث رئيسية فرضية عمى الدراسة االتصالية، وا 

 الدراسة محؿ الصناعية العمومية المؤسسة تيتـ :األتي النحو عمى جاءت فرعية، فرضيات
 االتصالية؟ الفعالية بشروط

قتراحات بأراء عمـ عمى اإلدارة كانت فعاال،كمما الصاعد االتصاؿ كاف كمما 1-  وتوجييات وا 
 .العماؿ

 .لمعماؿ واألوامر والتعميمات القرارات نقؿ عمى تعمؿ النازؿ االتصاؿ فعالية 2-
ذا .التنظيمي المناخ تدعيـ إلى يؤدي الفعاؿ األفقي االتصاؿ 3-  فصوؿ عف تحدثت وا 

 الفصؿ في المقدمة والخاتمة، تناولت إلى باإلضافة فصوؿ خمس عمى إحتوت فقد الدراسة،
 وشكؿ(التنظيـ إلى التنظيـ)وظيفة فيو فتطرقت الثاني الفصؿ ذكره،أما سبؽ ما كؿ األوؿ

 إلى إضافة ومبادئو، أنماط التنظيـ المنظمة، وظائؼ كذلؾ غير الرسمي، والتنظيـ الرسمي
 االتصاؿ فعالية فيو والذي تناولت الثالث الفصؿ ليأتي التنظيمي الفكر في االتصاؿ نظريات
 ثـ شبكاتو، وسائمو، ، أنواعو، وظائفو لالتصاؿ،أىدافو، عاـ بمدخؿ ستيمتواالمؤسسة،ف داخؿ
الشطر  يأتي ثـ المؤسسة الجزائرية في خاصة االتصاؿ ومعوقات مشاكؿ عرضنا ذلؾ بعد

 والمشاركة اإلدارية، تالمجاال في االتصاؿ أىمية إلى التطرؽ تـ أيف الفصؿ، ىذا مف الثاني
 ودوره الجزائرية، في المؤسسة ومميزاتو وطرقو االتصاؿ ووسائؿ أىداؼ القرارات، إتخاذ في
 الفصؿ وجاء ...وفعالية االتصاؿ خصائص إلى باإلضافة اإلنسانية، العالقات إرساء في

 طبؽ ،حيث المستخدـ لمدراسة،مجاالتيا الثالث،المنيج المنيجية اإلجراءات ليتضمف الرابع
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 فقد العينة، أما .البيانات لجمع األدوات مف مجموعة الدراسة استخدمت وقد الوصفي، المنيج
 الخامس الفصؿ وفي .الدراسة مجتمع تجانس لعدـ وذلؾ العشوائية، الطبقية العينة طبقت
 التي النتائج و مف جممة .االستمارة أسئمة خالؿ مف جمعيا تـ التي البيانات وتحميؿ عرض
 :نذكر الفرعية الفرضيات ضوء في الدراسة إلييا توصمت

 بعض آالفي التنظيمية، المستويات كافة إلى المعمومات بإيصاؿ تيتـ ال اإلدارة أف -
 .األحياف

 .العماؿ إلى اإلدارة مف تاوالقرار  المعمومات وصوؿ سرعة عدـ كذلؾ -
 وتسيير العمؿ مشاكؿ لمناقشة والعماؿ اإلدارة بيف الدورية اإلجتماعات عقد عدـ -

 .األولى الفرضية تحقيؽ عدـ وبالتالي ،المؤسسة
بيف  المسافة وبعد اإلداري، التسمسؿ طوؿ إلى راجع ذلؾ باإلدارة، العماؿ اتصاؿ صعوبة -

 .الطرفيف
 المؤسسة في السائدة االتصاؿ أساليب عف العماؿ رضا وعدـ لمعماؿ، اإلدارة احتراـ عدـ-

 .الثانية الفرعية الفرضية صدؽ عدـ كذلؾ
 .المشتركة والمصالح لموظائؼ نتيجة حسنة، العماؿ بيف العالقات -
 .التنظيمية األقساـ باقي في الزمالء بيف االتصاؿ إمكانية -
 .التنظيمية والمستويات األقساـ مختمؼ بيف التعاوف أىمية -

 : العامة النتائج جممة ومف .الثالثة الفرضية صدؽ وبالتالي
 اتخاذ عمى إشراكيـ وكذلؾ العمؿ، بشؤوف يتعمؽ ما بكؿ العماؿ إعالـ اإلدارة مف يتطمب -

 ضعؼ مف يشكو النازؿ فاالتصاؿ، الرسمي االتصاؿ قنوات أىـ النازؿ فاالتصاؿ القرارات
 .الدنيا لممستويات المعمومات بتدفؽ تسمح وال انفتاحا أقؿ ، وقنواتو نسبي

 لمتعبير لمعماؿ الفرصة إتاحة بعدـ وذلؾ الصاعد، لالتصاؿ اىتماـ أي تبدي ال اإلدارة أف -
 .أرائيـ عف
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والعمؿ  التعاوف روح وتقوية اإلنسانية، العالقات تكويف في إيجابي دور لو فقياأل االتصاؿ -
 إلى لموصوؿ والتوضيحات االقتراحات وتبادؿ الوحدات مختمؼ بيف التنسيؽ كذا و.الجماعي

 ومجموعة بخاتمة متبوعة اإلقتراحات و التوصيات تأتي ىذا إلى باإلضافة. المشاكؿ حموؿ
 والمالحؽ . المراجع

 . 2008دراسة بوعطيط جالل الدين ، قسنطينة ،  -2
 تصاؿ التنظيمي و عالقتو باألداء الوظيفي.عنواف الدراسة : اإل

واألداء  التنظيمي االتصاؿ بيف العالقة دراسة خالؿ مف إلييا المتوصؿ النتائج مف انطالقا
موضوع  أف العمـ ومع ، عنابة( )والية سونمغاز بمؤسسة المنفذيف العماؿ لدى الوظيفي

 خدماتية أو إنتاجية منظمة ألي التنظيمية العممية ضمف ميـ موضوع التنظيمي تصاؿاإل
 المؤسسة أىداؼ تحقيؽ في الوظيفي أدائيـ خالؿ مف كبير دور لمعماؿ أف عتبارإكانت وب

 وأداء التنظيمي االتصاؿ بيف العالقة ىذه طبيعة عمى الوقوؼ الضروري مف الباحث انو وجد
 واختبارىا الدراسة فرضيات بوضع الباحث قاـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ العماؿ الوظيفي،
 المحكميف األساتذة مف مجموعة عمى عرضيا بعد بحث كأداة اعتمدت بتصميـ استمارة

عادة التطبيؽ طريقة ثباتيا بإتباع واختبار  ."بيرسوف " االرتباط معامؿ باستخداـ التطبيؽ وا 
 :يمي كما الدراسة نتائج جاءت ولقد

كؿ  وأىمية سونمغاز مؤسسة داخؿ والصاعد النازؿ االتصاؿ نمطي وجود عف الكشؼ تـ -
 .والعماؿ اإلدارة بيف المعمومة وانسياب لممؤسسة التنظيمية السيرورة تحقيؽ في نمط

 واألداء النازؿ االتصاؿ بيف متوسطة موجبة ارتباطيو عالقة وجود لىإ التوصؿ تـ -
 .المنفذيف العماؿ الوظيفي لدى

 لدى الوظيفي واألداء الصاعد االتصاؿ بيف متوسطة موجبة ارتباطيو عالقة وجود كذلؾ -
 .الدراسة عينة
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 داءواأل التنظيمي االتصاؿ بيف عالقة وجود في العامة الفرضية تحقؽ عمى يؤكد وىذا
 .المنفذيف العماؿ لدى الوظيفي

 في االقدمية التعميمي، المستوى السف، ب ) الخاصة الصفرية لمفرضيات بالنسبة أما -
 عدـ عف الكشؼ تـ فقد2 كا مقياس باستخداـ اإلحصائية المعالجة نتائج مف العمؿ( وانطالقا

 ىذه تحقؽ يعني مما المنفذيف لمعماؿ الوظيفي األداء عمى المتغيرات ليذه تأثير وجود
 .الفرضيات

 . 2008دراسة كتفي عزوز ، باتنة ،  -3 
 دارة المدرسية الجزائرية و عالقتو بالرضا الوظيفي.عنواف الدراسة : االتصاؿ في اإل

االتصاؿ في اإلدارة المدرسة و مستوى كشفت الدراسة الحالية عف طبيعة العالقة بيف عممية 
أستاذ التعميـ المتوسط ، و أثر الخصائص الفردية ألفراد العينة عمى  ىالرضا الوظيفي لد

ىذه العالقة ، مف خالؿ دراسة ميدانية ببعض متوسطات والية مسيمة ، و تمخصت مشكمة 
 الدراسة في سؤاليف ىما :    

دارة المدرسية و درجة اإلحصائية بيف عممية االتصاؿ في اإلىؿ توجد عالقة ذات داللة  -1
 الرضا الوظيفي لدي أساتذة التعميـ المتوسط .  

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة تعزى لمخصائص الفردية ) الجنس  -2
يري ، المنصب ، الخبرة ، الدخؿ الشيري ( ؟ و بعد استعراض الدراسات السابقة التي متغ

 الدراسة خاصة في ميداف التعميـ عامة صيغت فرضيات الدراسة التالية : 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية االتصاؿ في اإلدارة المدرسية و مستوى  -1

 الرضا الوظيفي لدي أساتذة التعميـ المتوسط .  
، الفردية ) الجنسنة تعزى لمخصائص توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العي -3

 المنصب ، الخبرة ، الدخؿ الشيري ( .
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ع المنيج الوصفي التحميمي و بعد تحميؿ متغيراتيا نظريا ، و تطبيقيا ميدانيا عمى عينة تبوا
و أستاذة بواسطة أداة أعدت ليذا الغرض تتكوف مف استبياف لقياس  اأستاذ 351تتكوف مف 

ارتبطت ىذه الدراسة باإلدارة المدرسية الجزائرية  عممية االتصاؿ ، ومقياس لمرضا الوظيفي و
مف خالؿ نصوص التشريع المدرسي الجزائري الذي ينظـ عممية االتصاؿ و يحدد مياـ 
اإلدارة المدرسية ، وبعد تفريغ البيانات و معالجتيا بالحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ) 

SPSS  : تـ التواصؿ إلى النتائج التالية ) 
مستوى مستوى ة االتصاؿ في اإلدارة المدرسية و : توجد عالقة ارتباطيو موجية بيف عمميأوال 

 الرضا الوظيفي لدي أساتذة التعميـ المتوسط .
مستوى اؿ في اإلدارة المدرسية و ثانيا : توجد عالقة ارتباطيو موجية بيف عممية االتص

 مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة .
ه الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة تعزي إلى ثالثا : أظيرت ىذ

( مع 0.01الخصائص الفردية في عممية االتصاؿ أو الرضا الوظيفي عند مستوى الداللة )
( تعود إلى الرضا عف عممية التفتيش أو رضا  0.05وجود فروؽ قميمة عند مستوى الداللة ) 

ستاذ و كذلؾ الرضا عف العالقة و ىذا االختالؼ يعود إلى عف العالقة التي تربط بيف األ
 أسباب ذاتية لكؿ أستاذ حسب نظرتو لعممية الرضا في حد ذاتيا . 

 . 2008دراسة أحمد فتحي أبو الكريم و سالمة يوسف طناش ، األردن ،  -4 
االردنية عنواف الدراسة : فاعمية االتصاؿ االداري لدى القيادات األكاديمية في الجامعات 

 الرسمية.
 في األكاديمية القيادات لدى اإلداري االتصاؿ فاعمية درجة تعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 ىناؾ كاف إذا فيما وتعرؼ ،2004/2005لمعاـ الدراسي  الرسمية األردنية الجامعات
 والمستوى والكمية، )الجنس، لمتغيرات تبًعا اإلداري االتصاؿ فعالية درجة في اختالؼ
 ُ   .االتصاؿ اإلداري فاعمية استبانة تطوير تـ الدراسة ىدؼ ولتحقيؽ والجامعة(. اإلداري،
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 القيادات مف ممثمة عينة عمى وثباتيا صدقيا مف التأكد تـ أف بعد الدراسة أداة طبقت
 ( 18 ) منيـ أفراد ( 306 ) أفرادىا عدد بمغ إذ الرسمية؛ الجامعات األردنية في األكاديمية

 البيانات جمع وبعد .قسـ أكاديمي رئيس  ( 215 )و عميًدا  ( 73 )و رئيس نائب / رئيًسا
 التبايف وتحميؿ المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات باستخداـ تحميميا تـ والمعمومات
  .البعدية لممقارنات شيفيو واختبار األحادي

 القيادات لدى اإلداري االتصاؿ فاعمية في متوسطة درجة وجود الدراسة نتائج بينت
 وتوصيؿ لالتصاؿ المناسب التوقيت :مجاالت في األردنية الرسمية الجامعات في األكاديمية
 الدراسة نتائج بينت بينما .واألداة ككؿ الراجعة؛ والتغذية والمشاركة؛ واالىتماـ المعمومات؛

االتصاؿ؛  نظاـ ووضوح انفتاح  :مجاالت في وذلؾ االتصاؿ فاعمية في عالية درجة وجود
 الدراسة نتائج بينت وقد ، المناسبة االتصاؿ وسيمة واختيار المعمومات؛ وحجـ ومصداقية

 األكاديمية القيادات لدى اإلداري االتصاؿ فاعمية تقدير إحصائية في داللة ذات فروؽ وجود
 ذات فروؽ وجود عدـ بينت النتائج بينما اإلدارية، ولمستوياتيـ األكاديمية، لكمياتيـ تعزى
 .فييا تخرجوا التي ولمجامعة لجنسيـ، تعزى إحصائية داللة
 .2010دراسة هند كابور ، دمشق ،  -5

عنواف الدراسة : ميارات اتصاؿ المدير بمعمميو مف وجية نظر المعمـ وعالقتيا بكفاءة 
تعميـ المعمـ الذاتية ، دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشؽ الرسمية ، الحمقة األولى ، 

 أساسي.
 والمعمـ مف المدير بيف االتصاؿ ميارات ممارسة مدى عمى التعرؼ إلى البحث ىدؼ

 ) العينة حجـ بمغ .المعمـ لدى الذاتية الكفاءة مفيوـ تكويف عمى ذلؾ وأثر المعمـ، نظر وجية
 -أساسي تعميـ -األولى مدارس الحمقة سبع مف عشوائياً  اختيارىـ تـ ومعممة، معمماً  ( 115
 .دمشؽ لمدينة الجغرافية المناطؽ يمثموف
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 االتصاؿ بيف ميارات مقياس :األولى :استبانتيف عمى دراستيا في الباحثة واعتمدت
 اآلتية تناولت الميارات محاور، أربعة عمى وزعت بندًا، ( 60 ) مف تكوف والمعمـ، المدير
 .القراءة ميارة -الكتابة  ميارة – االستماع ميارة – المحادثة ميارة :الترتيب عمى

 تألؼ Jerusalem and Schwarzwr1986)لػ ) العامة الذاتية الكفاءة مقياس :والثانية
 إمكانية اختيار المفحوص مف فييا يطمب بنود، عشرة مف األصمية صيغتو في المقياس
 .غالبًا،دائما (  نادرًا، )ال، مف يبدأ متدرج وفؽ اإلجابة

 البحث وأشار .البحث بمنيج المتبعة العممية الطرؽ وفؽ المقياسيف وثبات صدؽ حسب وقد
 والمعمـ؛ المدير االتصاؿ بيف ميارات مستوى بيف إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى

 .لممعمـ الذاتية الكفاءة ومستوى
 . 2011دراسة مزيان بشرى ، وهران ،  -6

عنواف الدراسة : العالقة بيف أساليب القيادة و أنماط االتصاؿ لدى مدراء المدارس الثانوية 
 .األساتذةمف وجية نظر 

 لدى مدراء االتصاؿ وأنماط التربوية القيادة أساليب بيف العالقة إيجاد إلى الدراسة ىذه ىدفت
 دراستنا لإلشكاليات خالؿ مف وذلؾ تممساف بمدينة األساتذة نظر وجية مف الثانوية المدارس
 :التالية

المدارس  مديري لدى االتصاؿ وأنماط التربوية القيادة أساليب بيف عالقة توجد ىؿ  -
 ؟ األساتذة نظر وجية مف تممساف مدينة في الثانوية

نظر  وجية مف االتصاؿ وأنماط التربوية القيادة أساليب عالقة في اختالؼ ىناؾ ىؿ  -
 ؟ التدريسية خبرتيـ حسب األساتذة

نظر  وجية مف االتصاؿ بأنماط التربوية القيادة أساليب عالقة في اختالؼ ىناؾ ىؿ  -
 ؟ الجنس حسب األساتذة
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 :التالية الفرضيات بتبني الباحثة قامت وعميو
المدارس  مديري لدى االتصاؿ وأنماط التربوية القيادة أساليب بيف عالقة ىناؾ توجد -1

 .األساتذة نظر وجية مف تممساف مدينة في الثانوية
المدارس  مديري لدى االتصاؿ بأنماط التربوية القيادة أساليب عالقة في اختالؼ يوجد ال -2

 .الجنس حسب األساتذة نظر وجية مف تممساف مدينة في الثانوية
المدارس  مديري لدى االتصاؿ وأنماط التربوية القيادة أساليب عالقة في اختالؼ يوجد ال -3

 .التدريسية خبرتيـ حسب األساتذة نظر وجية مف تممساف مدينة في الثانوية
  مف مكونة الدراسة مجتمع مّمثمة المنتظمة العشوائية طريقةبال العينة اختيار تـ و
 مف % 29.11 نسبتيا تّمثؿ الكبرى تممساف بمدينة الثانوية المدارس مف وأستاذة أستاذا152

 .مجتمع الدراسة
 . 2011لكحل وهيبة ، عنابة ، دراسة  -7 

 النفسدراسة بعض العوامؿ البيداغوجية و طالب محاولة ل-االتصاؿ البيداغوجي أستاذ
 واجتماعية.
  ، يالبيداغوج االتصاؿ عممية عمى الضوء تسميط الدراسة ىذه في الباجث حاوؿ لقد

 ) كفاءة بيداغوجية عوامؿ منيا ، عوامؿ عدة نجاحيا في تتدخؿ و عممية معقدة تعتبر التي
 االحتراـ و الطالب ) دافعية اجتماعية نفسو عوامؿ منيا و ( ، الوسائؿ التعميمية ، االستاذ

 .المتبادؿ(
 طبيعتو ، ) أىدافو ، جية  مف لالتصاؿ النظري التراث إلى تطرؽ العممية ىذه لفيـ و

 ، أىميتو ) أخرى جية مف البيداغوجي االتصاؿ إلى ( و ... شبكاتو و أنواعو عناصره و و
 خطوتو ... ( و عناصره و مبادئو و ، تصنيفاتو ، أىدافو
 عمـو عدة تداخؿ و لتعقدىا نظرا و ، البيداغوجية ، االتصالية لمعممية الجيد الفيـ و

 ىما طرفاىا فأل و ، أخرى جية مف التربية عمـ و جية مف االتصاؿ عمـ فيدخؿ فييا ، فييا
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 جيدا العالقة ىذه لفيـ و ، النفس عمـ فييا فيتدخؿ ، عالقة بينيما تربط الطالب و و األستاذ
 ...( األستاذ خصائص و ، األساتذة أنواع ، أدواره ، األستاذ إلى تطرقنا ،
قد  و ( احتياجاتو و ،لديو الفكرية البنية و ،الجيد الطالب صفات ، الطمبة أنواع ) الطالب و

 . التعميمية الوسائؿ و ، األستاذ كفاءة مف البيداغوجية العوامؿ فعالية الميدانية الدراسة أثبتت
 ىذا بيف المتبادؿ االحتراـ و الطالب دافعية مف اجتماعية -النفسو العوامؿ فعالية كذلؾ
 البيداغوجي تصاؿاإل عمى المساعدة في العوامؿ ىذه أىمية رغـ لكف و. و األستاذ األخير
 أخرى عوامؿ فيناؾ ، الجزائرية الجامعة في كميا متوفرة غير ىذه العوامؿ أف إال ، الفعاؿ
 ، التعميمية الوسائؿ توفر عدـ و الطالب و لألستاذ الشخصية كالجوانب ، العوامؿ ىذه تعيؽ

 . األستاذ إعداد مشاكؿ و لمطالب و االقتصادية المعيشية الظروؼ
 . 2012المطرفي ، جامعة أم القرى ،  يربج سعد دراسة ذياب -8

 المدارس االبتدائية رييمد ى ومعوقاتيا اإلداري أساليب االتصاؿ فاعمية  :: الدراسة عنواف
 .المعمميف نظر المكرمة مف وجيو مكة مدينة في

 :الدراسة  أهداف
 في المدارس االبتدائية ري مد ى اإلداري االتصاؿ أساليب فاعمية درجة عمى التعرؼ -1

 المكرمة مكة مدينة
 .المعمميف وجيو نظر مف
 المدارس في اإلداري االتصاؿ أساليب فاعمية مف تحد التي المعوقات عمى التعرؼ -2

 .مكة المكرمة مدينة في اإلبتدائية
 في اإلداري االتصاؿ أساليب زيادة في تسيـ أف يمكف بتوصيات الخروج محاولة -3

 .المدرسة
فاعمية  حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات بيف اإلحصائية الداللة ذات العالقة توضيح -4

 .اإلداري االتصاؿ
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 المدير مع العمؿ نوات س ،عدد الخبرة ، ) المؤىؿ :التالية لمتغيرات تعزى أف يمكف والتي
 .الحػػالي( 

 لطبيعة المناىج أنسب  باعتباره التحميمي الوصفي المنيج الباحث اعتمد  :المدرسة منيج
 .وأىدافيا الدراسة

 التكرارات والنسب داـتخاس تـ كما المعمومات لجمع أداةً  استبانة عدادا ـت  :الدراسة أداة
 وتحميؿ بيرسوف( وتحميال االرتباط )معامؿ المعياري واالنحراؼ .الحسابي والمتوسط المئوية
 .األحادي التبايف

 :الدراسة نتائج برزأ
 آراء أىمية يدركوف المكرمة مكة مدينة في االبتدائية المدارس رييمد أف النتائج أظيرت -1

 .االجتماعات أثناء النقاش في مف خالؿ إشراكيـ المعمميف
 المدارس االبتدائية مديري لدى االتصاؿ فاعمية درجة مالمح أبرز أف النتائج أظيرت  -2
 .الحاجة عند االتصاؿ سيولة المكرمة ىو مكة مدينة في
 المدارس االبتدائية مديري لدى المستخدمة أساليب االتصاؿ أبرز أف النتائج أظيرت  -3
 .لمعمميف المباشرة المقابالت المكرمة ىي مكة مدينة في
 لدى اإلداري أساليب االتصاؿ فاعمية مف تحد التي المشكالت أبرز أف النتائج أظيرت -4

 مف لكثير السرية في المبالغة في تمثؿ المكرمة مكة مدينة في المدارس االبتدائية مديري
 .المدرسة مدير أعماؿ

 عينة أفراد اتجاىات في فأقؿ 0.05 مستوى عند داللة ذات فروؽ وجود النتائج أظيرت  -5
 15 مف الدراسة الذيف خبراتيـ عينة أفراد واتجاىات سنوات 5 مف أقؿ الذيف خبراتيـ الدراسة
 5مف أقؿ خبراتيـ الدراسة الذيف عينة أفراد لصالح ةيالشفاف فاعمية أسموب حوؿ وأكثر سنة

 .سنوات
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 :التوصيات أىـ
 لكثير السرية في المبالغة بعدـ المكرمة مكة مدينة في المدارس االبتدائية رييمد توعية -
 .المدرسة مدير أعماؿ مف
 المكرمة مكة مدينة في المدارس االبتدائية مديري بيف العالقة تعزيز العمؿ عمى -

  .ومعممييـ
 القرارات اتخاذ في المكرمة مكة مدينة في االبتدائيةالمدارس  معممي بإشراؾ ىتماـاإل -

  .الميمة
 في االبتدائية لمدارس لعمؿ الخبرة أصحاب مف المدارس يري مد اختيار عمى العمؿ -

 .المكرمة مكة مدينة
 التعميق عمى الدراسات السابقة : -ج

 ، والمحمية العربية و منيا األجنبية السابقة الدراسات مف العديد مف خالؿ تطرقنا إلى
واقع  ما تناولت ومنيا أخرى بمتغيرات وعالقتو االتصاؿ التنظيمي تناولت ما منيا نجد

 مف الدراسات مف يوجد كما رات أخرى ،يعالقتو بمتغ إلىاالتصاؿ التنظيمي دوف التطرؽ 
 أف الدراسات ليذه استعراضنا خالؿ مف ويالحظ ، أخرى بمتغيرات جودة الحياة متغير ربطت
 : التالي النحو عمى توضيحو ويمكف الحالية دراستنا مع واالختالؼ التشابو بعض ىناؾ

 كؿ موضوع طبيعة حسب السابقة الدراسات أىداؼ وتعددت اختمفت من حيث األهداف : -
  .دراسة

 وىدفت أخرى بمتغيرات ربطو دوف االتصاؿ التنظيمي متغير لىإتطرقت  دراسات توجد
 ،) 2007 (بن داودلمعرفة درجة فعالية االتصاؿ التنظيمي في العينة المبحوثة كدراسة 

 . (2008) ودراسة أحمد فتحي أبو الكريم (2012) ذياب سعد جبير المطرفي ودراسة
 كمتغير وأخرى مستقؿ كمتغير االتصاؿ التنظيمي متغير لىإتطرقت  دراساتوتوجد 

 (2008)كتفي عزوز،ودراسة  (2010)هند كابوركدراسة ،بينيما العالقة إلختبار تابع
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ودراسة  (2010) مزيان بشرىودراسة  ، (2008) بوعطيط جالل الدين،ودراسة 
 تصاؿ التنظيمي كمتغير تابع.التي عالجت اإل Rober Son (2001)روبيرسون

لى جودة الحياة دوف ربطو بمتغيرات أخرى حيث ىدفت ىذه إتوجد دراسات تطرقت 
 رغداء عمي نعيسةلى قياس مستوى جودة الحياة لدى العينة المستيدفة كدراسة إالدراسات 

 محمد عمر محمد أبو الرب، ودراسة (2014) زعطوط رمضان، و دراسة (2012)
 Elanore Blineaايالنوربمينيا و دراسة  (دس) عمي مهدي كاظم، ودراسة  (2013)
(2014). 

 تابع كمتغير وأخرى مستقؿ كمتغير جودة الحياة متغير لىإتطرقت  دراساتوتوجد 
،  Aymeline Pousseau  (2014)ايميمين بوسوالعالقة بينيما ، كدراسة  الختبار
، (2010) خميس ايمان أحمد، و دراسة  (2011) عطاف أبو غالي واخرونودراسة 
، ودراسة  (دس) بشرى عناد مبارك، ودراسة  (2010) اهلل الحمصاسماعيل عبد ودراسة 

أمينة ، ودراسة  (دس) محمد أحمد شاهين و اخرون، ودراسة  (2014) بوعيشة أمال
،  (2013) شيخي مريم، ودراسة  (2013) فؤاد عيد الجوالدة، ودراسة  (2013)حرطاني 
محمد عبد اهلل الضامن و سة ودرا،  (2006) منذر عبد الحميد الضامن و اخرونودراسة 

محمد ، ودراسة  (2006) خرونأعبد الحميد سعيد حسن و ، ودراسة  (2006) خرونأ
 .(2006) خرونأسهيمة محمد عباس و ، ودراسة   (2009) السعيد أبو حالوة

  : العينةمن حيث 
األساتذة القيادات األكاديمية وطمبة الجامعة و  مف مختمفة بعينات الدراسات اىتمتلقد 

اىقيف و ذوي االحتياجات الخاصة الجامعييف ومديري المدارس االبتدائية و الثانوية و المر 
النساء ادية وكذى معممات رياض األطفاؿ و األمراض المزمنة وعماؿ القطاعات االقتصو 

 المتأخرات عف الزواج . 
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 في والمتمثمة المبحوثة العينة في الحالية دراستنا مع اتفقت عربية واحدة دراسة وجود
: ميارات اتصاؿ بعنواف) 2010(، هند كابوردراسة  دراسة وىي معممي التعميـ االبتدائي

 لدراسات وجود ال لكفو  ،المدير بمعمميو مف وجية نظر المعمـ وعالقتيا بكفاءة المعمـ الذاتية
  . العينة نفس لدى باالتصاؿ التنظيمي وجودة الحياة اىتمت

 يتفؽ ما وىو العشوائية الطريقة عمى اعتمدت الدراسات فمعظـ العينة اختيارطريقة  أما
 . الحالية دراستنا مع
 : المستخدم المنهج حيث من

 المنيج تبنتلى االتصاؿ التنظيمي و جودة الحياة إالتي تطرقت  الدراسات معظـف
 يتفؽ ما وىو المتغيرات بيف العالقة اختبارفي  األنسب المنيج يعتبر حيث التحميمي الوصفي

 . الحالية الدراسة أغراض مع
 :الدراسة أدوات حيث من

 والعينة الدراسة وأىداؼ الموضوع طبيعة حسب الدراسة أدوات وتنوعت اختمفتلقد 
 جاىزة مقاييس استخدـ مف الباحثيف مف نجد جودة الحياة  متغير قياسمل فبالنسبة ، المبحوثة
 قاـ مف ومنيـ المقاييس، ىذه بتعديؿ قاـ أو ، الصحة العالميةجودة الحياة لممنظمة  كمقياس
 فكؿ االتصاؿ التنظيمي لمتغير بالنسبة أما ، دراستيـ ألغراض تبعا خاصة أدوات بتصميـ
 سابقتيا عف الحالية الدراسة وتختمؼ.  دراستيـ ألغراض تبعا عداد مقاييسإب قامت الدراسات

  ، التنظيميمقياس االتصاؿ  أدوات تصميـ في
 : اإلحصائية األساليب حيث من

    الدراسة أىداؼ حسب وذلؾ الدراسات مف الكثير في اإلحصائية األساليب تشابيت
 ، و سبيرماف بيرسوف رتباطاإل معامؿ مجمميا في استخدمت والتي( المقارنة أو رتباطاإل)

 نحداراإل تحميؿ ستخداـإب فقامت الحالية دراستنا أما ،"ت" واختبار األحادي فايالتب تحميؿ
 . والمتعدداألحادي  التبايف وتحميؿ البسيط
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 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة مميزات
 بيف العالقةلى إ تطرقت التي الدراسات أولىحسب عمـ الباحث  الدراسة الحالية تعتبر

 . المحمي الصعيد عمى االتصاؿ التنظيمي وجودة الحياة لدى معممي التعميـ االبتدائي
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 تمييد:
ستمرار فيو ىيكميا الذي ال تستطيع اإل مكانة ىامة في المؤسسة التربوية تصاللإل

التنظيمي في انتقال التعميمات و األفكار الضرورية لصنع  تصاليساىم اإل حيث بدونو
ىتمام إالتماسك بين أفراد المنظمة لتسييل الوصول لمبتغى المنظمة ، ىذا ما جعميا تحظى ب

االتصال في  لىإكبير في السنوات األخيرة و بدأت تظير الدراسات المختمفة التي تعرضت 
حيث ساىمت نتائج الدراسات السابقة في مساعدة المؤسسات التربوية في  المدرسية اإلدارة

 تحقيق أىدافيا.
 : تصال التنظيمي المدرسيمفيوم ال  -1
 لغة: .1

من المصدر وصل و تعني : الصمة  االتصال مشتقةورد في لسان العرب أن كممة 
   (  45: 2008 كتفي عزوز،)  بموغ الغاية .و 

بمعنى عام أو مشترك من  common و معناىا  communisأما في المغة الالتينية
أو فكرة أو اتجاه أو  شيءكعممية يتضمن المشاركة أو التفاىم حول تصال ىذا تبين أن اإل

 ) 2011:13لكحل وىيبة ،  (سموك .
 اصطالحا : .2

لى اختالف القائمين عمى إال يوجد اتفاق حول تعريف موحد لالتصال و السبب يرجع 
 : ما يمي االتصال إلىومن التعاريف التي تعرضت ، دراسة ىذا المفيوم 

عرفو بعضيم بأنو " العممية  إذلى تعريف االتصال إولقد تعرض كثير من الباحثين 
  أو رمز منطوقة أو مكتوبة أو مصورة أو مرمزة  إشارةالتي تشمل نقل أو توصيل رسالة أو 

لى شخص معين أو جماعة بواسطة وسيمة أو أكثر من إ) من الرمز( من مصدر معين 
 (  2009،223وسائل االتصال عبر قنوات محددة ") نبيل سعد خميل ،
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االتصال بأنو الفعل الذي يتضمن نقل أو إرسال  charles  ،1958تشارلسوعرفو 
جميور معين عن طريق لى إإشارة أو رمز منطوق أو مكتوب أو مصور، من مصدر معين 

أو أكثر من الوسائل االتصالية التي تعمل كقنوات لمتواصل، وذلك بقصد التأثير  ما وسيمة
 (29، 2014في رأي أو فعل أو جميور أو مجموعة من الجماىير. ) بن موسى سمير، 

عمى أنو " العممية التي يتم بيا نقل التوجييات و المعمومات  محمد منير مرسيويعرفو 
فكار وما شابييا من شخص الخر أو من مجموعة ألخرى وىي عممية تتم عن طريقيا و األ

 (200، 1997احداث التفاعل بين األفراد ". ) محمد منير مرسي ، 
تصال ىو عممية نقل المعمومات أن اإل livian fredric ليفيان فريديكيري  و

 ( livian، 2001 :163لمحصول عمى تغيير سموك المستمم )
تصال بأنو اقامة عالقات بين شخص واخر، وأن (: اإل1978) عبد الوىاب ويعرف

 ليو خبرا ،أو فكرة ،أو احساسا ،أو تصورات حول الموضوع معين. )بن موسىإينقل 
 (29: 2014،سمير

نو يعني نقل أو توصيل و تبادل إتصال التربوي بصفة خاصة ، فوبالنسبة لمفيوم اإل
و الفنيين من كوادر العممية التربوية  اإلداريينالمعمومات و الحقائق التربوية و التعميمية بين 

ألغراض تحقيق الفيم المشترك و المتبادل بين المشرفين عمى ىذه العممية و القائمين بيا 
نبيل سعد خميل  (ة و فمسفتيا .لى تحقيق أىداف التربيإفعال بحيث يتم التوصل في النياية 

2009  :223( 
التعميمية من ار و المعمومات التربوية و و يعرف االتصال داخل المدرسة بأنو نقل لألفك

لى مجموعة من المعممين ، أو من إلى المعمم و العكس أو من المدير إمدير المدرسة 
       األسموب الكتابي لى مجموعة أخرى ، سواء بإلى المدير أو من المعممين إالمعممين 

       ، أو وسائل أخرى مختمفة بحيث يتحقق الفيم المتبادل بين أسرة المدرسة،الشفيي أو
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لى وحدة اليدف و الجيود ، بحيث تتحقق في إوينتج اقتناع من جانب المتصل بو بما يؤدي 
 )223:  2009نبيل سعد خميل  ( النياية أىداف المدرسة و فمسفتيا التربوية و التعميمية .

