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 شكر وتقدير

 )بسم اهلل الرحمن الرحيم(

 )ق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنين(

 صدق اهلل العظيم  

 ......الحمد هلل كثيرًا والشكر عمى نعمتِو وعونِو في إتمام ىذه الرسالة

في بداية ىذا العمل المتواضع ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف 
رشاداتو األثر  أ.د: كمـــال بـــالنالفاضل  لتفضمو باإلشراف عمى ىذا العمل, فكانت لمالحظاتو وا 

 األكبر في إنجاز ىذا البحث... بارك اهلل في جيده وعطائو وجزاه كل خير.... 

مسادة أعضاء لجنة الحكم الذين ستثري مالحظاتيم العممية القيِّمة ىذا البحث وأتقدم بالشكر لكما 
 وترفع مستواه العممي.... 

أشكر والدايَّ الغاليين كان ليما الفضل األكبر بعد اهلل في وصولي ليذه المرحمة العممية.... أشكر 
 مراحل وخطوات حياتي... رياحين حياتي أخوتي ...غاندي....غانم.. سانداني في كل

, عمى ما قدموه من جيد ووقت لتحكيم  كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي األفاضل في كمية التربية
 أدوات ىذا البحث. ليم مني كل االحترام والتقدير.

د. بسام ... د. عال نصر......د. مرسل مرشد....د. نجوى نادر أشكر أساتذتي األفاضل 
 ه لي من متابعة ودعم عممي ومعنوي........ ليم تقديري ومحبتي........... لما قدمو الطويل

 المديرين , ودائرة اإلحصاء و بالسويداء والشكر موصول إلى كل العاممين في مديرية التربية
اونيم في والمرشدين النفسيين في المدارس الثانوية العامة في محافظة السويداء, لتسييل ميمتي وتع

 .ث....البحإتمام إجراءات ىذا 

 .....والشكر لكل من ساعد في إتمام ىذا البحث وقدم لي العون وزودني بالمعمومات الالزمة

 البـاحثـة  



الصفحة   

  ب
 

  

 المحتويات فهرس

 الصفحةرقــم   وان ـــالعن
 أ  وتقدير شكر

 ب  المحتويات فهرس
 ج  الجداول فهرس
 خ  البيانية األشكال فهرس
 خ  المالحق فهرس

  المحتويات 
 11-1 دراسة ال بموضــوع التعــريف :األول الفصــل        

 2  مقدمة-

 4 دراسة ال مشكمة 9أوالً 

 7 دراسة ال أىمية 9ثانياً 

 7  دراسة ال أىداف 9ثالثاً 

 8 دراسة ال أسئمة 9رابعاً 

 8  دراسة ال فرضيات 9خامساً 

 9 حدود الدراسة  9سادساً 

 9 دراسة ال بمصطمحات التعريفسابعًا9 

 33-11  الجانب النظري: نيالفصل الثا

 12 الحياة جودة :أولً 

 12  مفيوم جودة الحياة-

 15   الحياة لجودة المفسرة االتجاىات-

 15       الطبي االتجاه- 

 16  النفسي االتجاه- 

 17   االجتماعي االتجاه-  

 18  الحياة لجودة الرئيسية األبعاد- 

 18   النفسية الحياة جودة-  

 21  االجتماعية الحياة جودة-  

 21   المدرسية الحياة جودة- 

 22 اإلرشــاديــة الحـــاجات :ثانياً 



الصفحة   

  ت
 

  

 22  اتالحاج مفهىمـ  - 
 23 اإلرشاد والحاجة إليه_

 24    للحاجات المفسرة النظريات-  
 24     ماسلى نظرية-   

 26    روجرز كارل نظرية-   

 26        موراي ىنري نظرية -

 27 الثانــوية المرحمــة طمــبة لدى اإلرشــادية الحاجــات -

 28  النفسيــة لحاجــاتا1-   

 28   األمن إلى الحاجة •

 29    االستقالل إلى الحاجة •

 29      واإلنجاز النجاح إلى الحاجة •

 31  والتقدير االحترام إلى الحاجة •

 31  االجتماعـــية الحاجـــات2-

 31    االنتماء إلى الحاجة •

 31    المكانة إلى الحاجة •

 32  االجتماعي والقبول الحب إلى الحاجة •

 32    الصحيح التواصل ميارات إلى الحاجة •

 33  اإليجابية المواجية ميارات إلى الحاجة •

 33  المدرســــية الحاجــــات3-

 49-35 سابقةدراسات الفصل الثالث: 

 36 توطئة -

 42-36 العربية الدراســـات :أوالً 

 47-43 األجنبية الدراساتثانيًا9 

 47   السابقة الدراسات عمى التعقيــــب :ثالثاً 

جراءاتها  :لرابع ا الفصـــل  69-51 منهجية الدراسة وا 

  ً51 لمدراسة9 منيج  أوال 

 51 المجتمع األصمي لمدراسة  :ثانياً  •

 52  عينة الدراسة  :ثالثاً  •

 54 السيكومترية  الدراسةعينة   :رابعاً  •

 54  الدراسة أدوات 9 خامساً  •

 54 مقياس جودة الحياة                 

 57 الخصائص السيكومترية لمقياس جودة الحياة                 



الصفحة   

  ث
 

  

 62 مقياس الحاجات اإلرشادية              

 64 السيكومترية لمقياس الحاجات اإلرشادية الخصائص                

 68  الصعوبات التي واجيت الباحثة 9سادساً  •

 69 األساليب اإلحصائية المستخدمةسابعًا9  •

 84-71 خامس :عرض نتائج الدراسة وتفسيرهاال الفصـل

 71  تفسيرها اإلجابة عن أسئمة الدراسة و  -1

 71 ول ومناقشتو وتفسيره اإلجابة عمى السؤال األ 

  74 اإلجابة عمى السؤال الثاني ومناقشتو وتفسيره 

 77 ومناقشتها وتفسيرها دراسةعرض نتائج فرضيات ال-2

 77 ولى ومناقشتيا عرض نتيجة الفرضية األ 

  79 عرض نتيجة الفرضية الثانية ومناقشتيا 

  81 عرض نتيجة الفرضية الثالثة ومناقشتيا 

  83 عرض نتيجة الفرضية الرابعة ومناقشتيا 

  84 عرض نتيجة الفرضية الخامسة ومناقشتيا 

 87 مقترحات الدراسة 

 89-88 خالصة الدراسة بالمغة العربية

 97-92 قائمة المراجع بالمغة العربية 

 111-98 قائمة المراجع بالمغة األجنبية

 112-112 المالحق 

 113 بالمغة األجنبية  خالصة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحة   

  ج
 

  

 

 

 

 الجداول فهرس

 

 رقم

  الجدول

  الصفحة  الجدول عنوان

 51 المجتمع األصمي لمدراسة أفراد  توزع  1
 53 عينة الدراسة ونسبتهم من المجتمع األصميأفراد توزع  2
 55 جودة الحياة مقياس توزع البنود عمى أبعاد  3
 56 جودة الحياة مقياس السمبية في اإليجابية و العبارات توزع البنود عمى  4
 56 جودة الحياة مقياس  بدائل اإلجابة في توزع درجات اإلجابة عمى  5
 59 معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة  6
جودة الحياة في المرة األولى مقياس ارتباط بيرسون بين درجات الطالب عمى  تمعامال 6

 والثانية بالدرجة الكمية لالستبانة وفق كل محور
66 

جودة الحياة بالدرجة الكمية ووفق كل مقياس بنود لالتجزئة النصفية معامالت الثبات ب 7
 محور وفق معامل سبيرمان براون

66 

مقياس لفا كرونباخ بالدرجة الكمية وفق كل محور من محاور أنتائج الثبات بمعادلة  8
 جودة الحياة

61 

 63 توزع البنود عمى أبعاد مقياس الحاجات اإلرشادية  01
 63 الحاجات اإلرشاديةمقياس  السمبية في العبارات اإليجابية وتوزع البنود عمى  00
 64 الحاجات اإلرشاديةمقياس بدائل اإلجابة في توزع درجات اإلجابة عمى  01
 66 الحاجات اإلرشاديةمقياس ارتباط البنود بالدرجة الكمية في معامالت  02
الحاجات اإلرشادية في المرة مقياس معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب عمى  03

 األولى والثانية وبالدرجة الكمية ووفق كل محور
67 

الحاجات اإلرشادية بالدرجة الكمية  مقياسبنود لالتجزئة النصفية معامالت الثبات ب 04
 سبيرمان براونووفق كل محور وفق معامل 

67 

مقياس لفا كرونباخ بالدرجة الكمية ووفق كل محور من محاور أنتائج الثبات بمعادلة  05
 الحاجات اإلرشادية 

68 

 71 المقياس الخماسي )ليكرت(مجال الدرجة  لكل بديل من بدائل اإلجابة في  06



الصفحة   

  ح
 

  

لدرجات إجابات العينة عمى والرتب  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  07
 جودة الحياةمقياس 

72 

لدرجات إجابات العينة عمى والرتب  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  08
 الحاجات اإلرشاديةمقياس 

74 

 77 العالقة الرتباطية بين جودة الحياة والحاجات اإلرشادية بالدرجة الكمية ووفق كل محور 11
لمفروق في درجات العينة عمى مقياس جودة الحياة تبعًا لمتغير  T-testنتائج اختبار  10

 الجنس
86 

لمفروق في درجات العينة عمى مقياس جودة الحياة تبعًا لمتغير  T-testنتائج اختبار  11
 اإلقامة

82 

لمفروق في درجات العينة عمى مقياس الحاجات اإلرشادية تبعًا  T-testنتائج اختبار  12
 لمتغير الجنس

83 

لمفروق في درجات العينة عمى مقياس الحاجات اإلرشادية تبعًا  T-testنتائج اختبار  13
 لمتغير اإلقامة

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحة   

  خ
 

  

 ةـرس األشكال البيانيــفه

 الصفحة عنوان الشكل البياني رقم الشكل

 25 ماسمو( لمحاجات اإلنسانيةهرم ) 1
 52 المجتمع األصمي لمدراسة  2
 54 المقيمين وفق متغير الجنس  طمبةتوزع عينة  ال 3
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات إجابات العينة عمى  4

 استبانة جودة الحياة 
72 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات إجابات العينة عمى  5
 استبانة الحاجات اإلرشادية 

74 

 

 

 

  قــرس المالحــفه 

 الصفحة  حق ـــنوان الممـــع رقم الممحق 
 163 أسماء السادة المحكمين وصفاتهم العممية 1
 164 أسماء المدارس الثانوية العامة التي طبقت فيها استبانات الدراسة  2
 165 الصورة األولية لستبانة جودة الحياة وتعديالت السادة المحكمين لكل بند 3
 167 الصورة النهائية لستبانة جودة الحياة 4
عمى  الصورة األولية لستبانة الحاجات اإلرشادية وتعديالت السادة المحكمين 5

 كل بند
169 

 111 الصورة النهائية لستبانة الحاجات اإلرشادية 6
 

 



         

  
 1انصفحح 

 

 
  

 

 األول الغصل
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ى.مػدمظ

 . درادظىال مذكلظ:ىأواًل

 .ظدرادال أهموظ نوًا:ثا

 درادظ.ال أهداف ًا:ثالث

 .لدرادظا أدئلظًا:ىىرابط

 .درادظال فرضوات ًا:خامد

ىحدودىالدرادظ.ىدًا:ىداد

ى.درادظال بمصطلحات التطروف:ىدابطًا
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 :المقدمة

 تبدأ بمرحمة الوالدة وتنتيي متتالية اجتماعية ونفسية حياتية نمائية مراحؿالحياة ىي عبارة عف إفَّ   
 ودرجة إلييا, نظرتو باختبلؼ آلخر شخص مف تماماً  مختمفة أخرى زاوية مف ولكنيا. الموت مرحمةب

 مجاؿ في كالمبدعيف ,حياتو لجودة اً أساسي اً مقوم واإلنتاج العمؿ في ما شخص يجد فقد .لجودتيا تقييمو
 حياتو جودة يرى وآخر التأمؿ, أو العبادة في آخر جودة حياتو يجد بينما الحديثة, والتكنولوجيا الصناعات

 أو الروحي أو النفسي المستوى عمى سواء اإلنساف حاجة تشبع التي األشياء مف وغيرىا ,الماؿ جمع في 
 . اجتماعية أو اقتصادية أو صحية النواحي مختمؼ ومف .الجسدي أو العقمي

  .شخص كؿ معايير بحسب آلخر شخص مف يختمؼ نسبي تعريؼ ىو الحياة جودة تعريؼلذلؾ فإف 

حساسو جيدة بحالة الفرد إحساس :"أنيا عمى (Dalky & Rouke) مف دالكي وروؾ كؿ عرفيا فقد  وا 
 .Ferrans C .E & Powers M .J). حزنو" أو سعادتو أو الحياة عف رضاه عدـ أو برضاه

1985,pp17) 

 ؽاسناأل وضمف حياتو تجاه الفرد انطباع"  :أنيا عمى( WHO) العالمية الصحة منظمة عَرفتيا كما
 يتأثر واسع  مفيـو وىو .واعتباراتو ومعاييره وتوقعاتو بأىدافو ذلؾ وعبلقة مجتمعو, في الثقافية والمعايير
 وعبلقتو االجتماعية, وعبلقاتو استقبللو, ومستوى النفسية, وحالتو الجسمية, الفرد بصحة معقدة بطريقة

 ( WHO,1995,pp1405). الفرد" فييا يعيش التي البيئة في الميمة بالجوانب

حياتو, وىذا الرضا يأتي مف تمتعو بصحة  رضا الفرد وانطباعو تجاه يؤكد التعريفاف السابقاف عمى
وعبلقات اجتماعية سميمة وحالة نفسية مستقرة, وىذا يشير إلى إشباع حاجات الفرد في ىذه  جيدة

  .المشبعة وغير المشبعة الحاجات باختبلؼ تأثرالجوانب وبالتالي فإف جودة حياة الفرد ت

 ,وغموضاً  داً تعق أكثر الحياة أصبحت الكبيرة  الحضارية والقفزات اإلنساف معارؼ وزيادة التقدـ فمع
 وأكثر العصر, ىذا في المتزايدة المتطمبات مواجية عمى قدرة أكثر الفرد يكوف أف يستمـز الذي األمر

  أماـ والمشكبلت والضغوط العقبات مف زادت بدورىا والتي واالرتقاء, التطور مظاىر لكافة استجابة
عندما يكوف قادرًا عمى تخطييا  الفرد حياة في عادياً  أمراً  التي تعد والعقبات المشكبلت ىذه .الفرد
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 جممةسيؤدي إلى  ,معالجتيا عف هز عج أو  معيا والتعامؿ تخطييا في الفرد فشؿَ  ولكفَّ  ,والتعامؿ معيا
 .اآلخريف ومع نفسو مع التوافقية استجابات لديو تولد يالت النفسية المشكبلت مف