تصال التربوي ىم عممية نقل و استقبال المعمومات و البيانات و الفيم من مدير واإل
 لى أعضاء المجتمع المدرسي ، و ينبغي التأكيد عمى التفرقة بين نقل المعمومات إالمدرسة 

منيا نقل  البيانات و نقل الفيم ألن االتصال عممية معقدة و ليا أبعاد متعددة ، و و
لى المرسل اليو ، و منيا استقبال الرسالة و استيعابيا ، إالمعمومات و البيانات من المرسل 

تصال في العادة عمى ظن أن و منيا قبول الرسالة أو رفضيا ، و يستعمل اصطالح اإل
جميع المعمومات و البيانات المنقولة قد فيمت أو قبمت ، و يفترض مثال في المعمومات و 

لييم بمعنى أنيا فيمت و قبمت من إلى المعممين أنو قد تم توصيميا إانات التي ترسل البي
 )224: 2009نبيل سعد خميل ،  (ا قد يكون أو ال يكون صحيحا.ذجانبيم و ى

ومن بين التعاريف الميمة لالتصال في مجال التربية بصفة عامة واالدارة التعميمية 
والذي عرفيا بأنيا : " تمك العممية الديناميكية  ىاني عبد الرحمانبصفة خاصة، تعريف 

التي يؤثر فييا شخص سواء عن قصد منو أو غير قصد عمى مدركات شخص اخر أو 
ن االتصال إخرين من خالل مواد ووسائل مستخدمة بشكل وطرق رمزية"، وبالتالي فأ

رات والتوجييات المدرسي يمكن أن تعرف بأنيا "عممية نقل وتبادل االراء والمعمومات والخب
في المدرسة بين األطراف المختمفة لمعممية التعميمية واالدارية بغرض المساعدة في تحقيق 

 ( 115: 2000األىداف التربوية.) العجمي ،
دارة المدرسية يعني مجموعة من الطرق والتدريبات والرسائل تصال في مجال اإلواإل

دارة لتصبح في موقف يمكنيا زم توفرىا لإلالتي تكفل انتاج وتوصيل واستخدام البيانات الال
 (12: 2012)ذياب سعد جبير المطرفي،  من اتخاذ قرارات سميمة االتجاه صحيحة التوقيت.
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داري ىو عممية نقل المعمومات والتعميمات واألوامر والقرارات من مستوى تصال اإلواإل
لى مستوى التنفيذ )المعممين، االداريين ، الطالب(، والعكس إاالدارة العميا )مدير المدرسة( 

لى مجموعة أخرى سواء بالطريقة غير المفظية أو الشفوية أو إأو مجموعة من المعممين 
وذلك بيدف احداث تأثير في أنماط سموك أفراد أسرة المدرسة بما يخدم مصمحة  الكتابية ،

 (12: 2012طرفي، المدرسة ويحقق أىدافيا. )ذياب سعد جبير الم
 أىداف االتصال التنظيمي المدرسي  -2

 تصال المدرسي في: تتمثل أىداف اإل
 لى المرؤوسين .إنقل األوامر والتعميمات من القيادة  .1
لى القادة لكي يتمكنوا من اتخاذ القرارات إتوصيل المعمومات والبيانات والتقارير المطموبة  .2

 الرشيدة عمى ضوئيا .
لى إواألفكار ووجيات نظر المرؤوسين وردود فعميم اتجاه التعميمات الصادرة  نقل األراء .3

 االدارة العميا لكي تتصرف عمى ضوئيا .
التنسيق بين جيود العاممين في التنظيم بشكل يمكنيم من القيام بأعماليم ووظائفيم  .4

 بكفاءة عالية .
مكنيم من مراعاة تعريف العاممين في التنظيم بما يدور حوليم من أحداث بشكل ي .5

 .الظروف الداخمية والخارجية عند قياميم بوظائفيم
حكام االشراف عمى المرؤوسين ومتابعة أوجو نشاطيم المختمفة والتأكد من أن كل أ .6

 تصرف قد تم أداؤه في الوقت و األسموب المحددين.
دارة إلرفع الروح المعنوية بين العاممين نتيجة لتوضيح األىداف والغايات التي تسعى ا .7

 2000لى تحقيقيا وبيان الخطط والسياسات الالزمة لبموغ تمك األىداف .)العجمي ،إ
:119) 
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داري المدرسي تتحدد بثالثة في حين يرى بعض الباحثين أن أىداف االتصال اإل
أىداف رئيسية ىي: الوقوف عمى احتياجات المجتمع المحمي والعمل عمى تمبيتيا، وايجاد 

المدرسة والمجتمع بما يحقق األىداف التربوية ،والعمل عمى رفع مستوى نوع من التعاون بين 
 ( 179: 2005البيئة التي تحيط بالمدرسة والنيوض بالمجتمع من حوليا .)عابدين،

 :أىمية االتصال التنظيمي المدرسي -3
 يمكن ايجاد األىمية التي ينطوي عمييا االتصال في االدارة المدرسية بما يمي: 
حصاءات و المفاىيم التي ستبني عميو ضروري لنقل المعمومات والبيانات واإل االتصال .1

 القرارات المتخذة من قبل القائد التربوي أو مدير المدرسة.
يسيم في احكام المتابعة و السيطرة عمى األعمال التي يمارسيا أعضاء المنظمة ،  .2

لتي تنتقل باستمرار بين )المؤسسة التربوية( ، وذلك من خالل المقابالت و التقارير ا
و بذلك يتمكن المدير من الوقوف عمى نقاط  األفراد عبر المستويات المتعددة لممنظمة ،

الضعف الخاصة بأداء األفراد و السعي لمعالجتيا بشكل يتضمن كفاءة عالية في أداء 
 المنظمة.

لمعاممين في يؤدي االتصال دورا ميما في توجيو و تغيير السموك الفردي و الجماعي  .3
 المنظمة.

تظير أىمية االتصال أيضا من خالل تأكيد بعض النظريات القيادية عمى مبدأ المشاركة  .4
كأساس لمقيادة الناجحة و بخاصة المدخل السموكي في القيادة المنظمات من وجية نظر 

 تصال في محيط العمل القيادي من خالل عممية االتصال. السموكية عالقات اإل
نشاط اداري واجتماعي ونفسي داخل المنظمة ،حيث يسيم في نقل المفاىيم  ىواالتصال  .5

واالراء واألفكار عبر القنوات الرسمية لخمق التماسك بين مكونات المنظمة وبالتالي 
 تحقيق أىدافيا. 
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يتم من خالل عممية االتصال اطالع القائد عمى نشاط مرؤوسيو، كما يستطيع التعرف  .6
وأفكاره، وصيغ عممو داخل المنظمة، وبمعنى أكثر وضوحا فان  عمى مدى تقبميم الرائو

االتصال يمثل وسيمة رقابية وارشادية لنشاطات المدير في مجال توجيو فعاليات 
 ( 81: 2011المرؤوسين. )مزيان بشرى ،

 داري المدرسي لعدة اعتبارات أخرى منيا :كما تظير أىمية االتصال في الجياز اإل
 أساسيا في تناول مشكالت المدرسة وطرق عالجيا. االتصال يمعب دورا  .1
وسيمة فعالة في احداث التأثير المطموب عمى أفراد األجيزة التنفيذية من أجل  تصالاال .2

 انجاز االىداف المطموبة .
تصال جزءا رئيسا من ميام المسؤولين في الجياز االداري داخل المؤسسة ما يمثل اإل .3

القيادات االدارية التي تحتاج الى تدريب وضمان الكفاية لى تدريب إينشأ عند الحاجة 
 االدارية المطموبة .

 دارية داخل المدرسة تزيد من قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا .تصاالت اإلكفاءة اإل .4
بالغ القيادات العميا، بما يتم انجازه من أىداف، وما ىي وسيمة ىامة إل ىو االتصال .5

لخطط االدارية والتعميمية واالقتراحات الالزمة لعالج المشكالت التي ظيرت أثناء تنفيذ ا
 تمك المشكالت .

 إحداثالوسائل الضرورية لتوحيد الجيود المختمفة في تنظيم و  إحدىيعتبر  االتصال .6
 التغيير في سموك األفراد و تطوير فمسفة المدرسة. 

ون لو أكبر عممية االتصال داخل المدرسة تحتوي عمى جانب انفعالي واخر نفسي مما يك .7
 داري في النظام المدرسي .األثر عمى المناخ األكاديمي واإل

 2000دارية لمسمطة والقوة .)العجمي ،يمثل الوسيمة الفعالة لممارسة القيادة اإل االتصال .8
:117 ) 
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 عناصر االتصال المدرسي: -4
: 2009نبيل سعد خميل ،  (نستطيع أن نميز في االتصال التربوي عناصره الرئيسية التالية :

234،232( 
  المرسل : .1

تصال ، فيوجو األمر أو يعرض ىو الشخص الذي يبدأ بالخطوة األولى في اإل
المعمومات أو يبدأ المقترحات ، و عمى ىذا فالمتصل و المرسل قد يكون ناظرا أو مديرا 

لى األسفل ، و قد إذ يبدأ االتصال بالمعممين ، في حالة االتصال من األعمى إلممدرسة 
يكون المتصل مرؤوسا ، كما لو اتصل المعمم بناظر أو مدير المدرسة في حالة االتصال 

حدث عندما يتصل المعمم بزمالئو لى األعمى ، وىناك االتصال األفقي مثمما يإمن االسفل 
ر ن االتصال يمكن أن يبدأ من الناظر أو المديإأقرانو من المعممين ، و بصورة مختصرة فو 

 نحو المعممين أو من المعممين نحو الناظر أو المدير ومن المعمم نحو زميمو.
 : )المستقبل  (المتصل بو  .2

     وىو الشخص أو الجماعة التي تصميا األفكار المتنوعة من توجيو أو معمومات 
أو مالحظات أو مقترحات التي نقميا المتصل أي المرسل، وقد يكون المتصل بو رئيسا، كما 
في حالة ناظر أو مدير المدرسة الذي رخص لو بالتصرف في المسائل التالية دون الرجوع 

 لى رؤسائو :إ
فيما يخص التالميذ : اعادة تقيدىم طبقا لقواعد عامة توضح مع عدم الرجوع الى الوزارة  -

م شروط القبول، تحويل التالميذ أو أي جيات أخرى ، قبول التالميذ الذين تنطبق عميي
تأديبيم ، تنظيم الرحالت من االعتمادات المقررة لذلك ، تنظيم الحياة المدرسية ، و يدخل و 

 في ذلك الحفالت و الندوات التي تقيميا المدرسة ...الخ
    ثاث و شراء األدوات التي التوجد بالمخازن اصالح األ فيما يتعمق بالمسائل المالية : -

خالل بالقواعد المالية و حدود الميزانية التي تقرر صالحات المستعجمة دون اإلو اجراء اإل
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لعاب الرياضية و اعتماد المناقصات الخاصة بيا في حدود بالمدرسة ، التصرف في نقود األ
 الميزانية مع مراعاة القواعد المالية .

فيما يختص باالمتحانات : تنظيم جداوليا و الزمن المخصص لكل مادة و مراجعة أوراق  -
 جابة و اعالن النتيجة .اإل
ادخال بعض التغيرات عمى  _فيما يتعمق بنظام الدراسة : وضع جدول المدرسة و تنفيذه  -

في كل عام ، بما تعديل جدول الدراسة من أول أفريل  _فيم التربية الفنية وفقا لبيئة المدرسة 
 يكفل استيفاء المناىج و افساح الوقت لمتالميذ لممراجعة في الفرق المختمفة.

فيما يتعمق بالمعممين و العاممين بالمدرسة : تعيين العمال في حدود العدد المقرر لممدرسة  -
و فصميم في حدود القوانين و القرارات ، و تحذيرىم ، و قد يكون المتصل بو مرؤوسا 

 لى أسفل .إعمم الذي يتمق األوامر و التعميمات و التوجييات وىو اتصال من أعمى كالم
ذا فيم كل إال إو ال يمكن القول بأن عممية االتصال قد تمت بين المتصل و المتصل بو ، 

ذا حدث تجاوب بينيما أو ادراك المتصل بو وجية إمنيما موقف االخر ، أو بمعنى اخر 
ختصاصات المختمفة التي سبق ذكرىا عن مديري و وىي اإلنظر المتصل و ميادين عمم

 .المدارس
 )الرسالة (موضوع االتصال  .3

في الواقع أن موضوع االتصال أو الرسالة ىو لب االتصال ، وفي غالب يكون 
مضمونيا و محتواىا عبارة عن أوامر أو مالحظات أو معمومات أو توجييات أو مقترحات 
أو شكوى أي أنيا مجموعة األفكار و المعاني التي ييدف المتصل لنقميا و توصيميا 

ال عمى اختيار المحتوى المناسب موضوع لممتصل بو ، و يتوقف نجاح عممية االتص
االتصال ، ومن المعروف أن لكل موضوع االتصال محتوى ، و لكن أسموب معالجة 

لى اخر ، وعمى ىذا فان أي عممية اتصال ىي في المقام إالمحتوى يختمف من متصل 
 األول عممية تفاعل ، و البد أن يحدث نوع من التفاعل بين المتصل و المتصل بو .
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 نظريات االتصال التنظيمي المدرسي : -5
في تطور عمم السموك التنظيمي : النظرية  مجموعة من النظريات التي ساىمت توجد

التقميدية و ىي تضم مدرسة اإلدارة العممية ، و المدرسة العممية االدارية و المدرسة 
 راسات الحديثة .البيروقراطية ، ثم النظرية الحديثة و التي تضم العديد من المدارس و الد

 (100:  2006أميرة عمي محمد ، )
دارة و التنظيم ، نجد و إذا ما تحدثنا عن مساىمة النظرية الكالسيكية التقميدية في اإل

لم تحدثنا عن االتصال ية و مدرسة البيروقراطية ممأنيا مساىمة محدودة . فمدرسة االدارة الع
   ، إال ككونيا أسموب من لالتصال من األعمى إلى األسفل ، و بغرض توجيو المرؤوسين 

رائد المدرسة العممية االدارية مساىمة جديرة  ىنري فايوللتديد طريقة األداء . و يقدم  و
 ىتمام ، و ذلك عندما وصف قنوات االتصال الرسمية بين أعضاء التنظيم . باإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: مفيوم المعبر أو الجسر لالتصاالت الجانبية 11شكل رقم )
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 (و)نظريتو بأنو لو أراد الشخص Henry Fayolفايول يوضح ( 1) رقمفوفقا لمشكل 
 (ب) ،(ج)،  (د) ،(ه)و المناصب  فعميو أن يصعد إلى األشخاص (م)االتصال بالشخص 

. و ىذا ما يجعل (م) ،(ل) ،(ك) ،(ط) ،(ح)ثم ييبط إلى األشخاص و المناصب  (أ)،
االتصال يأخذ وقتا طويال و إجراءات مستندية أو مكتبية طويمة و معقدة ، و يؤدي إلى عدم 

       أنو من الممكن عمل ما يطمق عميو بالجسر  فايولفعالية االتصال . و عميو يقترح 
       . و لقد كان مفيوم الجسر  (م) ،(و)بكل من الشخصية  Gang Plankأو المعبر 

أو المعبر رائدا في وقتو ، و ذلك ألنو كان يقترح نظام االتصال الجانبي ، بدال من االتصال 
  الرأسي السائد في ذلك الوقت .

و كتقييم لممساىمة النظرية الكالسيكية في االتصال ، يمكننا أن نقول أنيا مساىمة محدودة 
، عتبارات السموكية ألطراف االتصالاىتمت بالشكل الرسمي لإلتصال ، دون الخوض في اال

 (100:  2006أميرة عمي محمد ، ) تصال ، و معوقاتو ، و أساليبو .و تدفق اإل
، فقد استطاعت أن تثبت من  (أو الكالسيكية المعتدلة)نسانية أما نظرية العالقات اإل 

و التفاعالت و رضا و  عمى العالقات االجتماعية  اقوي اتصال تأثير خالل تجاربيا أن لإل
كما أثبتت احدى تجارب ىذه النظرية أن المقابالت الشخصية بين  ،دافعية األفراد في عمميم

ى اشباع حاجاتيم االجتماعية ، و عمى ىذا انقمب القائد و مرؤوسيو ذات أثر واضح عم
مفيوم االتصال في مدرسة العالقات االجتماعية من كونو وسيمة اتصال من أعمى لألسفل و 

كما في النظرية الكالسيكية إلى كونو وسيمة لمتعرف عمى )عمل تعميمات ال إعطاءبغرض 
بأدميتيم ، و كوسيمة لرفع كفاءة العمل العالم الداخمي لمعمل و األفراد ، و كوسيمة إلقناعيم 

 (101:  2006أميرة عمي محمد ، ) .(و الرضا عنو
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دارة و التنظيم فتقدم العديد من المساىمات و البحوث أما النظرية الحديثة في اإل
الخاصة باالتصال و ال يتسع المقام لشرحيا كميا ، و يجب أن ننتقي أشير المساىمات 

 Linking Pinمفيوم حمقة الوصل  Rensis Likertيس ليكارت رانسالحديثة . و يقدم 
 .  (2) رقم ذلك كما يتضح في الشكلو 
 
 
 
 
 
 

 
 ويركز مفيوم حمقة الوصل عمى أن كثيرا من العاممين يمعبون دورين في أعماليم .
الدور األول كقادة لمجموعة من المرؤوسين ، و الدور الثاني كعضو في جماعة يرأسيا فرد 
أخر . و عمى ىذا يكون الفرد كحمقة الوصل بين مجموعتين . و يبين ىذا المفيوم أن ىذا 

و ىذا التنوع و الكثافة في االتصال مرة ألعمى و مرة أخرى لألسفل الفرد ينقل معمومات 
أميرة عمي ) ي تبادل و انتشار المعمومات و أيضا الترابط بين المجموعة .يمكنيا أن تثر 

 (102:  2006محمد ، 
و التي تنظر إلى منظمات األعمال عمى اعتبار  System Theoryأما نظرية النظم 

أنيا نظام اجتماعي يضم أفرادا و أىدافا و اتجاىات نفسية و دوافع مشتركة بين األفراد، 
فترى أن النظام االجتماعي لن يستقيم دون وجود اتصال تؤثر فيو بحيوية . و ترى نظرية 

 النظم : 
 ؤثر فيو و تتأثر بو .جزء من نظام اجتماعي لمعمل ت ىوأن االتصال   .1

( نموذج حمقة الوصل12الشكل رقم )  
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وسيمة لربط النظام االجتماعي لمعمل بالبيئة المحيطة بو من منظمات  ىوتصال أن اإل .2
 أخرى ، و عمالء ، و موردين ، و مساىمين و غيرىا .

يعتمد التوازن داخل النظام االجتماعي لمعمل عمى وجود نظام متكامل االتصال الذي  .3
 أفراده.يربط أجزاءه و 

يمكن أن  (مثل أطراف االتصال ، و موضوع االتصال وغيرىا)الظروف أنو بإختالف  .4
أميرة ) يختمف نظام ووسائل االتصال ، أي أن الوسيمة تختمف لكي تتناسب مع الظروف.

 (103:  2006عمي محمد ، 
تأكيدا ألىمية  Contingency Theoryتقدم النظرية الموقفية  و كإمتداد لنظرية النظم

اختالف الظروف و البيئة المحيطة عمى عممية االتصال و تفترض ىذه النظرية أنو ليس 
ىناك طريقة واحدة مثمى ألداء العمل أو االدارة ، و أن ىناك طرقا عديدة لذلك ، و يستند 

ذا و لمنظام أن يتقبل ىعمى ذلك نوع العمل و االفراد و الظروف المحيطة . و يمكن لألفراد 
االختالف في طرق العمل و األداء لو أحسن توفير المعمومات عن ذلك و نقميا ، و افياميا 

 (103:  2006)أميرة عمي محمد ،  .لممعنيين باألمر ، أي لو أحسن استخدام االتصال 
بعض المساىمات في نظرية  Information Theoryو أخيرا تقدم نظرية المعمومات 

االتصال فيي ترى أن االتصال ىو عبارة عن مجموعة االنشطة الخاصة باستقبال 
المعمومات ، و ترميزىا ، و تخزينيا ، و تحميميا و استعادتيا ، و عرضيا . و عمى ىذا فإن 

في شكل أحاديث أو )ىناك اىتماما خاصا بتحويل المعمومات من شكميا الوصفي التقميدي 
معينة مثل تمك النظم المستخدمة في المكتبات  codeإلى رموز أو أكواد  (تقارير أو غيرىا 

خذ أشكال أأو توثيق المستندات . و قد يصل األمر إلى تحويل المعمومات إلى رموز ت
الحاسبات األلية حيث تسيل عممية االستقبال و تسجيل شارات الكيربائية كما يحدث في اإل

و تخزين المعمومات . كما تيتم أيضا نظرية المعمومات بتحويل البيانات محل االتصال من 
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)أميرة  شكميا الوصفي إلى شكل رياضي أو احصائي مما يسيل معالجتيا بصورة أسرع.
 (104:  2006عمي محمد ، 

 :درسي وتصنيفاتوأنواع التصال التنظيمي الم -6
 يةلى تعدد المدارس الفكر إختالف القائم بين الباحثين في التصنيف يرجع اإل 
 صنف التصال إلى رسمي وغير رسمي:ي  .1
 : التصال الرسمي 1-1

ىي تمك اإلتصاالت التي يحكميا التنظيم وتمّر عبر خطوط السمطة بتدرج نازل أو 
 صاعد حسب المراكز والمستويات اإلدارية...
 ضوء األغراض الرسمية التي تخدميا ، عمىوفي كّل الحاالت تتم ىذه اإلتصاالت 

إذن ىي اإلتصاالت التي تقم حسب الموائح والقنوات الرسمية التي يحددىا الييكل التنظيمي 
 (92، 2011لممؤسسات التعميمية. )مزيان بشرى، 

 : تصال الغير الرسميال  1-2
لى إسمية و يدس بين األفراد الذين ينتمون و ىو الذي ال يتقيد بخطوط السمطة الر 

ذا أحسن استغالليا إتنظيمات غير رسمية داخل المنظمة و تنظيميا الرسمي ، و ىي نافعة 
 ( 2011:110ووجيت من أجل مصمحة العمل ، وتسريعو.)بسام عبد اليادي عفونة، 

صاالت غير ليذا فعدم فعالية قنوات اإلتصال الرسمي يتيح المجال لتوسع دائرة اإلت
نتشار اإلشاعة، مما يؤثر عمى التنظيم ككل.  الرسمية وىذا يؤدي إلى تسوية المعمومات وا 

 (.113، 2000)بوفمجة غياث، 
 تصنيف التصال حسب إتجاىات التدّفق: .2

 : النازل التنظيميالتصال  1.2
لى ىذا النوع من االتصال عمى أنو ضروري لفعالية المنظمة فيو يعني تدفق إو ينظر 

لى المرؤوسين، أي أن ىذا النوع من إالمعمومات و األفكار و المقترحات من الرؤساء 
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لى المستويات الدنيا بالتنظيم ، بمعنى إتصال ، ترسل المعمومات من المستويات العميا اإل
لى المعممين ، و بذلك فيي تعبير عن االتصاالت ذات إرسة ارسال المعمومات من مدير المد

تصال بشكل كبير في جميع التنظيمات من االتجاه الواحد ، و يستخدم ىذا النوع من اإل
جانب االدارة العميا في ارسال كافة المعمومات المتعمقة بالسياسات و األىداف و التغييرات 

 (  2009،235ارية.) نبيل سعد خميل ،لى باقي المستويات االدإالتي تطرأ عمييما 
 : الصاعد التنظيمي االتصال 2.2

لى المستويات إلى عممية ارسال المعمومات من المستويات الدنيا إيرمز ىذا االتصال 
لى األسفل ، إعمى العميا ، و يعتبر ىذا االتصال مكمال لالتصال اليابط االتصال من األ

ة عمى استقبال المعمومات فقط ، المستويات القدر حيث ال تتوافر لدى العاممين في جميع 
نما تتوافر ليم القدرة عمى تصعيدىا أيضا ، لذا يجب أن تسمح ليم االدارة بذلك ، بما ا  و 

يتوفر لدييا من تقبميا لمنقد وسعة الصدر و الموضوعية ، و تتضمن عممية التصعيد ارسال 
لى األعمى ، في إطريقة تنفيذ العمل كافة المعمومات بيانات، أفكار، مقترحات المتعمقة ب
 ( 238-237 ،2009خميل،صورة تقارير و أبحاث و مذكرات وغيرىا. ) نبيل سعد 

من التأكد من أن المعمومات و األفكار المرسمة  اإلدارةيمكن  تصاالتاالوىذا النوع من 
أوال ، وأن ىذه المعمومات قد فيمت و استوعبت من جانب المرؤوسين ثانيا ،  إيصالياقد تم 

 دارةو أنيم استجابوا ليا وتحرك سموكيم في االتجاه المحدود والمرغوب فيو من جانب اإل
ستياء بين دارة يمكنيا التعرف عمى درجة شعور العاممين بالرضا أو اإلن اإلإكذلك ف،  ثالثا

 ( 238-237 ،2009 ،لتنفيذ و بعده. ) نبيل سعد خميلتنفيذ العمل و خالل ا
 
 
 
 



ياالتصال التنظيم                   الفصل الثاني                                         
 

~ 66 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سمسمة األوامر االتصال النازل و الصاعد خالل كال من (3)الشكل رقم              
لى األعمى ، و يعتبر مكمال لالتصال إتصال الصاعد من األسفل تنتقل الرسالة في اإل

النازل فتفتح االدارة بذلك طريقا ذا اتجاىين بينيا و بين موظفييا حيث تعطى ليم فرصة 
لعرض مشكالتيم و التعريف بحاجاتيم و مطالبيم ، و تقديم صورة مباشرة عن سير العمر 

 ) 96:  2011مزيان بشرى ،  ( .اءلمرؤس
 : األفقيالتنظيمي  االتصال 3.2

تصال الذي يتم بين أقسام و ادارات المؤسسة التي تحتل مستوى اداري واحد ، وىو اإل
داري أو بين أفراد في مستويات مختمفة ، ولكن العالقة أو بين العاممين في نفس المستوى اإل

العاممين ، و ذلك مثل االتصال الذي يتم بين بينيم ليست نوع العالقة بين الرئيس و 
دارات التعميمية و بعضيا البعض أو بين المدارس و بعضيا البعض ، أو بين المعممين اإل

لى تبادل المعمومات و البيانات ووجيات إبعضيم البعض و ىكذا ، و ييدف ىذا االتصال 
داري الواحد ، و التغمب النظر من أجل حدوث التنسيق المطموب بين األفراد المستوى اإل

عمى المشكالت التي تعترض التنفيذ ، وتحقيق التنسيق بين االدارات المختمفة ، و تقديم 
راسات أن تدفق المعمومات يزداد المشورة و التوصيات في المسائل الفنية ، و قد أثبتت الد

 مديرال

 مساعد المدير
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)الصاعد/  تصال االداريتصال األفقي أكثر منو في اإلامكانية التنسيق تتحسن في اإلو 
 ( 2008:124(. )فتحي عبد الرسول محمد ،نازلال

 : المحوريالتنظيمي التصال  4.2
إلى جانب القناة األخيرة لإلتصال، تجري اإلتصاالت بشكل قطري متقاطع بين 

 المستويات متباينة من الوحدات اإلدارية المختمفة.
ذو أىمية كبرى لألفراد والوحدات اإلدارية الدنيا من الييكل  فيذا النوع من اإلتصال

التنظيمي أليِّ مؤسسة وخاصة في المدرسة، فيو يؤدي إلى توفير كثير من الجيد والوقت 
باإلضافة إلى المال، حيث يتم اإلتصال والتشاور بين أفراد التنظيم في مستويات إدارية 

 (197، 2012لتقميدي. )مزيان بشرى، ي ادمو عمختمفة دون اإللتزام بالتسمسل ال
 :إلى صنف التصال حسب الوسائل والطرقي .3

 : التصال المفظي 1.3
ىو المحور األساسي لألداء الجيد و الكفاءات االجتماعية وكذلك في الحقل التربوي 

ذ أن معظم الحركات و الرموز ىي عبارة عن ألفاظ تندرج في إخاصة في الفصل الدراسي ، 
ففي الفصل كل كممة منطوقة يجب أن تكون مفيومة و غير مبيمة من سياق المحادثة 

التالميذ أو المدرس نفسو و االتصال المفظي دائم االستخدام في العمميات التواصمية بين 
و مخارج األلفاظ ولو دور كبير  األفراد ويعتد أساسا عمى نبرة الصوت من حدتو أو عدمو

 )36،37: 2011قنيش سعيد ، ( فعال في اضافة معاني أخرى لمرسالة .و 
أن المغة المنطوقة تعد من أىم وسائل االتصال ، أي تمك  حسين الطويجيويشير 

الرموز التي تعارف الناطقون بيا عمى داللة معنى كل رمز و كل كممة يستخدمونيا في 
 . )36،37: 2011قنيش سعيد ، (التفاىم بينيم .

المفظي أن يكيِّف نغمة صوتو وشّدتو مع  ويجب عمى مدير المدرسة في اإلتصال
الموقف، وقد يكون من المناسب عمومًا أن يستعمل المدير اإلتصال المفظي الحازم الذي 
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ة، ويجب أن يكون الصوت من اإلرتفاع بحيث تسمعو المجموعة بوضوح، سيتسم بالحما
فراد المجموعة، فالصوت بمعنى أن يكون عاليًا يشّد اإلنتباه، وليس عاليًا إلى حد ال يتحممو أ

الناعم يطمئن المعمم في أية محادثات خاصة بينو وبين مدير المدرسة بأّنو ال يمكن ألحد أن 
يسمع المحادثة، عالوة عمى أنو يولد شعورًا بالتعاون المتبادل. )زياد خميل أحمد الدعسي، 

2009 ،39) 
دليا مدير المدرسة معو، وتؤثر سرعة الكالم في احتفاظ المعمم بالمالحظات التي يتبا

ويوفر تغيير سرعة الكالم بين الحين واآلخر تغيرا في معدل تدفق الصوت مما يسيل عمى 
اآلخرين اإلستماع إليو، فإذا أراد مدير المدرسة أن يؤكًّد عمى فكرة قد طرحيا المعمم، فعميو 

بإبداء الرأي في  أن يتكمم بخّفة وسرعة، أّما إذا كان مدير المدرسة يرد عمى طمب المعمم
مسألة خطيرة فعميو أن يتكمم بسرعة أيضًا، فالكالم البطيء يعطي المستمع فرصة إلستيعاب 
محتوى الكالم، ويشير إلى رغبة المتحدث في التفكير بروّية في الموقف قبل إعطاء الجواب. 

 (39، 2009)زياد أحمد خميل الدعس، 
 : التصال الغير المفظي 2.3

، أن لغة  1982،  حسين الطويجيو  Hall Edouard ،1973ادوارد ىول يوضح 
التفاىم ال تقتصر عمى المغات المعروفة التي تتحدث بيا ، بل ىناك عدة لغات أخرى يتم 

و المتمثمة في الممس ، و النظر التواصل و التفاىم عن طريقيا ومنيا المغة الجسمية 
الصمت ، و اشارات اليد و الرأس ، و تعبيرات الوجو ، و ينبغي عمى كل من يعمل في و 

مجال التدريس أن يكون عمى عمم تام و ممما بيذا النوع من االتصال ، و يشير االتصال 
لى االتصال الذي يحدث ما بين شخصين أو أكثر عن طريق مؤشرات غير إالغير المفظي 

  )39: 2011قنيش سعيد ،  (لفظية . 
وعمى مدير المدرسة أن يأخذ بعين اإلعتبار أن موضع األثاث في غرفة المقاء ىو 

من عناصر القرب المكاني، فخطوط اإلتصال المفتوح بين األشخاص يسيل  أيضا عنصر
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المحافظة عمييا عندما ال يكون ىناك مكتب أو حاجز يفصل بينيم، فأي مشاركان 
حظات والتعميقات إذا تحدثا وىما جاسان بجانب بعضيما يستطيعان بسيولة أن يتقاسما المال
النحو يوجد جّوًا أكثر ودًا بين المتشاركين بحاجز من بعض، فترتيب الغرفة عمى ىذا 

األثاث، أما المدير الذي يظل جالسًا وراء مكتبة فإنو يوجد بشكل ألي وضعا من القرب 
الجالس في الطرف اآلخر من  المكاني كالذي بين الرئيس والمرؤوس، فقد يشعر الشخص

المكتب أنو قد استدعى لمتأنيب أو التوبيخ، وىذا الشعور يجول بعض األحيان دون إجراء 
 (42، 2009حوار مفيد بين مدير المدرسة والمعمم. )زياد أحمد خميل الدعس، 

  يمائي:تصال الال  3.3
و يقصد بو القيام ببعض الحركات االتصالية عن طريق بعض أجزاء الجسم في شكل 
ايمائي حركي ، و يعد االتصال االيمائي و سطا بين االتصال الكتابي و االتصال الشفوي، 

، مجاالت حتى عمى مستوى الفرد ذاتوو قد أزدادت أىميتو و انتشر استخدامو في كثير من ال
الحركات عتماد عمى األفعال و تصال الشفوي ، وذلك من خالل اإلوىو قد يدعم أو يكذب اال

نصات و عدم شارات المختمفة أكثر من الكالم ، ومن وسائمو تعبيرات الوجو مثل اإلو اإل
لى نظرات العين إضافة الكالم كدليل عمى وصول الرسالة و فيم المعنى المقصود ، ىذا باإل

التعرف عمى مدى ة و مدى وضوح و فيم المعنى و زاجيالتي يستنتج من خالليا الحالة الم
يحاءات لغة صعبة يماءات و اإلاالىتمام المتبادل بين المرسل و المستقبل ، و تعتبر لغة اإل

حركاتو عود حيث أن لكل مجتمع ايماءاتو و جدا و لكن األفراد يتقنونيا من خالل الخبرة و الت
 ( 2008:129لرسول محمد ، التي تميز بيا األفراد عن غيرىم . )فتحي عبد ا

  االتصال االلكتروني : 4.3
و يستخدم ىذا النوع من االتصال في حالة وجود معوقات زمنية تؤثر عمى السرعة في 
الرد من ىذا الوقت ، بعد المسافة بين المرسل و المرسل اليو مما يترتب عميو صعوبة 

   الصغيرة و الكبيرة الحجم ،التقائيما في وقت محدد ، و من وسائمو الحاسبات االلكترونية 
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رسال االلكترونية و الياتف ، و يمكن أن يطمق عمى ىذا و الحاسبات الشخصية ، ونظم اإل
 (130: 2008النوع من االتصال " االتصال عن بعد ")فتحي عبد الرسول محمد ،

 التصنيف طبقا لعدد المشتركين في عممية االتصال: .4
 :الفردي االتصال 1.4

الذي يكون فرديًا بين المدير والمرؤوس أو بين المعمم والطالب في مقابمة  ىو اإلتصال 
خاصة لبحث أحد الموضوعات التي ال تخص األطراف األخرى، وتتّميز ىذه اإلتصاالت في 
معظم الحاالت بعمق والّشمول والصراحة، خصوصا عندما يكون اإلرسال واإلستقبال 

 )2011:101متباداًل. )مزيان بشرى ، 
 : بالمجموعة الصغيرة تصالاال  2.4

ىو إتصال يتم في الفرق الصفية، في المدارس والقاعات الدراسية وكذلك في المؤتمرات 
جتماعات أعضاء ىيئة التدريس في المدرسة،  جتماعات مجالس األقسام... وا  والندوات وا 

أكثر  حيث تتوافر فرص واسعة لممشاركة ليتخاطبوا ويتفاعموا، ومن ثم فإّن المسألة تبدو
رسمية وأفضل تنظيمًا وتكوينا عما عميو في حالة الحوار بين شخص وآخر. )مزيان بشرى، 

2011 ،101) 
 : الجماعي االتصال 3.4

يتفاعمون مع بعضيم البعض ومع اآلخرين من خالل شحنات كبيرة  ووالمشاركون في
من العواطف والمشاعر المشتركة، ويكفي أن يقوم فرد واحد أو مجموعة قميمة من األفراد 

 (102، 2011بالخطوات األولية إرسال الرِّسالة. )مزيان بشرى، 
 الجماىيري: االتصال 4.4

التي أنشئت ألفراد المجتمع وتمثيميم، يظير في وسائل اإلعالم أو القنوات المصطفة  
وىي في الواقع قنوات راسخة وتشمل الّصحف، والمحالت والراديو، والكتب والسينما 

عداد إوالتمفزيون واألنترنيت يتيح ىذا النوع من اإلتصال بنشر الرسائل وبثيا بسرعة كبيرة وب
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ين. )مزيان ىائمة وىي عممية منظمة مدروسة يقوم عمييا عدد كبير من المختص
 (102  :2002بشرى،

 : إلى قسم التصال من حيث المكاني .5
 :التصال الداخمي 1.5

توجد في البيئة الداخمية لممؤسسة بمعنى أن تتم بين العاممين في اإلدارات واألقسام  
 (103، 2011المتعددة داخل المؤسسة. )مزيان بشرى، 

 : التصال الخارجي 2.5
الخارجية في المؤسسات والوزرات األخرى. )مزيان بشرى، تتم ما بين المؤسسة والبيئة 

2011 ،103) 
 وسائل التصال التنظيمي المدرسي: .6

 :الجتماعات المدرسية 1.6
عمى الرغم من أّن مفيوم اإلجتماعات المدرسية قد يعني اإلجتماعات بين المدير 

اإلجتماع المدرسي يمّثل والمعممين، فإّن ىذا المفيوم يعتبر مفيومًا قاصرًا، وذلك ألّن مفيوم 
تجميعا لمجموعة من األفراد لتحقيق أىداف معينة في ظل إدارة رشيدة.ومن ثم فعمى الرغم 
من القيام بإستعراض أىمية وجوانب اإلجتماعات التي تعقد بين المدير والمعممين، فإن 

ى الرغم الكثير من ىذه العناصر يمكن أن يطبق من قبل المعمم عن قيامو بإدارة الفصل عم
من اإلختالف بين األىداف والطريقة ونوعية األفراد ونوعية األفراد وطبيعة المشاركة في ىذه 
اإلجتماعات، وبصفة عامة، توجد الكثير من نقاط الشابو بين جوانب إدارة اإلجتماعات 

 (131، 2000المدرسية وجوانب الفصل. )العجمي، 
 :أىمية الجتماعات المدرسية

المدرسية دورًا ىامًا في اإلدارة المدرسية فيي من الوسائل األساسية  تاالجتماعا تؤدي
الضرورية لإلشراف اإلداري التي ال يستغني عنيا المدير أو الناظر أو الموجو وغيرىم في 



ياالتصال التنظيم                   الفصل الثاني                                         
 

~ 72 ~ 

 

وواجباتيم، ويكون ليذه اإلجتماعات أثرىا الفعال، إذا ما أحسن تنظيميا  طيماممارستيم لنش
غرض الحقيقي منيا وزيادة فعالية اإلشراف وزيادة مقدرة المدرسين وتوجيييا بحيث تؤدِّي ال

وتحسين البرنامج المدرسي، وفييا تتاح الفرصة لمتفكير التعاوني البناء وتناول األفكار واألراء 
ووضع الخطط والبرامج، ويدلى فييا ذو المعرفة باألراء الحافزة المثيرة، وفييا أيضا تتاح 

عمى أحوال العمل في المدرسة وما يجري فييا من أمور، وبالطبع  الفرصة لتعرف المدرسين
ىناك من العاممين في ميدان التعميم من يؤمن بعدم جدوى اإلجتماعات أو فشميا في تحقيق 

 (226، 1995اليدف منيا، وىو ما يمكن أن يعزي نجاحيا وفاعميتيا. )محمد منير مرسي، 
 المقابالت المدرسية: 2.6

والمقابمة في العادة تحدث وجيًا لوجو، وىذا سر أىميتيا وتأثيرىا في المشتركين فييا 
جميعيم،وتتطمب المقابمة من المدير التمتع بصفات مّعينة مثل كونو بشوشا، ولديو اإلستعداد 

إليو ويحترم رأيو، وال يقاطعو أثناء حديثو  ىعمى اإلقبال عمى محدثو بمباقة واحترام، فيصف
فة لكونو أطمق الحديث، يحسن التصّرف في المواقف الطارئة، وذلك لكي يكون قريبا باإلضا

 (290، 2010بيا. )ىند كابور،  امن القموب من يقابمونو، لكي يتقبموا أراءه ويقتنعو 
 : تظير أىمية المقابالت في:أىمية المقابالت المدرسية

لى التقميل إنيا تميل إكتوبة ، ولذلك فالمقابالت المدرسية تبدو أكثر اقناعا من االتصاالت الم
 من مظاىر االحتجاج أو النقد.

يمكن لمحوار من خالل ىذه الوسيمة أن يجمي كثيرا من األمور الغامضة التي ال تحاول 
 وسائل االتصال المكتوبة ايضاحيا .

ن خالل طائفة واسعة من المعاني نساني بالتواصل و تبادل المعمومات متؤمن الصوت اإل
لى أعمى مستوى من الفيم و العمق المشترك. ) نبيل سعد خميل إالشارات ، و التوصل او 
،2009: 272 ) 
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 المجان التربوية: 3.6
    من قنوات االتصال  –سواء االستشارية منيا أو التنفيذية  –تعتبر المجان التربوية 

و تبادل المعمومات اليامة ألنيا تفتح المجال لممشاركة أكبر من قبل طائفة متنوعة من 
ىذه المجان البارزة ىي أنيا تأخذ الوقت  ميمةالخبرات التربوية و الفنية و االدارية ، و 

الكافي لدراسة المشكالت أو الميمات المنوطة بيا ، كما تقوم بجمع و توزيع طائفة من 
ل عمى المسؤولين فيما بعد اتخاذ القرارات المناسبة ، غير أن ىذه الميزة المعمومات تسي
ذا ما استغرق عمل المجان وقتا طويال جدا ال يتناسب مع مدى إلى سيئة إيمكن أن تنقمب 

الحاح المشكمة أو الميمة التي يناط بالمجان دراستيا ،و ايجاد الحمول ليا .)نبيل سعد خميل، 
2009:283 ) 

 لمدرسية:الرسائل ا 4.6
وتستعمل ىذه الوسائل كل من الرسائل والقرارات والتقارير وغيرىا إاّل أّن لكل واحدة من 
ىذه الوسائل وظيفة تختمف عن األخرى، فالقرارات عادة ما تكون من أعمى إلى أسفل أي 

تى يخاطب بيا الرئيس كالقرارات العمل والترقية، أّما الرسائل فعادة ما يكون إمتدادىا أفقا وح
من أعمى إلى أسفل كالمخطبات اإلدارية، والمناشير، ورسائل الشكر واإلبالغ وأوامر التنفيذ 

 وغيرىا.
أّما التقارير فعادة ما تكون من أسفل إلى أعمى وتقوم بدور كبير بنقل المعارف 
واألفكار والمعمومات إلى المستويات اإلدارية األعمى حيث يخاطب بيا المرؤوس الرئيس، 

ا أن تكون تقارير عن أشخاص أو منشآت أو أوضاع عممية أو مالية معينة. )مزيان وىي إمّ 
 .(180، 2011بشرى، 
 : من بين العناصر التي تظير أىمية المكتبات مايمي:المدرسية الرسائلأىمية 

نقل أو توصيل بيانات أو معمومات معينة )قرارات أو تعميمات، أو قواعد أو توصيات،  . أ
أو نتائج اجتماعات، أو نتائج بحوث دراسية لمواقع أو أوامر تكميف البعض بأداء أعمال 
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معينة، أو خبرات من مدير المدرسة لمعاممين بيا كتابة لإلطالع عمييا مرة أو أكثر وفيم 
 ًا.محتواىا فيمًا جيد

أداة لمتّعرف الجيات اإلدارية العميا )إدارة التعميم ومديرية التربية والتعميم( عمى العديد من  . ب
األمور والجوانب التعميمية واإلدارية بالمدرسة، مثل: الوضع القائم لمعممية التعميمية 

قق بالمدرسة، المشكالت التي تواجو العممية التعميمية داخل المدرسة ومدى اإلنجاز المتح
 في أداة الطالب والمعممين ومعدالتو المختمفة.

وسيمة رئيسية لتسييل عممية إتخاذ القرارات وذلك نتيجة لتضمن التقارير لمعديد من  . ت
البيانات العامة، والبعض نتائج التقويم لجوانب العممية التعميمية واإلدارية بالمدرسة. 

 (143، 2000)العجمي، 
 :لوحة العالنات .7

العديد من المدارس تستخدم لوحة إعالنات لتوصيل المعمومات والبيانات والتعميمات  إنّ 
إلى العاممين بيا أو يجب أن توضح لوحة اإلعالنات في مكان بارز لمجميع وتكون أخبارىا 
متجّددة، ويجب أخذ موافقة المدير قبل نشر أيِّ إعالن عمى ىذه الموحة. )مزيان بشرى، 

2011 ،108) 
 المدرسية: مجمة .8

ى الجديد من أصول مينة التربية ىي مجالت متخصصة لممعممين لتطمعيم عم
المعممون الرأي في أمور مينتيم ، و عمى اصرارىا ، ولتكون ميدان يتناول فيو والتعميم

المجالت الت جميع طبقات رجال التعميم ، و ليوجد رأيا مينيا عاما يعم عن طريق ىذه المجو 
ل ىي من أىم وسائل االتصال بين المعممين .)نبيل سعد خميل ب التربوية ضرورية،

،2009:263 ) 
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 :معوقات التصال التنظيمي المدرسي -7
في دراستو لمعيقات االتصال التنظيمي المدرسي  المطرفي جبير سعد ذيابيشير   
يحدث بين أفراد في وضعيات مختمفة فال بد أن تعترض ىذه  إذا كان اإلتصالإلى أنو 

العممية معوقات تظير إما بسبب التنظيم أو القصور في ميارة المرسل أو خصائص 
التي المستقبل أو القصور في النظام الدراسي في حّد ذاتو، وسوف نذكر أىم ىذه المعوقات 

 (45 -44 : 2012المطرفي، )ذياب سعد جبير فيما يمي:أشار الييا 
  عدم وضوح الرسالة: 1.7

ختصار الشديد فييا لإل من أىم معوقات اإلتصال عدم وضوح الرسالة ويرجع ذلك إّما
ستخدام لغة مخصصة يصعب عمى المستقبل فيميا، أو إلستخدام كممات ذات معان ا و

 أو لعدم وضوح اليدف من اإلتصال، أو لضعف الميارة اإلتصالية لممرسل.مبيمة 
 إنتباه المستقبل:عدم  2.7

ترجع عدم فاعمية اإلتصال في بعض الحاالت لعدم إنتباه المستقبل، أو لعدم فيمو 
قتو في ثاإلتصال، أو لتعارضو مع مفاىمو وقيمو، أو تباينو عما عرف من قبل أو لعدم 

مصدر اإلتصال. ىذا باإلضافة إلى تباين األفراد في الخصائص ومستوى الفيم، وىذا يمّثل 
طبيعية، ولكن يمكن القول بأّنو إذا زاد ىذا اإلختالف بين المرسل والمستقبل فإن ذلك ظاىرة 

يؤدي إلى عدم فاعمية اإلتصال"، حيث يرجع ىذا التباين لعوامل متعددة منيا: إختالف 
الثقافة، والمركز الوظيفي، والظروف اإلجتماعية، واألىداف، والصفات الشخصية لكل من 

 المرسل والمستقبل.
 دم إستقرار التنظيم:ع 3.7

تنعكس التغيرات المستمرة في التنظيم المدرسي وعدم إستقراره بالسمب عمى عممية 
اإلتصال بسبب تعدد طرق وأساليب اإلتصال، وعدم وضوحيا، وتعذر تحقيق وحدة الفيم 

 االزمة لفاعميتو.
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 العوائق السيكولوجية: 4.7
وترجع ليذه المعوقات إّما: لعدم توفر الثقة بين أعضاء التنظيم أو لطبيعة أسموب 
ونمط القيادة أو األسموب اإلشراف المستخدم، أو لوجود فجوة كبيرة بين الجماعات غير 
الرسمية وجماعات التنظيم ىذا باإلضافة إلى ضيق أفق القيادة اإلدارية داخل المدارس وعدم 

لتقبل الرسائل من مرؤوسيم يترددون قبل اإلتصال برؤسائيم. ىذا فيما إستعدادىا النفسي 
يتعمق بالقيادات العميا، أّما المعوقات النفسية لدى المرؤوسين من المعممين والعاممين 

نعدام ثقتيم بأنفسيم مما يؤدي إلى  بالمدرسة فإّنيا تتمثل في: الخوف من اإلنتقادات وا 
 صحيحة لرؤسائيم ويؤّثر عمى كفاءة العمل ومدى إنجازه.إحجاميم عن إبراز المعمومات ال

 حجم البناء التنظيمي: 5.7
تزداد عممية اإلتصال اإلداري صعوبة كمما كبر حجم البناء التنظيمي لممدرسة وتعددت 
مستوياتو اإلدارية، وتشعب عالقاتو الداخمية، ويتم إحتواء ىذه المشكمة بأّن تخفض عدد 

شراف المرؤوسين في الوحدات اإلشرافية داخل ال مدرسة، مع القيام بتفويض السمطات وا 
 مركزي في اإلدارة.العممية إتخاذ القرار مما يمثل المنيج الديمقراطي والنظام ال

 صعوبة التفاىم: 6.7
نعدام التعاون المثمر بين الجماعات العاممة  عندما يسود فقدان الثقة وعدم اإلطمئنان وا 

في الجياز اإلداري بالمدرسة يكون بذلك التفاىم أمرًا في غاية الصعوبة والتعقيد وقد يكون 
إختالف التخصص بين العاممين في ىذا الجياز أحد المعوقات في سبيل توحيد النظر حول 

مفردات خاصة ال قضايا المدرسة بسبب أن كل تخصص لو إستخدامات لغوية محددة و 
 (45 -44 : 2012المطرفي، )ذياب سعد جبير يفيميا إاّل المتخصصون.

 كثرة أو قّمة المعمومات عن المستوى المطموب: 7.7
حيث إّن زيادة طول وكمية الرسائل المبعوثة إلى السمطات اإلدارية العميا تقمل من 

أوقاتيم في مطالعتيا لمعرفة محتوياتيا إلى جانب  إىتمامات المسؤولين بيا، وتفقد الكثيرمن
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أّن المعمومات الواردة من الرسائل قد تربك المستقبل وتعيقو عن فيم محتوياتيا كما أّن 
 النقص في المعمومات يقمل من فاعمية اإلتصال.

 القابمية نحو التصال: 8.7
أّنو كمما كان  ستعداد أعضاء التنظيم نحو اإلتصاالت ومن الطبيعيايقصد بذلك درجة 

 ىذا اإلستعداد مرتفعا أدى ذلك إلى زيادة فاعمية اإلتصاالت.
 :أسموب القيادة 9.7

نمط القيادة السائدة في التنظيم عمى كفاءة اإلتصاالت، فكّمما كان النمط  يؤثر
الديمقراطي ىو الشائع أدى ذلك إلى تحسين اإلتصاالت كما لو كان النمط السائد ىو النمط 

 األتوقراطي.
 العالقات الجتماعية: 11.7

حيث تؤدي العالقات اإلجتماعية بين أعضاء الجياز اإلداري بالمدرسة إلى تحسين 
 عممية اإلتصاالت، مقارنة بوجود فجوة إجتماعية بين األفراد.

 طبيعة العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين: 11.7
ت، وكّمما تؤثر طبيعة العالقة بين مدير المدرسة والعاممين معو عمى كفاءة اإلتصاال

كانت ىذه العالقة طّيبة أدى ذلك إلى سرعة اإلتصاالت وفاعميتيا، بخالف ما إذا كانت 
 (45 -44 : 2012المطرفي، )ذياب سعد جبير ىناك حالة من عدم الثقة بينيما.

 التغذية العكسية: 12.7
حيث يساعد تعّرف المرسل عمى رد الفعل لدى المستقبل، عمى تحسين عممية 

، ما دامت عممية مشتركة تحدث في اتجاىين، والعكس صحيح في حالة عدم توافر اإلتصال
ىذه التغذية العكسية، تحتاج إدارة المدرسة إلى إجراء تقييم من وقت آلخر لنظام اإلتصاالت 
ألجل التحقق من درجة فاعميتو، وتطويره بصفة مستمرة بما يالئم الظروف المستجدة ويوفر 
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 : 2012المطرفي، د في تحسين عممية اإلتصال. )ذياب سعد جبيرلو المرونة التي تساع
44- 45) 

ىي أي شيء يعوق عممية  االتصالأّن معوقات  فواز ياسين حراشوبينما يرى 
، ويحول دون وصول الرسالة من المرسل إلى المستقبل، ومن أىم ىذه المعيقات االتصال
 مايمي:
 مشاكل الدالالت المفظية. -
 الفكري وعدم اإلنتباه من قبل المستقبل لرسالة المرسل. اإلنشغال -
 اإلفتراض واألفكار المسبقة. -
عرض الرسالة وقد يتم نقل الرسالة بطريقة تحدث خمال في عممية اإلتصال. )فواز  -

 (08 :2009ياسين حراحشو، 
 شروط التصال التنظيمي الناجح: -8

عممية تفاعمية بين المرسل والمستقبل لنقل المعمومات واألفكار، والبد لنجاح  اإلتصال
 تمك العممية من توافر عدد من الشروط منيا:

أن تكون خطوط اإلتصال واضحة وعند مستوى فيم المرسل إليو، فمن أكبر عوامل  -
 اإلضطراب والتعطيل في العمل أن تصدر نشرة غامضة مبيمة.

اإلتصال قصيرة، وكمية المعمومات بالقدر الذي يمكن إستقبالو أن تكون خطوط  -
ستيعابو.  وا 

أن تكون خطوط اإلتصال مزدوجة بين المرسل والمستقبل، بحيث تتم عممية اإلسترجاع،  -
 وبتأكيد المرسل بأّن المستقبل قد إنفعل بالرسالة عند طريق مالحظة ردود الفعل.

سالمة اإلتصال، ولكن  عمىحرية واإلطمئنان يعين ينبغي أن يتوافر في العمل جو من ال -
 بشرط أاّل يتعارض ذلك مع ما تقتضيو التشريعات أو التعميمات المحددة.
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يجب أن يكون موضوع اإلتصال في نطاق اختصاصات المرسل وفي حدود السمطات  -
 المحولة إليو، وأن يتم التركيز عمى الحقائق والمعمومات اليامة.

 ي الرسالة عمى معمومات جديدة تيم المستقبل وفي نطاق اختصاصو.ينبغي أن تحتو  -
المعروفة بمقارنتيا بما ىو  البد من شرح المعمومات الفنية وتعريف المصطمحات غير -

 .(156، 2111)العجمي، معروف. 
 :خالصة
لى جانب كونو عممية ادارية ، ىو أيضا عممية اجتماعية عن طريقيا إتصال اإل إن

تتفاعل الجماعة ويستطيع الرئيس األعمى أو معاونوه تحقيق التأثير المطموب في تحريك 
 الجماعة نحو اليدف ، وىي كذلك عممية نفسية تتطمب قدرا مناسبا من فيم النفس البشرية 

اممون عمى الصورة المتكاممة لسير العمل و مجريات و اتجاىات األخرين ، بتوفرىا يقف الع
دارة و الشعور باألىمية ، و كميا تعزز سيام في اإلحساس باإلاألمور ، مما ينمي فييم اإل

     ) 222:  2009نبيل سعد خميل ،  (ستقرار النفسي. شعورىم بالرضا و اإل
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 3تمهيد
يجابي جعل من الباحثين بيذا الميدان ييتمون بموضوعات اإل ظيور عمم النفس إن

ىذا  جديدة التي لم تكن موجودة من قبل في أدبيات البحث العممي كجودة الحياة و يعتبر
الباحثين في عمم النفس االيجابي  بإمكانقفزة نوعية شيدتيا موضوعات عمم النفس وبدأ 

يركزون  التركيز عمى مناطق االيجابية في الشخصية عكس ما كان عميو الباحثون من قبل
ومن بين المواضيع  كتئاب والمخاوف المرضيةفقط عمى مناطق الضعف في الشخصية كاإل

يجابي جودة الحياة و التي تعتبر من المفاىيم الصعبة لما تحممو التي اىتم بيا عمم النفس اإل
 )تصرفالب 312 1026، وآخرون أمينة حرطاني( من جوانب معقدة.