  ويتكيؼ معيا األعباء ىذه كؿ يواجو أف يستطيع الالفرد ليذه المتطمبات, فإنو  مواجية خضـ في
 طمب  في يسعى ما عادة فإنو ,بشأنيا القرار اتخاذ عف ويعجز بمشكبلت الفرد يواَجو حيف و .بمفرده
نما ,اإلنساني المجتمع في جديدة خدمة يعد ال الذي اإلرشاد  غير بشكؿ ولكف القدـ منذ ممارستو تتـ وا 
 الديف رجاؿ أو اآلباء قبؿ مف والتوجيو النصح بتقديـ يتمثؿ كاف فقد مدروس, أو متخصص وغير ُممنيج

 . والحكماء

 ,تنظيماً  أكثر النفسي اإلرشاد أصبح فروعو وتعدد التعميـ وتطور والتكنولوجي العممي التقدـ معو 
 ,العمؿ ليذا مؤىموف أخصائيوف بو ويقـو وأساليبو, ونظرياتو برامجو ولو متخصصة مناىج عمى ويعتمد

 واإلنجاز والحب األمف إلى الحاجة مثؿ الحاجات أىـ مف نفسو اإلرشاد إلى الحاجة أصبحت فقد
  .والنجاح

 المدارس, في الطبلب عدد وزيادة التعميـ, رتطو  ىي اإلرشاد إلى الحاجة زادت التي التقدـ مظاىر ومف
 وىي ميمة نقطة عند نقؼ وىنا .فيو نعيش الذي القمؽ وعصر والمينة العمؿ في حدثت التي والتغيرات

 اإلرشادية الحاجات فييا وتكثر اإلرشاد, وجود تتطمب التي المياديف أىـ مف والتعميـ التربية ميداف أفَّ 
 تقدـ التي المؤسسات أكبر مف , وتعتبر المؤسسات التربوية والتعميميةالحاجات ىذه اختبلؼ عمى لمطالب
 جوانبيا كؿ مف وبشخصيتو واحدة كوحدة وبنموه ككؿ بالطالب تيتـ فالتربية .النفسي اإلرشاد خدمات فييا

 .(1999,تيـ  ,الفرج (متوازف بشكؿ واجتماعياً  وعقمياً   جسمياً 

 الفرد يكوف بحيث أكبر, بشكؿ وتفعيميا الفرد لدى والقدرات الطاقات مف الكثير تطوير و ما يؤدي إلىوى
 .  أنواعيا اختبلؼ عمى اإلرشادية حاجاتو فييا بما حاجاتو إشباع عمى اً قادر 

 ىذه تحاوؿ لذلؾالفرد,  حياة عمى واسع تأثير اإلرشادية والحاجات الحياة جودة مفيومي مف كؿ  ل إذاً 
 في الحياة جودة الباحثة ستتناوؿ حيث ,المتغيرات  ىذه بيف المحتممة العبلقة طبيعة إلى التعرؼ الدراسة
 المرحمة ىذه تعد إذ العاـ. الثانوي التعميـ  مرحمة في المراىقيف فئة لدى اإلرشادية بالحاجات عبلقتيا
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 مف الكثير تحمؿ منو تتطمب ياأنّ  جانب فإلى ,الطالب حياة في جداً  اليامة الدراسية المراحؿ مف  العمرية
 العريضة الخطوط تحديد تخطييا في نجاحو عمى يترتب مصيرية دراسية مرحمة كونيال الدراسية الواجبات
 المراىقة الطالب)مرحمة حياة في النمو مراحؿ مف وحساسة حرجة مرحمة تعد أيضاً  يي, فلمستقبمو
 (.المتوسطة

 دراسةال مشكمة :أولً 

 السريع, والتواصؿ والراحة التقدـ وسائؿ كافة بتطوير وتقـو الزمف مع والحضارات الدوؿ تتسابؽ
 . اإلمكاف قدر لمفرد الحياة جودة مستوى رفع بيدؼ المستويات كافة عمى التنمية فرص وتعزيز

 الطالب عدادإ و ,وتحسينو ,لمطمبة العممي التحصيؿ عمى بالتركيز الثانوية المرحمة في التعميـ ويقـو
 عمى يركز مما أكثر ,الثانوية المرحمة بعد فيو يرغب الذي الجامعي االختصاص دراسة عمىًا قادر  ليكوف
شباع الطالب حياة جودة تقييـ  .المتجددة اإلرشادية حاجاتو وا 

 كافة شممت أزمة مف سنوات خمس منذ السوري مجتمعنا واقع منو عانيي مما دراسةال ىذا مشكمة وتأتي
 لىإ و خاص, بشكؿ والطمبة عاـ بشكؿ األفراد حياة في جداً  واسعة تغيراتى إل وأدت ,الحياة نواحي
. والمدرسة والعمؿ والمكاف السكف لتغيير غالبيتيا اضطرت األفراد مف بقميمة ليست لفئة جذرية تغيرات
 والمراىقيف األبناء عمى البحث ىذا في الباحثة وتركز .جديديف ومدرسة وسكف مختمؼ مكاف إلى واالنتقاؿ

 ولـ ومدراسيـ حياتيـ في مستقريف زالوا ما الذيف الثانوية المرحمة طمبة مف المراىقيففئة  :فئتيف مف
 محافظتيـ لترؾ اضطروا الذيف التعميمية المرحمة نفسمف  الطمبة فئةو . وبيوتيـ أماكنيـ ترؾ أزمة يعيشوا
 داخؿ محافظاتيـ غير أخرى محافظات في بمدارس التحقوا و ,أخرى محافظة إلى وانتقموا ,وبيوتيـ

 أو بشكؿ تسيـ لدييـ األساسية الحياة جودة مقومات في التغيرات ىذه فَّ إ إذ. السورية العربية الجميورية
  .المختمفة اإلرشادية حاجاتيـ وتعدد حياتيـ جوانب في بآخر

 ومستوى الفئتيف مف الطمبة لحياة أيضاً  اإليجابية الجوانب إلى النظر مف بد ال التغيرات ىذه ظؿ وفي
 حاديال القرف في ظير الذي اإليجابي النفس عمـ في الركائز أىـ مف الحياة وجودة .لجودتيا إدراكيـ
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 عمى االقتصار مف والدراسات النفس عمماء اتجاه حَوؿ" الذي  (Seligman) سميجماف يد عمى والعشريف
 :مثؿ حياتو في اإليجابية بالجوانب االىتماـ إلى الفرد لدى والمشكبلت النفسية االضطرابات دراسة

 (Seligman,2002,pp4). "الجيدة الحياة الذاتي, الرضا التفاؤؿ, السعادة, اإليجابية, المشاعر
 مفيـو يفي, سارة والحياة الخبرات يجعؿ ما ىي الحياة جودة " أفَّ  إلى (kahenman) كاىماف وأشار

 واالستياء والحزف, والسرور, والممؿ, واالىتماـ,, واأللـ المتعة بمشاعر ييتـ
  (kahenman,2003,ix)."والرضا

نما الفراغ مف تأتي ال بأنيا القوؿ يمكف منيا والسمبية اإليجابية المشاعر ىذه إلى وبالنظر  نتيجة ىي وا 
 الحاجات عمى ىنا الحاجات تقتصر ال إذ. عدمو أو المتنوعة الفرد لحاجات واإلشباع بالرضا الشعور

نما والصحية يولوجيةسالف  ومف .أيضاً  والمدرسية واالجتماعية النفسية اإلرشادية الحاجات لتشمؿ تمتد وا 
 بذلؾ ةجيمتّ  ومقوماتيا الحياة جودة بدراسة األخيرة اآلونة في والبحوث الدراسات اىتمت أخرى جية

 وقاـ .األفراد لدى توفرىا نسبة إلى والتعرؼ مقوماتيا ودراسة األفراد حياة مف اإليجابية الجوانب لدراسة
 ,المستقبؿ وقمؽ ,الوجداني كالذكاء المتغيرات مف بالعديد عبلقتيا في الحياة جودة بدارسة الباحثوف
 بغية متكاممة إرشادية برامج ووضع المتغيرات, مف وغيرىا ,النفسية والصحة ,األكاديمي والتحصيؿ

  ).خاصة احتياجات ذوي مرضى, ف,يمسن طبلب,) مختمفة لعينات  الحياة جودةف تحسي
 طالباً  (360)بمغت وتشريف دمشؽ جامعتي طمبة مف عينة عمى)نعيسة) دراسة الدراسات ىذه ومف
 أفراد لدى ةالحيا جودة مف متدف   مستوى وجود إلى فييا توصمت ,الحياة جودة مستوى إلى لمتعرؼ وطالبة
  2010)., نعيسة) العينة

جاءت أىميتيا مف تصميميا لمقياس يقيس جودة الحياة ليتـ اعتماده في العديد مف  أخرى دراسة وفي
 الحياة لجودة مقياس تصميـ استيدؼ بحث بإجراء ) كاظـ و منسي) مف ؿك قاـ األبحاث البلحقة, حيث 

 عاؿ   محتوى وصدؽ محكي صدؽ وجود :إلى الباحثاف وتوصؿ قابوس, السمطاف جامعة طمبة لدى
 بمستوى يشعروف المرتفع الدخؿ ذوي أف وتبيف ,الحياة لجودة كمحؾ الشيري الدخؿ أخذ وتـ ,لممقياس
 لممقياس الثبات معامبلت تراوحت بينما ,المنخفض الدخؿ بذوي مقارنة الحياة لجودة مرتفع
 (.2006 كاظـ, ,منسي) (0.91) بمغت ككؿ ولممقياس (0.85_0.62)بيف
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 الحاجات معرفة في لمتعمؽ النفسي اإلرشاد مجاؿ في والعامميف المختصيف مسؤولية تأتي كما
 أو تأجيميا في لمساعدةو اأ صحيحة بطرؽ وتحقيقيا إشباعيا عمى والعمؿ لمطمبة, المتنوعة اإلرشادية
 الحاجات بدراسة لبلىتماـ ومحمياً  عربياً  الباحثيف دفع المسؤولية بيذه والشعور ا.معي التكيؼ أو توجيييا
 .ومشكبلتيـ لمطمبة اإلرشادية

 اإلرشادية الحاجات وماىية طبيعة عمى الوقوؼ إلى ىدفت التي (عصفور) دراسة الدراسات ىذه ومف 
 تحسيف عمى العمؿ ىي الطمبة لدى اإلرشادية الحاجات أىـ أفَّ  إلى وتوصمت ,الثانوية المرحمة لطمبة

جاءت  قدو  .الدراسية اإلمكانات و القدرات وتطوير الوالديف, ثقة واكتساب لمطالب, الدراسي التحصيؿ
 الحاجات النفسية, الحاجات المينية, الحاجات, الدراسية الحاجات :كالتالي األولويةالحاجات مرتبة حسب 

 (.2004عصفور,) االجتماعية الحاجات األسرية,
 مف الثانوية المرحمة طمبة لدى اإلرشادية الحاجات إلى لمتعرؼ فتدى(رزؽ) أجرتيا محمية دراسة وفي
 منيا انحدرت التي األساسية المجاالت أفَّ  إلى النتائج توصمت ,منيا يعانوف التي المشكبلت سبر خبلؿ

 (.2005رزؽ,) الصحية االجتماعية, األسرية, االنفعالية, الشخصية, الدراسية, :ىي المشكبلت

 منيما كؿ عبلقة في اإلرشادية والحاجات الحياة جودة لمتغيري الدراسات مف العديد تناوؿ مف الرغـعمى و 
 الحياة جودة مف كؿ بيف العبلقة تدرس دراسة (الباحثة عمـ حدود في( ظيرت لـ أنو إال أخرى, بمتغيرات
  .اإلرشادية والحاجات

 الحياة وظروؼ السابقة واألبحاث الدراسات إليو توصمت ما ظؿ وفي الذكر نفةآ المبررات إلى استناداً 
 دراسة  إلى دراسةال هىذ تاتجي خاص, بشكؿ المدارس وطمبة عاـ, بشكؿ الحالي مجتمعنا يعيشيا التي
 الطبلب مف العامة الثانوية المرحمة طمبة مف عينة لدى اإلرشادية بالحاجات وعبلقتيا الحياة جودة

 ويمكف تحديد مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عمى  . السويداء محافظة في الوافديف والطبلب المقيميف
 السؤاؿ التالي:

لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة ما طبيعة العالقة الرتباطية بين جودة الحياة والحاجات اإلرشادية  -
 محافظة السويداء؟ في
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 دراسة ال أىمية :ثانياً 

 ىذه الدراسة مف مجموعة مف النقاط أىميا:  أىمية تأتي

 وبما (.لدييـ اإلرشادية بالحاجات وعبلقتيا لمطمبة الحياة جودة) الدراسة تتناولو الذي الموضوع أىمية 
 النفسية الناحية مف سميـ جيؿ بناء ىو والتعميمية التربوية المؤسسات مف األساسي اليدؼ أف

 ومف ,إلييا والتعرؼ ,الجيؿ ليذا اإلرشادية الحاجات سبر عمى القدرة يتطمب بدوره ىذا فإف والعقمية,
 .النفسية الصحة مف اً جيد مستوىً  والناشئيف لمطمبة يضمف بما األمثؿ بالشكؿ إشباعيا ثـ

 الدراسة متغيرات حوؿ النظرية المعمومات إثراء . 