 مفهوم جودة الحياة:1 - 
 لغة: 1.1

يأتي تعبير الجودة في أصل المغة العربية من الفعل جود أي شيء جيد و الجمع جياد 
    و جيائد باليمزة ، و منيا أجاد الشيء أي أحسنو و جودة تجويدا ، أي قدمو عمى أكمل 

 (343 1026، أمينة حرطاني )و أحسن وجو ممكن . 
و ىي تعني طبيعة   Qualitasبالكممة الالتينية لو عالقة  مصطمح Qualityالجودة 

 (114تقان.)سالف مشري ، دس 3واإلالفرد أو طبيعة الشيء، وتعني الدقة 
 اصطالحا: 2.1

نسان اليوم من مقومات الجودة ىي انعكاس لممستوى النفسي ونوعيتو، وأن ما بمغو اإل
الرقي والتحضر، يعكس بال شك مستوى معينا من جودة الحياة، و يقصد بجودة الحياة 

      نسان من حيث تكوينو الجسمي و النفسي و المعرفي عام3 جودة خصائص اإل بشكل
خالقي.)عمي ميدي كاظم جتماعي واألخرين وتكوينو اإلودرجة توافقو مع ذاتو و مع األ

 (.362 1006واخرون،
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أو  دوافعو عمى المستوى النفسي،ياة ىي كل ما يشبع حاجات الفرد و فجودة الح
تممة مختمف النواحي الصحية، أو االقتصادية، أو االجتماعية، سدي مشالروحي، أو الج

تعميمية و اقتصادية نفسية و عاطفية و ة واجتماعية و عقميفالصحة ىي حالة سالمة بدنية و 
3 1006، آخرونو عاقة. ) نريمان محمود جمعة كاممة وليست مجرد انعدام المرض أو اإل

263.) 
غريقية وافترض أرسطو أن الفمسفة اإلظير أول استخدام لمصطمح جودة الحياة في 

 السعادة مشتقة من فعالية ونشاط الروح و بالتالي تحقق حياة سعيدة.) صالح إسماعيل عبد
 (.336 1020حمص، الاهلل 

 2231عام  (whoالمنظمة الصحة العالمية )وقات المعاصرة، أعضاء من وفي األ
اقترحوا مفيوما ضمنيا لجودة الحياة وتوجو ىذا المفيوم إلى الرعاية الصحية عندما تم 

حيث  2211تعريف الصحة "حالة صحية جيدة لتشمل الجوانب الفيسيولوجية وحتى عام 
 (.311 1004( المصطمح. )شيخي مريم،WHOوسعت )
مانينيات عندما تم استخدام بدأ استخدامو بصورة منيجية ومنتظمة في أوائل الثوقد  

ىذا المصطمح مع مرض األورام، لما واجو األطباء مشكمة بأن العالج لمرضى السرطان ذو 
تكمفة دفع عالية وذلك بغرض زيادة المدى المتوقع لعمر ىؤالء المرضى. جودة الحياة قدمت 

اث أي مستويات مساىمة فعالة في األبحاث المتعمقة بالعناية بالمرضى وأن تبتكر ىذه األبح
 (.331 1020اهلل حمص،  .) صالح إسماعيل عبد مالحظة حتى إلى ما بعد الموت.
رضاه عن زايد ألىمية كيفية شعور المريض و حترام المتوتستخدم لتعكس مدى اإل

الخدمات الصحية المتقدمة، بجانب النظرة التقميدية التي تتركز عمى نتائج المرض.) صالح 
 (.331 1020حمص، اهلل  إسماعيل عبد

و يالحظ اختالف في تعاريف العمماء و الباحثين حول مفيوم جودة الحياة، و تضمن 
من الدراسات التي تقيس جودة الحياة مداخل مختمفة منيا المداخل الذاتية  عدد كبير
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تشمل المداخل الذاتية3 ادراكات الفرد لظروفو من خالل تقويم  الموضوعية. والمداخل
سالف ( سية، كما تقيس أيضا المشاعر اإليجابية لدى األفراد و توقعاتيم لمحياة.الجوانب النف

 )113مشري ، دس 3 
 أما المداخل الموضوعية3 فترتكز عمى البيئة الخارجية، و تتضمن الظروف الصحية 

االجتماعية والعالقات والظروف المعيشية والتعميم األمن والسكن ووقت الفراغ  والرفاىية
 )113سالف مشري ، دس 3 (واألنشطة. 

إلى  حسن مصطفىومن التعاريف التي اىتمت فقط بالجوانب الموضوعية نجد تعريف 
" مفيوم يستخدم لمتعبير عن رقي مستوى الخدمات المادية  جودة الحياة عمى أنيا

واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، أو أن جودة الحياة تعبر عن النزوع نحو نمط الحياة 
      الوفرة،  التي تتميز بالترف ىذا النمط من الحياة الذي ال يستطيع تحقيقو سوى مجتمع
3 1003و ذلك المجتمع أستطاع أن يحل كافة المشكالت لغالبية سكانو. )مصطفى حسن،

21.) 
 ، نجد تعريفدخل الذاتي في تعريف جودة الحياةالتعاريف التي اىتمت فقط بالمأما 

حساس االيجابي بحسن الحال كما يتم حيث ترى أن جودة الحياة تتمثل في اإلكارول رايف 
رصده بالمؤشرات السموكية التي تدل عمى ارتفاع مستويات رضا الفرد عن ذاتو و حياتو 

ل لتحقيق أىداف شخصية مقدرة ، و ذات قيمة و معنى بشكل عام ، كذلك سعيو المتواص
بالنسبة لو لتحقيق استقاللية في تحديد وجية و مسار حياتو ، واقامتو لعالقات اجتماعية 

 حساس العام بالسعادة ايجابية متبادلة مع األخرين و استمراره فييا ، كما ترتبط بكل من اإل
 )116سالف مشري ، دس 3  (.النفسية ستمتاع بالحياة و السكينة و الطمأنينةو اإل

فقد أدى تطور الدراسات في مجال جودة الحياة إلى أىمية استخدام المداخل الذاتية 
والموضوعية معا في تعريف وقياس جودة الحياة، وتعتبر منظمة اليونسكو جودة الحياة 

مادي لمحاجات مفيوما شامال يضم كل الجوانب الحياة كما يدركيا األفراد ليشمل اإلشباع ال
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شباع المعنوي الذي يحقق التوافق النفسي عبر تحقيقو لذاتو، وعمى ذلك األساسية، و اإل
 )116سالف مشري ، دس 3 (فجودة الحياة ليا ظروف موضوعية ومكونات ذاتية.. 

( 1001)، األشولومن التعاريف التي أدمجت الجوانب الذاتية و الموضوعية تعريف 
الحياة تتمثل في درجة رقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي و الذي يرى أن جودة 

تقدم ألفراد المجتمع، و مدى إدراك ىؤالء األفراد لقدرة الخدمات عمى إشباع حاجاتيم 
المختمفة، ويذكر أيضا بأنو ال يمكن لمفرد أن يدرك جودة الخدمات التي تقدم لو بمعزل عن 

األصدقاء، وزمالء، وأشقاء، وأقارب، وغيرىم( أي أن جودة األفراد الذين يتفاعل معيم مثل)
الحياة ترتبط بالبيئة المادية والبيئة النفسية واالجتماعية التي يعيش فييا الفرد.)األشول، 

1001 341.) 
( أن جودة الحياة ىي شعور الفرد بالرضا والسعادة وبالقدرة 1022)، الكرخيو يرى 

لحياة الذاتية و الموضوعية والتي تشمل )النمو الشخصي، عمى إشباع الحاجات في األبعاد ا
ندماج االجتماعي، والحقوق البشرية) بشرى عناد مبارك، دس3 والسعادة البدنية والمادية، واإل

110.) 
 لتوضيح ىذا( بوصفو أقرب التعريفات 2224) منظمة الصحة العالميةوحسب 

من خالل ادراك الفرد لوضعو في الحياة ، المفيوم إذ ينظر إلى جودة الحياة عمى أنيا تتحدد 
في السياق العام لمثقافة و نظام القيم مقارنة بانتظاراتو و توقعاتو و مخاوفو من الحياة ، وىو 
مفيوم واسع مرتبط بشكل معقد مع الصحة الجسدية و الحالة النفسية وفي عالقة التبعية مع 

 (EvaTazopoulon,2008 :21)العالقات االجتماعية لكل شخص 
و تشير األدبيات إلى صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة، فعمى الرغم من 

 3فيما يمياستخدامو إال أنو ال يزال غير واضح ويتسم بالغموض وتكمن أسباب الصعوبة 
 حداثة المفيوم عمى المستوى التناول العممي. -
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في العديد من العموم، حيث يستخدم أحيانا لمتعبير  ستخدامتطرق ىذا المفيوم لإل -
عن الرقي في مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، كما يستخدم 

 دراك األفراد لمدى قدرة ىذه الخدمات عمى اشباع حاجاتيم.لمتعبير عن اإل
يرتبط ىذا المفيوم بمجال محدد من مجاالت الحياة، أو بفرع من فروع العمم،  ال -

إنما ىو مفيوم موزع بين الباحثين والعمماء عمى اختالف تخصصاتيم، و الممفت لمنظر أن 
  أصحاب كل تخصص يرون أنيم األحق باستخدامو سواء كان تخصصيم عمم االجتماع 

، آخرونو البيئة أو االقتصادية.)عمي ميدي كاظم  أو الطب بفروعو المختمفة، أو العموم
 (.362 دس

أنو نادرا ما حظي مفيوم بالتبني الواسع عمى مستوى االستخدام  األشولكما يرى 
نسانية تم العممي و العممي وبيذه السرعة مثمما حدث لمفيوم جودة الحياة، وأن في العموم اإل

النظرية منيا والتطبيقية، فقد كان لعمم  تبني ىذا المفيوم في مختمف التخصصات النفسية،
النفس السبق في تحديد المتغيرات المؤثرة عمى جودة حياة االنسان، وأن ذلك يعود في مقام 

الجودة، فالحياة بالنسبة  لتمكدراك الذات األول إلى جودة الحياة في النياية ىي تعبير عن اإل
 (.324 1001) األشول،  لمفرد ىي ما يدرك منيا.

 جودة الحياة في الجزائر: -2
يفترض أن تكون جودة الحياة في الجزائر مرتفعة اعتمادا عمى كونيا بمدا غنيا من 

، مصدرة لمبترول و الغاز و المعادنحيث الموارد االقتصادية حيث تعتبر من أكبر الدول ال
لبنية لى اإلى غناىا بالموارد البشرية حيث الزالت نسبة الشباب مرتفعة اضافة إاضافة 

 )341  1023، زعطوط رمضان(الصحة و الخدمات و الطرق. التعميم و التحتية الجيدة في 
مكانياتيا أن المؤشرات العالمية لمتنمية تضع الجزائر في مراتب متخمفة بالنسبة إل غير

لى ترتيب دول إو مواردىا ، وىناك عمى األقل ثالثة تقارير سنوية ذات طابع عالمي تيدف 
 أىميا 3الجيات التي تصدر ىذه التقارير و العالم حسب مؤشرات و معايير مختارة تتبناىا 
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نمائي و الذي يقوم عمى الذي يصدر عن برنامج األمم المتحدة اإل ةتقرير التنمية البشري  1.2
في  1002ثالثة أعمدة ىي 3 الدخل و الصحة و التعميم ، فقد صنف الجزائر سنة 

بعد كولومبيا  24فقد حسن وضعيا في المرتبة  1024، أما تقرير  203المرتبة 
  .وسيرالنكا

دولة و يركز عمى متطمبات أساسية مثل  244تقرير التنافسي العالمي 3 الذي يعطي  2.2
الكفاءة ، فقد  االبنية التحتية و االستقرار االقتصادي و الصحة و التعميم األساسي و كذ

 بعد المغرب و مصر و تونس. 12صنف الجزائر في المرتبة 
االيرلندية ، والذي  international livingتقرير جودة الحياة التي تصدره جودة الحياة  3.2

،وراء تونس التي أخذت  1022نقطة سنة  11ب 242في المرتبة  وضع الجزائر
 )341  1023زعطوط رمضان ،  (. 62المرتبة 

       في أحدث مشاركة ليما في كتاب بحوث جودة الحياة  تيموين و مزيانويشير 
 ISQOLSو المؤشرات االجتماعية ، و الصادر عن الجمعية العالمية بحوث جودة الحياة 

ال أن مصطمح الرفاىية الذاتية مرادف لمصطمح جودة الحياة ، و بعد أن يوردا إ، 1021سنة
لى إتنمية و الرفاه ، و التي تستند أغمبيا وضعية الدول االسالمية و العربية عمى مؤشرات ال

المعايير الموضوعية المادية ، يتناوالن وضعية الجزائر حيث و صمت نسبة السكان الذين 
مميار دوالر  11لى تخصيص أكثر من إئة مما دعى الدولة ابالم 14لى إيعانون من الفقر 

ن مستوى المعاش ، غير نفاقيا عمى النمو االقتصادي ، و تحسيإل 1002و  1001ما بين 
 داري و االقتصادي أثر عمى فعالية تمك األموال في الواقع اليومي لمناس.أن الفساد اإل

و ىي أقل من مقابالتيا في الدول العربية  1.6لى إوصمت درجة مؤشر الرضا عن الحياة 
 )344  1023زعطوط رمضان ،  ( النفطية.

 1004شير منذ  21و زمالؤه بقياس مؤشر الرفاه كل  تيموينوفي دراسة تتبعية قام 
 PWIمقارنة بمؤشر الرفاه الشخصي  IWIستعمال مؤشر الرفاه العالمي إلى اليوم وذلك بإ
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، و يركز عمى  NWIوالذي يركز عمى جودة الحياة األفراد وكذا مؤشر الرفاه الوطني 
ي و االجتماعي و كذى ويركز عمى الجانب االقتصادي والبيئ NWIالجانب االقتصادي 

 : MEANفي الجزائر PWIالسياسي ، و الحظ الباحثان أن متوسط درجة الرفاه الشخصي 
65.19 SD=17.7   أقل من مثيالتيا في استرالياMEAN : 74.90  SD=0. 75   ، 

زعطوط رمضان  ( وكانت الدرجة المنخفضة مرتبطة بالمجال األمن و الوضع االجتماعي .
 ،1023  344( 
 مجاالت جودة الحياة: -3

 .جتماعيةواإل جودة الحياة ىي جممة معقدة من مجموعة من المجاالت المادية والنفسية
 المجال النفسي لجودة الحياة :  1.3

  شمل االنفعاالت يالمكون النفسي لجودة الحياة  Déware ،(2212)لديوار بالنسبة 
مما  ،مرادف لغياب الوجدان السمبي فييخرين والحاالت الوجدانية االيجابية و بالنسبة لأل

     le bien-être subjectif الذاتيةيعني أنيا مرادف لمصحة النفسية أو لمراحة النفسية 
أي الرضا عن  عمى سيرورات معرفية شمولياالتي تعتبر مفاىيم أكثر شمولية من ناحية و 

 (EvaTazopoulon,2008 :18)الحياة .
 الحياة :المجال الفيزيائي لجودة  2.3

و القدرات مختمف جوانب الصحة البدنية لقد قام الكتاب في ىذا المجال بتصنيف 
الطاقة ، الحيوية ، التعب ، النوم ، الراحة ، األلم  في الصحة البدنية حيث تتمثلالوظيفية . 

3 المكانة الوظيفية ، النشاط الفاعل ،  فيالقدرات الوظيفية  تتمثل، ومؤشرات البيولوجية ، و 
 (EvaTazopoulon,2008 :18) النشاطات اليومية .

 المجال االجتماعي لجودة الحياة : 3.3
العالقات و النشاطات االجتماعية لألفراد المجال الثالث األكثر أىمية في جودة تشكل 

عكس وىي عمى الحياة االجتماعية المجال االجتماعي لجودة الحياة في  ويتمثل ،الحياة
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أو شبكة ،  ة، الصداقة ، و المين ةنعزال أو العزلة االجتماعية في مجاالت متعددة كالعائماإل
تحقق االندماج االجتماعي و الوجداني و من ناحية الكيفية فيي السند التي من العالقات 

  (EvaTazopoulon,2008 :19) االجتماعي داخل الوسط االجتماعي .
فيعتبر أن التقويم الفردي لنشاطاتو االجتماعية  Flanagau ،(2211)فالناقو أما 
تقدير الذات ، تحقيق الذات ، النجاح و الفشل  وىو مؤشر عمى صحة الجانب  تتمثل في3

 (EvaTazopoulon,2008 :19)االجتماعي. 
 مكونات جودة الحياة :   -4

 (EvaTazopoulon,2008 :20)الرضا عن الحياة :  1.4
الرضا عن الحياة ىي سيرورات معرفية تشمل المقارنة بين حياة الفرد و معاييره 

 .)القيم و األفكار (المرجعية
عن الحياة ىو التقويم العام الذي  الرضا Pavot et al ،(1991)بافو واخرونحسب 

  .يحممو الفاعل عن حياتو
تعبر عن حكم واعي و شامل  الرضا عن الحياةأن   Diener ،(1994) ديينار ويرى

، العائمة ، اليوايات  يالوظيفالجانب   (وقد تكون مجزأة في مجاالت محددة ة الفرد،عن حيا
 )، الصحة ، الميزانية ، الذات ، الجماعة ، االنتماء 

  تم تعريفيا عمى أنيايأن الرضا عن الحياة  corrigan ،(2001)كوريقانو يرى 
  تطمعاتوحياتو الحالية مقارنة بمستوى أمالو و  اتجاهالشخص لدى تقدير ذاتي 

(EvaTazopoulon,2008 :20) 
 السعادة :  2.4

         لى حالة تعبر عن وجدان ايجابي إشير ت تيالسعادة ىي مصطمح فمسفي وال
لى الراحة النفسية إوانفعاالت ايجابية تطفو عمى الوجدان السمبي . ليتم تقييم اسم السعادة 
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سمبي و حظور الوجدان االيجابي الوجدان الغياب  تعنيجودة الحياة االيجابية ف الذاتية .
 (EvaTazopoulon,2008 :20) .الرضا العام و الشامل والذي يتمثل في

أن السعادة ىي  Buss ،(2000)بيس ، و Eyseuk ،(1990)يزنك إل بالنسبةو 
        )، لذة فرح (التي تصاحبيا حاالت انفعالية جيدة  واستعداد شخصي مستقر نفسيا 

، االكتئاب الغيرة ، القمق (وبعض المشاعر السمبية التي نادرا ما تتكرر مثل الوجدان السمبي
 (EvaTazopoulon,2008 :20)نزعاج ، اإل
  الراحة النفسية الذاتية :  3.4

 3 وىي شروط أساسيةمن خالل ثالث  Rolland ،(1000)غولو حسب  ايتم تحديدى
 ذاتية بمعنى تقدير ذاتي الذي ال عالقة لو مع شروط الحياة الموضوعية.  • 
 .الرضا عن الحياة  أيترتبط بالتقويم االيجابي الشامل لمحياة • 
رتبط بالحضور الوجدان ت، بمعنى كتئاباإلو القمق ك تحدد بغياب االنفعاالت السمبيةتال •

 (EvaTazopoulon,2008 :20) يجابي . اإل
 النماذج النظرية لجودة الحياة: -5

 :  BUBOLZنموذج بيبولز  1.5
جودة الحياة مفيوم واسع لوصف الراحة النفسية أو عدم  يرى المنتمون ليذه النظرية أن

جودة الحياة تتجسد في درجة فمن منظور الفرد و ، الراحة النفسية عند األشخاص و محيطيم 
وىي حاجيات ، البيولوجية ، النفسية و االقتصادية و االجتماعيةتمبية الحاجيات الفيزيائية ، 

درجة التي بيا المحيط لو القدرة اليي ف ،يتم اشباعيا من خالل الموارد الموجودة في المحيط
وبيذا يتم قياس جودة الحياة بطريقة  .عمى تمبية الموارد األساسية لتمبية حاجيات الفرد

 , Céline Mercier et all)لذي يوجد فيو الفرد.معيارية حسب السياق االجتماعي ا
1987 : 137 )  
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 : BIGELOW نموذج بيجيالو 2.5
نظرية جودة وىما عمى موقفين نظريين في تفسير جودة الحياة النموذج  هرتكز ىذي

 )اشباع حاجاتو (لفرد ترتكز عمى الشعور العام بالراحة اجودة حياة ف ،نظرية األدوارالحياة و 
 Maslou، (2234) ماسمووىي الحاجات التي تحدث عنيا  )تنشيط مياراتو  (و الكفاءة 

، و التقدير و تقدير الذات نتماءااللى إوالتي تتمثل في الحاجات الفيزيولوجية و الحاجة 
وىي  )، الزوج، العمل...الصداقة (واجتماعية  )، ...مسكن (المحيط يقدم امكانيات مادية و 

. البد لمفرد أن يستجيب لمتطمبات المجتمع عمى الكفاءةو شروط  نتظاراتإامكانيات ترتبط ب
و اشباع يتوافق  ادارية وعندما يعرف الفرد رضمياراتو المعرفية ، الوجدانية ، السموكية و اإل

يشعر يتكيف مع محيطو و  وارشباع ىذه األدلى كفاءة و ميارة إلإمع حاجاتو و يتوصل 
 ( Céline Mercier. et all , 1987 : 137)  بجودة حياة جيدة

 
  :ZAUTRA و زوترا  REICHنموذج غيش  3.5

 عمى قناعة أن جودة الحياة ترتبط بجممة األحداث التي يعيشيا ىذا النموذج رتكزي
، بمعنى أنو نموذج يرتكز عمى التأثير الوجداني و المعرفي لتجارب الفرد عمى جودة  الفرد

 يظيرالذي   le contrôle-cognitifالمعرفيمن مبادئ ىذه النظرية ىو الضبط و ، الحياة
نجاز معين ألنيم يريدون ذلك فيذه األفراد يتصرفون إلفتباع سموك معين في التزام الفرد إل

 Céline) ختيار ليا تأثير كبير عمى طريقتيم في تفسير مسار حياتيم .الحرية ىي حرية اإل
Mercier et all , 1987 : 138 ) 

يرتبط بمجموعة من األحداث التي يسير عمييا  l’affect-positifالوجدان االيجابي 
يا نتائج و تأثيرعمى جودة الفرد. فالمجيودات التي يبذليا الفرد مع متطمبات الحياة اليومية ل

جرائية دور األحداث في جودة الحياة تظير في شكل عممية أو ناحية اإلالمن و ، الحياة
 وىي3سيرورة تقويمية تحمل ثالث مكونات 
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 الضغوطات التي يفرضيا المحيط . -
 )رغبات (الضغوطات المفروضة من الفرد  -
 استجابات الفرد اتجاه ىذه األحداث  -
عممية تقويم (مستوى الرضا و عدم الرضا التي يشعر بيا الفرد من مسار ىذه األحداث .  -

 ( Céline Mercier et all , 1987 : 138).)األحداث
 : ABBEY و أبيي ANDREUSنموذج أندرو  4.5

جممة المؤشرات النفسية المدركة من طرف الفرد و  تضع ىذه النظرية العالقة بين الراحة
 .جتماعيةاال

يفسر ىذا النموذج أن ىناك التفاعالت بين األفراد و المحيط االجتماعي و التي تؤثر 
، الداخميةؤثر بدورىا عمى الحاالت عمى جممة من العوامل النفسية و االجتماعية والتي ت

فالعناصر األساسية ، عمى الشعور بالراحة النفسيةبدورىا  كذلك االكتئاب ، القمق التي تؤثر
في ذاتو وتحكم الفرد فرد خرين في حياة التحكم األفيما بينيا تظير في ليذا النموذج تتشعب 

 .Céline Mercier et all , 1987 : 13)  ( السند االجتماعي و الكفاءة  و
حدد أصحاب   anxietéو الحصر dépressionكتئاب ومن خالل تركيزنا عمى اإل 

ىذه النظرية فرضية أن القمق ، االدراك و التحكم و السند االجتماعي و الكفاءة تؤثر عمى 
ن تؤثران عمى جودة الحياة، اوىما وضعيت anxietéو الحصر dépressionكتئاب اإل

 دراكات سمبية لجودة الحياة.إمرتبطين ب كتئاببمعنى أن الحصر و اإل
دراكات ايجابية لجودة الحياة فالعالقة إالتحكم الداخمي ، الكفاءة ، المساندة مرتبطة ب

مساندة االجتماعية و الكفاءات ىي عالقات أكثر والبين الوجدان االيجابي و التحكم الداخمي 
   Céline Mercier et all , 1987 : 13)  (قوة من نفس المفاىيم و الوجدان السمبي
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  ( :2006)،نموذج أبو سريع وأخرون 5.5
وضع ىؤالء نموذج نظري عربي لتقدير وتفسير جودة الحياة يعتمد عمى تصنيف 
المتغيرات المؤثرة في جودة الحياة وىي موزعة عمى بعدين متعامدين، كما ىو موضح في 

 (4)الشكل
 الذاتية    

 التوافق األسري -                             لذاتتقدير ا -    
 الرضا عن الصداقة                           -      الفاعمية الذاتية                               -    
                                         العالقة مع الزمالء -                                         التدين    -    

 الرضا عن المصروف  -                         اليوايات الشخصية        -    
 
 المحددات الخارجية                               المحددات الداخمية  
 لألسرةالدخل الشيري   -                    الصحة العامة                 -   
 المصروف الشخصي -       القوام البدني                                -   
 نوعية السكن           -     ارات الشخصية                 القدرات والمي -   
 نوعية مكان العمل  -              الدراسي                     التفوق -   

                                   
 الموضوعية                    

 خرون لمحددات جودة الحياةا3 تصور أبو سريع و  (4) الشكل 
 ( باالتي43يمكن تفسير المخطط)     

أن البعد األفقي يشمل قطبي توزيع محددات جودة الحياة، كونيا من داخل الشخص • 
 مقابل بعد المحددات الخارجية".أو خارجو، وتسمى" بعد المحددات الشخصية الداخمية في 

أن البعد الرأسي يمثل توزيع تمك المحددات عمى وفق قياسيا وتحقيقيا وىي تتوزع • 
ختبارات بين األسس الذاتية)المنظور الشخصي لمفرد( واألسس الموضوعة التي تشمل اإل

مى وفق ىذا والمقاييس التي تتيح لمفرد موازنة نفسو بغيره أو بمتوسط جماعتو المعيارية وع
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التصور، فإن مصطمح جودة الحياة يمثل ظاىرة متعددة الجوانب) صحية، واجتماعية، 
واقتصادية، ونفسية(، تتأثر بالنظام السائد في المجتمع فمثال عن النظام السياسي، والتقاليد 

اع االجتماعية، ومفيوم الرفاىية، ومعتقدات األفراد المختمفة( كما تتمثل جودة الحياة في اشب
نسانية سواء كانت ىذه الحاجات مادية أو غير مادية، كما أن جودة الحياة الحاجات اإل

 تعتمد عمى بعض المؤشرات غير المادية مثل3
 الرضا والقناعة. -2
 التوافق النفسي، واالجتماعي، والصحي واألسري. -1
 درجة الوالء واالنتماء لألسرة والوطن. -4
 مفيوم الذات والوعي بيا. -3
 (.140،142درجة المرونة الفكرية وتقبل األخر.)بشرى عناد مبارك ، دس3  -1

 تأثير العوامل الثقافية عمى جودة الحياة : -6
الثقافة ىي مفيوم ميم في تقويم جودة الحياة تقترح عمى الفرد نماذج عن طريقة 

في نماذج التعبير  ختالفاتاإلن فإ verdugo ،(1001)فارديقوحسب ،حساس واألداء اإل
 حاجز في المقارنة بين النتائج حول موضوع جودة الحياة. تشكل بدورىالمثقافات التي ىي 

الدراسات الحديثة تأخذ بعين االعتبار الجانب الثقافي في تقويم جودة الحياة، مجموعة 
ظيروا أن السياق الثقافي ىو من المبادئ التي يجب أن تأخذ بعين أ ياعالم اخبير  30
 (Achachera Asma , 2015 : 23) عتبار في تقويم جودة الحياة .اإل

ال يتجزأ من تعريف  امن جيتيا اعتبرت مفيوم الثقافة جزء المنظمة العالمية لمصحة
 (Achachera Asma , 2015 : 23)و تقويم جودة الحياة .

 قياس جودة الحياة: -7
عدم وجود اتفاق حول تعريف ىذا جودة الحياة ىي مفيوم واسع جدا و متعدد األبعاد ، 

، فيوجد اتفاق بين الباحثين عمى أن مفيوم جودة  صعبة ياالمفيوم يجعل من طريقة قياس
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 الحياة ىو مفيوم يمكن قياسو من خالل عدة أبعاد، لكن ال يتفقون عمى عدد ىذه األبعاد.
(Achachera Asma , 2015 : 19) 

 أدوات لقياس جودة الحياة: 7.1
أنواع قياس جودة الحياة إلى ثالثة أنواع ىي عالمي، عام،  (1000)، وكالندقسم 

 خاص.
 القياس العالمي: . أ

وصمم أسموبو العام من أجل قياس جودة الحياة بصورة متكاممة وشاممة، ىذا قد يكون 
سؤاال وحيدا يتم سؤالو لمشخص لحساب مقياس جودة الحياة بصورة عامة لو مثل مقياس 

  مجاال من مجاالت الحياة. 51لذي يسأل الناس عن رضاىم عن لجودة الحياة ا فالناجان
 (.315 0252)صالح اسماعيل عبداهلل الحمص، 

 المقياس العام: . ب
لو أمور مشتركة مع القياس العالمي وصمم من أجل ميام وظيفية. في الرعاية و 

ليكون بصورة شاممة مثل احتمالية تأثير المرض أو أعراض ىذا المرض  هالصحية تم تحديد
ويطبق المقياس الخاص عمى مجموعة كبيرة من السكان، والميزة ،  عمى حياة المرضى

الكبرى ليذا المقياس ىي تغطية الشاممة وكذلك حقيقة أنو يسمح بعمل مقارنة مجموعات 
نو ال تعطي عناوين ذات صمة بمرض مختمفة من المرضى، أما عيوب ىذا المقياس فإ

 (315 0252)صالح اسماعيل عبداهلل الحمص،  معين.
 المقياس الخاص بالمرضى: . ت

تم تطويره لمراقبة ردة الفعل لمعالج في حاالت خاصة، وىذه الخطوات محصورة 
في الربط مع تعريف معنى جودة  لمشاكل حساسة لمتغيير وكذلك قمة التصور لدييم

 (.315 0252الحياة.)صالح اسماعيل عبداهلل الحمص، 
 القياس الكمي و الكيفي : 2.7

فيدة لمساندة الشخص ، تسمح بتقويم مختمف مجاالت جودة الحياة فيي م : المقابمة العيادية
صعبة و  مكمفة 3منيا عدة سمبيات  فإن لديياو بالرغم من قيمتيا العالجية  أو المفحوص



جودة الحياة                                  الفصل الثالث                                
 

~ 95 ~ 

 

 .التي تجعل منيا أداة واسعة القياس مكانياتعدم توفر اإلل نظرا التطبيق عمى عينة كبيرة
(Achachera Asma , 2015 : 20)  

ىي تقنية من السيل تطبيقيا يمكن أن تقسم جودة الحياة من منطمق جممة من ستمارة : اإل
المقاربة األكثر سيطرة لتقويم جودة األسئمة الجاىزة و المجتمعة في جممة من األبعاد ، وىي 

أداة تم  2111الف من األدوات لقياس جودة الحياة تقدر ب3 حاليا يوجد األ،  الحياة الفردية
 (Achachera Asma , 2015 : 20) خيرة .بناؤىا في السنوات األ

 : خالصة
خير نستنتج أنو بالرغم من أن مفيوم جودة الحياة حظي باىتمام كبير من وفي األ

خيرة و أن سرعة توسعو في االستخدام العممي و العممي األونة طرف الباحثين خاصة في األ
ال أن ىناك صعوبة في صياغة تعريف محدد لجودة إكانت كبيرة بالمقارنة بمفاىيم أخرى ... 