 اإلشباع تتطمب إرشادية حاجات مف العمرية الفئة ىذه لدى وما لمعينة, العمرية المرحمة أىمية 
 والمراىقيف, بالناشئة والعناية االىتماـ مف مزيداً  يشيد الحالي فعصرنا .لدييا الحياة جودة ومستوى
 .بثبات والصراعات المشكبلت ومواجية والتقدـ العمؿ عمى قدراتيـ تطوير وضرورة

 تحقؽتسعى ل  إرشادية عممية كركيزة أساسية ألي لممسترشديف اإلرشادية الحاجات تحديد  ضرورة 
 .عممياً  تخطيطاً  مخطط إرشادي برنامج عمىأىدافيا بناًء 

 السويداء عدـ وجود دراسة تتناوؿ مقومات جودة حياة وحاجات فئة الطمبة الوافديف إلى محافظة 
 عمى حد عمـ الباحثة.  -بالمقارنة مع الطمبة المقيميف 

 اإلرشادية البرامج مف المزيد وبناء األبحاث, مف المزيد اقتراح في الدراسة ىذه نتائج تساعد أف يتوقع 

 .معيا والتكيؼ حميا عمى وتعمؿ العصر وحاجات مشكبلت تواكب أف يمكنيا التي

 دراسة ال أىداف :ثالثاً 

  :التالية األىداؼ تحقيؽ إلى ةالحالي دراسةال تسعى

 .العينة أفراد لدى الحياة جودة مستوى عف الكشؼ-1

 .العينة أفراد لدى اإلرشادية الحاجات مستوى عف الكشؼ-2
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 . انعُٛخ أفؽاظ نعٖ اإلؼشبظٚخ ٔانسبخبد انسٛبح خٕظح ثٍٛ انعاللخ رعّؽف  -3

 اإلقامة(. و جنس)ال متغيري وفؽ العينة أفراد لدى  الحياة جودة فيوداللتيا   الفروؽ تعّرؼ-4

 اإلقامة(. و جنس)ال متغيري وفؽ العينة أفراد لدى اإلرشادية الحاجات في وداللتيا الفروؽ تعّرؼ-5

  دراسةال أسئمة: رابعاً 

 :التالية األسئمة عف الدراسة ىذه في اإلجابة سيتـ

  طمبة المرحمة الثانوية العامة في محافظة السويداءدراسة مف ال عينة أفراد لدى الحياة جودة مستوى ما-1

مف طمبة المرحمة الثانوية العامة في محافظة  دراسةال عينة أفراد لدى اإلرشادية الحاجات مستوى ما-2
 ؟ السويداء

   دراسةال فرضيات: خامساً 

 عمى الشكؿ التالي:  رضية الصفرية, وجاءت فرضيات الدراسةعمى الف ةالحالي اعتمدت الباحثة في الدراسة
طمبة المرحمة الثانوية  لدى اإلرشادية الحاجات و الحياة جودة بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال-1

 .العامة في محافظة السويداء

طمبة المرحمة الثانوية  مف العينة أفراد بيفمستوى جودة الحياة  في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-2
 .(ذكور/ إناث)الجنس لمتغير تبعاً  السويداءالعامة في محافظة 

طمبة المرحمة الثانوية  مف العينة أفراد بيف الحياة جودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-3
  (.يفوافد/ يفمقيم  )اإلقامةر لمتغي تبعاً  العامة في محافظة السويداء

طمبة المرحمة الثانوية  مف العينة أفراد بيف اإلرشادية الحاجات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-4
  (.ذكور/ إناث)الجنس يرلمتغ تبعاً  العامة في محافظة السويداء

طمبة المرحمة  مف العينة أفراد بيفالحاجات اإلرشادية  مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-5
 .(مقيميف/ وافديف) اإلقامة لمتغير تبعاً  الثانوية العامة في محافظة السويداء
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 دراسةحدود ال :سادساً 

طبيعة العبلقة بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية لدى  ةالحالي دراسةال ت: تناولالحدود الموضوعية-1
  .عينة مف طمبة المرحمة الثانوية العامة في محافظة السويداء

 .في المدارس الثانوية العامة في محافظة السويداء دراسةتـ تطبيؽ أدوات الالحدود المكانية: -2

وحتى  20/10/2015نية الممتدة بيف في الفترة الزم طبيؽ أدوات الدراسةتـ تالحدود الزمانية: -3
29/12/2015.  

( 321)مبة المرحمة الثانوية العامة بمغ عدد أفرادىاتتمثؿ الحدود البشرية بعينة مف ط :الحدود البشرية-4
 ( مدارس في محافظة السويداء.10وطالبة موزعيف عمى) طالبًا 

 الدراسة بمصطمحات التعريفسابعًا: 

  (Ouality Of Life ): الحياة جودة

 واليدوء بالصفاء الفرد خبلليا يشعر إيجابية عامة حالة :أنيا عمى)الفرا والنواجحة( يا كؿ مف فيعر 
ىي,  كما الذات وفيـ النفسية, وتقبؿ الصحية الحالة والرضا, وحسف والبيجة, واالرتياح والطمأنينة
                                            (.66,ص 2012 النواجحة, ,)الفرا واالجتماعي األكاديمي والتفاعؿ والتوافؽ

 وتعرف الباحثة مصطمح جودة الحياة تعريفًا إجرائيًا بأنيا:

 )النفسية, بأبعاده الحياة جودة استبياف عمى إجاباتو نتيجة الطالب عمييا يحصؿ التي الدرجة
 .نظره وجية مف الحياة جودة مستوى عمى تدؿ والتي المدرسية(و  االجتماعية,و 

 

 

 : (Counseling Needs) اإلرشادية الحاجات
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 منيا يعاني التي المختمفة مشكبلتو عف التعبير في الفرد رغبة ويحيى( بأنيا: )نورييعرفيا كؿ مف 
 حتى مشكبلتو مف والتخفيؼ حاجاتو إلشباع باستمرار إليو يسعى ما وىو. وانزعاجاً  ضيقاً  لو وتسبب
 لؤلفراد عامة حاجات وىي. فيو يعيش الذي المحيط مع السميـ والتكيؼ اإليجابي التفاعؿ مف يتمكف

 أحياناً  والمعقدة المتجددة الحياة متطمبات لمواجية عنيا غنى ال العمرية ومراحميـ مستوياتيـ بمختمؼ
 .(977,ص2008 ٚسٛٗ,,  )َٕؼ٘ ليا مناسبة إرشادية حموؿ إيجاد تستوجب والتي

 وتعرف الباحثة الحاجات اإلرشادية إجرائيًا بأنيا: 

 )النفسية, بأبعاده اإلرشادية الحاجات استبياف عمى إجاباتو نتيجة الطالب عمييا يحصؿ التي الدرجة ىي
  .لديو لموجودةة ااإلرشادي الحاجات مستوى عمى تدؿ والتي المدرسية( االجتماعية,

 المرحمة الثانوية العامة :

    ىي المرحمة الثانية مف مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعي, وتشمؿ الطبلب الذيف تتراوح أعمارىـ  مف 
وؿ الثانوي حتى نياية الصؼ الثالث الثانوي, تيا ثبلث سنوات, تبدأ مف الصؼ األمدعاًما,  (15-18)

نتيي بنيؿ الطالب شيادة الثانوية العامة, والتي تؤىمو توتشمؿ فرعيف مف التعميـ ىما )العممي واألدبي(, و 
 اختصاصو النيائي في الجامعات بحسب معدلو وبناًء عمى مفاضمة تصدرىا وزارة التعميـ العالي لتحديد

 .(5, ص4771)ٔؾاؼح انزؽثٛخ, 

 ٔرعؽف انجبزثخ ئخؽائٛب8ً

 الطالب المقيمين: 

 ىـ طبلب  التعميـ الثانوي العاـ  مف أبناء محافظة السويداء.
 الطالب الوافدين:

كم اؿ تعميميـ  ىـ الطبلب الذيف غادروا محافظاتيـ التي ولدوا وعاشوا فييا, وانتقموا مع عائبلتيـ لمعيش وا 
 ألزمة واألوضاع التي  تعاني منيا البمد,  ريثما يعود االستقرار واألماف. في محافظة السويداء بسبب ا
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ى

 نيىالثا الغصل

 ظريــالن بــالجان

 ة:الحوا جودة :أواًل

 ة.الحوا جودة مغؼوم-

 ة.الحوا لجودة المغدرة االتجاهات-

 ة.الحوا جودة مكونات-

ىة.الحوا لجودة الرئودوظ األبطاد-

ىوظ.اإلرذاد الحاجات :ثانوًا

 ت.الحاجا مغؼوم-

 ت.للحاجا المغدرة النظروات -

 ه.إلو والحاجظ اإلرذاد -

ى.الثانووظ المرحلظ طلبظ لدى اإلرذادوظ الحاجات-
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  الحياة جودة: أولً 

  : الحياة جودة مفيوم

 في يتناولونيا النفس عمـ في الباحثوف أصبح التي الجديدة المفاىيـ مف الحياة جودة إفَّ مفيـو
 االقتصار مف بدالً  المختمفة, الحياة مراحؿ في حياتيـ لجودة األفراد تقييـ مستوى قياس ويتـ دراساتيـ,

  سابقًا. طويمة لفترات العمماء بيا ُشغؿ التي والمضطربة السمبية النفسية الجوانب دراسة عمى
 المجاؿ ىذا في وأنجزوا وشقائو, وتعاستو لئلنساف العقمي بالمرض قبؿ مف النفس عمماء اىتـ فقد
 اإلنساف, سموؾ في السمبية بالجوانب عبلقة ليا التي األفكار قياس اليـو يستطيعوف جيدة, فيـ أعماالً 
 االضطرابات مف  وغيرىا و الفصاـ والغضب والعدواف والتطرؼ واالنحراؼ واالكتئاب والخوؼ القمؽ مثؿ

عمى  اإلنجاز ىذا ولكفا, مني الكثير شفاء يستطيعوف البلسوي, كما السموؾ وجوانب والعقمية, النفسية
 تعيسة اإلنساف حياة جعمت التي األمراض تخفيؼ ألفة, راقي حياة لئلنساف يصنع لـ أىميتومف رغـ ال

 عبلج مجرد مف أكثر يريدوف فالناس ,أىمية أكثر اإلنساف يحياىا أف تستحؽ حياة صنع جعمت
تعاش  بأف جديرة يجعميا معنى فييا حياة إلى يحتاجوف إنيـ التعاسة, مف وتخميصيـ اضطراباتيـ
  98).ص , 2012 )معمرية,

 ليست ياأنَّ  مف عمى الرغـ األخيرة السنوات في االىتماـ مف الكثير عمى الحياة جودة مفيـو واستحوذ
نما العشريف, القرف فكرة فقط  عندما. الميبلد  قبؿ (384_322) أرسطو مثؿ القدامى الفبلسفة إلى تعود وا 
 ,Schippers).  بيناء والعيش (The Good Life) أو الُمَرفَّية الطيبة الحياة عف كتب

2010,p.279)  

 أحد أصبح العشريف, حيث القرف بدايات حتى والنفسية االجتماعية العمـو الحياة جودة لـ يدخؿ مفيـو
 مارتف األميركي النفس عالـ يد عمى,  (1998)عاـ تأسيسو تـ الذي اإليجابي النفس عمـ مفاىيـ أىـ

 تتمثؿ إذ حياتو. في سعيداً  يعيش الفرد جعؿ كيفية دراسة عمى يركز الذي,  (M.Seligman) سميجماف
 اإلنسانية الخصائص ودور والعبقرية واإلبداع القوة مواطف وتحميؿ دراسة في العمـ ليذا الرئيسية الغاية
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 ونوعية والتعاطؼ, واألمؿ, والتسامح, بالفضؿ, واالعتراؼ واالمتناف, والتفاؤؿ, الرضا مثؿ: اإليجابية
 2).,ص 2013الصمد, عبد, )عطاهلل لمفرد السعادة الشخصية وتحقيؽ الحياة,

 الوجود مصطمح عمى (E.Diener,1999) & (D.Myers,2000) ودينر ماير مف كؿ ركز كما
 األىـ الرئيسي المحؾ ومنيا: أنَّ  اإليجابي لعدة أسباب النفس لعمـ الوحيدة المنطقة يعد وأنّ  واعتبرا األفضؿ
 فَّ أ إذ لمواطنييا. الحياة جودة مف عالياً  مستوى لتحقؽ والمجتمعات الحكومات تقييـ خبللو مف يتـ الذي

 يراه والبعض العيش(, )طيب منيا المصطمحات مف الكثير إلى ترجمتو تمت األفضؿ الوجود مصطمح
 (.125,ص2012الحياة ) معمرية, لجودة مرادفاً  اعتبره اآلخر والبعض النفسية, لمرفاىية مرادفاً 

 :وىي األفضؿ لموجود معاف   خمسة (Kahenman, et all., 1999) وآخروف كاىماف ويستعمؿ
   .والمعيشة والجيراف كالدخؿ الخارجية الحالة*

 الفرد. حاجات إشباع وعدـ إشباع مدى_ األفضؿ بالوجود الذاتي الشعور*

 .والتشاـؤ كالتفاؤؿ الفرد عند السائد المزاج*

 .والشقاء كالسعادة االنفعالية الحالة*

  126).ص , 2012)معمرية,  العامة  *الصحة

 تـ حيث الحياة, لجودة محدد تعريؼ حوؿ االتفاؽ في الجانب ىذا في الميتميف آراء تباينت كما
الجسمية,  الصحة تشمؿ المستقمة المجاالت مف عدداً  يتضمف األبعاد متعدد مفيـو "يا: أنَّ  عمى ياتعريف

 ,Becker)."ةالحيا عف بالرضا الذاتي الشعورو  لمشخص, وظيفياً  الفعالة األدوارو  االجتماعية, والعبلقات
Shaw & Lisa ,1997)  

 موضوعية, ومؤشرات ذاتية مؤشرات بيف ما الحياة لجودة الباحثوف تناوليا التي المؤشرات تعددت كما
 ىذا توضيح في الذاتية المؤشرات اعتمد مف فمنيـ الحياة, بجودة الخاصة المفاىيـ تعددت وبتعددىا
 جيدة,  بحالة الفرد "إحساس: ياأنَّ  عمى الحياة لجودة (Dalky& Roule) وروؿ دالكي كتعريؼ المفيـو

حساسو  ,Ferrans & Powers)حزنو"       أو سعادتو أو الحياة, عف رضاه عدـ أو برضاه وا 
,1985,p.19) 
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 شعور: "ياأنَّ  عمى معاً  وموضوعية ذاتية مؤشرات عمى اعتماداً ) وكاظـ منسي (مف كؿ عرفيا بينما
 في لو تقدـ التي الخدمات ورقي البيئة, ثراء خبلؿ مف حاجاتو إشباع عمى والقدرة والسعادة بالرضا الفرد

 منسي) "منو فادةواإل لموقت إدارتو حسف مع والنفسية, والتعميمية واالجتماعية الصحية المجاالت
  65).,ص2006وكاظـ,

 يكوف وأف بكينونتو, اإلنساف تمسؾ في يكمف الحياة جودة الى السبيؿ " أفَّ  إلى( الفرماوي) أشار كما
 يكوف وأف, والتجدد والفعالية باإليجابية نشاطو فيتصؼ لطاقاتو, مثمر باستخداـ داخمو مف موجياً  نشاطو
 223).,ص 1999الفرماوي,) "ومتدفقة متجددة حياة في ذاتو بتحقيؽ منشغبلً  المواقؼ مع مرناً 

 الجسمية الجوانب بيف التوازف بتحقيؽ الفرد وعي يعكس مفيـو الحياة جودة" حبلوة( أفَّ  )أبو وذكر
 الحياة جودة وترتبط اإليجابي, والوجود بيا, واالستمتاع الحياة عف الرضا لتحقيؽ واالجتماعية والنفسية
 الموضوعية لمجوانب الفرد تقييـ عمى يؤثر بدوره أيضاً  اإلدراؾ ىذا لكوف الحياة, ليذه الذاتي باإلدراؾ
 الموضوعات ىذه وأىمية ناحية, مف االجتماعية والعبلقات المعيشة والعمؿ ومستوى التعميـ مثؿ لمحياة
 .228).ص 2010 زالٔح, أثٕ) "أخرى ناحية مف لمفرد بالنسبة

ىي اإلحساس الداخمي بالرضا, وحسف الحاؿ,  الحياة جودة" أفَّ  إلى( حبلوة أبو)أشار آخر جانب وفي
والقدرة عمى رعاية الذات, واالندماج باألدوار االجتماعية بإيجابية واإلفادة مف المصادر البيئية وتوظيفيا 

 82). ,ص2014حبلوة, أبو) بشكؿ إيجابي.

 باألفراد خاصة سمات منيا عوامؿ تتأثر بعدة   الحياة جودة" أفَّ  إلى(Hajiran) ىاجيراف يشير كما
 بو يتمتع وما االجتماعية العبلقات إقامة في باألماف الفرد فشعور بينيما, التفاعؿ أو بيئاتيـ أو أنفسيـ

 عدت النفس عف والترويح والروحانيات االقتصادية النواحي إلى باإلضافة وصحة, ومعرفة حرية مف
 (.(Hajiran,2006, p.33-p34  "حياتو جودة عمى ةىام راتمؤش

 الحياة, عف والرضا بالسعادة, اإلحساس يتضمف مفيـو الحياة جودة : فَّ إ القوؿ يمكف سبؽ ما كؿ ومف
شباع  والعبلقات المادية, بالظروؼ واالستمتاع والنفسية, الجسمية بالصحة الفرد وشعور الحاجات, وا 
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 بالرضا لمفرد الذاتي الشعور بيف متوازنة حياة أنيا عمى لحياتو الفرد تقييـ وبالتالي ,اإليجابية االجتماعية
 .بو المحيطة المبلئمة االجتماعية البيئية والظروؼ ,لو المقدمة الخدمات ورقي , كفاية ومستوى, والسعادة

 : الحياة جودة لمفيوم المفسرة التجاىات

 : الطبي التجاه-1

 حاسمة قيمة ليا السمبية االنفعاالت عمى والتغمب التصدي عمى القدرة أفّ  اإليجابي النفس عمـ يؤكد
نما ,أفضؿ حياة تحقيؽ عمى تساعدىـ ياألنَّ  فقط ليس ,شفائيـ مف الميؤوس المرضى لدى  قد ياألنَّ  وا 
  ,2006).ستودينجر,  )أسبينووؿ نفسيا الحياة تطيؿ

 الحصوؿ نتيجة األفراد حياة في الحاصؿ التقدـ تعني االتجاه ىذا في الحياة جودة فإفّ  أخرى جية ومف
 اً وفق االقتصادية التكمفة لجوانب مراعاة في المختمفة والعبلجية ,الطبية لمبرامج الخاضعة الرعاية عمى

 الحالة نوعية باختبلؼ ختمؼي طبي منظور مف الحياة جودة قياس أفَّ  كما ,االجتماعية األفراد ألوضاع
 581). ,ص2004المرضية )عزب,  المعاناة نوعية أو

 أصبح الحياة جودة مفيـو أفّ  إذ الطبي, المجاؿ في الحياة جودة موضوع "أىمية  )باهلل )العارؼ ويؤكد
 في والباحثوف المستشفيات مديرو وييتـ والسياسة, االجتماعية والخدمات الصحة مجاؿ في ىاماً  موضوعاً 
  (.34,ص1999" )العارؼ باهلل,المرضى لدى الحياة نوعية ودفع بتعزيز االجتماعية العمـو مجاؿ

يمكف  ,وغيرىا والمعرفية واالجتماعية النفسية إلى الفسيولوجية مف اإلنسانية الحاجات تدرج إلى واستناداً 
 الفرد لدى تحققت ما إذا التي األساسية القاعدة ىي الفرد لدى الجيدة الصحية الحياة جودة بأفَّ  القوؿ

 إلى يصؿ أف يستطيع عندىا فإنو وجودتيا صحتو عمى المحافظة لو يضمف بما المطموب بالمستوى
  .بكفاءة واالجتماعية النفسية حياتو لجودة مقومات
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  :انُفطٍ االتجاِ-9

اىتماـ كبير نظرًا  في تفسير جودة الحياة التي حازت عمى  يستند ىذا االتجاه  إلى مفاىيـ عديدة
  ألىميتيا.

 االقتصاد عمماء إدراؾبسبب  كبيرة "حيث اكتسبت دراسة جودة الحياة مف المنظور النفسي أىمية 
نما ,باألرقاـ تقاس ال لحقيقة القرار وصانعي واالجتماع مفادىا أفَّ  ومشاعر, استجابات حقيقتيا في ىي وا 

 خدمات مف لو ُيقدـ ما مستوى وتحسف الفرد دخؿ متوسط وارتفاع االقتصادي النمو معدالت في الزيادة
 قيمتو تأكيد وكذلؾ الشخصية وطموحاتو المتنوعة حاجاتو إشباع إلى بالضرورة ال يؤدي ورفاىية,
                                           فمكؿ فرد إدراؾ مختمؼ حوؿ مدى إشباع حاجاتو وتأكيد قيمتو,  (..223ص ,2014,مشري) اإلنسانية"

وىذا يعطي تأكيدًا عمى دور اإلدراؾ الذاتي لدى الفرد في تحديده لجودة حياتو, وىو مف أحد المفاىيـ 
 التي يعتمدىا ىذا االتجاه في تفسيره لجودة الحياة. 

 عف تعبير ىي الحياة جودة أفَّ  إذ ,الحياة لجودة اً رئيسي اً محدد يعتبر اإلدراؾ "أفَّ  إلى (عبدهلل) يشيرحيث 
 االتجاه ىذا يعتمد أخرى ناحية ومف منيا, يدركو ما ىي لئلنساف بالنسبة فالحياة لمفرد, الذاتي اإلدراؾ
 ومفيـو الحاجات, ومفيـو الذاتي, اإلدراؾ ومفيـو القيـ, مفيـو: منيا أساسية نفسية مفاىيـ عدة عمى

, 2008")عبداهلل,النفسية والصحة والتوافؽ, الرضا, مفاىيـ إلى إضافة والتوقع, والطموح, االتجاىات,
 (.                                                    140ص

شباعيا, الذي ذكره )عبداهلل( مف بيف  أما المفيوـ الثاني في ىذا االتجاه: ىو مفيـو الحاجات وا 
. وتؤكده )غنيمة( في نظرتيا لجودة الحياة الحياة لجودة اً سيأسا اً مكون الحاجات إشباعالمفاىيـ. إذ ُيعتبر 

 األساسية الحاجات إشباع إلى تيدؼ التي المتنوعة المتغيرات مف يتكوف الذي الكمي البناء عمى أنَّيا:
 موضوعية بمؤشرات اإلشباع ىذا قياس يمكف بحيث, الحياة ىذه نطاؽ في يعيشوف الذيف لؤلفراد

 .ذاتية ومؤشرات
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 تمح المرحمة ليذه جديدة وحاجات متطمبات عميو فرضت النمو مف جديدة مرحمة إلى اإلنساف انتقؿ وكمما
 الرضا فيظير الجديدة, المرحمة في الحياة متطمبات مواجية بضرورة يشعر الفرد يجعؿ ما. اإلشباع عمى
 مف مناسب غير أو مناسب مستوى لتوافر كنتيجة اإلشباع عدـ حالة في الرضا وعدـ, اإلشباع حالة في

 الشعور و حياتو, عف الفرد رضا :مثؿ أبعاد عدة النفسية الناحية مف المفيـو ىذا ويشمؿ .الحياة جودة
 المعتقداتو  االستقبللية, مستوىو  النفسية, الحالةو  بالذات, والثقة التفاؤؿو  الروحي, والصفاء بالسعادة
 46-461).0,ص2011غنيمة,)وتوقدرا إلمكاناتو الشخص وقبوؿ ,االجتماعية توالعبلقا, الشخصية

 :الجتماعي التجاه-3

يركز  أصحاب ىذا االتجاه في تفسيرىـ لجودة الحياة عمى المجتمع وما يقدمو لمفرد مف خدمات ودعـ 
 ووفرة وتفاعؿ بيف األفراد. 

 السعادة متطمبات تتضمف الحياة جودة "أفَّ  إلى االتجاه ىذا في (S.McCall) ماؾ كوؿ حيث يشير
لى ,المجتمع أنحاء كافة في العامة السعادة  متطمبات في الوفرة المفيـو ىذا يتضمف أف العامة, ويمكف  وا 

 (S.McCall,1980, p.9). األعمى" حدىا في األفراد لدى وتتوفر المتطمبات ىذه تجتمع مدى أي

 اإلجماع أو العقد تحقيؽ مف جاء الحياة جودة مفيـو" بأفَّ   (Bigelow, et all)خروفآو  بيجيمو ويؤكد 
 تقدميا التي الفرص خبلؿ مف محققة الحاجات ىذه تكوف وأف ,المجتمع في المطموبة الحاجات عمى
 الشخص حاجة يرضي نظره وجية مف شخصي البيف فالتفاعؿ .الفرد فييا يعيش التي  االجتماعية البيئة
 "االجتماعي ؿجاالم في الشخصية أدواره وتنوع والدعـ والقبوؿ االنتساب إلى
 (Bigelow , Mcfarland & Olson ,1991, pp.2-3). 

 ال الحياة في الترؼ نمط باهلل( أفَّ  )العارؼ حسب (Elemer Hankiss, 1984) ىانكس ألمير ويعتبر
 وىذا سكانو, لغالبية المعيشية المشاكؿ كافة يحؿ أف استطاع الذي الوفرة مجتمع في سوى تحقيقو يمكف
 لجمع ىائمة شبكات المتقدمة والدوؿ الكبرى المدف أنشأت كما .العصور عبر تاريخياً  إثباتو تـ ما

 . 1999),ثبهلل انعبؼف) ليـ المبلئمة الحياة وطبيعة األفراد رفاىية لتقييـ المعمومات
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 المواليد, معدالت مثؿ الموضوعية بالمؤشرات الحياة لجودة دراستيـ عند االجتماع عمماء اىتـ وقد
 ومستوى المجتمع, ألفراد التعميمية والمستويات المساكف, ونوعية المختمفة, األمراض وضحايا والوفيات,
 وظيفة, أو عمؿ مف الفرد بو يقـو وما المختمفة, التعميـ مراحؿ في والقبوؿ االستيعاب ومستوى الدخؿ

 .144),ص  2008عجعهللا,) لمفرد المينية والمكانة المادي, والعائد نفسو العمؿ وأوضاع

 الظروؼ بيف االرتباط لمعرفة أجريت التي األمريكية( الحياة )نوعية دراسة إلى )أرجايؿ( ويشير
 وجود إلى وتوصمت الظروؼ, ىذه عف الرضا وبيف التعميـ الدخؿ, األصدقاء, الصحة, مثؿ الموضوعية

 حد إلى سعادة أكثر تعميماً  األكثر فاألشخاص التعميـ, عف والرضا ـيالتعم مستوى بيف منخفضة عبلقة
 الرضا النخفاض سبباً  يمثؿ العمؿ فقداف أفَّ  كما. المادية اليمـو مف يتحرروف أنيـ جزئياً  ىذا وسببا. م
 الديف فرجاؿا, بالرض الشعور تسبب التي ىي فقط أجراً  األعمى الوظائؼ فميست ذلؾ عمى الرغـ مفو 

 الفراغ وقت ونشاط والعمؿ اآلخريف أفَّ  يعتبر كما .المديريف مف بالرضا شعوراً  أكثر الجامعات ومدرسو
      (.1993أؼخبٚم,)  الحياة عف بالرضا لمشعور الرئيسية المجاالت ىي

 :الحياة لجودة الرئيسية األبعاد

 :النفسية الحياة جودة-1

 مستوى وارتفاع الحاؿ, بحسف اإليجابي لدى الفرد باإلحساس النفسية الناحية مف الحياة جودة تتمثؿ
 تحديد في واالستقبللية والتفرد القيمة, أىدافو لتحقيؽ الدائمة والمثابرة عاـ, بشكؿ والحياة الذات عف الرضا
قامتو حياتو, ومسار أىدافو  بالشعور النفسية الحياة جودة ترتبط كما إيجابية, اجتماعية لعبلقات وا 

  النفسي. والتوافؽ النفسية والصحة الحياة عف والرضا بالسعادة

 إلى النفسية والسعادة الحاؿ حسف حوؿ نظريتيما في (Ryff & Keyes) سايوك رايؼ مف كؿ ويشير
 :النفسية(ىي الحياة )جودة الحاؿ حسف مفيـو تمخص أبعاد ستة وجود

                                                                                         :الذات تقبل-1-1
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 الوعي عمى القائـ الذات تقدير مف عميقة وصورة لذاتو, إيجابي اعتبار اإلنساف لدى يكوف أفْ  أي
 بأوجو والوعي الذات تقييـ عمى يعيف لمذات القوي التقبؿ وىذا السمبية, والصفات اإليجابية بالصفات
 .الذات عيوب وتقبؿ والحناف والحب النجاح وجوانب الشخصية, الفشؿ

 :اآلخرين مع اإليجابية العالقات-1-2

 اآلخريف مع القريب االلتصاؽ مف تأتي التي والمباِىج والممذَّات اإلنسانية القوة جوانب المكوِّف ىذا يتضمف
 .الدائـ والحب العميقة والعبلقات الحميمة

 ولكف الطيبة, والحياة الخير يحدد الذي ىو ليس السمبي االنفعاؿ أو السمبية الخبرة غياب فإفَّ  النياية وفي
  .نواجُيَيا و والصعوبات التحديات نتدبر كيؼ ىو الصحية الحياة يحدد الذي

 :الستقالل -1-3

 المعتقدات ضد كانت ولو حتى الشخصية ومعتقداتو قناعاتو حسب يسمؾ أف عمى الفرد قدرة إلى يشير
نفسو,  عمى واعتماده بمفرده الفرد وقوؼ عمى والقدرة القابمية إلى تشير الناس, فيي بيف والشائعة المقبولة
 والوحدة. الشجاعة مف كبلً  باستقبللية العيش يتضمف وقد باستقبلؿ, يعيش وفإنَّ  احتاج و إذا

 :البيئة في والتحكم السيطرة-1-4

 لحاجات مناسبة بيئات لخمؽ وكفاءات قدرات ذلؾ ويتطمب بالفرد, المحيط العالـ تحديات إدارة ويشمؿ
 فيي الشخصي, والفعؿ الجيد خبلؿ مف السيطرة ىذه إلى الوصوؿ ويمكف عمييا, واإلبقاء الشخصية الفرد
 البيئة(.-لمعادلة)الفرد سمبية وليست إيجابية رؤية

 :الحياة من اليدف-1-5

 األىداؼ لتحقيؽ والجياد الفعؿ عمى والقدرة الفرد, خبرات في واتجاه معنى إيجاد عمى القدرة بو ويقصد  
 .الحياة في
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 :الشخصي النمو-1-6

مكانياتو, الفرد لموىبة المستمر التحقيؽ عمى القدرة ويعني   جديدة, استراتيجيات و مصادر تنمية وكذلؾ وا 
 ليجد وبجدية بعمؽ يبحث أف الفرد مف تتطمب التي والمحف الشدائد مع المواجية عمى القدرة وتنمية
 والنمو والتوفيؽ والنجاح المحف وتخطي الخسارة بعد البقاء عمى الواضحة والقدرة الداخمية. قوتو مصادر

 (Ryff & Keyes, 1995,p.727). العقبات  مواجية في

 

  :الجتماعية الحياة جودة-2

الحياة االجتماعية, فعمى الرغـ مف حاجة الفرد لبلستقبلؿ تتكامؿ أبعاد جودة الحياة النفسية مع جودة 
و ال يمكنو تحقيؽ ذلؾ بمعزؿ عف مجتمع  ينتمي إليو, ويتقبمو, وتقبؿ الذات والنمو الشخصي إالَّ أنَّ 
 ويسانده, ويحقؽ لو األمف والسبلمة. 