غير واضح و يتسم بالغموض و ىذا ما أدى بالمنظمة العالمية الحياة و مازال ىذا المفيوم 
لى االستعانة بخبرائيا عبر العالم لتقديم تعريف خاص بجودة الحياة مع مراعاة إلمصحة 

العوامل الثقافية لكل مجتمع في صياغة ىذا المفيوم و استقر مشروع البحث عمى تعريف 
في الوجود في سياق ثقافتو و نظامو القيمي جودة الحياة عمى أنيا 3 ادراك الفرد لمكانتو 

الذي يعيش فيو في عالقتو بأىدافو و توقعاتو و معاييره و مخاوفو )زعطوط رمضان 
،1023 326 ) 
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 مهيد ت
 عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية حيث سيتـ التطرؽ إلىىذا الفصؿ  يحتكم

الخصائص  إيجادمنيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا، كاألدكات المستخدمة فييا كطريقة 
المستخدمة في تحميؿ البيانات  اإلحصائيةالسيككمترية كخطكات تطبيؽ الدراسة كاألساليب 

 التي تـ الحصكؿ عمييا. 
 أوال : الدراسة االستطالعية :

 منهج الدراسة  -1
ك يعتبر المنيج طريقة لكصؼ الظاىرة ك تصكيرىا عف طريؽ جمع المعمكمات التقنية 

عمار بكحكش ك محمكد ). يميا ك اخضاعيا لمدراسة الدقيقةتحمعف المشكمة ك تصنيفيا ك 
 )130:1995الذنيبات 
نسجامو مع طبيعة ىذه يتطمب مكضكع الدراسة استخداـ المنيج الكصفي التحميمي إلإذ 

جكدة الحياة لدل  عمىاالتصاؿ التنظيمي  أثرالدراسة الكصفية التحميمية التي تكشؼ عف 
 المعمميف في المؤسسة التربكية .

 حدود الدراسة : -2
 مكان وزمان اجراء الدراسة االستطالعية: 

 الحدود المكانية : 1.2
 بتدائية أجريت ىذه الدراسة في كالية مستغانـ عمى عينة مف مدرسي المراحؿ اإل

 الحدود الزمنية : 2.2
 .2015 مف شير أكتكبر إلى ديسمبرأجريت ىذه الدراسة  

 الحدود البشرية:  3.2
تتناكؿ ىذه الدراسة المعمميف في المؤسسات التربكية تتمثؿ أفراد الدراسة )المعمميف( البالغ 

 .معمما( 100عددىـ )
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 طريقة المعاينة :  -3
ستبياف تـ اختيار عينة الدراسة االستطالعية بطريقة عشكائية ، ك قاـ الباحث بتكزيع اإل

 .صدؽ العامميال مف استخداـلكي يتمكف  افرد 100عمى 
 خصائص عينة الدراسة االستطالعية :  -4 
 : من حيث الجنس –أ 
  .جنساليبيف تكزيع أفراد العينة االستطالعية مف حيث  :(1جدول رقم )ال

 النسبة  التكرار الجنس العدد اإلبتدائيات 
 السكافمية 

20 
 %13 13 ذككر
 %7 7 إنػػاث

 الميايدية 
15 

 %7 7 ذككر
 %9 9 إنػػاث

 الصفصاؼ
19 

 %6 6 ذككر
 %9 9 إنػػاث

 البكاكشة
15 

 %10 10 ذككر
 %8 8 إنػػاث

 العكايمية
11 

 %7 7 ذككر
 %6 6 إنػػاث

 الذرايعية
09 

 %5 5 ذككر
 %5 5 إنػػاث

 بكقيرات 
11 

 %4 4 ذككر
 %6 6 إنػػاث

المجمكع حسب 
 الجنس 

 %55 55 ذككر ذككر
 %45 45 إنػػاث إنػػاث

 %100 100   المجمكع الكمي 
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بنسبة  معممة 45( أف عينة الدراسة االستطالعية تتضمف 1يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
 .% 55بنسبة مئكية قدرىا  امعمم 55رىا ك قد % 45مئكية 

 من حيث عمر  –ب 
 يبيف تكزيع أفراد العينة االستطالعية مف حيث العمر :(2جدول رقم )ال
 30-25مف  

 سنة
 50-41مف  سنة 40-31مف 

 سنة
 سنة  50أكبر مف 

 55 13 14 17 11 ذككر
 45 8 15 10 12 إنػػاث

 100 21 29 27 23 مجمكع
 %100 %21 %29 %27 %23 النسبة

مف خالؿ الجدكؿ يتبيف لنا خصائص العينة االستطالعية حسب السف فنالحظ أكبر نسبة 
   (  40-31( ثـ تمييا ذكم السف )  50-41لفائدة المعمميف ذكم السف )  % 29تقدر بػ 

 . %23سنة ( بنسبة  30-25ثـ ) مف  % 27بػ 
    %21سنة نقدر النسبة التي تحصمكا عمييا  50ك في األخير أكبر مف 

 لقد استخدـ الباحث أدكات البحث التالية: : أدوات البحث  -5
 :ستبياناإل

في الحصكؿ عمى المعمكمات ك التي نجيب مف خالليا أداة ىامة ك مناسبة االستبياف 
حيث قاـ الباحث بتصميـ استمارة لقياس االتصاؿ  عمى األسئمة التي طرحناىا في البداية ،

 . معممي التعميـ االبتدائيالتنظيمي لدل 
 كما مر بناء االستمارة مف خالؿ اعتمادنا عمى المصادر التالية :   
 دارة المدرسة .بعض المعمميف في مجاؿ اإل أراء -
 الدراسات السابقة المتعمقة باالتصاؿ التنظيمي في المؤسسات التربكية.  -
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 المراجع التي استعاف بيا الباحث . -
خاص  تصاؿ التنظيمي النازؿ كبعد اخرستمارة عمى بعد خاص باإلكما اشتممت اإل

 باالتصاؿ التنظيمي الصاعد. 
 التنظيمي النازل :تصال اإل 

لى ىذا النكع مف االتصاؿ عمى أنو ضركرم لفعالية المنظمة فيك يعني تدفؽ إكينظر 
 لى المرؤكسيف .إالمعمكمات ك األفكار ك المقترحات مف الرؤساء 

لى المستكيات الدنيا إأم أف ىذا النكع مف االتصاؿ ، ترسؿ المعمكمات مف المستكيات العميا 
لى المعمميف ، ك بذلؾ فيي تعبير إبالتنظيـ ، بمعنى ارساؿ المعمكمات مف مدير المدرسة 

تصاالت ذات االتجاه الكاحد ، ك يستخدـ ىذا النكع مف االتصاؿ بشكؿ كبير في عف اإل
    ات دارة العميا في ارساؿ كافة المعمكمات المتعمقة بالسياسجميع التنظيمات مف جانب اإل

دارية.) نبيؿ سعد خميؿ لى باقي المستكيات اإلإك األىداؼ ك التغييرات التي تطرأ عمييما 
،2009،235  ) 

 : فهي بعد االتصال التنظيمي النازلأما فيما يخص محتويات أو فقرات 
 .سريعايصاؿ التعميمات إل ةمؤسسالعالنات كسيمة ىامة في اإل -
  .بالمعمـدارة اإلالياتؼ كسيمة مف كسائؿ اتصاؿ  -

، جامعة 9002، بوعطيط جالل الدينالفقرتاف تـ اقتباسيما مف دراسة قاـ بيا  ىاتاف
 قسنطينة حكؿ االتصاؿ التنظيمي ك عالقتو باألداء الكظيفي.

 .المقابالت المباشرة بالمعمميف  -
 .بالغ التعميمات المكاتبات الرسمية إل -
 .دارة تصاؿ اإلإالبريد االلكتركني كسيمة مف كسائؿ  -
 .يعتمد المدير عمى التعبيرات الغير المفظية لجذب انتباه المعمميف  -
 .تصاؿ بالمعمميف يعتمد المدير عمى الجمؿ المفظية القصيرة في اإل -
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    بجامعة  9009،  ذياب سعد جبير المطرفيىذه الفقرات تـ اقتباسيا مف دراسة قاـ بيا 
دارم كمعكقاتيا لدل مديرم المدارس االبتدائية في االتصاؿ اإلأـ القرل حكؿ فاعمية أساليب 

 مدينة مكة مف كجية نظر المعمميف .
 المدير . تاتصاال فيتصاؿ الكتابي األكثر استخداما اإل -
 .المدير  تاتصاال فيتصاؿ الشفيي األكثر استخداما اإل -

مف جامعة باتنة ،  9002، فرحاتي لويزةالفقرتاف تـ اقتباسيما مف دراسة قامت بيا  ىاتاف
 حكؿ االتصاؿ الرسمي كعالقتو بالحكائز المعنكية .

 الرسائؿ ك القرارات مف المدير عف طريؽ الكاتبة. كصكؿ -
 ىذه الفقرة تـ كضعيا انطالقا مف المقابالت مع المعمميف في المؤسسات التربكية.

 يقكـ المدير بعقد ندكات ك لقاءات دكرية مع المعمميف. -
، مف جامعة األردف 9002،  فواز ياسين حراحشهتـ كضع ىذه الفقرة مف دراسة قاـ بيا 

دارم لدل مديرم المدارس مف كجية نظر المعمميف في حكؿ درجة ممارسة االتصاؿ اإل
 مدينة اربد .

 دارة في الكقت المناسب .المعمكمات مف طرؼ اإل كصكؿ -
 سيكلة. دارة تفيـ بالمعمكمات المقدمة مف طرؼ اإل -

، بجامعة  9002، بوعطيط جالل الدينالفقرتاف تـ كضعيما مف دراسة قاـ بيا  ىاتاف
 داء الكظيفي. تصاؿ التنظيمي كعالقتو باألقسنطينة حكؿ اإل

 دارة كافية .مف اإل الكاصمةالمعمكمات  -
،مف جامعة 9000، بمعربي عادل عبد الرحمانىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف دراسة قاـ بيا 

دراسة  GL4/2كىراف حكؿ أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى االتصاؿ داخؿ مركب 
  .ميدانية بمركب أرزيك

 المدير لديو الرغبة في االتصاؿ بالمعمميف . -
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 تـ كضعيا انطالقا مف المقابالت مع المعمميف في المدرسة االبتدائية .
 دارة .تتمقى األكامر مف اإل -
 يصاؿ التعميمات.أحد كسائؿ االتصاؿ الفعالة إلتعتبر االجتماعات  -
 بيدؼ تقديـ قررات لمتنفيذ فقط.بالمعمـ دارة كثيرا ما تتصؿ اإل -
، بجامعة قسنطينة 9002، بوعطيط جالل الدينىذه الفقرات تـ اقتباسيا مف دراسة قاـ بيا  

 حكؿ االتصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي .
 اذ القرارات الميمة .يشركؾ المدير في اتخ -

،بجامعة أـ القرل  9090، ذياب سعد جبير المطرفيىذه الفقرة تـ كضعيا مف دراسة قاـ بيا 
دارم كمعكقاتو لدل مدير المدارس االبتدائية في مدينة مكة حكؿ فاعمية أساليب االتصاؿ اإل

 المكرمة كجية نظر المعمميف .
 المناسب كبشكؿ منتظـ .دارة في الكقت تتمقى األكامر مف اإل -

، بجامعة قسنطينة 9002، بوعطيط جالل الدينىذه الفقرة تـ كضعيا مف دراسة قاـ بيا 
 حكؿ االتصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي .

 دارة  كاضحة كتفيـ بسيكلة. مف اإل يتمقاىا المعمـ األكامر التي -
 المدرسة االبتدائية .تـ كضعيا انطالقا مف المقابالت بالمعمميف في 

 االتصال التنظيمي الصاعد :
لى المستكيات إلى عممية ارساؿ المعمكمات مف المستكيات الدنيا إتصاؿ يرمز ىذا اإل

لى األسفؿ( ، إتصاؿ مف األعمى تصاؿ النازؿ )اإلتصاؿ مكمال لإلالعميا ، ك يعتبر ىذا اإل
نما تتكافر ليـ القدرة إك  المعمكمات فقط،حيث ال تتكفر لدل المعمميف القدرة عمى استقباؿ 

تتضمف عممية التصعيد ارساؿ كافة المعمكمات ) بيانات ، أفكار،  عمى تصعيدىا أيضا ك
لى األعمى ، في صكرة تقارير ك أبحاث كمذكرات ك إمقترحات ( المتعمقة بطريقة تنفيذ العمؿ 



الميدانيةالدراسة  االجراءات المنهجية                                        الرابعالفصل   
 

~ 103 ~ 

 

عمى في المدارس مف المدرس لى األإتصاؿ مف األسفؿ غيرىا. كعمى سبيؿ المثاؿ يككف اإل
 ( 239: 2009تصاالت الصاعدة. )نبيؿ سعد خميؿ،لى مدير المدرسة، كىك ما نسميو باإلإ

 : أما فيما يخص فقرات بعد االتصال التنظيمي الصاعد فهي
 دارة .لى اإلإ انشغاالت المعمـ يصاؿتعتبر النقابة كسيمة ىامة إل -
 . العمؿتفضؿ المقابالت مع المدير لطرح مشاكؿ  -
 . اإلنشغاالتيصاؿ لى صندكؽ الشكاكم إلإتمجأ  -
 . العمؿدارة لتحسيس بصعكبة باإل اإلجتماعتستغؿ  -

مف جامعة قسنطينة  9002، بوعطيط جالل الدينىذه الفقرات تـ أخذىا مف دراسة قاـ بيا 
 ظيمي كعالقاتو باألداء الكظيفي.ككانت الدراسة تعالج مكضكع االتصاؿ التن

 دارة األسمكب الكتابي. تصاؿ باإلتشمؿ عدد اإل -
 دارة األسمكب الشفيي. تصاؿ باإلتستعمؿ عند اإل -
 دارة.باإل اإلتصاؿتعتبر التقارير مف كسائؿ  -

 .بتدائية كضعيا انطالقا مف المقابالت مع المعمميف في المدرسة اإل ىذه الفقرات تـ
 .دارة تصاؿ باإلصعكبة في اإلال تكجد  -
 .لى شكاكييـ إستماع ستقباؿ العماؿ لإلإدارة ميتمة باإل -

  .تـ كضعيما مف المقابالت مع المعمميف في المؤسسة التربكيةالفقرتاف  ىاتاف
 .تمقى الرد عمى الرسائؿ في الكقت الالـز  -

، مف جامعة 9000، الرحمانبمعربي عادل عبد ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف دراسة قاـ بيا 
دراسة   GNL/2كىراف حكؿ أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى االتصاؿ داخؿ مركب 

  .رزيكأميدانية بمركب 
دارية ىؿ تكجد صعكبة في الحصكؿ عمى عالنات أك الرسائؿ اإلفي حالة غمكض اإل -

 .؟  دارةاإلتكضيحات مف 
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 ،،مف جامعة الحاج لخضر 9002 فرحاتي لويزة،تـ كضعيا انطالقا مف دراسة قامت بيا 
 باتنة حكؿ االتصاؿ الرسمي كعالقتو بالحكافز المعنكية دراسة حالة بمطاحف األكراس. 

 جتماعات .ثناء اإلأاشتراؾ المعمميف في النقاش  -
 شتراؾ في صياغة القرار .إتاحة الفرصة لممعمميف لإل -
 اآلراء عند االتصاؿ بيـ .بداء إعطاء المعمميف الكقت الكافي إل -
 جتماع الدكرم بالمعمميف لتبادؿ األفكار .اإل -
 راء المعمميف. أىتماـ باإل -

    ،بجامعة  9009، ذياب سعد جبير المطرفيىذه الفقرات تـ اقتباسيا مف دراسة قاـ بيا 
مدينة أـ القرل حكؿ فاعمية أساليب االتصاؿ كمعكقاتيا لدل مديرم المدارس االبتدائية في 

 مكة المكرمة مف كجية نظر المعمميف. 
 دارة .باإل اإلتصاؿالمشاكؿ المتعمقة بالعمؿ تحؿ مف خالؿ  -

، مف جامعة قسنطينة 9002، بوعطيط جالل الدينىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف دراسة قاـ بيا 
 تصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي.حكؿ اإل

 دارة.باإل اإلتصاؿلكتركني عند تعتمد عمى البريد اإل -
 المقابالت مع المعمميف في المؤسسات التربكية. مف ىذه الفقرة تـ كضعيا انطالقا 

 يستخدـ المدير سياسة الباب المفتكح. -
، مف جامعة األردف 9002،  فواز ياسين حراحشهتـ كضع ىذه الفقرة مف دراسة قاـ بيا 

مديرم المدارس مف كجية نظر المعمميف في دارم لدل حكؿ درجة ممارسة االتصاؿ اإل
 مدينة اربد .
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  :سمم ليكرت
جاد مكضكع يلى اإلى جيد كبير في حساب قيـ العبارات بالنسبة إتطبيؽ ىذا السمـ ال يحتاج 

أف مقياس  أبوعالمتجاىات، كيرل ليكرت مف أسيؿ الطرؽ في قياس اإل القياس كيعتبر
تجاىات . كيتككف مف مجمكعة مف العبارات ليكرت مف أكثر األساليب استخداما لمقياس اإل

تجاىات نحك مكضكع معيف ، كيطمب مف المفحكصيف التعبير عمى الغرض منيا قياس اإل
متأكد ، أعارض ، أعارض  كؿ عبارة بأحد االستجابات التالية: مكافؽ بشدة، مكافؽ ، غير

 ( 125: 2011ر عبد القادر، .)ناض بشدة .
ستجابات قيمة عددية ، كنحصؿ عمى درجة المقياس بجمع كتعطي كؿ استجابة مف ىذه اإل

تجاه .)ناضر استجابات لعبارات المقياس، كيعبر المجمكع عف اتجاه الفرد نحك مكضكع اإل
 ( 125: 2011عبد القادر، 

في مقياس ليكرت تتحدد عادة  كيرل في ىذا الجانب مزياف محمد أف األكزاف التقديرية
بخمسة نقاط كيمكف أف تشمؿ ثالثة نقاط فقط كقد تعتمد أيضا عمى سبع نقاط ،كىذا يعني 

تقدير خاص، حيث يككف الفرؽ بينيما  لىإ أف كؿ مف ىذه النقاط التي تقع في سمـ ترمز
 (68-2008متساكيا افتراضيا.)مزياف محمد، 

تتحدد بخمسة نقاط مكافؽ تماما،مكافؽ ،غير متأكد،غير كزاف التقديرية ذا كانت األإأما 
  .مكافؽ ،غير مكافؽ بالمرة

ذا كانت الجممة تعبر إ، عمى الترتيب 1،2،3،4،5ستجابات الدرجات تعطي ىذه اإل
بيذا الترتيب بنفس  5-4-3-2-1تجاه أك البعد، كتعطي الدرجات إل عف معنى مؤيد

 ك البعد في المقياس .أتجاه معناىا معارضا لإلذا كاف إستجابات السالفة الذكر اإل
كبالنسبة لتقدير الدرجات في الدراسة الحالية، فقد تـ تقدير كؿ فقرة عمى سمـ خماسي، 
أكافؽ بشدة ، أكافؽ، غير متأكد ، أعارض ،أعارض بشدة كتقديراتيا تتراكح مف أربع درجات 

  .ذ صيغت الفقرة صياغة مكجبةإلى درجة كاحدة ، إ
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 : (5)الشكل رقم كما يبيف 
 أعارض بشدة أعارض  غير متأكد أكافؽ بشدة  أكافؽ  الخيارات 
 1 2 3 4 5 الدرجات 

اتجاه 
 الخاصية 

    
 

لى أربع إف التقديرات تتراكح مف درجة كاحدة إذا صيغت الفقرات صياغة سالبة فإكأما 
 :  (6) رقمالشكل درجات كما ىك مبيف في 

 أعارض بشدة أعارض  غير متأكد  أكافؽ أكافؽ بشدة  الخيارات
 5 4 3 2 1 الدرجات 

 عكس في
 اتجاه الخاصية  

    
 

 ( 125: 2011)ناضر عبد القادر، 
 ستطالعية :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة اإل -6

  التنظيمي :  االتصالمقياس  1.6
 الصدق : 

ف فيـ مضمكف أستمارة لما كضع لقياسو ، ك ختبار أك اإليقصد بالصدؽ مدل قياس اإل
 :عممية التحقؽ مف الصدؽ يحمؿ ثالثة معاني

ختبار سكؼ يستخدـ في اتخاذ القرار حكؿ األفراد ك الجماعات ، فالبد ذا كاف اإلإأنو  أولها:
 ستمارة .ختبار أك اإلمف دراسة كؿ البيانات المتكفرة قبؿ محاكلة تفسير درجات اإل

نو يجب أف يعيف صدقو في إستمارة في عممية التنبؤ فاإل ختبار أكاستخداـ اإلأنو عند  ثانيا:
  .ختبارالمكقؼ النكعي الذم سكؼ يستخدـ فيو اإل
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 ستمارة في المكاقؼ العممية التي نتعامؿ فييا مع األفرادختبار أكاإلذا كنا نستخدـ اإلإ ثالثا:
نو إالنظرية عف الفركؽ الفردية ، ف لى زيادة معمكماتناإأك في البحكث البحثية التي تيدؼ 

يجب أف نتذكر دائما أفكارنا عف ماىية السمات ، ككذلؾ أفكارنا عف ما تقيسو االستمارة ، 
 ذا لنا الحصكؿ عمى معمكمات جديدة. إكما يجب أف تعدؿ 

يعد الصدؽ أىـ ما يجب أف يؤخذ في عيف االعتبار عند بناء أم اختبار أك استمارة ، 
 ) 125،  124:  2014مالكي عبمة ، (ككذلؾ عند استخداميا يمي ذلؾ أىمية الثبات . 

 خترنا نكعيف مف الصدؽ لحساب معامؿ صدؽ المقياس ك ىما : إف
 : صدق المحتوى . أ

جراءات المتخذة لى اإلإبصدؽ المحتكل بالنظر  ستبياف الذم أعده الباحثيتمتع اإل 
ساتذة محاضريف مف أستطالعية مف خالؿ تحكيـ االستبياف مف طرؼ عشرة في الدراسة اإل

 جامعة مستغانـ ككذلؾ مف جامعة كىراف.
 "Cooperكوبر"كبعد اطالعنا عمى اراء كتكجييات المحكميف تـ االعتماد عمى معادلة 

ك حذؼ الفقرات التي لـ  %80تجاكزت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف كتـ قبكؿ الفقرات التي ، 
 مع اجراء بعض التعديالت المغكية.  % 80تتجاكز نسبة االتفاؽ بيف المحكميف 
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 المحكميف . : يكضح نسبة اإلتفاؽ بيف (3)الجدول رقم 
 رقم الفقرة نسبة اإلتفاق رقم الفقرة نسبة اإلتفاق

%80 27 %90 1 
%90 28 %80 2 
%30 29 %90 3 
%90 30 %100 4 
%100 31 %90 5 
%90 32 %80 6 
%90 33 %90 7 
%90 34 %90 8 
%20 35 %60 9 
%90 36 %80 10 
%100 37 %90 11 
%80 38 %100 12 
%80 39 %100 13 
%90 40 %90 14 
%80 41 %90 15 
%100 42 %100 16 
%100 43 %90 17 
%80 44 %80 18 
%80 45 %80 19 
%90 46 %40 20 
%90 47 %40 21 
%100 48 %90 22 
%90 49 %40 23 
%20 50 %60 24 
%30 51 %60 25 
%80 52 %90 26 
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 الصدق العاممي:  . ب
الصدؽ العاممي يكشؼ عف البنية العاممية لعدد العكامؿ ك نمط تشبعات الفقرات عمى 

 )281 :2011محمد تيغزة ،  (مقياس.ال
تصاؿ التنظيمي اعتمدنا عمى التحميؿ العاممي الصدؽ العاممي لمقياس اإلكلمتأكد مف 

. ك يستخدـ في الحاالت التي تككف فييا العالقات بيف المتغيرات ك العكامؿ ستكشافياإل
لى اكتشاؼ العكامؿ التي تصنؼ إف التحميؿ العاممي ييدؼ إالكامنة غير معركفة، كبالتالي ف

 كفؽ الخطكات المنيجية التالية :كىذا  ) 159: 2009ة ،محفكظ جكد (لييا المتغيرات.إ
 مقاييس أو محكات الحكم عمى قابمية المصفوفة لمتحميل العاممي االستكشافي : -1
 .كدالة إحصائيا  0.30كؿ معامالت االرتباط تتعدل   -أ

  .0.00001القيمة المطمقة لمحدد مصفكفة االرتباطات أكبر مف  -ب
الذم يجب  Kaiser-Meyer-Olkin ماير-كايزر مالءمة حجـ العينة كفؽ اختبار -ج

الذم  kmoالمكالي معامؿ اختبار  (3)، كيكضح الجدكؿ0.50أف يككف معاممو أعمى مف 
 0.52بمغت قيمتو 

 كايزر و مايور: يكضح محؾ  (4جدول رقم )ال
 
 

 
 
 
 

 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,524 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1367,473  

Df 780 

Sig. ,000 
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داال احصائيا كما   Bartlett's Test of Sphericity برتميتيجب أف يككف اختبار  -د
الحد األدنى مف  رتباطات تتكفر عمىليو الجدكؿ السابؽ مما يدؿ عمى أف مصفكفة اإلإيشير 

 رتباط .معامالت اإل
،   Measura of sampling adequacy (MSA)مقياس كفاية التعييف لكؿ متغير-ق

في  MSA، كتظير قيـ 0.50فيجب أف تككف ىذه القيـ أعمى مف  كايزرككفقا لمحكات 
رتباط في الصنؼ السفمي كتكضح كميا الخاليا القطرية ) الممحؽ رقـ ...( معامالت اإل

 .0.50متجاكزة القيمة الحرجة 
 طريقة استخراج العوامل : -2 

 Prancipal components annalysisتـ االعتماد عمى طريقة المككنات األساسية 
(pca) أكالتي تعتمد عمى التبايف الكمي بما في ذلؾ التبايف الخاص كتبايف الخط . 

 المحكات المعتمدة في تحديد العوامل المستخرجة : -3
 (1محؾ كايزر ) القيمة المميزة أكبر مف  -
 .scree plotمحؾ منحنى المنحدر  -
  .محؾ نسبة التبايف المفسر الكمي -
 محؾ قيـ الشيكع أك االشتراكيات . -
 طريقة التدوير : -4

 (2:11::7) تيغزة ،، كىي حسب (Varimax) الفاريماكسعتماد عمى طريقة تـ اإل
تركز عمى تبسيط تشبعات الفقرات أك المتغيرات عمى كؿ عامؿ ، أم تمجأ إلى تبسيط أعمدة 
التشبعات ) التشبعات داخؿ كؿ عامؿ (، بدال مف تبسيط تشبعات الصفكؼ ) التشبعات بيف 

 أك عبر العكامؿ(.
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 التدوير واستخراج العوامل : -
 تباينيا قبؿ كبعد التدكيريكضح العكامؿ الكامنة مع نسبة  :( 5الجدول رقم )

العكامؿ 
 الكامنة

 مجمكع مربعات العكامؿ قبؿ التدكير
مجمكع مربعات العكامؿ بعد 
 التدكير

 المجمكع
نسبة 
 التبايف

 المجمكع التجميع
نسبة 
 التبايف

 التجميع

1 4.478 11.195 11.195 4.465 11.162 11.162 
2 3.328 8.321 19.516 3.342 8.354 19.516 

% 19,51مف خالؿ الجدكؿ أنو يكجد عامميف اثنيف )جذريف كامنيف( تفسر مجتمعة  يتضح
ك يفسر  4.478مف نسبة التبايف الكمي، كيالحظ أف قيمة الجذر الكامف لممككف األكؿ بمغت 

مف التبايف الكمي ، أما قيمة الجذر الكامف في المككف الثاني  %11.195تبايف ىذا المككف 
مع مالحظة تكازف قريب جدا   مف التبايف الكمي . % 8.321تفسر ك  3.328فقد بمغت 

 في نسب التبايف المفسر قبؿ كبعد التدكير لمجذريف الكامنيف . 
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 تصال التنظيمي بعد التدوير:مصفوفة تشبعات فقرات استبيان اإل  -5
 بعد التدكيرتصاؿ التنظيمي يكضح مصفكفة تشبعات فقرات استبياف اإل:  ((6الجدول رقم 

 الفقرات العوامل قيم الشيوع أو االشتراكيات 
  االتصال التنظيمي الصاعد االتصال التنظيمي النازل

31ؼ 0.767  0.590  
37ؼ 0.715  0.511  
38ؼ 0.698  0.504  
30ؼ 0.656  0.437  
40ؼ 0.582  0.353  
22ؼ 0.545  0.324  
36ؼ 0.519  0.274  
21ؼ 0.516  0.294  
39ؼ 0.497  0.266  
26ؼ 0.421  0.222  
23ؼ 0.398  0.167  
19ؼ 0.327  0.173  
27ؼ 0.289  0.084  
32ؼ 0.259  0.094  
34ؼ 0.248  0.088  
7ؼ 0.221  0.073  
13ؼ 0.211  0.068  
8ؼ  0.602 0.366  
5ؼ  0.580 0.342  
10ؼ  0.566 0.321  
14ؼ  0.469 0.220  
6ؼ  0.414 0.180  
1ؼ  0.402 0.203  
11ؼ  0.392 0.159  
29ؼ  0.389 0.211  
17ؼ  0.378 0.146  
24ؼ  0.370 0.156  
16ؼ  0.363 0.177  
4ؼ  0.357 0.174  
12ؼ  0.333 0.128  
28ؼ  0.304 0.105  
9ؼ  0.291 0.086  
15ؼ  0.280 0.080  
3ؼ  0.264 0.073  
25ؼ  0.261 0.053  
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 تعميـــــق:
ستكشافي كشؼ عف البنية العاممية الجدكؿ السابؽ : أف التحميؿ العاممي اإل يالحظ مف

تصاؿ التنظيمي الصاعد تصاؿ التنظيمي كالمتمثمة في كجكد عامميف )اإللمقياس اإل
الخاصة باالتصاؿ   25 28 24 29كاالتصاؿ التنظيمي النازؿ، حيث تشبعت أربع  فقرات 

التنظيمي النازؿ ، كتـ حذفيا ألنيا ال تقيس فعال التنظيمي الصاعد عمى عامؿ االتصاؿ 
تصاؿ فتشبعت عمى عامؿ اإل 13, 18،20،7تصاؿ التنظيمي النازؿ .أما  الفقرات رقـ اإل

تصاؿ التنظيمي الصاعد، كيمكف عزك التنظيمي الصاعد ك تـ حذفيا ألنيا ال تقيس كذلؾ اإل
 ستبياف  .  اإل ذلؾ إلى عدـ التركيز في استجابة العينة المبحكثة عمى

 يكضح الفقرات المحذكفة  : ( (7الجدول رقمكفيما يمي 
 رقـ الفقرة محتكل الفقرة  العاممي العكامؿ قبؿ التحميؿ

2ؼ تصمني التعميمات مف خالؿ االجتماعات الرسمية  االتصاؿ التنظيمي النازؿ  
ء االجتماعات الدكرية أتبادؿ األفكار مع المدير أثنا  االتصاؿ التنظيمي الصاعد 35ؼ   

يتاح لي الفرصة لالشتراؾ في صياغة القرار  االتصاؿ التنظيمي الصاعد 33ؼ   
تصمني المعمكمات عف طريؽ البريد االلكتركني  االتصاؿ التنظيمي النازؿ 18ؼ   
دارة أرتاح عند تمقي التعميمات مف اإل االتصاؿ التنظيمي النازؿ 20ؼ   

الصاعداالتصاؿ التنظيمي  الكتابي  األسمكب الشفيي أكثر مف األسمكب أستعمؿ 
 دارةعند االتصاؿ باإل

   24ؼ
  

  28ؼ أتصؿ بالمدير دكف كساطة االتصاؿ التنظيمي الصاعد
دارة عف طريؽ التقاريرأتصؿ باإل االتصاؿ التنظيمي الصاعد 25ؼ   

7ؼ تصمني التعميمات مف أطراؼ غير المدير   االتصاؿ التنظيمي النازؿ  
دارة المعمكمات عف طريؽ الياتؼتصمني مف اإل االتصاؿ التنظيمي النازؿ 13ؼ   

دارةتصاؿ باإلال أجد صعكبة في اإل االتصاؿ التنظيمي الصاعد 29ؼ   
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ستبياف االتصاؿ الفقرات ك عكامميا بعد اجراء الصدؽ العاممي إل : (8) الجدول رقميكضح 
 التنظيمي.