 الحياة جودة فيو يحدد األبعاد متعدد )الكنج( نموذجاً  حسب (Keyes,2000) حيث وضع كايس
 : وىي أبعاد خمسة ويشمؿ االجتماعية

 .باالنتماء الفرد إحساس درجة االجتماعي: ويعني التكامؿ-1

 .لممجتمع بالنسبة بقيمتو الفرد إحساس االجتماعي: ويعني اإلسياـ-2

 .االجتماعي العالـ ومعنى معقولية االجتماعي: ويعني التماسؾ-3
 .االجتماعية والمؤسسات المجتمع في المستمر النمو بإمكانية اإلحساس االجتماعي: يعني التحديث-4

   .(28,ص 2014 ,)الكنج اآلخريف لمناس وقبولو الفرد, راحة درجة االجتماعي: ويعني القبوؿ-5

 االجتماعية الحياة جودة عمى الثمانية ومجاالتيا نظريتو في أيضاً  ( Schalock) شالوؾ ويؤكد كما
 ثبلثة في ذلؾ وكؿ والسبلمة, واألمف البيئية, والراحة االجتماعية, العبلقات عمى بتركيزه وذلؾ لمفرد, 
 األمف تحقيؽ أىمية عمى الجانب ىذا شالوؾ في ويركز الوظيفة. أو العمؿ المجتمع, البيت, :ىي مواقع

 . العمؿ زمبلء مع والعبلقات األصدقاء, مع والعبلقات األسرية, العبلقات في والسبلمة
(Schalock,1990, pp.143) .       
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 جوانب ثبلثة في تتمخص االجتماعية الحياة جودة إلى أفَّ  (Raphael, et all) وآخروف رافايؿ يشير كما
العامة                                                                          والسبلمة االجتماعي, واالشتراؾ لمفرد, واالقتصادية االجتماعية الرفاىية ىي:

. (Raphael,et all., 1994)    

  : المدرسية الحياة جودة-3

 حياتو عف ورضاه المدرسة, داخؿ لحياتو اإلدراكي الشخصي الطالب تقييـ إلى المفيـو ىذا يشير
 المدرسة(. في الزمبلء مع العبلقات المعمميف, مع العبلقات التعميمي, )الجانب جوانبيا بكافة المدرسية

 .(Liu,et all ,2015.pp.2) 

 : ىما بمجاليف المدرسية الحياة لجودة العامة المجاالت (Keung ) كيونج ويحدد

 . المدرسة حوؿ العامة اإليجابية بالمشاعر ويتعمؽ :العاـ الرضا-1

 .الطالب عمى سمباً  تؤثر والتي المدرسة تجاه السمبية الشخصية المخاوؼ-2

 :وىي المدرسية الطالب لخبرات أساسية أبعاد خمسة إلى (William & Batten) وباتيف ولياـ يشير فيما

 .والطبلب المعمميف بيف التفاعؿ كفاية والمدرسيف: أي الطالب عبلقة-1

 .المدرسة في والزمبلء باآلخريف الطالب عبلقة عمى االجتماعي: ويركز التكامؿ-2

 فيو أتعمـ الذي المكاف ىي )المدرسة المثاؿ سبيؿ عمى :بالدراسة وارتباطو يدرسو بما الطالب إيماف -3
 .لي( بالنسبة ميمة أشياء

 .المدرسي العمؿ في بالنجاح الطالب شعور إلى اإلنجاز: يشير-4

 .ومفيد ممتع شيء التعمـ بأفَّ  والشعور لمتعمـ, الذاتي بالحافز الطالب شعور والحافر: وىي الدافعية-5
 (Keung,1999,p.53 ).والدراسة(  بالعمؿ فيو أستمتع مكاف )مدرستي المثاؿ سبيؿ عمى
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  اإلرشادية الحاجات :ثانياً 

بسبب  عمييا الحصوؿ في الطالب يرغب التي األساسية الحاجات مف التوجيو واإلرشاد أصبح لقد
 أدت  التي , ومجتمعنا في حدثت التي السريعة والتغيرات ,والتطورات ,الكبيرة والتحديات ,لصراعاتا

 واإلرشاد الدعـ توفير مف البد لذا اإلنسانية, وعبلقاتنا, واتصاالتنا, حياتنا أنماط تغير إلى بدورىا
 ينتج وما المستجدات, ىذه كؿ مع بالتكيؼ ينعموا حتى خاص بشكؿ ولمطبلب عاـ بشكؿ لمفرد البلزميف

 تحقيؽ في مساعداً  عامبلً  الحاجات ىذه إرضاء يعد إذ الطالب, لدى متعددة وحاجات مطالب مف عنيا
  .عاـ بشكؿ حياتيـ جودة عف رضاىـ مف جيد مستوى تحقيؽ وبالتالي ,وتوافقيـ النفسية صحتيـ

 :الحاجات مفيوم-

 عمييا والوقوؼ دراستيا ينبغي والتي المراىؽ الطالب حياة في الميمة الجوانب مف الحاجات تعد
 .السميمة بالطرؽ إشباعيا مصادر إلى والتعرؼ

 فالعمر ,المتغيرات مف عدد ضوء في اإلشباع ووسائؿ الطرؽ وتتنوع األفراد حاجات تختمؼ عاـ وبشكؿ
 ىذه تنوع في دور ليا التي المتغيرات مف المحيطة والظروؼ واالجتماعي والنفسي الجسمي والتكويف
 .واختبلفيا الحاجات

 لمحياة أو ,(فسيولوجية حاجة) نفسيا الحياة الستقرار ضروري شيء ":ياأنَّ  عمى الحاجة ؼعرَ تُ و 
 الكائف سموؾ توجو والحاجات التوافؽ, سيء الفرد يكوف إشباعيا وبدوف ,(نفسية حاجة) أفضؿ بأسموب
 إلى لموصوؿ مساعدتو عمى قدرتنايحسف  إشباعيا وطرؽ الحي الكائف حاجات فيـ بأفَّ  ويضيؼ. الحي
 (.2005 ؾْؽاٌ,) "والتوافؽ والصحي النفسي لمنمو مستوى أفضؿ

 ال والضيؽ التوتر مف بنوع تقترف واالفتقار, وزوالع النقص مف حالة: "ياأنَّ  عمى الحاجة ) راجح) ويعرؼ
 أو داخمياً  ,معنوياً  أو مادياً  النقص ىذا كاف سواء, النقص وزاؿ الحاجة قضيت متى يزوؿ أف يمبث

 67).ص ,1986, راجح)" خارجياً 
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 غاية نحو وتوجيو السموؾ تحرؾ التي الداخمية القوة تمؾ ":ايأنَّ  ىإل لمحاجة جادو( تعريفو )أبو يشير بينما
 خبظٔ, )أثٕ "بالفرد المحيطة الخارجية البيئة مف بعوامؿ أو داخمية بعوامؿ القوة ىذه ,وُتستثار معينة

 .324)ص 2000

 مف فييا يعيش التي البيئة تكوف أف لمفرد التكيؼ تحقؽ التي الشروط أىـ مف أفَّ  )فيمي(عمى ويؤكد
 حيث, النفسي االستقرار تحقيؽ لىإ إشباعيا يؤدي التي المختمفة حاجاتو إشباع عمى يساعد الذي النوع
 .العضوية الفسيولوجية الحاجات وىي:  )أولية( داخمية ومطالب حاجات: قسميف إلى الحاجات قسـ

 ,شخصية )فيميال ذاتيةال حاجاتال أو جتماعيةاال النفسية الحاجات وىي: خارجية)ثانوية( وحاجات
 20).ص, 1995

 :وــإلي ةــوالحاج ادــاإلرش--

 بمشكبلت يمر المتتالية نموه مراحؿ في فرد وكؿ, واإلرشاد التوجيو إلى فايحتاج والجماعة الفرد إفَّ "
 تعتبر عديدة تغيرات بسبب اإلرشاد إلى الحاجة ازدادت وقد. اإلرشاد إلى فييا يحتاج حرجة وفترات عديدة
 والتكنولوجي العممي والتقدـىذه التغيرات األسرية,  ياأىم ومف ,النفسي اإلرشاد إلى الحاجة مبررات مف

, ببلف) الحرجة" االنتقاؿ وفترات النفسية, والضغوط التربوي, النظاـ وتغيرات السكانية, والزيادة الكبير,
 القمؽ مثؿ المشكبلت لبعض المسببة العالمية المالية واألزمات واالقتصاد الماؿ عالـوتغيرات  .(2007

 عدـ بسبب والمجيوؿ الفوضى مف والقمؽ, وغيرىا الدماغية والجمطات المتسمطة والوساوس واالكتئاب
 واالقتصادية )العاسمي, والنفسية الصحية الناس حياة عمى وانعكاسو الجديد, العالمي النظاـ في االستقرار
2012.) 

 مؤىبلت لديو األوؿ ومسترشد, مرشد بيف إنسانية و:" عبلقةأنَّ  عمى النفسي )ببلف( اإلرشاد يعرؼ و
 لو يقدـ مف إلى ويحتاج ما مشكمة مف يعاني الذي لممسترشد المساعدة لتقديـ تؤىمو عممية وخبرات
 واكتساب ذاتو فيـ مف المسترشد تمكف التي اإلرشادية األساليب مف مجموعة ويستخدـ المرشد, المساعدة
,  2007ببلف,ة" )المناسب القرارات واتخاذ الحياة مع والتوافؽ مشكبلتو حؿ عمى تساعده جديدة ميارات
 (.32ص,
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بلً  )رضواف( تعريفاً  ويقدـ  يقدميا التي المتخصصة الخدمة "وأنَّ  عمى ويعرفو النفسي لئلرشاد مفصَّ
جراءات ومناىج مبادئ مستخدميف النفسي اإلرشاد في المتخصصوف أو اإلرشادي النفس عمـ أخصائيو  وا 
 إلى الخدمات ىذه وتيدؼ كميا, حياتو امتداد عمى نموه عمميات خبلؿ مف لئلنساف الفعاؿ السموؾ لتيسير
 الحياة لمطالب التوافؽ وتحسيف ,وتغييرىا االجتماعية الشخصية الميارات و اكتساب عمى األفراد مساعدة
 المشكبلت حؿ وميارات قدرات مف العديد واكتساب البيئة مع بنجاح التعامؿ ميارات وتعزيز المتغيرة,
 (.2007 رضواف,)."القرارات واتخاذ

 

 :لمحاجات المفسرة النظريات-

 توجيو وفي والنفسي الجسمي توازنو وفي الفرد حياة في ودورىا اإلنساني النمو في الحاجات ألىمية نظراً 
. وتنظيميا وتصنيفيا بدراستيا وقامت الحاجات عمى أساسيا في النظريات مف العديد اعتمدت سموكو,
 :يمي ما وأىميا النظريات ىذه أبرز ومف

 :(Maslow ) ماسمو نظرية-1

 متدرج ىـر في اإلنسانية لمحاجات تصنيفو ىو الدوافع نظرية في (Maslow) ماسمو بو ساىـ ما أشير
 وتحقيؽ المعرفة إلى كالحاجة العميا الثقافية الحاجات قمتو وفي الفسيولوجية, الحاجات قاعدتو في تقع

 عف بعدىا أو قربيا مدى عمى الفرد سموؾ تقرير في الحاجات ىذه بو تقـو الذي الدور ويعتمد. الذات
 بعد ما والحاجات األساسية, الحاجات: ىما لمحاجات عاميف نظاميف  (ماسمو) اقترح وقد. اليـر قاعدة

    الحاجات التالية: عمىويشمؿ ىـر الحاجات   ة.األساسي

                .والجنس واليواء والشراب الطعاـ: الفسيولوجية الحاجات*

  .األمف إلى الحاجة*

                             .والحب االنتماء إلى الحاجة* 

 .والتقدير االحتراـ كسب إلى الحاجة* 
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  .الذات تحقيؽ إلى الحاجة* 

 األساسية الحاجات كانت إذا إال بيا االىتماـ يحدث فمف األساسية بعد ما عمييا أطمؽ التي الحاجات أما
 والحؽ الخير بفضائؿ المرتبطة والمعرفية الجمالية الدوافع تشمؿ الحاجات وىذه معقوؿ, بقدر   مشبعة

 يعتمد الحاجات تمؾ مف بعض ظيور أفَّ  إلى ويشير. والتماثؿ والنظاـ الجماؿ وتذوؽ المعرفة واكتساب
ف. اآلخر بعضيا إشباع عمى  إلى نظرتو تجعؿ بدرجة وسموكو الفرد عمى تسيطر تشبع لـ التي الحاجة وا 
 2000 ).)أحمد,  وسموكو إدراكو في بالغاً  تأثيراً  وتؤثر مختمفة الحياة

 ال العميا الحاجات ىي اليـر في العميا الحاجات يخص فيما (ماسمو) إلييا يشير التي النقاط أىـ ومف
 فإشباع ,الدنيا الحاجات إشباع مف أكبر بدرجة فيو مرغوب إشباعيا أفَّ  إال بالبقاء, مباشراً  اتصاالً  تتصؿ

 (.583,ص1990)جابر, أخصب ةباطني وحياة باؿ, وراحة أعمؽ, سعادة ىإل يؤدي العميا الحاجات

 يودوف التي المثالية الحياة وما لمستقبميـ فمسفتيـ عف الناس نسأؿ أف بوسعنا أفَّ  (ماسمو) اقترح وقد
 وماسم اتفؽ كما. المشبعة وغير المشبعة حاجاتيـ عف داللة ذات معمومات عمى بذلؾ حصؿنو  تحقيقيا,

 2011 ْٕٚع٘,) النفسية مشكبلتنا مف لمعديد الجذور ىي الحاجات تمؾ أفَّ  افتراضو في( أدلر) مع

 261).ص
 جاخ(حا)تطهطم ياضهى انهريٍ نه

 

  ( 1انشكم انثُاٍَ رلى )

 (.134, ص4776)عجع انؽزًٍ,

 

 

 

 الحاجة لتحقٌق الذات 

الحاجة إلى االحترام 
 والتقدٌر 

 الحاجة إلى االنتماء والحب

 الحاجة إلى األمن والسالمة 

 الجنس, الهواء, الشراب, الحاجة إلى الطعام
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  (Rogers):روجرز كارل نظرية-2

 إلى النزعة روجرز يسمييا لمحياة واحدة قوة عمى مؤسسة اإلنساني الوجود في روجرز كارؿ نظرية إفَّ 
 اإلمكانات تنمية أجؿ مف الحياة أوجو كافة في موجودة داخمية دافعية: ياأنَّ  عمى يعرفيا و الذات, تحقيؽ
نما األساسية, الحاجات أي فقط البقاء حاجات عف نتكمـ ال وىنا. ممكنة درجة أقصى إلى  روجرز يعتقد وا 
ذا أفضؿ, وجود أجؿ مف تكافح المخموقات كؿ أفَّ   كما. الرغبة ىذه غياب يعني ال فذلؾ ذلؾ في فشموا وا 