 العامؿ    االتصال التنظيمي النازل
 الفقرات

8ؼ ال يستعيف مدير المؤسسة  باالساتذة لحؿ المشكالت التي تكاجيو  
5ؼ أتمقى مف االدارة التعميمات بانتظاـ  

10ؼ تقدـ االدارة لي المعمكمات تفيـ بسيكلة   
14ؼ يخبرني المدير بنفسو عف أىـ المعمكمات     

6ؼ أتمقى مف االدارة التعميمات بكضكح   
1ؼ أتمقى التعميمات المبرمجة مف االدارة   

11ؼ تصمني المعمكمات بسيكلة كبيرة    
17ؼ تبمغني االدارة بالتعميمات عف طريؽ المكاتبات الرسمية    
16ؼ أستفيد مف المقابالت المباشرة التي تجرم بيني ك بيف المدير  

القررات التي تتعمؽ بالمؤسسةيشركني المدير في  4ؼ   
12ؼ تستعيف مؤسستي بالممصقات اليصاؿ التعميمات لي ك بسرعة  

9ؼ تصمني المعمكمات مف طرؼ االدارة في الكقت المناسب  
15ؼ أتمقى المعمكمات أثناء األياـ ك الدكرات التككينية التي يقـك بيا المدير  

3ؼ تتصؿ االدارة بي العطاء التعميمات فقط   
 االتصال التنظيمي الصاعد

31ؼ أتمقى الرد عمى الرسائؿ مف االدارة في الكقت المناسب  
37ؼ تحؿ مشاكمي المتعمقة بالعمؿ عند االتصاؿ باالدارة     

يستمع لي المدير باىتماـ أثناء حديثو معي    38ؼ   
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30ؼ تستقبمني االدارة باىتماـ  
اتصالي باالدارة يشجعني عمى العمؿ  40ؼ   

22ؼ استعيف بصندكؽ الشكاكم اليصاؿ انشغاالتي  
36ؼ اقترحاتي تيتـ بيا االدارة   

21ؼ أكصؿ انشغاالتي الى االدارة عف طريؽ النقابة   
39ؼ يطمب مني المدير رأم أثناء حديثو معي  

26ؼ أتصؿ باالدارة عف طريؽ الياتؼ أكثر مف مراسالتي كتابيا  
23ؼ أستعمؿ األسمكب الكتابي عند االتصاؿ باالدارة   

19ؼ تصمني المعمكمات كتابيا أكثر منيا شفكيا مف طرؼ المدير  
27ؼ أعتمد عمى البريد االلكتركني في اتصالي باالدارة   

32ؼ يشركني المدير في النقاش أثناء االجتماعات  
دارةيعطى لي الكقت الكافي البداء ارائي عند االتصاؿ باال 34ؼ   

 
 الثبات: 

يتناكؿ الثبات مدل تطابؽ درجات األفراد في المجمكعة عمى استمارة أك اختيار معيف 
لى االستقرار في درجات الفرد الكاحد عمى إفي كؿ مرة يعاد فييا اختبارىـ ، فالثبات يشير 

النتائج في لى أم مدل يعطي اختبار معيف نفس إنفس االختبار أك االستمارة ، كىدا يعني 
اجراءات متكررة لنفس األفراد ، ك لمتأكد مف ثبات استمارة أك اختبار ما البد أف يككف قد 

 ) 128: 2014مالكي عبمة ،  (أثبت صدقو مسبقا فالصدؽ يسبؽ الثبات .
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 : حساب معامل الثبات بمعامل ألفا كرونباخ . أ
اؿ التنظيمي طريقة استخدـ الباحث لحساب معامالت الثبات ألبعاد المقياس االتص

لى إاالتساؽ الداخمي بحساب معامؿ ألفا لكركنباخ لكؿ فقرة مف فقرات المقياس ، ك تكصؿ 
 معامالت الثبات التالية:

  يكضح حساب الثبات بمعامؿ ألفا لكركنباخ لمقياس االتصاؿ التنظيمي:  )9 (الجدول رقم 
 معامؿ ألفا لكركنباخ عدد األفراد عدد الفقرات

29 100 0.68 
مما يدؿ عمى ثبات مقياس   0.68يظير مف خالؿ الجدكؿ أف معامؿ ألفا كركنباخ بمغ

 .االتصاؿ التنظيمي
 :حساب معامل الثبات بتطبيق االختبار و اعادة تطبيقه  . ب

بتطبيؽ االختبار في المرة األكلى ثـ أعاد تطبيقو في المرة الثانية حيث  قاـ الباحثلقد 
، ك تـ الحصكؿ عمى قيمة  اكانت المدة بيف التطبيؽ األكؿ ك التطبيؽ الثاني عشركف يكم

بيف التطبيقيف ك عميو يمكف القكؿ أف االختبار عمى درجة عالية مف  0.81رتباط معامؿ اإل
 الثبات. 

 اة: مقياس جودة الحي  2.6
حكؿ العالـ لجمع البيانات ،  امركز  15نتج عف مشركع عالمي بدأ العمؿ بالتزامف مع

 كاتبع المشركع خمس خطكات منيجية ىي :
 تحميؿ المفيكـ مف طرؼ الخبراء كتقديـ تعريؼ بجكدة الحياة.  -1
دراسة أكلية لتحديد كيفية صياغة المفيكـ في الثقافات المختمفة، نتج عنو األبعاد المككنة  -2

 لجكدة الحياة كمجاالتيا. 
( عمى عينات مف المرضى كاألصحاء كتحكؿ ابند 300تطبيؽ االستبياف األصمي)  -3

 .ابند 100بندا، ثـ استقرار عمى  150بند ثـ  180لى إبعدىا 
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 ( 100WHOQOLلسيككمترية) دراسة الخصائص ا -4
 ستقر مشركع البحث عمى تعريؼ جكدة الحياة بأنيا: إ

*ادراؾ الفرد لمكانتو في الكجكد في سياؽ ثقافتو كنظامو القيمي الذم يعيش فيو في عالقتو 
 (80: 2014) زعطكط رمضاف ،  بأىدافو كتكقعاتو كمخاكفو .

 حة العالمية مف الجكانب التالية: كتككنت مجاالت جكدة الحياة الستة حسب منظمة الص  
 : مجاالت جكدة الحياة حسب منظمة الصحة العالمية (:1)قم ر جدول ال

 مكوناته الرئيسية المجال

 الطاقة ك التعب ، الراحة ) االنزعاج( ، األلـ ، النـك ك الراحة.  الصحة الجسدية -1
، المشاعر االيجابية صكرة الجسـ ك المظير ، المشاعر السمبية  الصحة النفسية -2

 ، تقدير الذات ،ردكد الفعؿ ) التعمـ، الذاكرة ، التركيز(
الحركة، النشاط اليكمي ،االستقاللية في العالج كالمساعدة الطبية  مستكل االستقاللية -3

 ،القدرة عمى العمؿ. 
 العالقة الشخصية ،الدعـ االجتماعي،النشاط الجنسي.  العالقات االجتماعية -4
المكارد ك التمكيؿ، الحرية ك األمف، الرعاية الصحية ك المعكنة  البيئة -5

االجتماعية، السكف، القدرة عمى التعمـ،اليكايات، البيئة الفيزيقية 
 : التمكث ، الصخب، المناخ. 

 (81: 2014) زعطكط رمضاف ، 
أستاذ بقسـ العمكـ  ( 2:11 -حمد حساين أحمد محمدأ -)دلى المغة العربية إكنقؿ 

جامعة قابكس حيث قاـ بترجمة بنكد المقياس مف المغة -السمككية كمية االداب كالعمـك الكفرة 
 تباع الخطكات التالية: إلى المغة العربية كقاـ بإاالنجميزية 

قاـ بمخاطبة منظمة الصحة العالمية لمحصكؿ عمى مكافقة بترجمة المقياس كاستخدامو  -1
 األصمية لممقياس . نسخةكلمحصكؿ عمى ال
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لى المغة العربية، كلقد راعى الباحث إبعد أف حصؿ الباحث عمى المقياس قاـ بترجمتو  -2
أثناء الترجمة شركط صياغة البنكد الختبارات النفسية كما تـ عرض ىذه النسخة عمى أحد 

 المختصيف في المغة العربية لمراجعتيا لغكيا كنحكيا. 
لى إي المغة االنجميزية باعادة ترجمة المقياس مف المغة العربية قاـ أحد المختصيف ف -3

 )120-2010نجميزية مرة أخرل.)شيخي مريـ، المغة اإل
 نتائج تطبيق المقياس: 

 .ا كركنباخ كذلؾ عمى عينة الدراسةفلأتـ تقدير الثبات معامؿ 
: معامؿ ثبات ألفا لممجاالت الرئيسة كالعكامؿ الفرعية لمقياس منظمة (11الجدول رقم ) 

 الصحة العالمية لجكدة الحياة 
 معامؿ الفا كركنج المجاالت الرئيسة كالعكامؿ الفرعي 
 0.83 جكدة الحياة العامة كالصحة العامة 

 0.79 المجاؿ األكؿ) الجسمي( 
 0.83 المجاؿ الثاني) النفسي( 

 0.80 المجااللثالث ) مستكل االستقالؿ( 
 0.75 المجااللرابع ) العالقات االجتماعية 

 0.83 المجاؿ الخامس) البيئة( 
 0.84 المجااللسادس) المعتقدات الدينية( 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة كمرضية بالنسبة لجميع المجاالت كالعكامؿ 
 .لى ثبات جيد لممقياسإالفرعية الخاصة بمقياس جكدة الحياة بالنسبة لمعينة مما يشير 

 ( 120: 2010)شيخي مريـ،
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 ستخداـ الطرؽ التالية :إكتـ تقدير صدؽ المقياس ب
 : تساق الداخميصدق اإل 

تـ حساب معامالت االتساؽ الداخمي كمؤشر لمصدؽ مف بيانات العينة الكمية كذلؾ 
مف خالؿ حساب االرتباط بيف الدرجة العامؿ الفرعي كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم يندرج تحتو 
ككذلؾ حساب معامؿ االرتباط بيف البنكد كدرجات العكامؿ التي تندرج تحتيا ىذه البنكد، 

البعض يرل أف كؿ أساليب االتساؽ الداخمي تندرج أساسا تحت مفيكـ كعمى الرغـ مف أف 
لى أف بعض األكصاؼ المنشكرة الختيارات إأشار  (1997)انستازي وأوبينا ،ال أف إالثبات 

معنية في مجاؿ الشخصية عمى كجو الخصكص تشير لتقدير صدؽ االختبار بأسمكب 
 ( 121: 2010االتساؽ الداخمي.)شيخي مريـ،

رتباط بيف العامؿ ( قيـ معامالت اإل13ك الجدكؿ رقـ ) (12الجدكؿ رقـ )يكضح 
 كالمجاؿ الذم يندرج تحتو ككذلؾ بيف البنكد كالعكامؿ الفرعية 

تقدير قيـ معامؿ االرتباط جكدة الحياة العامة كالصحية العامة كبيف  (:12)رقم جدول ال
 المجاالت الستة الرئيسية .

معامؿ االرتباط  العكامؿ الفرعية 
 بأبعاد الرئيسية 

معامؿ االرتباط  العكامؿ الفرعية 
 باألبعاد الرئيسة 

المجاؿ األكؿ 
 )الجسمي( 

 المجاؿ الرابع )العالقات 
 االجتماعية (

 

 0.86 العالقات الشخصية  0.854 األلـ كعدـ الراحة 
 0.73 الدعـ االجتماعي  0.88 الطاقة كالتعب

 0.75 النشاط الجنسي  0.85 النـك كاالسترخاء
  ) البيئة( المجاؿ الخامس  المجاؿ الثاني )النفسي(

 0.59 األمف ك األماف الجسمي  0.77 الشعكر االيجابي 
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( 0.01رتباط دالة عند مستكل داللة )يكضح الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت اإل
 (122: 2010)شيخي مريـ،  كىك مستكل مرتفع كيعتبر مؤشر جيد عمى صدؽ المقياس .

العامة كالصحة العامة  كالمجاالت معامالت االرتباط بيف جكدة الحياة ( : 13جدول رقم )
 الرئيسة لمقياس جكدة الحياة .

 معامؿ االرتباط بجكدة الحياة العامة كالصحة العامة  المجاالت الرئيسة 
 0.62 المجاؿ األكؿ ) الجسمي( 

 0.63 المجا الثاني ) النفسي( 
 0.57 المجاؿ الثالث ) مستكل االستقالؿ(

 0.67 جتماعية( المجاؿ الرابع ) العالقات اال
 0.58 المجاؿ الخامس ) البيئة(

 0.40 المجاؿ السادس ) التديف(

 0.68 البيئة المنزلية  0.65 التفكير كالتعمـ
 0.53 المصادر المالية 0.8 تقدير ذات 

 0.57 الرعاية الصحية ك االجتماعية  0.76 صكرة الجسـ 
القدرة عمى اكتساب المعمكمات  0.76 الشعكر السمبي 

 ك الميارات الجديدة.
0.62 

المجاؿ الثالث )مستكل 
 االستقاللية (

 0.67 الترقية  

 0.54 البيئة الطبيعية  0.76 القدرة عمى الحركة 
 0.64 كسائؿ المكاصالت  0.72 أنشطة الحياة اليكمية 
االعتماد عمى األدكية 

 كالعالج 
0.81   

 0.79 القدرة عمى العمؿ
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مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامالت االرتباط بيف جكدة الحياة بشكؿ عاـ مف 
( 0.01الصحة العامة كبيف المجاالت الرئيسية لمقياس جكدة الحياة كانت دالة عند مستكل )

 (123: 2010)شيخي مريـ، مما يدؿ عمى صدؽ المقياس. 
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف مؤشرات الثبات كالصدؽ لممقياس المئكم لجكدة الحياة 

عمى عينات المجتمع العربي تعتبر مرضية كيمكف  منظمة الصحة العالميةالصادر عف 
استخداـ المقياس في مجاؿ تقييـ جكدة الحياة كالجكانب الصحية المرتبطة بيا داخؿ المجتمع 

 (123: 2010العربي .)شيخي مريـ، 
  الدراسة األساسية : -ثانيا

لمقياس التأكد مف الخصائص السيككمترية  ستطالعية كالدراسة اإل ل الباحثبعدما أجر 
تصاؿ التنظيمي ك مقياس جكدة الحياة لممنظمة الصحة العالمية ، قاـ الباحث بتطبيؽ اإل

 األدكات عمى عينة الدراسة األساسية .
 مكان و زمان اجراء الدراسة األساسية : -1

 الحدود المكانية :  1.1
 بتدائية لكالية مستغانـ.الدراسة األساسية في المدارس اإل رل الباحثجألقد 
 الحدود الزمنية: 2.1

 .2016لى شير أفريؿ إجراء الدراسة األساسية مف شير جانفي إلقد قاـ الباحث ب
 عينة الدراسة األساسية : -2

لى أفراد إبالتقرب  كذلؾختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشكائية بإقاـ الباحث 
منيـ معمـ كمعممة،  300العينة أثناء فترة الراحة ك تـ تطبيؽ أدكات الدراسة األساسية عمى 

  .ااناث 190ك  اذككر  110
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 :خصائص عينة الدراسة األساسية   1.2
 من حيث الجنس : -أ

 .يكضح أفراد العينة الدراسة األساسية مف حيث الجنس :(14)رقم الجدول 
 المئكيةالنسبة  التكرار الجنس

 %63.33 190 أنثى
 %36.66 110 ذكر

 %100 300 المجمكع
 

كبمغ  %63.33بنسبة مئكية  190ناث بمغ ( أف عدد اإل14)يظير مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 .%36.66بنسبة مئكية قدرىا  110عدد الذككر 

 ناث تفكؽ نسبة الذككر.كما ىك مالحظ كذلؾ أف نسبة اإل
 من حيث العمر:  -ب

 يكضح أفراد العينة الدراسة األساسية مف حيث العمر: ( 15)الجدول 
 30-25مف  

 سنة
 40-31مف 

 سنة
 50-41مف 

 سنة
 سنة  50أكبر مف 

 110 11 29 39 31 ذككر
 190 10 43 82 55 إنػػاث

 300 21 72 121 86 مجمكع
 %100 %7 %24 %40.33 %28.66 النسبة

لى إ 31لفائدة المعمميف مف  %40.33 :نسبة تقدر ب رزنالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف أب
ب: سنة  50لى إ 41ثـ تمييا مف  %28.66ب:  سنة 30لى إ 25سنة ثـ تمييا مف  40
 .  %7ب: سنة 50مف أكبر ثـ 24%
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 أدوات الدراسة األساسية : 2.2
 مقياس االتصاؿ التنظيمي مف اعداد الباحث• 
 OMSمقياس جكدة الحياة لممنظمة الصحة العالمية • 

 :الدراسة األساسية  وصف أدوات 3.2
 : مقياس االتصال التنظيمي• 

      ختبار بعديف االتصاؿ التنظيمي النازؿ ( يقيس اإل2أعده الباحث الممحؽ رقـ ) 
 14لى إ 1فقرة ، حيث تقيس الفقرات مف  29ك االتصاؿ التنظيمي الصاعد ، ك يتككف مف 

 تصاؿ التنظيمي الصاعد.اإل 29لى إ 15تصاؿ التنظيمي النازؿ ك تقيس الفقرات مف اإل
 مقياس جودة الحياة : • 

لى إختبار جكدة الحياة ك التي تنقسـ يقيس اإل OMSأعدتو المنظمة العالمية لمصحة 
 F3.4لى إ  F1.1فقرة ، حيث تقيس الفقرات مف 100ستة مجاالت ، ك يتككف المقياس مف 

المجاؿ النفسي ، كتقيس الفقرات  F8.4لى إ F4.1المجاؿ الجسمي ، ك تقيس الفقرات مف 
لى إ  F13.1المجاؿ مستكل االستقالؿ ، ك تقيس الفقرات مف F12.4لى إ F9.1مف 

F15.4  المجاؿ العالقات االجتماعية ، كتقيس الفقرات مفF16.1 لى إF23.4  المجاؿ
 G1،G2،G3،G4المجاؿ التديف ، أما الفقرات  F24.4لى إ F24.1البيئي،كتقيس الفقرات 

 فتقيس جكدة الحياة بصفة عامة.
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 : حصائية المستعممة في الدراسة األساسية اإل األساليب -4
حصائية لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا في استعمؿ الباحث مجمكعة مف األساليب اإل

  SPSS20الدراسة األساسية، ك استخدـ حزمة االحصاء لمعمـك االجتماعية 
تصاؿ البسيط لتحميؿ حدة ك شكؿ العالقة بيف المتغير المستقؿ اإلالخطي  نحداراإل •

 التنظيمي ك المتغير التابع جكدة الحياة.
عمى أبعاد جكدة  اتحميؿ التبايف المتعدد لمكشؼ عف نكع االتصاؿ التنظيمي األكثر تأثير  •

 الحياة لدل المعمميف في المؤسسة التربكية.
مدل االختالؼ في جكدة الحياة لدل المعمميف في تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف  •

 نازؿ.الصاعد ، الالمؤسسة التربكية بحسب نكع االتصاؿ التنظيمي 
 النسب المئكية لمكشؼ عف جكدة الحياة لدل معممي مرحمة التعميـ اإلبتدائي. •
 
 



 

 الخامسالفصل 

 عرض نتائج الدراسة األساسية ومناقشة الفرضيات

 تمهيد

 أوال : عرض النتائج

عرض نتائج الفرضية العامة -1  

عرض نتائج الفرضية الجزئية  األولى -2  

عرض نتائج الفرضية الجزئية  الثانية -3  

عرض نتائج الفرضية الجزئية  الثالثة -4  

تفسير مناقشة نتائج  الفرضيات  ثانيا :  

تفسير ومناقشة نتائج الفرضية العامة -1  

تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية  األولى -2  

تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية  الثانية -3  

تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية  الثالثة -4  

 خاتمة وتوصيات       
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 تمهيد:
يتم في ىذا الفصل عرض و مناقشة نتائج الدراسة األساسية عمى ضوء الفرضيات 
قصد الوقوف عمى النتائج التي أفضى إلييا إخضاع المتغيرات المبحوثة لمتحميل اإلحصائي 

التنظيمي و جودة الحياة لدى معممي التعميم االبتدائي و مناقشة و المتمثمة في االتصال 
طر النظرية التي تفي بيذا النتائج و تفسيرىا عمى ضوء ما تيسر من الدراسات السابقة و األ

 الغرض.
  أوال : عرض النتائج:

 :  العامةنتائج الفرضية عرض  -1
التعميم  معممييؤثر االتصال التنظيمي عمى جودة الحياة لدى نصت الفرضية عمى : " 

 ."  اإلبتدائي
والذي يستعمل  البسيط،و لمتأكد من صحة الفرضية تم حساب معامل االنحدار الخطي 

في حالة قياس العالقة بين متغيرين بيدف التنبؤ بقيم المتغير التابع باستخدام قيم المتغير 
أن المقصود بمعامل االنحدار الخطي ىو التوصل  إلى )2006 (الدرديرو يشير المستقل. 

معادلة خطية تربط بين المتغير التابع و المتغيرات المستقمة و يكون اليدف منو ىو  إلى
 .)237: 2006الدردير،  (التنبؤ بالمتغير التابع باستخدام بيانات المتغير المستقل إمكانية

بيانات المتغير  إدخال تم (enter)طريقة والختبار ثبات صالحية النموذج باستعمال 
 : اآلتيةنحدار ، وتم الحصول عمى الجداول في معادلة اإل( االتصال التنظيمي )المستقل 

 النموذج معامالت االرتباط وفق( : يبين 16جدول )
 النموذج معامل االرتباط مربع معامل االرتباط مربع االرتباط المعدل الخطأ المعياري 

15.33 0.002 0.01 0.030 1 
حيث بمغ معامل االرتباط  الثالث،( قيم معامل االرتباط 15) الجدول رقميظير من خالل 

 ( ، في حين بمغ معامل التحديد المصحح 0.01( ، وبمغ معامل التحديد )0.030البسيط ) 
من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  %(002. والذي يعني أن نسبة )( 0.002)
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يعزى  %(99.998)جودة الحياة( تعزى إلى المتغير المستقل )االتصال التنظيمي( والباقي )
 لعوامل أخرى منيا الخطأ العشوائي .

تصال التنظيمي عمى  جودة الحياة                 نحدار ال (: يبين تحميل التباين ل 17رقم )الجدول 
 وفق النموذج

التفسيرية  القوةيمكننا عن طريقو معرفة  الذيتحميل التباين و  ( قيمة17رقم ) يوضح الجدول
( و تعتبر ىذه القيمة غير 0.266ف، وبمغت قيمة ف ) إحصائيةلمنموذج ككل عن طريق 

 نحدار .  معامل اإلقيمة معنوية ال إلىشير ت و( ، 0.05دالة عند المستوى  )
 نحدار الخطي البسيطمعامالت ال (: يوضح 18جدول )

 النموذج B الخطأ المعياري  Beta ت الداللة
 الحد الثابت 88.976 9.14  9.734 0.000
 جودة الحياة  0.015 0.030 0.030 0.516 0.607

عند ( أن معامالت جودة الحياة ليس ليا معنوية وفق النموذج 18)رقم نالحظ من الجدول
تصال التنظيمي ( ال يؤثر أي أن التغير في المتغير المستقل ) اإل، ( 0.05مستوى الداللة )

بل الفرض البديل أي في المتغير التابع )جودة الحياة( ، وعميو نرفض الفرض الصفري ونق
 أن االتصال التنظيمي ال يؤثر في جودة الحياة لدى معممي مرحمة التعميم االبتدائي.

االتصال التنظيمي عمى  تأثير األولى التي تنص عمىو ىذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية 
 معممي التعميم االبتدائي.جودة الحياة لدى 

 

  Sig النموذج مجموع المربعات درجة الحرية ف الداللة 

0.607 0.266 
 اإلنحدار 62.470 1

 البواقي  70034.197 298
 المجامع 70096.667 299
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 : األولى الجزئية الفرضية عرض نتائج -2
نوع ل تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد جودة الحياة " نصت الفرضية عمى :

 ."النازل لصالح االتصال التنظيمي االتصال التنظيمي 
. ويستخدم لدراسة تأثير  ختبار صحة ىذه الفرضية تم حساب تحميل التباين المتعددوإل

متغير مستقل أو أكثر بمستويات مختمفة عمى أكثر من متغير تابع )جودة ، مرجع سابق : 
 (، وكانت نتائجو كما يمي :33

 يوضح مدى وجود فروق tests multipariteختبارات المتعددة ال :(19جدول ) 
 .بعاد جودة الحياة ترجع إلى نوع االتصال التنظيمي معنوية أل

 
 الداللة المعنوية  قيمة ف  االختبارات المتغير 

 نوع االتصال التنظيمي

- Pillai’s trace  
- Wiks’lambda  

- Hetelling’s trace 
- Roy’s largest root 

2.745 
2.745 
2.745 
2.745 

0.013 
0.013 
0.013 
0.013 

 
 التنظيميمعنوية ترجع إلى نوع االتصال  اىناك فروق أن (19رقم ) من خالل الجدول يالحظ

 .حصائيةوىذا ما تشير إليو الداللة المعنوية لكل االختبارات اإل
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 المتغيرات المقاسة بتحميل التباين المتعدد( 22جدول )
 نوع) مصدرالفروق

 االتصال التنظيمي 
 المتغيرات التابعة 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 sigقيمة  فقيمة 

 الجسمي
 النفسي

 االستقاللية
 العالقات االجتماعية

 البيئي 
 الديني 

109.728 
73.391 

284.724 
157.234 
995.554 
73.292 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

109.728 
73.391 

284.724 
157.234 
995.554 
73.292 

3.536 
1.008 
6.842 
4.529 
5.093 
5.875 

0.061 
0.316 
0.009 
0.034 
0.025 
0.016 

أن األبعاد الخاصة بجودة الحياة و المتمثمة في بعد ( 20رقم )يظير من خالل الجدول 
كانت لكل منيم عالقة ذات  ي والدينيبعد البيئالاالستقاللية و بعد العالقات االجتماعية و 

مع نوع االتصال التنظيمي ما عدا البعدين األوليين الخاصة بجودة الحياة و  إحصائيةداللة 
بمتغير نوع  إحصائيةفي البعد الجسمي و النفسي ليس لدييما عالقة ذات داللة  المتمثمين

 االتصال التنظيمي . 
 ( يمثل تأثير نوع االتصال التنظيمي عمى أبعاد جودة الحياة21جدول ) 

 المتوسط األبعاد

 االستقاللية
 44.96 صاعد

 46.91 نازل

 العالقات االجتماعية
 35.20 صاعد

 36.65 نازل

 البيئي
 93.65 صاعد

 97.30 نازل

 الديني
 14.94 صاعد

 15.43 نازل
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أن المتوسط الحسابي لالتصال التنظيمي النازل أكبر من ( 21رقم ) يظير من خالل الجدول
 المتوسط الحسابي لالتصال التنظيمي الصاعد في كل بعد .

فروق ذات داللة إحصائية في  وجود التي تنص عمىو ىذا يؤدي إلى قبول الفرضية الثانية 
 .النازل لصالح االتصال التنظيمي نوع االتصال التنظيمي ل تعزى أبعاد جودة الحياة

 : الجزئية الثانيةنتائج الفرضية عرض  -3
حسب نوع بتدائي معممي التعميم اإلتختمف جودة الحياة لدى " نصت الفرضية عمى :

 ")صاعدالنازل، ال( االتصال التنظيمي 
، وتم التوصل عتماد عمى تحميل التباين األحادي الختبار صحة ىذه الفرضية تم اإلو 

 إلى النتائج التالية :
 المتغيرات المقاسة بتحميل التباين األحادي( يوضح 22جدول )

 التباين المتغير
مجموع 

 المربعات
متوسط 
 مربعات

درجات 
 الحرية

 Sig قيمة ف

جودة 
 الحياة

داخل 
 المجموعات

255022.98 855.782 298 

7.806 0.006 
بين 

 المجموعات
6679.933 6679.933 1 

 الكل
261702.91

7 
/ 299 

 إلىاختالف في جودة الحياة لدى المعممين يعزى  ( وجود23يالحظ من خالل الجدول رقم )
( وىي 7.80حيث بمغ قيمة ف ) نوع االتصال التنظيمي لصالح االتصال التنظيمي النازل

 (.0.05قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )
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 اختالف في التي تنص عمى وجود الجزئية الثانيةيؤدي إلى قبول الفرضية ما و ىذا 
نازل، ال( نوع االتصال التنظيمي معممي مرحمة التعميم االبتدائي تعزى لجودة الحياة لدى 

 .)صاعدال
 : الجزئية الثالثةنتائج الفرضية عرض  -4

 معممي التعميم االبتدائي".مستوى جودة الحياة متوسطة لدى " نصت الفرضية عمى :
عتماد عمى تكرار درجات مقياس منظمة الصحة العالمية ختبار صحة ىذه الفرضية تم اإلوإل

 . والنسبة المئوية  لجودة الحياة
 و يمخص الجدول التالي النتائج : 

 معممي مرحمة التعميم االبتدائي( يوضح مستوى جودة الحياة لدى 23جدول ) 
 

 النسبة  التكرارات  مستوى جودة الحياة
 %0 0 منخفض
 %98.68 296 متوسط 

 %1.33 4 مرتفع
 %100 300 مجموع 

 
الذين يتمتعون بجودة حياة  المعممين أن نسبة( 24رقم )يظير من خالل الجدول 

 1.33 بمغتالذين يتمتعون بجودة الحياة مرتفعة  نسبة المعممين و %98.68متوسطة بمغت
%  

مستوى جودة الحياة متوسطة  التي تنص عمى أنيؤدي إلى قبول الفرضية الرابعة ما و ىذا 
 .معممي مرحمة التعميم االبتدائي لدى  
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 : نتائج الفرضياتمناقشة و تفسير ثانيا :
اإلحصائية لمبيانات  من خالل المعالجة بعد إتمام عرض نتائج الدراسة األساسية

في ىذا الفصل مناقشة  ، سيتمspssالمتوفرة عن طريق الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
ة التي تفي بيذا النظري األطرو  الدراسات السابقةما تيسر من  عمى ضوءالنتائج و تفسيرىا 

 . الغرض
  :العامةمناقشة و تفسير الفرضية  -1

معممي التعميم االتصال التنظيمي عمى جودة الحياة لدى  يؤثرنصت ىذه الفرضية عمى : 
 االبتدائي .