 عديدة حاجات مظمتو تحت يضـ الذي الشامؿ المصطمح بمثابة وىي اإليجابية النظرة يسمى ما إلى يشير
 .(2011 )ْٕٚع٘,ـ واالىتما والعاطفة الحب قبيؿ مف

 المجاؿ في خبراتو حسب حاجاتو إلرضاء الفرد جانب مف ىادفة محاولة ىو السموؾ أفَّ  روجرز ويعتبر
 حاجتيف عمى روجرز ويركز. سموكو يوجو الذي ىو ذاتو لتحقيؽ الطبيعي ميمو وأفَّ , ىو يدركو الذي

 :ىما البيئة مع الفرد تعامؿ واقع في مكتسبتيف

 أىمية لو اآلخريف قبؿ مف اإليجابي االعتبار وىذا :اآلخريف مف اإليجابي االعتبار إلى الحاجة*
 شعور إلى وتؤدي الفرد, داخؿ مف المنبثقة التقييـ عممية مف عمميا في أقوى تكوف أف يمكف اجتماعية

 .آخر شخص تجاه والتقبؿ العاطفي والتفيـ واالحتراـ واألىمية بالدؼء الفرد

 مف اإليجابي االعتبار إلى الحاجة نتيجة الحاجة ىذه تتكوف االعتبار الذاتي: إلى الحاجة*
  2007). اآلخريف)ببلف,

 عمى ركز الذي  (Murray)موراي ىنري لدى أكبر بشكؿ المكتسبة الحاجات ىذه نطاؽ ويتسع
 .وتنوعيا الفرد لدى الحاجات سيكولوجية

 :(Murray ) موراي ىنري نظرية-3

 في الحاجات بعرض وقاـ ,الفسيولوجي المستوى عمى وليس سيكولوجياً  الحاجات (موراي (َعنوفَ "
 عمى ُيَفسر الحاجات مصطمح لديو أصبح حيث. فطرية كونيا مف أكثر مكتسبة ياأنَّ  عمى األوؿ المقاـ
 إدراكنا تنظـ قوة وىي, المخ مصدرىا نسبياً  ثابتة قوة ذات فرضي تكويف :ياأنَّ  عمى وعرفيا. واسع نطاؽ
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 "محدد اتجاه في المشبعة غير والحاالت اإلثارة مراكز تحويؿ يتـ وبواسطتيا وتصرفاتنا, وتفكيرنا ووعينا
.(Deci & Rayan,2000,pp.228) 

 الماء, اليواء,): الرحمف حسب)عبد موراي إلييا أشار التي المنشأ حشوية الحاجات إلى وباإلضافة
: وىي المنشأ نفسية الحاجات مف قائمة وضع فقد, الجسدي األذى وتجنب اإلخراج, الجنس, الطعاـ,
 إلى الحاجة العدواف, إلى الحاجة االستقبلؿ, إلى الحاجة التبعية, إلى الحاجة السيطرة, إلى الحاجة

 الحاجة المعب, إلى الحاجة الحسي, االستمتاع إلى الحاجة اإلنجاز, إلى الحاجة واالستسبلـ, االنصياع
 إلى الحاجة النفس, عف لمدفاع الحاجة العطؼ, إلى الحاجة المعاضدة, إلى الحاجة االنتماء, إلى

 التنظيـ, إلى الحاجة األذى, تجنب إلى القدر(الحاجة مف يحط الوضاعة)ما تجنب إلى الحاجة التعويض,
 البعض بعضيا مع تتداخؿ الحاجات ىذه أفَّ  (موراي (ويرى. الفيـ إلى الحاجة الرفض, إلى الحاجة
 (.1998 الرحمف, )عبد واضح بشكؿ

 :الثانوية المرحمة طمبة لدى اإلرشادية الحاجات-

 الحاجات اختبلؼ ىي النفسي اإلرشاد إلييا يستند التي النفسية األسس مف أفَّ  عمى ) رضواف( ويؤكد
 تعود ال مرحمة في ميمة تعتبر التي فالحاجات النمو, مراحؿ مف مرحمة كؿ في بعضيا عف اإلنسانية

  (.2007 رضواف,) .وىكذا األخرى المراحؿ في كذلؾ
 تحمؿ منو تتطمب ياأنَّ  جانب فإلى, الطالب حياة في الدراسية المراحؿ أىـ مف الثانوية المرحمة تعدو 

 تحديد تخطييا في نجاحو عمى يترتب مفصمية دراسية مرحمة كونيال الدراسية الواجبات مف الكثير
 (15) مف المتوسطة المراىقة مرحمة تقابؿ أيضاً  يي, فوالميني الدراسي لمستقبمو العريضة الخطوط
 النفسي, الجسدي,) الجوانب كافة في ومتنوعة مختمفة وحاجات نمو بمطالب تتميز التي سنة  _(18)

 .(التعميمي االجتماعي,
 معاناة يشوبيا كما والخمقية االجتماعية والتغيرات السريع واالنفعالي الجسدي بالنمو تتسـ المرحمة ىذه"و 

 واالكتئاب االنقباض وبيف والسعادة الحياة عف الرضا بيف  والتذبذب  العمـو وجو عمى التناقض المراىؽ
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 اإلرشاد أو اإلشباع إلى تحتاج والتي بتنوعيا المتنوعة وحاجاتيا متطمباتيا التغيرات وليذه. لمعزلة والميؿ
 (.15,ص 1981 ,)وجيو" والتوجيو

 وىي جية مف لمطالب بالنسبة أيضاً  الممتعة الدراسية المراحؿ مف الثانوية المرحمة أفَّ  الباحثة وترى
 يتأثر أف دوف المرحمة ىذه الطالب يجتاز أف السيؿ مف وليس, أخرى جية مف وتقمباً  حساسية األكثر
 ىذه في الطالب عف المسؤوليف جميع تعاوف إلى يحتاج الحاؿ ىذه في اإليجابي واألثر, إيجاباً  أو سمباً 

شباع خدمتو أجؿ مف المرحمة  فإف لذلؾ. منيا الوقاية أو مشكبلتو وحؿ واإلرشاد لمتوجيو حاجاتو وا 
 ورفع مستقبمو بناء عمى يساعده بما والتوجيو اإلرشاد خدمات إلى ماسة بحاجة المرحمة ىذه في المراىؽ
 .ولحياتو لذاتو تقديره

 النفسية, الحاجات) الحالي البحث تناوليا التي و المرحمة ىذه في لممراىقيف اإلرشادية الحاجات أىـ ومف
  (.المدرسية والحاجات االجتماعية, والحاجات

 النفسية الحاجات-1

 و إشباعيا عمى يتوقؼ إذ الطمبة, لدى بيا االىتماـ ينبغي التي الحاجات أىـ مف النفسية الحاجات تعد
 في النفسية وصحتو ونضجو الشخصي نموه مستوى تحديد الصحيح بالشكؿ لتمبيتيا الطالب إرشاد

 :الحاجات ىذه  أىـ ومف المستقبؿ

 :األمن إلى الحاجة-1-1

 .والعمماء الباحثيف مف الكثير نظر وجية مف الرئيسية الحاجات مف الحاجة ىذه تعتبر
 وىو بنفسو, وثقتو وضعو إلى واطمئنانو ,الشخصية بقيمتو الفرد شعور ىو السيكولوجي بمعناه واألمف"

 مرحمة فيتشير ىذه الحاجة  و والتشجيع, التقدير مف كافية نسبة عمى الحصوؿ أعقاب في ينشأ شعور
 الجسمي, األمف إلى وحاجتو والحرماف والتيديد الخطر مف الحماية في المراىؽ رغبة إلى المراىقة
 والحياة والراحة, االسترخاء إلى والحاجة واأللـ, الخطر وتجنب الداخمي, باألمف والشعور والصحة,
 .123),ص2006العاسمي,,  اآلمنة" )الشيخ األسرية
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 ىذه في لممراىقيف المتعارضة المشاعر بأفّ  المرحمة ىذه في باألماف الشعور أىمية )مخوؿ( إلى ويضيؼ
 يتأرجحوف تجعميـ المتنافرة ورغباتيـ ,والمناسبة الصحيحة القرارات اتخاذ عف عاجزيف تجعميـ المرحمة

 ىذا كؿ الذات, وتأكيد الخضوع وبيف والغيرية, األنانية وبيف والدعـ, التأييد إلى والحاجة االستقبللية بيف
لديو  باألمف الشعور انعداـ وبالتالي والثقة الكفاية بعدـ الشعور المراىؽ نفس في يخمؽ التنافر

 (. 2003)مخوؿ,

 :الستقالل إلى الحاجة-1-2

 إلى أف  وسعيو ,اآلخريف عف مستقمة أعماالً  وتأديتو ,األىؿ قيود مف لمتحرر المراىؽ حاجة إلى تشير
 بصورة القرارات اتخاذ إلى وسعيو, اآلخريف توجييات عف بعيداً  الحرة واختياراتو الخاص عالمو لديو يكوف
 تحممو عدـو  مبررات, دوف لؤلوامر المراىؽ برفض وتتميز ,عنو والمسؤوليف بو المحيطيف عف مستقمة

 (.2009فرضًا )الشافعي, عميو تفرض التي المسؤولية

 الرفض سموؾ ويرافقيا واالستعباد, القير بمقاومة أيضاً  تتمثؿ االستقبلؿ إلى الحاجة أف (موراي) ويوضح
 342)., ص 1998 الرحمف, )عبد د(يالتقي عند )الغضب واالعتمادية(, وانفعاؿ التبعية )رفض

 وقد فيو, شؾ وال الصواب ىو رأيو أف ويعتبر, صغيرة تافية أمور في وأىمو والديو المراىؽ فيجادؿ 
يقضي  و المنزؿ مف الخروج كثري أو ,لديو الخصوصية معنى توكيد أجؿ مف غرفتو في لفترات ينعزؿ
 23).,ص2010الخارج )بكار, في طويبلً  اً وقت

 :واإلنجاز النجاح إلى الحاجة-4-3

 واجتماعيًا, دراسيًا, حياتو جوانب كافة في ناجحاً  يكوف أف إلى الطالب يسعى الحياة مف الفترة ىذه في
 منو جعؿيو  األخرى, االجتماعية احتياجاتو تمبية في ميماً  دوراً  ؤديي الحاجة ىذه إشباع إفَّ  إذ ,وعاطفياً 
 تبادلية العبلقة أفّ  الباحثة وترى. النجاح ليذا والتقدير التشجيع مف قدر عمى ويحصؿ اجتماعيًا, مقبوالً 

  جبلسر ولياـ يؤكد أخرى جية مف. و االجتماعي والقبوؿ االندماج وبيف النجاح إلى الحاجة بيف واضحة
(Glasser) تحقيقيا يتطمب والتي النجاح ىوية تحقيؽ إلى يسعى الفرد أفَّ  (الواقعي العبلج) نظريتو في 
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 إشباعيما يتـ حتى االجتماعي االندماج تتطمباف فيالمت األىمية إلى والحاجة الحب إلى الحاجة إشباع
 .الفرد لدى النجاح ىوية تتحقؽ وبالتالي

 عمى والسيطرة الصعبة األشياء إنجاز في الرغبة في تتجمى الحاجة ىذه" أفَّ  إلى (موراي (ويشير
 عبد) التفوؽ" وتحقيؽ النتائج أفضؿ وتحقيؽ العقبات, وتخطي واألشخاص, واألشياء الموضوعات

 .(342ص1998 ,الرحمف

 واإلنجاز المدرسة, في الجيد التحصيمي اإلنجاز إلى المرحمة ىذه في يحتاج الطالب فإفَّ  الحاؿ ىذه وفي
 أخطائو, اصطياد عف واالبتعاد اإلنجازات, ليذه التعزيز حولو ممف ويحتاج الترويحية, األنشطة في

 عمى المراىؽ لقدرات حساسية األكثر المقياس ىو المدرسة في فالنجاح, لديو القوة نقاط عمى والتركيز
 لقدراتو المناسبيف والتوجيو اإلرشاد خبلؿ مف إال ذلؾ لو يتأتى وال, المجتمع متطمبات عمى التغمب

مكاناتو  610). ,ص2004نٛعخؽٍٚ,,  )ٔاطكٌٕ وا 

  :والتقدير الحترام إلى الحاجة-4-1

 مختمؼ في تأكيدىا عمى ويعمؿ يحترميا وفإنَّ  ذاتو عف إيجابياً  مفيوماً  المراىؽ ينمي عندما 
 نفسو يدرؾ بحيث والعناية بالتقبؿ تحيطو بيئة إلى بحاجة المرحمة ىذه في وفإنَّ  وبالتالي, المجاالت
 وبأنَّ  فيشعر ذاتو, عف إيجابي مفيـو تشكيؿ عمى يساعده التقبؿ ىذا. بو اً وموثوق اً محترم اً شخص بوصفو
 (. 2006انعبقًٙ,,  انشٛص) بنفسو عالية وثقة لذاتو إيجابياً  اعتباراً  وينمي اآلخريف, بيف محتـر شخص

 شخصيتو تكويف في تسيـىي و  ذاتو عف المراىؽ مفيـو تشكيؿ في اً قوي اً تأثير  لممدرسة أفَّ  القوؿ ونستطيع
 بينيـ يكوف ألف ويحتاج والزمبلء, المعمميف مع فييا يتعامؿ يومو نصؼ يقضي اجتماعية مؤسسة بكونيا
 ياألنَّ  نحوه السمبية والنعوت السخرية عف واالبتعاد اإليجابية, لسموكياتو تقدير عمى يحصؿ محترماً  فرداً 

 .لنفسو احترامو مف وتقمؿ معنوياتو مف تحطـ
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  :الجتماعية الحاجات-2

 الحاجات مف مجموعة لديو فإفَّ  القيود مف والحرية االستقبلؿ إلى المراىؽ حاجة مف الرغـعمى 
 كحاجات والتعاطؼ واالىتماـ لمرعاية حاجتو جانب إلى. واإلشباع اإلرشاد إلى تحتاج التي االجتماعية

 الحاجات أبرز مف ولعؿ. ةناجح اجتماعية عبلقات وبناء والتقبؿ والتعاطؼ لبلنتماء بحاجة فيو نفسية
  :البحث ىذا تناوليا التي االجتماعية

 :النتماء إلى الحاجة-2-1

 ينتمي األقراف مجموعة عف الجديدة البيئة ىذه في لو يبحث وفإنَّ  الثانوية المدرسة إلى المراىؽ بدخوؿ
 .بيا ويتأثر ويؤثر ىمومو وتشاركو إلييا

 وقد ,لو مماثمة األقراف مف مجموعة إلى االنتماء وحب الشممية إلى يميؿ المراىؽ أفَّ )الشافعي(  ويؤكد
 لمزيارات المنزؿ مف الخروج وأوقات أماكف مثؿ القرارات اتخاذ في أيضاً  الوالديف مشاركة إلى يميؿ

 37).ص, 2009 ,)الشافعي والرحبلت

 عف مختمؼ جيؿ مف والدييـ بأفَّ  ىـشعور  بسبب غالبية المراىقيف أفَّ  )بكار( إلى يشير أخرى ناحية ومف
, مف أكثر ومحافظوف تقميديوف يـوبأنَّ  جيميـ  إيجابية ومجموعة أصدقاء عف لمبحثيندفعوف  البلـز

 27).,ص  2010 )بكار, ؤوااخط إذا ـوتعذرى لمحياة, رؤيتيـ تشاركيـ

 :المكانة إلى الحاجة-2-2

 إلى والحاجة المعاممة, في بالعدالة والشعور االجتماعية, والقيمة المركز إلى الحاجة وتتضمف
 االقتناء إلى والحاجة االجتماعي, النجاح إلى والحاجة التقبؿ, إلى والحاجة اآلخريف, مف االعتراؼ
 تجنب إلى والحاجة بيـ, واالقتداء اآلخريف تقميد إلى والحاجة قائدًا, يكوف فئل الفرد وحاجة واالمتبلؾ,

 (. 1999)عوض, المـو
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وأىمو,  زمبلئو بيف المركز إلى يحتاج المرحمة ىذه في الطالب بأفَّ  القوؿ نستطيع الحاجات ىذه خبلؿ مف
 إلى النظر عف تخمى وألنَّ  كبير كراشد معو التعامؿ يتـ ألف ويطمح أقرانو, بيف قائداً  يكوف فئَ ل ويسعى
 .المجتمع في صغير كطفؿ نفسو

 :الجتماعي والقبول الحب إلى الحاجة-2-3

 وعدـ المتنوعة عواطفو وفيـ المتبادؿ الحب ومنحو ,اآلخريف قبؿ مف انفعاالتو تقبؿ إلى المراىؽ يحتاج
 الطيبة, والكممة والثناء, االبتسامة, إلى بحاجة فيو, التيديد لغة استخداـ وعدـ المستمر, والمـو التأنيب

 (.2009العاطفي )الشافعي, واإلنصات والتفيـ, الحسف, والوصؼ

 : ىي مظاىر ةثبلث المراىقة مرحمة في والتعاطؼ الحب إلى الحاجة وتتخذ

  .اآلخروف يحبني أف أريد*

 .وعميقاً  صحيحاً  حباً  اآلخريف أحب أف أريد*

 .نفسي أحب أف أريد*

 االجتماعي والمركز السف في يكبرونو مف وقبوؿ محبة عمى يحصؿ أف عمى المراىؽ ويحرص

 (.29ص, 1995فًٓٙ,)

 يتـ أف يجب بؿ حولو, المحيطيف مف والقبوؿ المحبة المراىؽ يتمقى أف يكفي ال بالذات الجانب ىذا وفي
 اإليجابية والمواجية التواصؿ ميارات تعميمو خبلؿ مف حولو لمف والقبوؿ الحب ىذا منح لكيفية إرشاده
 .الحياة مواقؼ في البناءة

 : الصحيح التواصل لميارات الحاجة4-2

 بيف والتفاعؿ والتطوير التغيير أدوات مف فعالة أداة و الحياة, في اً ميم اً جانب الصحيح التواصؿ يعد
 ومف واالجتماعي, الشخصي لمنمو الميمة المتطمبات أحد مف التواصؿ ميارات أصبحت, حيث األفراد
 التساؤؿ وميارة بوضوح, الحديث وميارة , الجيد االستماع ميارة: البحث تناوليا التي الميارات ضمف
 (.2010خهٕة,) الذكي
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 :اإليجابية المواجية لميارات الحاجة-2-5

 االستدالؿ ويمكف الذات, تقدير وتحسف اآلخريف مع العبلقات تحسيف  عمى تعمؿ اإليجابية فالمواجية
 والذي , المواجية في خاصة بصورة والطالب الفرد يتبعو الذي إلى األسموب التعرؼ خبلؿ مف عمييا
 اإليجابية المواجية ميارات تعمـ إلى الفرد لدى الحاجة يظير مماة, المواجي في اً سمبيًا نمط يكوف ما غالباً 
 :البحث ىذا يختبرىا التي السمبية المواجية أساليب ومف المختمفة المواقؼ في

 مواجية, أي يخوض أف مف بالخوؼ جيةاالمو  في األسموب ىذا صاحب ويتميز :التجنب أسموب*
 .مواجية أي في يدخؿ ال لكي األعذار اختبلؽو 

 فيو ,المواجية عف يبتعد أيضاً  وبأنَّ  المواجية في األسموب ىذا صاحب يتميز :والشكوى التذمر أسموب*
 ويتذمر, بداخمو السيئة المشاعر مف بالراحة يشعر كي ويتذمر يشكوو, بؿ يضايق الذي الشخص يواجو ال

 .يضايقو الذي الشخص مواجية مف بدالً , شخص وألي العائمة وألفراد لؤلصدقاء بكثرة

 وباعتقاده استيائو, عف لمتعبير الوحيدة الطريقة الصراخ في يجد الشخص ىذا :المتنمر الصارخ أسموب*
 في الفائز يكوف أف فقط يريد. فيو أحد تحداه ما إذا عنيفاً  ويصبح طريقتو, عمى األمور تسير أف يجب
 .النقاش

 ولكف المواجية عمى قدرتو مف رغـعمى ال بالخوؼ الشخص ىذا يتميز :ذاتو قدر من المنتقص*
نما نظره وجية يثبت ال فيو بالضعؼ, تتسـ مواجيتو  ىو يكوف عندما نفسو عمى بالمـو يمقي قد وا 
  (.2013 ماجي,, )باتشر اآلخريف مشاعر يجرح ال كي فقط المخطئ

 :المدرسية الحاجات3-

 توفر التي المدرسية فالبيئة, النمو في إيجاباً  أو سمباً  تؤثر أف إما المدرسية البيئة طبيعة إفَّ  عاـ بشكؿ
 والقبوؿ, اإليجابي, والود, بالتفاعؿ يتصؼ الذي المناسب االجتماعي والجو المطموبة المثيرات

 ومساعدتيـ األفراد تنمية عمى تعمؿ الطبلب تشويؽ عمى تعمؿ إجراءات عمى أيضاً  وتشمؿ والديمقراطية,
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 تعيؽ التمقيف, واستخداـ والشدة بالتسمط تمتاز التي المدرسية البيئة أف حيف في. المتكامؿ النمو عمى
 173).ص,  2012انؿغٕل,) الطالب لدى النمو عممية

 الحاجات وتبدو والدراسي, التربوي الجانب في إشباعو إلى الطالب يحتاج ما إلى الحاجات ىذه وتشمؿ
: الحاجات ىذه ومف خارجيا, أو المدرسة في سواء سموكو خبلؿ مف لمطالب مشبعةال غير اإلرشادية
 معمومات إلى والحاجة الصحيح, الدراسي االختيار لمعرفة والحاجة الجيدة, المذاكرة طرائؽ لمعرفة الحاجة
 مع الجيدة العبلقات إلى والحاجة, الجيد الدراسي  التحصيؿ إلى والحاجة الدراسية, التخصصات عف

 (. 25ص ,2007 ظعًٛخ, ثٍ)والزمبلء  المدرسيف

 , الثانوية المرحمة طمبة لدى تظير التي المشكبلت فَّ إ القوؿ نستطيع فيو نعيش الذي الواقع إلى وبالنظر
 مف مجموعة أو معينة حاجة عف تعبير ىي ,تربوية أو اجتماعية أو نفسية أو سموكية كانت سواء

 تعبير ىي فالمشكمة. األمثؿ بالشكؿ توجيييا يتـ ولـ لدييـ, تشبع لـ التي المختمفة اإلرشادية الحاجات
 .مشبعة غير حاجة عف
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 ة:ــتوطئ

يتضمف ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة مف الوصوؿ إلييا, والتي تتناوؿ 
ونظرًا لقمة الدراسات التي تناولت طمبة المرحمة  الحاجات اإلرشادية.و وىي جودة الحياة  دراسةمتغيرات ال

 الثانوية تـ عرض دراسات تناولت عينة مف طمبة الجامعة. 
 يا لـ تتمكف مف العثور عمى دراسة تناولت العبلقة بيف المتغيريف.وال بد لمباحثة مف اإلشارة إلى أنَّ 

 

 : ةـــالعربي اتـــالدراس  :أولً 

  العراق: 2008)ويحيى,  )نوري ةـــدراس -1

 .الموصل جامعة طمبة لدى دراسية( اجتماعية, )نفسية, اإلرشادية الحاجات :بعنوان

 جامعة طمبة لدى والدراسية واالجتماعية النفسية اإلرشادية الحاجات إلى التعرؼ  إلى الدراسة ىذه ىدفت
 والمرحمة الجنس لمتغيري تبعاً  اإلرشادية الحاجات في الداللة ذات الفروؽ إلى والتعرؼ, الموصؿ
 عينة عمى تطبيقو تـ الذي الباحثيف إعداد مف اإلرشادية الحاجات استبياف باستخداـ وذلؾ .الدراسية
 وقد .والرابعة الثانية الدراسيتيف المرحمتيف مف الموصؿ جامعة طمبة مف وطالبة طالباً  (422) مف مكونة

 وواحدة نفسية (2) و دراسية منيا(6) إرشادية حاجات  (9) وجود: التالية النتائج إلى الدراسة توصمت
 بيف والدراسية واالجتماعية النفسية الحاجات في داللة ذات فروؽ وجود وتبيف. العينة أفراد لدى اجتماعية
 بيف والدراسية واالجتماعية النفسية الحاجات في داللة ذات فروؽ وجود وكذلؾ, الذكور لصالح الجنسيف
 .الرابعة المرحمة لصالح والثانية الرابعة الدراسيتيف المرحمتيف

 
 :ليبيا  2008) ,يوالطائ الغماري) ةـــدراس -2

 .المتغيرات بعض ضوء في المختار عمر جامعة لطمبة اإلرشادية الحاجات: بعنوان

 الجنس متغيري وفؽ المختار عمرجامعة  طمبة مشكبلت في الفروؽ إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تصنيؼ مقياس لىإ استناداً  الباحثيف إعداد مف اإلرشادية الحاجات مقياس باستخداـ وذلؾ, والتخصص
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 اً طالب (100) مف مكونة عينة عمى وذلؾ لممشكبلت, (Williamson & Darly) ودارلي وليامسوف
 ال: التالية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد(. البشري والطب اآلداب) واألدبية العممية الكميات مف وطالبة
 فروؽ توجد ال كما ,الجنس لمتغير تبعاً  الجامعة طمبة لدى والمشكبلت الحاجات في دالة فروؽ توجد
 التربوية, اإلرشادية الحاجات: كالتالي تنازلياً  الحاجات ترتيب وجاء. الدراسي التخصص لمتغير تبعاً  أيضاً 
 .االجتماعية اإلرشادية الحاجات ثـ النفسية, اإلرشادية الحاجات ثـ
 
 : مصر2009) حسن , السيد) دراسة-3

 في وجودي إرشادي برنامج  فاعمية ومدى الجامعة طالب من عينة لدى المدركة الحياة جودة : بعنوان
 . تنميتيا

 بيف الفروؽ إلى والتعرؼ الجامعة طبلب لدى المدَركة الحياة جودة مستوى إلى التعرؼ إلى ىدفت والتي
 االقتصادي بالمستوى لدييـ الحياة جودة ارتباط ومدى حياتيـ, بجودة الشعور مستوى في واإلناث الذكور

 جودة الجامعي, ومقياس الطالب عف عامة بيانات استمارة  باستخداـ وذلؾ. الطبلب ألسر واالجتماعي
 )عبد إعداد المصرية لؤلسرة واالجتماعي االقتصادي المستوى ومقياس الباحثة, إعداد مف المدركة الحياة
و أجريت الدراسة . الباحثة إعداد مف الوجودي اإلرشاد مبادئ عمى قائـ إرشادي الشخص( وبرنامج العزيز
 إلى النتائج وتوصمت  ,سوىاج بجامعة التربية كمية طبلب مف وطالبة طالباً  (562) مف مكونة عينة عمى
 بيف  دالة فروؽ وجود وعدـ, البحث عينة طبلب لدى المدركة الحياة جودة مستوى انخفاض: يمي ما

 مف كؿ بيف موجبةارتباطية  عبلقة دو جوو  الحياة, بجودة الشعور بمستوى يتعمؽ فيما واإلناث الذكور
 .المدركة الحياة جودة ومتغير لؤلسرة واالجتماعي االقتصادي المستوى  متغيري

 :مصر   2010 )شند,و   الوىاب عبد) دراسة-4

 .مصر في المراىقين األبناء من عينة لدى الذات وعالقتيا بفاعمية األسرية الحياة جودة : بعنوان

 عامة بصفة األسرية الحياة لجودة األبناء إدراؾ بيف العبلقة طبيعة إلى التعرؼ محاولة إلى ىدفت والتي
لىو , الجنسيف مف المراىقيف األبناء لدى الذات فاعمية عمى وتأثيرىا  الحياة جودة في الفروؽ اختبار ا 
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 إعداد مف األسرية الحياة جودة مقياس باستخداـ وذلؾ الجنس, لمتغير تبعاً  الذات وفاعمية األسرية
 (200) مف مكونة عينة عمى وأجريت الدراسة الباحثتيف, إعداد مف الذات فاعمية ومقياس الباحثتيف,

 ارتباطية عبلقة توجد: التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت. الثانوي األوؿ الصؼ طمبة مف وطالبة اً طالب
  األسرية الحياة جودة متغير في دالة فروؽ توجد, و الذات وفاعمية األسرية الحياة جودة بيف موجبة
  .اإلناث لصالح الفروؽ وىذه الجنس لمتغير تبعاً  المدركة الذات فاعمية ومتغير

 : فمسطين2010) الجندي, ) دراسة -5

 العميا األساسية المدارس في عقمياً  والمتفوقين الموىوبين لألطفال النفسية اإلرشادية الحاجات :بعنوان
  . فمسطين في الخميل محافظة في

 فو والمتفوق فو الموىوب األطفاؿ يحتاجيا التي النفسية اإلرشادية الحاجات إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت 
 الطالب, جنس الدراسي, الصؼ: التالية ممتغيراتل تبعاً  الحاجات ىذه في فروؽ وجود إلى والتعرؼ عقميًا,
 أعراض مف بنداً   (40)مف مكونة استبانة الباحث واستخدـ. األسرية التنشئة نوع االقتصادي, الوضع

 مف مكونة عينة عمى, وأجريت الدراسة الباحث إعداد مفعادًة  العينة أفراد يواجييا التي المشكبلت
 أىـ إفَ : التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت سنة, (16-12) بيف  أعمارىـ تتراوح وطفمة طفبلً    (145)
 حب تنمية كيفية وفي الحصص, مف الممؿ مواجية في تكمف عقمياً  والمتفوقيف الموىوبيف الطمبة حاجات