فتوصمت ، البسيط  و لمتأكد من صحة الفرضية تم حساب معامل االنحدار الخطي
معممي مرحمة التعميم لدى تصال التنظيمي ال يؤثر عمى جودة الحياة أن اإل إلىالنتائج 
  . االبتدائي

حيث ،نحدار رتباط الثالث ليست ليا داللة معنوية وفق نموذج اإلقيم معامل اإلذلك ألن 
 بين االتصال التنظيمي البسيط معامل االرتباط قيمة  أن (16)رقم  من خالل الجدول تبين

( ، وبمغ 0.05( ، وىذه القيمة غير دالة عند المستوى )0.030و جودة الحياة بمغت )
مما يشير إلى ،  ) 0.002، في حين بمغ معامل التحديد المصحح ) (0.01)معامل التحديد 

( غير دالة عند 0.266كما أن قيمة )ف( التي بمغت ) المعنوية قيمة معامل االنحدار.
 ( مما يشير ىو اآلخر إلى المعنوية قيمة معامل االنحدار.0.05المستوى )
 )70034.197و مجموع مربعات البواقي ) )62.470مجموع مربعات االنحدار )كما أن 

خط االنحدار ال يالئم البيانات ، تشير إلى أن  )70096.667(ومجموع مربعات الكمي 
، أي أن المتغير المستقل االتصال التنظيمي وبالتالي خمصنا إلى عدم تحقق الفرضية العامة 

 ال يؤثر في المتغير التابع جودة الحياة .
لفة لمدراسات السابقة المشابية لموضوع البحث ، ويمكن تفسير جاءت ىذه النتيجة مخا

 اختالف البيئة و أدوات القياس و العينات وظروف اجراء الدراسة . إلىىذا االختالف 
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حيث ىدفت  ) 2010  (طبيش الميموددراسة تختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 
االتصال التنظيمي وعالقتو بالتفاعل االجتماعي لمعاممين بالمؤسسة و قد  لمعرفة دراستو

تصال التنظيمي يعمل عمى تنمية العالقات االجتماعية بين أن اإل إلىتوصل الباحث 
 العاممين داخل المؤسسة.

،  ) 2013 (موسى سمير بن إليومع ما توصل كذلك  إليياوتختمف النتائج المتوصل 
       موضوع عممية االتصال في الوسط الجامعي بشقيو البيداغوجي حيث تناول الباحث 
وبينيم و بين رئيس القسم ، وما تثيره من ردود أفعال لدى  األساتذةو البحثي فيما بين 

قسم من أقسام عمم النفس و عموم التربية بالجامعات الجزائرية ، وكان اليدف  22ب األساتذة
   فيما بينيم  األساتذةورئيس القسم و  األساتذةعالقة بين من وراء ذلك معرفة نوع و شدة ال
ذلك عمى الجو النفسي االجتماعي و الوظيفي داخل  أثارو كل ما يعيق العممية االتصالية و 

الجامعة وذلك من خالل االستجابات السموكية من الرضا الوظيفي و ضغوط العمل لدى 
 . األساتذة

 :لىإوتوصل الباحث 
       بين عممية االتصال بشقيو البيداغوجي  إحصائياسالبة دالة  ارتباطيووجود عالقة  -

موم التربية أقسام عمم النفس وع إدارةو  األساتذةو البحثي و عدم الرضا الوظيفي بين 
 .بالجامعات الجزائرية

بين عممية االتصال و ضغوط العمل بين  إحصائياسالبة دالة  ارتباطيووجود عالقة  - 
 أقسام عمم النفس و عموم التربية بالجامعات الجزائرية . إدارةو  األساتذة

بين عممية االتصال وعدم الرضا فيما بين  إحصائياوجود عالقة ارتباطية سالبة دالة  -
  األساتذة

وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بين عممية االتصال و ضغوط العمل فيما بين  -
 . األساتذة



مناقشة الفرضياتنتائج الدراسة  عرض                                            الخامسالفصل   
 

~ 134 ~ 
 

 ،أحمد خميس إيمان إليومع ما توصمت  إليياوكذلك تختمف النتائج المتوصل 
حول عالقة جودة الحياة بالرضا الوظيفي و قمق المستقبل لدى معممات رياض  )2010(

بين الرضا الوظيفي و جودة  ارتباطيووجود عالقة  إلى دراستياتوصمت  حيث األطفال 
 .الحياة 

في دراستو  )2004( ،بن نوار صالح إليوتوصل ىذه النتيجة مع ما كما تختمف 
أن العالقات  إلىنظر المديرين و المشرفين  فيلمفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية 

 إلىالجيدة داخل التنظيم الصناعي ىي بمثابة المحفزات اليامة التي تؤدي بالعامل  اإلنسانية
أن االتصال المفتوح  إلىو توصل الباحث  المؤسسة . إلنجاحبذل مجيود أكبر في عممو 

في المسائل  أرائيم إبداءروح الجماعة فيو يساعد العمال عمى  إلشاعةعامل رئيسي 
 التنظيمية الخاصة بيم مما يزيد في دافعيتيم لمعمل.

عبد المجيد بن عبد المحسن ليو إلييا مع ما توصمت إوتختمف كذلك النتائج المتوصل 
المؤثرة عمى أداء  اإلداريفي دراستو لمعوقات االتصال  )2011(، بن محمد ال الشيخ

التي  اإلداريوكانت أىم النتائج أن معوقات االتصال ، العاممين في جوازات مدينة الرياض 
نظام اتصال  إلىفتقار العاممين في جوازات منطقة الرياض ىي : اإل أداءتؤثر بشدة عمى 

   لمراكز االتصال و خطوط السمطة الرسمية ، مناسب ، و عدم توضيح الييكل التنظيمي 
 و غياب التخطيط االستراتيجي لتطوير نظام االتصال.

وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نظرية عمم النفس الديناميكي لمعمل و التي 
ترى أن تنظيم العمل يؤثر عمى الصحة العقمية لمعامل من خالل استخداميا لالليات الدفاعية 

ال ستقرار وىي اليات دية التي تجنب العامل الشعور باأللم وتحقق لو األمن و اإلالفروي
      تترجم ىذه األليات في شكل اتجاىات  Dejours   ،(1995)دوجورحسب شعورية 

و سموكيات و التي ىي ضرورية لمصحة العقمية و تساعد األفراد عمى مقاومة الضغوط التي 
 (Marie Alderson,2004 :251) يفرضيا تنظيم العمل.
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و يمكن تفسير أسباب التوصل إلى ىذه النتيجة حسب رأي الباحث إلى طبيعة العالقة 
اإلدارية بين المدير و المعمم فيي ال تحتاج إلى اتصال إداري مستمر عكس المؤسسات 
الخدماتية أو االقتصادية و التي تتطمب من العامل أن يكون دائم االتصال باإلدارة 

 فالمصادر األخرى توفر لممعمم أغمب ما يحتاجو و يبقى دور اإلدارة المدرسية كوسيط.
فحاجة المعمم ليست مرىونة باإلدارة المدرسية بقدر ما ىي مرىونة بمصادر أخرى و التي 
تتمثل في تعميمات التفتيش ، منياج التربية الوطنية ، دليل المعمم ، القانون التوجييي 

 لمتربية.
 :  شة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولىمناق -2
لدى جودة الحياة " توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد  عمى:نصت ىذه الفرضية  

لصالح االتصال التنظيمي نوع االتصال التنظيمي تعزى ل معممي مرحمة التعميم االبتدائي
 .النازل

تبين من خالل  وختبار صحة ىذه الفرضية تم حساب تحميل التباين المتعدد إل و 
األبعاد الخاصة بجودة الحياة و المتمثمة في بعد االستقاللية و بعد عرض النتائج أن 

مع  إحصائيةكانت لكل منيم عالقة ذات داللة  ي والدينيبعد البيئالالعالقات االجتماعية و 
المتمثمين في البعد  ا البعدين األوليين الخاصة بجودة الحياة ونوع االتصال التنظيمي ما عد

 بمتغير نوع االتصال التنظيمي .  إحصائيةالجسمي و النفسي  ليس لدييما عالقة ذات داللة 
المتوسط الحسابي لالتصال التنظيمي النازل أكبر من المتوسط كما أظيرت النتائج أن 

، حيث بمغ المتوسط ل بعد من أبعاد جودة الحياةالحسابي لالتصال التنظيمي الصاعد في ك
( في حين بمغ في 44.96الحسابي لالتصال التنظيمي الصاعد في بعد االستقاللية )

(، وفي بعد العالقات االجتماعية بمغ المتوسط الحسابي 46.91االتصال التنظيمي النازل )
التنظيمي النازل ( في حين بمغ في االتصال 35.20تصال التنظيمي الصاعد )لإل
(36.35). 
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( في 93.65كما بمغ المتوسط الحسابي لالتصال التنظيمي الصاعد في البعد البيئي )
( ، أما في البعد الديني فقد بمغ المتوسط 97.30تصال التنظيمي النازل )حين بمغ في اإل

زل ( في حين بمغ في االتصال التنظيمي النا14.94الحسابي لالتصال التنظيمي الصاعد )
(15.43.) 

في دراستو  )2008 (بوعطيط جالل الدين إليوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل 
تم و العمال المنفذين بمؤسسة سونمغاز ، لدى ظيمي و عالقتو باألداء الوظيفي لالتصال التن

االتصال النازل و الصاعد داخل مؤسسة وىما االتصال في الكشف عن وجود نمطين 
     سونمغاز و أىمية كل نمط في تحقيق السيرورة التنظيمية وانسياب المعمومة بين االدارة 

 و العمال المنفذين .
داء الوظيفي لدى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االتصال النازل و األ إلىتم التوصل و 

 العمال المنفذين .
داء الوظيفي لدى رتباطية موجبة متوسطة بين االتصال الصاعد و األكذلك وجود عالقة ا

 عينة الدراسة .
و يشير الباحث أن ىذا التأثير يعود إلى ما جاءت بو نظرية عمم النفس الديناميكي 
لمعمل من اسيامات في ىذا المجال ، فأبعاد جودة الحياة تتأثر باالتصال التنظيمي النازل 

ال التنظيمي الصاعد و ىذا راجع حسب دوجور إلى الفارق بين أكثر من تأثرىا باالتص
العمل المتوقع من رئيس المنظمة والعمل الحقيقي لمعمال يشكل منبع لمذة و األلم بمعنى إذا 

كبير بين العمل المتوقع من رئيس المنظمة و العمل الحقيقي لمعمال سوف كان الفارق 
، أما إذا كان ق االتصال التنظيمي النازل يساعد في ظيور أمراض نفسية لمعمال عن طري

رئيس المنظمة و العمل الحقيقي لمعمال سوف يرفع من  لفارق صغير بين العمل المتوقع منا
،ويظير لنا من خالل عمم الصحة النفسية لمعامل وىذا حسب التنظيم الذي يتواجد فيو العامل

تصال التنظيمي النازل أكثر من اإل تصالالنفس الديناميكي لمعمل الكيفية التي يؤثر بيا اإل
   (Marie Alderson,2004 :253) أبعاد جودة حياة العامل.التنظيمي الصاعد عمى 
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أكثر من  التنظيمي النازلتصال اإلأن جودة الحياة تتأثر ب في حين يرى الباحث 
المدرسية تيتم باالتصال التنظيمي  اإلدارةأن  إلى وىذا راجع االتصال التنظيمي الصاعد

 النازل أكثر من اىتماميا باالتصال التنظيمي الصاعد.
  :الثانيةتفسير الفرضية الجزئية مناقشة و  -3

تختمف جودة الحياة لدى المعممين في المؤسسة التربوية حسب "تنص ىذه الفرضية عمى : 
 .")نازل، صاعد( نوع االتصال التنظيمي 

بينت حيث  ىذه الفرضية تم االعتماد عمى تحميل التباين األحاديختبار صحة و إل
وىذه القيمة أصغر من   (0.006)بمستوى داللة  ( 7.806)أن قيمة ف بمغت  النتائج

جودة الحياة لدى المعممين  باختالف وعميو تم قبول الفرضية القائمة ( 0.05)مستوى الداللة 
 .)نازل، صاعد( تنظيمي في المؤسسة التربوية حسب نوع االتصال ال
( و التي ىدفت 2009)  ،كتفي عزوزليو دراسة إاتفقت ىذه الدراسة مع ما توصمت 

المدرسية و مستوى الرضا  اإلدارةلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين عممية االتصال في إ
الوظيفي لدى أساتذة التعميم المتوسط ، وكذلك التعرف عمى تأثير الخصائص الفردية ليؤالء 

أستاذ و أستاذة  351ساتذة عمى ىذه العالقة من خالل دراسة ميدانية عمى عينة شممت األ
 من حجم المجتمع األصمي . 11.62بنسبة 

 اإلدارةقة ارتباطية موجبة بين عممية االتصال في عالإلى وجود التوصل  إثرىاو تم عمى 
 .يفي لدى أساتذة التعميم المتوسط المدرسية و مستوى الرضا الوظ

 فيزيناتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو عمم النفس الديناميكي لمعمل حيث يرى 
Vézina (،1999 ) األحكام أن بناء اليوية في العمل مرتبط باألحكام العمودية أكثر من

األفقية وىي في مجمميا تؤثر عمى مستوى اإلنتماء إلى الوسط الميني و العرفان بين الزمالء 
 (Marie Alderson,2004 :252) و التي تؤثر عمى المذة في العمل.

جودة الحياة عموما تتأثر باالتصال التنظيمي  أن إلىويرى الباحث أن ىذا التأثير يعود 
 اإلدارةلى أن اتصال إالنازل أكثر من تأثرىا باالتصال التنظيمي الصاعد وىذا راجع 
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طبيعة  إلىو يرجع كذلك  المدرسية ، باإلدارةالمدرسية بالمعممين أكثر من اتصال المعممين 
عمى جودة حياة  تؤثرتعميمات  االتصال النازل و ما يحمل في طياتو من قرارات وأوامر و

 المعمم.
 : تفسير ومناقشة الفرضية الجزئية الثالثة -4
التعميم مستوى جودة الحياة متوسطة لدى المعممين في " نصت ىذه الفرضية عمى : 

 االبتدائي"
ختبار صحة ىذه الفرضية تم االعتماد عمى تكرار درجات مقياس منظمة الصحة وإل 

من  %98.68متوسطة ب:النسبة ذوي جودة الحياة  قدرتحيث  العالمية لجودة الحياة 
 الذين يتمتعون بجودة حياة مرتفعة. من %1.3ونسبة المعممين 

ختالف إجودة الحياة ب تناولتوىذه النتائج تتفق مع الكثير من الدراسات السابقة التي 
بعنوان سمات الشخصية و عالقتيا  ) 2010(حيث توصمت دراسة جودة ،  عينة البحث

لى أن إبالرضا عن الحياة لدى معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة غزة وتوصمت 
 . %46.24مستوى جودة الحياة لدى المعممين متوسط بنسبة مئوية قدرىا 

 البهادلي و كاظمليو دراسة إئج المتوصل الييا نسبيا مع ما توصمت تتفق النتا كما
والتي ىدفت الى معرفة مستوى جودة الحياة لدى طمبة الجامعة في كل من سمطنة  )2006)

   ، (ذكر ، أنثى )، و النوع (ليبيا ، عمان  )عمان و الجماىيرية الميبية ، ودور متغير البمد
جودة الحياة و قد أشارت النتائج بشكل عام الى أن  في( انساني ، عممي )و التخصص 

 األسريةفي بعدين من أبعاد جودة الحياة : جودة الحياة  امستوى جودة الحياة كان مرتفع
واالجتماعية و جودة التعميم و الدراسة ، و متوسط في بعدين ىما : جودة الصحة العامة ، 

ىما : جودة الصحة العامة و جودة  و جودة شغل وقت الفراغ ، و منخفض في بعدين أيضا
 الجانب العاطفي .

بتقييم جودة الحياة   ) 2012 ( معال و المطيبكما تتفق النتائج مع ما توصل اليو 
مريض  50الدم الحاد في مدينة بغداد وشممت العينة  بابيياضالجسمية لممراىقين المصابين 
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ة وجودة الحياة البدنية ، و أشارت ، و استعمال استبانة خاصة تحتوي عمى المعطيات العام
 ) : 2010:39زعطوط رمضان، (النتائج الى أن جودة الحياة متوسطة من الناحية البدنية . 

دراسة عبد الحميد سعيد وتتفق كذلك نتائج الدراسة المتوصل الييا مع ما توصمت اليو 
بعنوان جودة الحياة و عالقتيا بالضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة  )2006(حسن واخرون 

طالبا و طالبة من طمبة جامعة السمطان قابوس خالل  183، و تكونت عينة الدراسة من 
وجود مستويات متوسطة في كل  إلى، و توصمت الدراسة  )2006،2007(العام الدراسي 

 جودة الحياة لدى طمبة الجامعة. مقاومتيا و  إستراتيجيةمن الضغوط النفسية و 
 ) 2012 (آخرونوفاء عبد العزيز و  إليومع ما توصل  إليياكما تتفق النتائج المتوصل 

أظيرت  حيثبدراسة جودة الحياة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني في الموصل ، 
بدرجات  بالمائة 46فعة ، ومن المرضى يتمتعون بجودة حياة مرت بالمائة 41النتائج أن 

يعانون من انخفاض جودة حياتيم ، وتشير النتائج الى أن متوسط  بالمائة 13و  متوسطة 
 اإلناثجودة الحياة لدى المرضى السكري مرتفع نسبيا مقارنة مع األمراض األخرى ، و أن 

 ) : 40مرجع سابقزعطوط رمضان ،  (.أكثر تأثرا بالمرض من الذكور
بتقييم جودة الحياة لدى المرضى المزمنين في دراسة  ) 2007 (الطيبانيكما قام 

مقارنة بين مرضى الفصام و مرضى السكري ، و أظيرت النتائج قصورا في جودة الحياة 
لدى الفصاميين مقارنة بالمرضى السكري أو أفراد العينة الضابطة عمى مستوى جودة الحياة 

مرضى السكري أنيم  اميين بينما أقرالحياة لدى الفص متوسطة ، و لم يظير الرضا عن
السمبي  األثرراضون عن حياتيم خاصة في جانب العالقات الشخصية ، واستخمص الباحث 

 ) :39مرجع سابقزعطوط رمضان ،  (لممرض المزمن عمى جودة الحياة.
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 خاتمة :
دراسة أثر االتصال التنظيمي عمى جودة الحياة لدى  إلى تطرقنا من خالل ىذا البحث

 300وكان ىذا من خالل دراسة ميدانية عمى عينة شممت  مرحمة التعميم االبتدائي معممي
، و تم طرح الفرضية العامة التابعة لوالية مستغانموأستاذة في المدارس االبتدائية  اأستاذ

 التالية: 
 ياة لدى المعممين في المؤسسة التربوية.يؤثر االتصال التنظيمي عمى جودة الح

 و الفرضيات الجزئية التالية :
توجد فروق ذات داللة احصائية في أبعاد جودة الحياة تعزى لنوع االتصال التنظيمي • 

 تصال التنظيمي النازل.لصالح اإل
 تختمف جودة الحياة لدى المعممين في المؤسسة التربوية حسب نوع االتصال التنظيمي  •
 .)نازل، صاعد(
 مؤسسة التربوية .المستوى جودة الحياة لدى المعممين متوسطة في  •

 وتم التوصل الى النتائج التالية :
 يؤثر االتصال التنظيمي عمى جودة الحياة لدى المعممين في المؤسسة التربوية .ال  •
لتنظيمي توجد فروق ذات داللة احصائية في أبعاد جودة الحياة تعزى لنوع االتصال ا •

 لصالح االتصال التنظيمي النازل.
 تختمف جودة الحياة لدى المعممين في المؤسسة التربوية حسب نوع االتصال التنظيمي  •
 .)نازل، صاعد(
 مستوى جودة الحياة متوسطة لدى المعممين في المؤسسة التربوية •
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 التوصيات و االقتراحات :
االتصال أثر في الدراسة الحالية و التي تناولت فيو  إليياانطالقا من النتائج المتوصل 

يتبين ضرورة تقديم مجموعة من  التعميم االبتدائي معممي جودة الحياة لدىعمى التنظيمي 
 قتراحات :التوصيات و اإل

تصال من أجل في مجال اإللممعممين و المدراء التكوينية  تكثيف العمميات التدريبية و - 
 لو أثر عمى جودة حياة المعمم. االتصال الجيد والذي

تصال التنظيمي الصاعد و فتح جميع قنواتو الرسمية و تطبيق سياسة الباب ىتمام باإلاإل -
 المفتوح.

دراسات معمقة و متخصصة حول جودة الحياة في المؤسسات التربوية و تقديم  إجراء - 
 مجموعة من المقترحات التي تساىم في رفع جودة حياة المعمم

 التربوية.ورة اىتمام وزارة التربية الوطنية بجودة الحياة داخل المؤسسات ضر  -
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: استبيان االتصال التنظيمي في صورته األولى 1الملحق رقم   
 جاهعة عبد الحويد بي باديس هستغاًن

فســــــــــــــقسن علن الٌ                                                                                            ة ــكلية العلوم االجتواعي  

اىــــــــــــــــاستبي  

خ ِٓ خالي فٍ رضوَذٔب ثبٌجُبٔبد اٌالصِاٌُىُ ثفبئك اٌزمذَش واالحزشاَ ساجُٓ حسٓ رؼبؤىُ  ٔزىجه    :اٌّؼٍّخ ، أخزٍ اٌّؼٍُ أخٍ 

 االجبثخ ػٓ أسئٍخ االسزجُبْ ، وّب ٔؤوذ أْ اجبثزىُ سزحىي اًٌ أسلبَ وال رسزؼًّ اًٌ ألغشاض ػٍُّخ .   

 ِغ جضًَ رشىشارٕب. أِبَ اٌؼجبسح اٌزٍ رزفك ِغ أجبثزىُ حست اٌىالغ اٌزٌ رؼُشىٔه فٍ اٌؼًّ×وضغ ػالِخ  ِالحظخ:     َشجً

 ثُبٔبد ػبِخ:

 اٌجٕس:    روش                            أٔثً 

 فّب فىق03ِٓ                       09إ03ًٌِٓ                         09إ03ًٌِٓ                        03اٌسٓ: ألً ِٓ

 03أوثش ِٓ                 03إًٌ 11ِٓ                   13-1األلذُِخ فٍ اٌىظُفخ: ِٓ

اٌش

 لُ

ِىافك  اٌفمشح

 ثشذح

غُش  ِىافك

 ِزأوذ

أػبسض  أػبسض

 ثشذح
      رزٍمً األواِش ِٓ اإلداسح  1

      أحذ اٌىسبئً اٌفؼبٌخ الَصبي اٌزؼٍُّبد إٌُه اٌشسُّخ رؼزجش االجزّبػبد  0

      وثُشا ِب رزصً االداسح ثه ثهذف رمذَُ لشاساد ٌٍزٕفُز فمظ  0

      لشاساد اٌّؤسسخ اٌزبثغ ٌهبَششوه اٌّذَش فٍ ارخبر  0

      رزٍمً األواِش ِٓ االداسح فٍ اٌىلذ إٌّبست و ثشىً ِٕزظُ  0

      رزٍمبهب ِٓ اإلداسح واضحخ و رفهُ ثسهىٌخ  اٌزٍاألواِش 6

َحًّ اٌّذَش ِٓ هى أدًٔ ِٕه فٍ اٌزسٍسً االداسٌ ِسؤوٌُخ اَصبي  7

 اٌّؼٍىِبد

     

      اٌّذسسخ  دوْ االسزؼبٔخ ثبالّسبرزحَىاجه اٌّذَشِشىالد  8

اٌّشوضَخ فٍ  َحبفع اٌّذَش أثٕبء ارصبٌه ثبٌّؼٍُّٓ ػًٍ أػًٍ دسجبد 9

 ارخبر اٌمشاس

     

      رصٍه اٌّؼٍىِبد ِٓ طشف اإلداسح فٍ اٌىلذ إٌّبست  13

      اٌّؼٍىِبد اٌّمذِخ ِٓ اإلداسح رفهُ ثسهىٌخ  11

      ِٓ اإلداسح وبفُخ وفٍ اٌىلذ إٌّبستاٌّؼٍىِبد اٌزٍ رصٍٍٕ  10

      اإلػالٔبد وسٍُخ هبِخ فٍ ِؤسسزىُ إلَصبي اٌزؼٍُّبد ٌه و ثسشػخ     10

      اٌهبرف وسٍُخ ِٓ وسبئً ارصبي اإلداسح ثه  10

      االرصبي اٌشفىٌ ِغ اٌّذَش َسبػذن ػًٍ اٌذلخ فٍ رأدَخ ػٍّه. 10

      ػًٍ رأدَخ ػٍّه ثىفبءح. رسبػذن اٌجشاِج اٌزىىَُٕخ 16

      اٌّمبثالد اٌّجبششح ثبٌّؼٍُّٓ  17

      اٌّىبرجبد اٌشسُّخ الثالؽ اٌزؼٍُّبد  18

      اٌجشَذ االٌىزشؤٍ وسٍُخ ِٓ وسبئً ارصبي االداسح ثه  19
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      َؼزّذ اٌّذَش ػًٍ اٌزؼجُشاد اٌغُش اٌٍفظُخ 03

      َؼزّذ اٌّذَش ػًٍ اٌجًّ اٌٍفظُخ اٌمصُشح فٍ االرصبي ثبٌّؼٍُّٓ  01

      االرصبي اٌىزبثٍ األوثش اسزخذاِب ػٕذ ارصبي اٌّذَش ثه  00

      االرصبي اٌشفهٍ األوثش  اسزخذاِب ػٕذ ارصبي اٌّذَش ثه 00

      رصٍه اٌشسبئً و اٌمشاساد ِٓ اٌّذَش ػٓ طشَك اٌىبرجخ  00

      َمىَ اٌّذَش ثؼمذ ٔذواد و ٌمبءاد دوسَخ ِغ اٌّؼٍُّٓ 00

      رؼزجش إٌمبثخ وسٍُخ هبِخ الَصبي أشغبالره إًٌ اإلداسح  06

      رفضً اٌّمبثٍخ اٌفشدَخ ِغ اٌّذَش ٌطشح ِشبوً ػٍّه  07

      رٍجأ إًٌ صٕذوق اٌشىبوٌ إلَصبي أشغبالره 08

      رسزغً اجزّبػه  ثبإلداسح ٌٍزحسُس ثصؼىثخ ػٍّه  09

      رسزؼًّ ػٕذ االرصبي ثبإلداسح األسٍىة اٌىزبثٍ  03

      رسزؼًّ ػٕذ االرصبي ثبإلداسح األسٍىة اٌشفهٍ  01

      رؼزجش اٌزمبسَش ِٓ وسبئً ارصبٌه ثبإلداسح 00

      رزصً ثبالداسح ػٓ طشَك اٌهبرف  00

      ػًٍ اٌجشَذ االٌىزشؤٍ فٍ ارصبٌه ثبالداسحرؼزّذ  00

      َسزخذَ اٌّذَش سُبسخ اٌجبة اٌّفزىح 00

      َسزطُغ اٌّؼٍّىْ االرصبي ثبٌّذَش دوْ وسبطخ .- 06

      ال رىجذ صؼىثخ فٍ االرصبي ثبإلداسح  07

      اإلداسح ِهزّخ ثئسزمجبي اٌّؼٍُّٓ ٌإلسزّبع إًٌ شىبوَهُ  08

      زٍمً سد ػًٍ اٌشسبئً فٍ اٌىلذ اٌالصَر 09

      اششان اٌّؼٍُّٓ فٍ إٌمبش أثٕبء االجزّبػبد  03

      إربحخ اٌفشصخ ٌٍّؼٍُّٓ ٌإلشزشان فٍ صُبغخ اٌمشاس  01

      إػطبء اٌّؼٍُّٓ اٌىلذ اٌىبفٍ إلثذاء األساء ػٕذ االرصبي ثهُ  00

      االجزّبع اٌذوسٌ ثبٌّؼٍُّٓ ٌزجبدي األفىبس  00

       ثبلزشاحبرهرهزُ اإلداسح  00

      وثُشا ِب رحً اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ ِٓ خالي ارصبٌه ٌإلداسح 00

      َسزّغ اٌّذَش ثبهزّبَ ٌٍّؼٍُّٓ أثٕبء حذَثهُ ِؼه. 06

      ِؼه.َطٍت اٌّذَش ِٓ اٌّؼٍُّٓ سأَهُ أثٕبء حذَثهُ  07

َزٍمً اٌّذَش ِٓ اٌّؼٍُّٓ الزشاحبرهُ فُّب َزؼٍك ثمشاساره ِٓ خالي  08

 لٕىاد االرصبي االداسٌ.

     

      اهزّبَ االداسح ثبلزشاحبره صاد ِٓ اخالصه فٍ اٌؼًّ. 09

      رزصً ثبالداسح ِٓ أجً سفغ ِسزىي ػٍّه 03
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في صورته النهائيةاستبيان االتصال التنظيمي :  2الملحق رقم   

 جاهعة عبد الحويد بي باديس هستغاًن

فســــــــــــــقسن علن الٌ                                                                                                                         ة ــكلية العلوم االجتواعي  

اىــــــــــــــــاستبي  

فً رضوٌذَب ثبنجٍبَبد االصيخ يٍ خالل االجبثخ عٍ أسئهخ انٍكى ثفبئك انزمذٌش واالحزشاو ساجٍٍ حسٍ رعبوَكى  َزىجه  :انًعهًخ ، أخزً انًعهى أخً 

    .االسزجٍبٌ ، كًب َؤكذ أٌ اجبثزكى سزحىل انى أسلبو وال رسزعًم انى ألغشاض عهًٍخ 

                   يع جضٌم رشكشارُب. أيبو انعجبسح انزً رزفك يع أجبثزكى حست انىالع انزي رعٍشىَه فً انعًم×وضع عاليخ  يالحظخ:     ٌشجى
 عبيخ:ثٍبَبد 

 أَثى             ركش                  انجُس:  

 فىق فًب03يٍ                       09إنى03يٍ                         09إنى03يٍ                        03ألم يٍ انسٍ:

 13أكثش يٍ                    11-13يٍ               13-1األلذيٍخ فً انىظٍفخ : يٍ 

أعبسض 

 ثشذح

غٍش  أعبسض

 يزأكذ

يىافك  يىافك

 ثشذح

 انشلى انفمشح

 1 ال ٌسزعٍٍ يذٌش انًؤسسخ  ثبالسبرزح نحم انًشكالد انزً رىاجهه     

 1 أرهمى يٍ االداسح انزعهًٍبد ثبَزظبو     

 0 رمذو االداسح نً انًعهىيبد رفهى ثسهىنخ      

 0 ٌخجشًَ انًذٌش ثُفسه عٍ أهى انًعهىيبد        

 0 أرهمى يٍ االداسح انزعهًٍبد ثىضىح      

 6 أرهمى انزعهًٍبد انًجشيجخ يٍ االداسح      

 7 رصهًُ انًعهىيبد ثسهىنخ كجٍشح       

 8 رجهغًُ االداسح ثبنزعهًٍبد عٍ طشٌك انًكبرجبد انشسًٍخ       

 39 أسزفٍذ يٍ انًمبثالد انًجبششح انزً رجشي ثًٍُ و ثٍٍ انًذٌش     

 13 ٌششكًُ انًذٌش فً انمشساد انزً رزعهك ثبنًؤسسخ     

 11 رسزعٍٍ يؤسسزً ثبنًهصمبد الٌصبل انزعهًٍبد نً و ثسشعخ     

 11 رصهًُ انًعهىيبد يٍ طشف االداسح فً انىلذ انًُبست     

 10 أرهمى انًعهىيبد أثُبء األٌبو و انذوساد انزكىٌٍُخ انزً ٌمىو ثهب انًذٌش     

 10 رزصم االداسح ثً العطبء انزعهًٍبد فمط      

 10 أرهمى انشد عهى انشسبئم يٍ االداسح فً انىلذ انًُبست     

 16 رحم يشبكهً انًزعهمخ ثبنعًم عُذ االرصبل ثبالداسح        

ٌسزًع نً انًذٌش ثبهزًبو أثُبء حذٌثه يعً          17 

 18 رسزمجهًُ االداسح ثبهزًبو     

ارصبنً ثبالداسح ٌشجعًُ عهى انعًم        19 

ثصُذوق انشكبوي الٌصبل اَشغبالرًاسزعٍٍ        13 

 11 الزشحبرً رهزى ثهب االداسح      

 11 أوصم اَشغبالرً انى االداسح عٍ طشٌك انُمبثخ      

 10 ٌطهت يًُ انًذٌش سأي أثُبء حذٌثه يعً     

 10 أرصم ثبالداسح عٍ طشٌك انهبرف أكثش يٍ يشاسالرً كزبثٍب     

 10 أسزعًم األسهىة انكزبثً عُذ االرصبل ثبالداسح      

 16 رصهًُ انًعهىيبد كزبثٍب أكثش يُهب شفىٌب يٍ طشف انًذٌش     

 17 أعزًذ عهى انجشٌذ االنكزشوًَ فً ارصبنً ثبالداسح      

 18 ٌششكًُ انًذٌش فً انُمبش أثُبء االجزًبعبد     

نً انىلذ انكبفً الثذاء اسائً عُذ االرصبل ثبالداسح ٌزبح       19 
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 : مقياس جودة الحياة 3الملحق رقم

WORLD HELTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE 

 )منظمة الصحة العالمٌة(

 تعلٌمات:

عن جمٌع  اإلجابة فنرجوحول المشاعر المتعلقة بجودة الحٌاة،  المقٌاس أسئلة تتمحور

حاول أن تضع فً اعتبارك أننا نسأل عن و ،بالتركٌز على تلك التً تبدوا مالئمة لك األسئلة

 مشاعرك واهتماماتك وأمنٌاتك العادٌة.

 أننا نسألك عن مشاعرك خالل األسبوعٌن الماضٌٌن( ضع فً االعتبار وتذكر)

مقدار قلقك على حالتك على الرقم الذي ٌعبر بشكل مالئم عن    ٌنبغً أن تضع دائرة 

الدرجة التً دائرة حول هذه الٌنبغً أن تضع  كما، الصحٌة خالل األسبوعٌن الماضٌٌن

 تختارها مناسبة.

 تعاونكشكرا على 

األسئلة التالٌة تسألك عن مشاعر السعادة واإلٌجابٌة والقناعة التً شعرت بها خالل 

موجودة لدٌك بدرجة مرتفعة جدا ضع )األسبوعٌن الماضٌٌن(، فإذا كانت هذه المشاعر 

( وإذا لم تكن هذه المشاعر موجودة لدٌك على اإلطالق ضع دائرة حول 5دائرة حول رقم )

(، وإذا كانت إجابتك محصورة بٌن الخٌارٌن فضع دائرة حول الرقم الذي ٌعبر عن 1الرقم )

 مشاعرك.

F1.2*-  هل أنت منزعج من ألمك وعدم

 راحتك

 ال على اإلطالق

1 

 قلٌال

2 

 بدرجة متوسطة

3 

 كثٌرا

4 

 بدرجة كبٌرة جدا

5 

F1.3-  ما مقدار الصعوبات التً تواجهك

 فً التعامل مع األلم أو عدم الراحة؟

 ال على اإلطالق
1 

 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F1.4-  إلى أي مدى تشعر بأن ألمك

 الجسمً ٌمنعك من عمل األشٌاء التً ترٌد

 عملها؟

 ال على اإلطالق
1 

ٌمنعنً 
 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

ٌمنعنً 
كثٌرا      

4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F2.2- ال على اإلطالق هل تتعب بسهولة؟ 
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 أتعب كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F2.4-  ما مقدار االنزعاج الذي ٌسببه لك

 تعبك؟

 ال على اإلطالق
1 

 بعض
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أنزعج 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 



~ 155 ~ 

 

F3.2-  هل لدٌك أي صعوبات متعلقة

 بنومك؟

 ال على اإلطالق
1 

صعوبا
ت 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

صعوبات 
 كثٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F3.4-  ًما هو كم المشاكل التً تواجهك ف

 نومك؟

 ال على اإلطالق
1 

مشاكل 
 قلٌلة
2 

متوسطة بدرجة  
3 

مشاكل 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F4.1- ال على اإلطالق ما مقدار استمتاعك بالحٌاة؟ 
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أستمتع 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F4.3-  ًما مقدار المشاعر اإلٌجابٌة الت

 تشعر بها نحو مستقبلك؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
الشًء 

 2  

متوسطةبدرجة   
3 

مشاكل 
اٌجابٌة 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F4.4-  ًما مقدار المشاعر اإلٌجابٌة الت

 ها فً حٌاتك؟رتخب

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أخبرها 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F5.3- ال على اإلطالق كٌف تقدر قدرتك على التركٌز؟ 
1 

جٌدة 
بعض 
 الشًء
2 

متوسطة بدرجة  
3 

 جٌدة جدا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F6.1- ال على اإلطالق ما مقدار تقدٌرك لنفسك؟ 
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أقدرها 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

 
F6.2- ال على اإلطالق ما مقدار ثقتك بنفسك؟ 

1 
بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أثق بها 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F7.2- ال على اإلطالق هل تشعر بالضٌق اتجاه مظهرك؟ 
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أتضاٌق 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F7.3-  هل ٌوجد جزء من مظهرك

 ٌجعلك تشعر بعدم الراحة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

بدرجة 
 كبٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F8.2-  ال على اإلطالق االنزعاج الذي تشعر به؟ما كم 
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أنزعج 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F8.3-  هل تشعر بأن الحزن واالكتئاب

 ٌؤثران فً وظائفك الٌومٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

ٌؤثران 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F8.4-  الضٌق الذي ٌسببه لك ما مقدار

 شعورك باالكتئاب؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F10.2-  إلى أي مدى تعانً من

 ؟التقلٌدٌةصعوبات متعلقة باألنشطة 

 ال على اإلطالق
1 

صعوبات 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

صعوبات 
 كثٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F10.4-  ما مقدار الضٌق الذي تشعر به

من تقصٌرك فً أداء أنشطة الحٌاة 

 الٌومٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

تضاٌقنً 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F11.2-  ما مقدار حاجتك ألي أدوٌة

 تساعدك على أداء أعمالك الٌومٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 
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F11.3-  ما مقدار حاجتك ألي عالج

 طبً ٌساعدك على أداء أعمالك الٌومٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أحتاج الٌها 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F11.4-  إلى أي مدى تعتمد جودة حٌاتك

 على استخدام وسائل طبٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

احتاج الٌها 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F13.1-  ما مقدار الوحدة التً تشعر بها

 فً حٌاتك؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

أشعر 
بالوحدة 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F25.2-  كٌف تقدر مستوى إشباعك

 الحتٌاجاتك الجنسٌة؟ 

اإلطالقال على   
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 جٌدة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F15.4-  هل تشعر بالضٌق بسبب

 صعوبات تواجهك فً حٌاتك الجنسٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

اشعر 
بالضٌق 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F16.1-  ما مقدار األمن الذي تشعر به

 الٌومٌة؟فً حٌاتك 

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F16.2-  هل تشعر بأنك تعٌش فً بٌئة

 سلٌمة وآمنة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

 

F16.3-  ما مقدار االنزعاج الذي تشعر

 أمنك؟ به فٌما ٌتعلق بسالمتك و

 ال على اإلطالق
1 

 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F17.1-  ما مقدار الراحة التً تشعر بها

 فً المكان الذي تعٌش فٌه؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 بشكل كبٌر
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F17.4-  ما مقدار حبك للمكان الذي

 تعٌش فٌه؟

على اإلطالقال   
1 

أحبه 
بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 احبه كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F18.2- ال على اإلطالق هل لدٌك صعوبات مالٌة؟ 
1 

صعوبات 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F18.4-  ًهل تشعر بالقلق اتجاه النواح

 المالٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F19.1- قدرتك فً الحصول  ما مقدار

 على رعاٌة طبٌة جٌدة وبطرٌقة سهلة؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F21.3- ال على اإلطالق ما مقدار تمتعك بأوقات فراغك؟ 
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F22.1- ال على اإلطالق ما مدى صحٌة بٌئتك الطبٌعٌة؟ 
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

صحٌة 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F22.2-  هل تنشغل بالضوضاء المحٌطة

 بالمنطقة التً تعٌش فٌها؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

انشغل بها 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 
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F23.2-  إلى أي مدى تواجهك مشكالت

 متعلقة بوسائل المواصالت؟

 ال على اإلطالق
1 

مشاكل 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

مشاكل 
 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F23.4- أي مدى تقٌدك الصعوبات  الى

 المتعلقة بوسائل المواصالت فً حٌاتك؟

 ال على اإلطالق
1 

 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

 كثٌرا
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

 

هذه األسئلة تسألك عن قدرتك على القٌام ببعض األنشطة الٌومٌة )بشكل كامل( خالل 

األسبوعٌن الماضٌٌن مثل )االستحمام، ارتداء المالبس، تناول الطعام( فإذا كنت قادرا على 

( وإذا لم تكن قادرا على اإلطالق 5)القٌام بهذه األنشطة وبشكل كامل ضع دائرة حول الرقم 

(، كما ٌمكنك التدرج فً اإلجابة باالختٌار من بٌن األرقام الواقعة 1ضع دائرة حول الرقم )

 .5و 1بٌن 

F2.1-  هل لدٌك الطاقة الكافٌة للحٌاة

 الٌومٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

طاقة 
 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F7.1-  هل أنت قادر على تقبل مظهرك

 الجسمً؟

 ال على اإلطالق
1 

 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F10.1-  على إلى أي مدى أنت قادر

 القٌام بنشاطاتك الٌومٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F11.1- ال على اإلطالق ما مقدار اعتمادك على األدوٌة؟ 
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F14.1-  هل تحصل على الدعم الذي

 ترٌده من اآلخرٌن؟

 ال على اإلطالق
1 

دعما 
 قلٌال
2 

 بدرجة متوسطة
3 

غلب افً 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F14.2-  أي مدى ٌمكنك االعتماد إلى

 على أصدقائك عندما تحتاج لهم؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
قلٌلة  

 2  
 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F17.2-  إلى أي مدى تعتقد أن طبٌعة

 بٌتك تلبً احتٌاجاتك؟

 ال على اإلطالق
1 

بعض 
 الشًء
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F18.1-  ًهل لدٌك مال كاف ٌلب

 احتٌاجاتك؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F20.1-  ًما مدى توافر المعلومات الت

 تحتاج إلٌها فً حٌاتك؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F20.2-  إلى أي مدى تتوفر لك الفرصة

 على المعلومات؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F21.1-  إلى أي مدى تتاح لك الفرصة

 فً ممارسة النشاطات؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

متوسطةبدرجة   
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 
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F21.2-  ما مقدار قدرتك على االسترخاء

 والتمتع؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F23.1-  هل لدٌك وسائل مواصالت

 كافٌة؟

 ال على اإلطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً اغلب 
 االحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

تسألك )ما هو مقدار رضاك( عن بعض السمات المختلفة فً حٌاتك خالل األسئلة اآلتٌة 

األسبوعٌن الماضٌن على سبٌل المثال )حٌاتك العائلٌة، طاقتك الٌومٌة( نقرر على أي مدى 

ل وضع دائرة حوأنت راض أو مستاء عن كل سمة من السمات المذكورة فً األسئلة ثم 

 صف شعورك.الرقم الذي ٌمثل اإلجابة التً ت

G2-  ًهل أنت راض عن جودة الحٌاة الت

 تعٌشها؟

 مستاء جدا
1 

ءامست  
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

ضار  
4 

جدا راضً  
5 

G3-  ما مقدار رضاك عن جودة حٌاتك

 بشكل عام؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

G4- مستاء جدا ما مقدار رضاك عن صحتك؟ 
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F2.3-  ما مقدار رضاك عن مستوى

 طاقتك؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F3.3- مستاء جدا ما مقدار رضاك عن نومك؟ 
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F5.2-  رضاك عن قدرتك على ما مقدار

 ؟تعلم معلومات جدٌدة

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F5.4-  ما مقدار رضاك عن قدرتك على

 تعلم معلومات جدٌدة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F6.3-  مستاء جدا رضاك عن نفسك؟ما مقدار 
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F6.4-  ما مقدار رضاك عن قدراتك

 الشخصٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F7.4-  ًما مقدار رضاك عن الطرٌقة الت

 ٌبدو علٌها جسمك؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

 لست مستاء أو
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F10.3-  ما مقدار رضاك عن قدرتك على

 أداء أنشطة حٌاتك الٌومٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F13.3-  ما مقدار رضاك عن عالقاتك

 الشخصٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F15.3-  مقدار رضاك عن حٌاتك ما

 الجنسٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 
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F14.3-  ما مقدار رضاك عن الدعم الذي

 تحصل علٌه من عائلتك؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F14.4-  ما مقدار رضاك عن الدعم الذي

 أصدقائك؟تحصل علٌه من 

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

 
F13.4-  ما مقدار رضاك عن قدرتك على

 تقدٌم الدعم أو تحمل أعباء اآلخرٌن؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F16.4-  ما مقدار رضاك عن أمنك وسالمتك

 البدنٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F17.3-  مقدار رضاك عن ظروف المكان ما

 الذي تعٌش فٌه؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F18.3- مستاء جدا ما مقدار رضاك عن وضعك المالً؟ 
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F19.3-  ما مقدار رضاك عن حصولك على

 الخدمات الصحٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F19.4- عن خدمات الرعاٌة  ما مقدار رضاك

 االجتماعٌة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F20.3-  ما مقدار رضاك عن الفرص المتاحة

 لك فً اكتساب المهارات؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F20.4-  ما مقدار رضاك عن الفرص المتاحة

 لك فً تعلم معلومات جدٌدة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F21.4- ما مقدار رضاك عن أسالٌب قضائك 

 ألوقات الفراغ؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F22.3-  ما مقدار رضاك عن بٌئتك الطبٌعٌة

 )الثلوث، المناخ، الضوضاء، الجاذبٌة(.

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F22.4-  ما مقدار رضاك عن وسائل

 المواصالت الخاصة بك؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F23.3-  ما مقدار رضاك عن وسائل

 المواصالت الخاصة بك؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F13.2-  هل تشعر بالسعادة اتجاه عالقاتك مع

 أعضاء العائلة؟

جدا حزٌن  
1 

 حزٌن
2 

حزٌنا أو لست 
 سعٌدا
3 

 سعٌد
4 

جدا سعٌد  
5 

G1- سًء جدا كٌف تقدر جودة الحٌاة بالنسبة لك؟ 
1 

 سًء
2 

 لست سًء أو جٌد
3 

 جٌد
4 

 جٌد جدا
5 

F15.1- الجنسٌة؟ كٌف تقدر حٌاتك 

 

 سًء جدا
1 

 سًء
2 

 لست سًء أو جٌد
3 

 جٌد
4 

جدا جٌد  
5 

F3.1- سًء جدا  هل نومك جٌد؟ 
1 

 سًء
2 

سًء أو جٌدلست   
3 

 جٌد
4 

جدا جٌد  
5 

F5.1- سًء جدا كٌف تقدر ذاكرتك؟ 
1 

 سًء
2 

سًء أو جٌدلست   
3 

 جٌد
4 

جدا جٌد  
5 

F19.2-  كٌف تقدر مستوى الخدمات

 االجتماعٌة المتوفرة لك؟

 سًء جدا
1 

 سًء
2 

سًء أو جٌدلست   
3 

 جٌد
4 

جدا جٌد  
5 
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خالل  األسئلة اآلتٌة تشٌر إلى )عدد المرات( التً شعرت أو واجهت فٌها مثل هذه الخبرات

األسبوعٌن الماضٌٌن على سبٌل المثال )الدعم من عائلتك، أو أصدقائك أو خبرات سلبٌة 

مثل شعورك بعدم األمان( فإذا لم تكن واجهت مثل هذه الخبرات على اإلطالق ضع دائرة 

، وإذا كانت هذه 5، وإذا كنت واجهت مثل هذه الخبرات ضع دائرة حول الرقم 1حول رقم 

ت متفاوتة حاول أن تحدد عدد المرات ثم ضع دائرة حول الرقم الذي الخبرات على مرا

ٌعبر عن عدد المرات، فمثال إذا لم تكن قد عانٌت من األلم أبدا خالل األسبوعٌن الماضٌٌن 

)تذكر أن هذه األسئلة تسألك عن خبراتك خالل األسبوعٌن  1ضع دائرة حول الرقم 

 الماضٌٌن(.

F1.1-  ألم كم مرة عانٌت فٌها من

  بدنً؟

 أبدا
1 

 نادرا
2 

 غالبا الى حد ما
3 

فً أغلب 
 األحٌان
4 

 أعانً كثٌرا
5 

F4.2-  هل أنت تشعر بالرضا بشكل

 عام؟

 أبدا
1 

 نادرا
2 

 غالبا الى حد ما
3 

فً أغلب 
 األحٌان
4 

 أعانً كثٌرا
5 

F8.1-  كم عدد المرات التً كانت

لدٌك فٌها مشاعر سلبٌة مثل )القلق، 

 األرق، تقلب المزاج(االكتئاب، 

 أبدا
1 

 نادرا
2 

 غالبا الى حد ما
3 

فً أغلب 
 األحٌان
4 

 أعانً كثٌرا
5 

 

األسئلة اآلتٌة تشٌر على أي )عمل( تقوم به والعمل الذي نسألك عنه هنا هو أي نشاط 

إلى أي نشاط تشعر  رأساسً تقوم به فً حٌاتك لذلك فكلمة عمل المستخدمة فً األسئلة تشٌ

 أنه ٌحتل الجزء األكبر من وقتك وطاقتك الٌومٌة.

F12.1-  هل أنت قادر على القٌام

 بأعمالك الٌومٌة؟

 ال على االطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً أغلب 
 األحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F12.2-  هل انت قادر على القٌام

  بالتزاماتك أو واجباتك؟

االطالقال على   
 
1 

بدرجة 
قلٌلة 
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً أغلب 
 األحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F12.4-  هل أنت راضً عن قدرتك

 على العمل؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

F12.3-  كٌف تقدر قدرتك على

 العمل؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 
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األسئلة اآلتٌة تسألك عن قدرتك على الحركة )هل أنت قادر على التحرك على نحو جٌد( 

خالل األسبوعٌن الماضٌٌن، وهذه األسئلة تشٌر إلى قدرتك الطبٌعٌة على تحرٌك جسمك 

 بالطرٌقة الصحٌحة التً تسمح لك بالتنقل والقٌام باألشٌاء التً تود أن تقوم بها.

F9.1-  تقدر قدرتك على الحركة كٌف

 بسهولة؟

 سًء جدا
1 

ءسً  
2 

لست سًء أو 
 جٌد
3 

 جٌد 
4 

جدا جٌد  
5 

F9.3-  ما مقدار الضٌق الذي تشعر

به من وجود أي صعوبات فً 

  الحركة؟

 ال على االطالق
1 

 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً أغلب 
 األحٌان
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F9.4-  إلى أي مدى تؤثر أي

الحركة على طرٌقة  صعوبات فً

 حٌاتك؟

 ال على االطالق
1 

 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

فً أغلب 
 األحٌان

4  

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F9.2-  ما مقدار رضاك فٌما ٌتعلق

 بقدرتك على الحركة بسهولة؟

 مستاء جدا
1 

 مستاء
2 

لست مستاء أو 
 راضٌا
3 

 راض
4 

 راضً جدا
5 

 

)بمعتقداتك الشخصٌة( وكٌف أن هذه المعتقدات تؤثر على جودة األسئلة القلٌلة اآلتٌة تتعلق 

حٌاتك، هذه األسئلة تشٌر إلى المعتقدات الدٌنٌة والروحانٌة وأي معتقدات أخرى تؤمن بها، 

 )ومرة أخٌرة تذكر أن األسئلة تسألك عن األسبوعٌن الماضٌٌن(.

F24.1-  هل معتقداتك الشخصٌة

 تعطً معنى لحٌاتك؟

ق ال على االطال  
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

بدرجة 
 كبٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F24.2-  إلى أي مدى تشعر بأن

 حٌاتك ذات مغزى؟

 ال على االطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة 
3 

بدرجة 
 كبٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F24.3-  إلى أي مدى تعطٌك معتقداتك

 الشخصٌة القوة للمواجهة؟

االطالقال على   
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

بدرجة 
 كبٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 

F24.4-  إلى أي مدى تساعدك

معتقداتك الشخصٌة فً فهم صعوبات 

 الحٌاة؟

 ال على االطالق
1 

بدرجة 
 قلٌلة
2 

 بدرجة متوسطة
3 

بدرجة 
 كبٌرة
4 

 بدرجة كبٌرة جدا
5 
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االتصال انتنظيميانخصائص انسيكومترية نمقياس :  4انمهحق رقم   

 انتحهيم انعامهي االستكشافي 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,524 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1367,473 

df 780 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

1 4,478 11,195 11,195 4,478 11,195 

2 3,328 8,321 19,516 3,328 8,321 

3 2,557 6,392 25,907   

4 2,382 5,954 31,862   

5 2,077 5,193 37,055   

6 1,879 4,697 41,752   

7 1,726 4,316 46,068   

8 1,615 4,036 50,104   

9 1,504 3,760 53,864   

10 1,462 3,656 57,520   

11 1,310 3,275 60,795   

12 1,294 3,234 64,029   

13 1,158 2,896 66,925   

14 1,004 2,510 69,435   

15 ,988 2,469 71,905   

16 ,951 2,377 74,282   

17 ,908 2,270 76,552   

18 ,826 2,065 78,617   

19 ,758 1,895 80,512   

20 ,685 1,711 82,223   

21 ,654 1,635 83,858   

22 ,621 1,553 85,412   

23 ,589 1,474 86,885   

24 ,548 1,369 88,255   

25 ,494 1,234 89,489   

26 ,462 1,156 90,645   

27 ,452 1,130 91,775   

28 ,437 1,093 92,868   

29 ,386 ,964 93,832   

30 ,361 ,903 94,735   

31 ,339 ,847 95,581   

32 ,281 ,703 96,284   

33 ,275 ,686 96,970   

34 ,259 ,648 97,618   



~ 163 ~ 
 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 11,195 4,465 11,162 11,162 

2 19,516 3,342 8,354 19,516 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

35 ,215 ,539 98,157   

36 ,197 ,492 98,648   

37 ,185 ,463 99,112   

38 ,164 ,411 99,522   

39 ,112 ,279 99,802   

40 ,079 ,198 100,000   
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Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

35     

36     

37     

38     

39     

40     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

Q31 ,767  

Q37 ,715  

Q38 ,698  

Q30 ,656  

Q40 ,582  

Q22 ,545  

Q36 ,519  

Q21 ,516  

Q39 ,497  

Q26 ,421 -,212 

Q23 ,398  

Q19 -,327 ,257 

Q27 ,289  

Q32 ,259  

Q34 ,248  

Q7 -,221  

Q13 -,211  

Q2   

Q8  ,602 

Q5  ,580 

Q10  ,566 

Q14  ,469 

Q6  ,414 

Q1 ,205 ,402 

Q11  ,392 

Q29 -,243 -,389 

Q17  ,378 

Q24  -,370 

Q16 -,213 ,363 

Q4 -,216 ,357 

Q12  ,333 

Q28  -,308 
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Q9  ,291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 ,994 -,108 

2 ,108 ,994 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 الثبات بإعادة تطبيق االختبار1-2الثبات: -2

Correlations 

 ITIS VAR00001 

ITIS 

Pearson Correlation 1 ,811
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 100 

VAR00001 

Pearson Correlation ,811
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 معامل الفا لكرومباخ2-2
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,688 29 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

Q15  ,280 

Q3  ,264 

Q25  -,261 

Q35   

Q33   

Q18   

Q20   

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
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: نتائج اختبار الفرضية العامة 5الملحق رقم   
Graph شكل االنتشار 
 

[DataSet1] C:\Users\Pc\Desktop\med fouatmia doct\Untitled12.sa 

 
    

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 ha
b
 . Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change 

1 ,030
a
 ,001 -,002 15,33017 ,001 ,266 

Model Summary 

Model Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 1
a
 298 ,607 

 

a. Predictors: (Constant), ha 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 62,470 1 62,470 ,266 ,607
b
 

Residual 70034,197 298 235,014   

Total 70096,667 299    

a. Dependent Variable: itisal 

b. Predictors: (Constant), ha 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 88,976 9,140  9,734 ,000 

ha ,015 ,030 ,030 ,516 ,607 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant)   

ha 1,000 1,000 

 

a. Dependent Variable: itisal 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) ha 

1 
1 1,995 1,000 ,00 ,00 

2 ,005 20,606 1,00 1,00 

 

a. Dependent Variable: itisal 

 
GET 

  FILE='C:\Users\Pc\Desktop\med fouatmia doct\Untitled12.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

ONEWAY ha BY TITISA 

  /MISSING ANALYSIS. 
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 الجزئية األولىيوضح نتائج الفرضية :  6ملحق رقم ال

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace ,992 6117,728
b
 6,000 293,000 ,000 

Wilks' Lambda ,008 6117,728
b
 6,000 293,000 ,000 

Hotelling's Trace 125,278 6117,728
b
 6,000 293,000 ,000 

Roy's Largest Root 125,278 6117,728
b
 6,000 293,000 ,000 

TITISA 

Pillai's Trace ,053 2,745
b
 6,000 293,000 ,013 

Wilks' Lambda ,947 2,745
b
 6,000 293,000 ,013 

Hotelling's Trace ,056 2,745
b
 6,000 293,000 ,013 

Roy's Largest Root ,056 2,745
b
 6,000 293,000 ,013 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F 

Corrected Model 

jes 109,728
a
 1 109,728 3,536 

naf 73,391
b
 1 73,391 1,008 

istik 284,724
c
 1 284,724 6,842 

relation 157,234
d
 1 157,234 4,529 

baia 995,554
e
 1 995,554 5,093 

dinia 73,292
f
 1 73,292 5,875 

Intercept 

jes 337376,008 1 337376,008 10872,577 

naf 1172315,231 1 1172315,231 16096,599 

istik 632510,191 1 632510,191 15198,386 

relation 386876,634 1 386876,634 11143,199 

baia 2731933,594 1 2731933,594 13976,358 

dinia 71406,092 1 71406,092 5723,569 

TITISA 

jes 109,728 1 109,728 3,536 

naf 73,391 1 73,391 1,008 

istik 284,724 1 284,724 6,842 

relation 157,234 1 157,234 4,529 

baia 995,554 1 995,554 5,093 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Sig. 

Corrected Model 

Jes ,061
a
 

Naf ,316
b
 

Istik ,009
c
 

Relation ,034
d
 

Baia ,025
e
 

Dinia ,016
f
 

Intercept 

Jes ,000 

Naf ,000 

Istik ,000 

Relation ,000 

Baia ,000 

dinia 73,292 1 73,292 5,875 

Error 

jes 9246,939 298 31,030  

naf 21703,339 298 72,830  

istik 12401,846 298 41,617  

relation 10346,152 298 34,719  

baia 58249,526 298 195,468  

dinia 3717,788 298 12,476  

Total 

jes 346702,000 300   

naf 1194777,000 300   

istik 645005,000 300   

relation 397290,000 300   

baia 2790738,000 300   

dinia 75124,000 300   

Corrected Total 

jes 9356,667 299   

naf 21776,730 299   

Istik 12686,570 299   

Relation 10503,387 299   

Baia 59245,080 299   
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Dinia ,000 

TITISA 

Jes ,061 

Naf ,316 

Istik ,009 

Relation ,034 

Baia ,025 

Dinia ,016 

Error 

Jes  

Naf  

Istik  

Relation  

Baia  

Dinia  

Total 

Jes  

Naf  

Istik  

relation  

baia  

dinia  

Corrected Total 

jes  

naf  

istik  

relation  

baia  

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F 

Corrected Total Dinia 3791,080
a
 299   

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Sig. 

Corrected Total dinia  
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: نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثانية 70الملحق رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Warnings 

Post hoc tests are not performed for ha because there are fewer 

than three groups. 

Descriptives 

ha 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

???? 155 299,0194 30,64766 2,46168 294,1563 303,8824 

???? 145 308,4621 27,68549 2,29915 303,9176 313,0065 

Total 300 303,5833 29,58480 1,70808 300,2220 306,9447 

Descriptives 

Ha 

 Minimum Maximum 

???? 202,00 368,00 

???? 238,00 382,00 

Total 202,00 382,00 

Test of Homogeneity of Variances 

Ha 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,024 1 298 ,083 

ANOVA 

Ha 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6679,933 1 6679,933 7,806 ,006 

Within Groups 255022,983 298 855,782   

Total 261702,917 299    
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 أسماء األساتذة المحكمينقائمة توضح :  80الممحق رقم 
 
 

 االنتماء األكاديمي المكانة العممية األستاذ
 جامعة وهران التعميم العاليأستاذ  بوفمجة غياث

 جامعة مستغانم أستاذ محاضر بن أحمد قويدر
 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة بن مموكة شهيناز

 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة مقدم أمال
 جامعة مستغانم أستاذ محاضر مرنيز عفيف
 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة  عالق كريمة
 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة بمخير حفيظة
 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة بمعباس نادية

 جامعة مستغانم أستاذ محاضر الوهابجناد عبد 
 جامعة مستغانم أستاذ محاضر عبد القادر عبادية

 