 األىؿ توقعات مواجية وفي ومواد, أدوات مف إليو يحتاجوف ما توفير وفي البيئة, واستكشاؼ االستطبلع
 اإلرشادية الحاجات درجات في فروؽ وجود إلى توصمت كما االختبارات, مف القمؽ مواجية وفي العالية,

 لمصؼ ووفقاً  الدالؿ, عمى القائمة التنشئة لصالح  األسرية التنشئة لنوع ووفقاً , اإلناث لصالح لمجنس وفقاً 
 والوضع السكف مكاف لمتغير تبعاً   اً فروق ىناؾ تكف لـ فيما  ,األعمى الصفوؼ في الطمبة لصالح الدراسي

 . لؤلسرة االقتصادي

 : العراق 2010) , صبحي) دراسة -6

 . الجمناستك درس في الطمبة لدى الدراسي اإلنجاز بدافع وعالقتيا اإلرشادية الحاجات :بعنوان
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 كمية في الطمبة لدى الدراسي نجازاإل بدافع وعبلقتيا اإلرشادية الحاجات إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه  ىدفت
 الدراسي اإلنجاز ومقياس  اإلرشادية الحاجات مقياس استخداـ وتـ .الجمناستؾ درس في الرياضية التربية
 إفة: التالي النتائج إلى  الدراسة وتوصمت وطالبة, طالباً  (170) مف مكونة عينة عمى الباحث إعداد مف

 صعوبات مف يعانوف الكمية طمبة أفّ  كما  ,العينة أفراد اىتماـ عمى حازت اإلرشادية الحاجات جميع
 واالقتصادية اإلدارية والجوانب االجتماعية العبلقات مستوى عمى الجمناستؾ درس في تواجييـ ومعوقات

 اإلرشادية )الحاجات الدراسة متغيرات في الجنسيف بيف فروؽ بينت الدراسة عدـ وجود كما والنفسية, 
 لئلنجاز  والدافع اإلرشادية الحاجات بيف موجبة ارتباطية عبلقة وجود أظيرت كما ,الدراسي( واإلنجاز
 .العينة أفراد لدى الدراسي

 :الجزائر 2011) حكيمة,) دراسة -7

 األولى السنة تالميذ لدى الدراسة عن والرضا النفسي بالتوافق وعالقتيا اإلرشادية الحاجات: بعنوان
 .الثانوي التعميم من

 النفسي والتوافؽ اإلرشادية الحاجات مف كؿ بيف االرتباطية العبلقة عف الكشؼ  إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عف والرضا اإلرشادية الحاجات وبيف أخرى, جية مف الدراسة عف والرضا النفسي التوافؽ وبيف ,جية مف

لى و , الدراسة  عف والرضا النفسي والتوافؽ اإلرشادية الحاجات في الجنسيف بيف الفروؽ إلى التعرؼا 
 ومقياس النفسي التوافؽ ومقياس الباحثة إعداد مف اإلرشادية الحاجات استبياف استخداـ وتـ. الدراسة
 في الثانوي التعميـ في األولى السنة مف وتمميذةذًا تممي(150) مف مكونة عينة عمى, الدراسة عف الرضا
 عبلقة توجد: التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت. بالوادي قمار ومقاطعة العاصمة الجزائر وسط مقاطعة
 عف والرضا النفسي التوافؽ بيف أيضاً  ارتباطية وعبلقة النفسي, والتوافؽ اإلرشادية الحاجات بيف ارتباطية
 في فروؽ توجد كما. الدراسة عف والرضا اإلرشادية الحاجات بيف ارتباطية عبلقة توجد ال بينما. الدراسة

 عف الرضا في وفروؽ, اإلناث لصالح واإلناث الذكور بيف النفسي التوافؽ وفي اإلرشادية الحاجات
 .الذكور لصالح واإلناث الذكور بيف الدراسة
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 :  األردن 2011) ,عيمبوني و حسونة أبو) دراسة -8

    .اإلرشادية وحاجاتيم إربد جامعة طمبة مشكالت:  بعنوان

 اإلرشادية, وحاجاتيـ األىمية إربد جامعة طمبة تواجو التي المشكبلت إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 (األكاديمي ,التحصيؿ االجتماعي النوع ,الدراسي المستوى ,الكمية) عمييـ التالية المتغيرات مف كؿ وتأثير
 طالباً  (534) مف عينة عمى تطبيقيا تـ و الجامعية المرحمة في لممشكبلت موني قائمة استخداـ وتـ

 النحو عمى بالترتيب متواترة جاءت الطمبة مشكبلت إفّ : التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت  .وطالبة
 والترفييي, االجتماعي النشاطو  الجامعية, لمحياة التدريس ومبلءمتيا وطرؽ المناىج مجاؿ: التالي

 وأخيراً  والنفسية, االنفعالية المشكبلت و الشخصية, العبلقاتو  واألسرة, البيتو  البدني, والنمو الصحةو 
 يعاني التي المشكبلت  مستوى في فروؽ وجود عدـ النتائج بينت كما , والمينية والمعيشية المالية الحالة
 (. األكاديمي التحصيؿ/االجتماعي النوع/الدراسي المستوى/ الكمية (:التالية لممتغيرات تعزى  الطمبة منيا

لى و  إيجابيًا, كاف اإلرشادية الخدمات مف الطمبة موقؼ أفّ  إلى توصمت كما  بحاجة يشعروف الطمبة أفّ ا 
 الدراسة. متغيرات اختبلؼ عمى المجاالت جميع في اإلرشادية الخدمات إلى

 : العراق 2011) الجبوري,) دراسة -9

 . بابل جامعة في الرياضية التربية كمية طالب لدى اإلرشادية الحاجات :بعنوان

 جامعة في الرياضية التربية كمية طبلب لدى اإلرشادية الحاجات إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 )دراسي مجاالت سبعة مف مؤلفة ثة, وىيالباح إعداد مف اإلرشادية الحاجات استبانة استخداـ وتـ, بابؿ

 (120) مف مكونة عينة عمى, وأجريت الدراسة  )ديني/ صحي/ اقتصادي/ جنسي / اجتماعي/ نفسي/
 أفراد لدى إشباعيا يتطمب إرشادية حاجة (38) وجود: التالية النتائج إلى الدراسة توصمتوقد  .طالباً 
 متعمقة إرشادية حاجات(9) الدراسي المجاؿ في ظير حيث  ,السبعة اإلرشادية المجاالت في وذلؾ العينة

 المجاؿ وفي, بالنشاطات المتعمقة والمشكبلت واالمتحانات الدراسة, ومشكبلت المدرسيف, مع بالعبلقات
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 االنفعاالت ضبط وصعوبة اليقظة وأحبلـ الذنب, مشاعر مف الطمبة ضيؽ حوؿ تدور حاجات(8) النفسي
 بعبلقات متعمقة حاجات (6) االجتماعي المجاؿ وفي, اآلخريف مقابمة عند والحساسية الخجؿ وشدة

 المجاؿ وفي, النشاطات في والمشاركة الذات, وضبط والتشاور التعاوف, وميارات باآلخريف الطالب
 بالمستوى متعمقة حاجات (4) االقتصادي المجاؿ وفي, الجنسية بالتوعية متعمقة حاجات (5) الجنسي
 والكسؿ الرياضية واإلصابات الصحية بالرعاية متعمقة حاجات (4) الصحي المجاؿ وفي, المعيشي
 .الدينية بالواجبات متعمقتاف جتافحا الديني المجاؿ وفي, الشيية وضعؼ والخموؿ

 
  : فمسطين2012) النواجحة , و الفرا) دراسة-11

 القدس بجامعة الدارسين لدى األكاديمي والتحصيل الحياة بجودة وعالقتو الوجداني الذكاء : بعنوان
  . التعميمية يونس خان بمنطقة المفتوحة

 لدى األكاديمي والتحصيؿ الحياة جودة وبيف الوجداني الذكاء بيف العبلقة إلى التعرؼ إلى ىدفت والتي
 مرتفعي الدارسيف درجات متوسطات بيف الفروؽ إلى والتعرؼ المفتوحة, القدس بجامعة الدارسيف
 الذكاء مقياس باستخداـ وذلؾ. الحياة جودة في األكاديمي التحصيؿ ومنخفضي  األكاديمي التحصيؿ
 ما معدؿ عمى الحصوؿ وتـ الباحثيف, إعداد مف الحياة جودة سومقيا الباحثَيف, إعداد مف الوجداني
 ودارسة دارس(300) مف مكونة عينة عمى المختمفة الدراسية المقررات امتحانات في الطمبة عميو حصؿ
  .المفتوحة( القدس )جامعة الرابع المستوى في

 الوجداني لمذكاء الكمية الدرجة بيف موجبة ارتباطية عبلقة توجد :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت
 األكاديمي لمتحصيؿ الكمية والدرجة الوجداني لمذكاء الكمية الدرجة بيف وكذلؾة, الحيا لجودة الكمية والدرجة

 التحصيؿ ومنخفضي األكاديمي التحصيؿ  مرتفعي بيف  الحياة جودة في فروؽ لوجود توصمت كما 
 .األكاديمي التحصيؿ مرتفعي لصالح األكاديمي

  

 



         

  
انصفحح 

42 

 

 
  

   العراق: (2112) الدليمي وآخرون,  دراسة -11

 .ن: تقدير الذات وعالقتو بجودة الحياة لطالبات جامعة بابلبعنوا

إلى الفروؽ في تقدير الذات وجودة الحياة بيف الصفوؼ الدراسية لدى طالبات جامعة  لمتعرؼ ىدفت والتي
 بابؿ, والتعرؼ إلى طبيعة العبلقة االرتباطية بيف تقدير الذات وجودة الحياة لدى طالبات العينة.

ياس ( وترجمة )سالـ الغنبوصي (, مق(Rosinbirgوذلؾ باستخداـ مقياس تقدير الذات مف إعداد روزنبيرج
( طالبة مف طالبات 82جودة الحياة مف إعداد)سالـ الغنبوصي(. وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 جامعة بابؿ.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود عبلقة ارتباطية قوية بيف تقدير الذات وجودة الحياة  لدى 

وتفوؽ طالبات الصؼ الرابع في كؿ مف طالبات العينة مف الصفيف الثالث والرابع في جامعة بابؿ. 
وعدـ وجود فروؽ معنوية بيف طالبات  ,وتقدير الذات مقارنة بطالبات الصؼ الثالث ,متغيري جودة الحياة

 والصؼ الثالث في متغيري تقدير الذات وجودة الحياة. ,الصؼ الثاني

 :  السعودية العربية المممكة(2013 الصقيو,) دراسة -12

 وعالقتيا الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة في  التربية كمية لطالبات اإلرشادية  الحاجات : بعنوان
  .الدراسي بالمستوى

  نورة األميرة جامعة في التربية كمية لطالبات اإلرشادية  الحاجات عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  
 اإلرشادية الحاجات مقياس استخداـب وذلؾ ,الدراسي بالمستوى وعبلقتيا الرياض في  الرحمف عبد بنت
 مف األربع السنوات جميع مف طالبة (160) مف مكونة عينة عمى تطبيقو تـقد و  ,الباحثة إعداد مف

 األكاديمي المجاؿ تصدر .التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت ,الكمية في الموجودة األقساـ مختمؼ
 حاجتيف النتائج وبينت .الطالبات لدى أىمية األكثر حاجاتو كانت حيث اإلرشادية الطالبات حاجات
 فروؽ جودو  عدـ إلى توصمت كما والواجبات, األعباء مف والتخفيؼ الدراسي, تحصيميف فيلتحس الماسة

لى الطالبات بيف األكاديمية الحاجات في  في األربعة المستويات بيف  االجتماعي المجاؿ في فروؽ, وا 
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 األولى السنة طالبات لصالح النفسي المجاؿ في فروؽ وجدت كذلؾ األولى, السنة طالبات لصالح الكمية
 .والرابعة

 :يةــنبــاألج اتـــــالدراس -ثانياً 

 :U S A (Dew& Huebner,1994) ديو وىيوبنر دراسة-1

 المراىقين نظر وجية من الحياة جودة :بعنوان

Adolescent's Perceived Quality Of Life 

 والنوع بالعمر تأثرىا ومدى, الطمبة لدى الحياة عف الرضا مستوى إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
     الحياة جودة مقياس باستخداـ وذلؾ, الذات ومفيـو لؤلسرة واالجتماعي االقتصادي والمستوى
(SLSS)والعاشر الثامف الصفوؼ مفطالبًا وطالبة  (222) مف مكونة عينة عمى, الشخصية ومقاييس 
 (15) أعمارىـ ومتوسط األمريكية, المتحدة بالواليات الشرقية الشمالية المنطقة مدارس مف عشر والثاني
 تقديراتوارتباط  الطمبة, لدى الحياة عف الرضا مستوى ارتفاع: التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت .عاماً 

 الحياة جودة عف الرضا في الفردية الفروؽ وكانت .آبائيـ بتقديرات حياتيـ عف رضاىـ بدرجة المراىقيف
 بدرجة لؤلسرة االقتصادي االجتماعي بالمستوى متأثرة كانت ولكنيا بالنوع, وال الزمني بالعمر متأثرة غير

 مفيـو متغير مف أكثر المراىؽ لدى الحياة عف بالرضا يتنبأ األسرية الذات مفيـو متغير وكاف متوسطة,
 والمتأخرة والمتوسطة المبكرة المراىقة لمراحؿ بالنسبة باألقراف المرتبطة الذات ومفيـو األكاديمية الذات
 .سواء حد عمى

 :  ىولندا (Theunissen et all., 1998 )ثونسن وآخرون دراسة-2

 . ىولندا في بالصحة المرتبطة الحياة جودة في الوالدين تقرير مقابل الطفل تقرير: بعنوان

The Proxy Problem : Child Report Versus Parent Report in Health Related 
Quality of Life Research 
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 الحياة جودة استبياف عمى الطفؿ وتقرير الوالديف تقرير بيف االتفاؽ مدى تقييـ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 مكونة عينة عمى(TACQOL ) الصحية الحياة لجودة استبياف باستخداـ وذلؾ,  ( HRQOL) الصحية

 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت. سنة (8-11) بيف أعمارىـ تراوحتطفؿ ىولندي   (1105) مف
 معامؿ بمغ حيث, الصحية الحياة جودة حوؿ األطفاؿ وتقارير الوالديف تقارير بيف يجابيإ ارتباط يوجد

 عمى واألطفاؿ الوالديف بيف االتفاؽ ويرتبط (0.01). الداللة مستوى عند (0.44-0.61)بيف االرتباط
 كما.الطبيب( وزيارة المؤقت, المرض العمر, )الجنس, التالية بالمتغيرات الصحية الحياة جودة مقياس
 )الشكاوى لممقياس التالية األبعاد يخص فيما والدييـ شكوى مف بكثير أقؿ األطفاؿ شكوى أف تبيف

 (.  اإليجابية والعواطؼ  ,المعرفي األداء الذاتي, االستقبلؿ الحركي, ,األداء الجسدية

 الوليات ( Thompson, Loesch & Seraphins,  2003) ثومسون وآخرون دراسة -3
  :األمريكية المتحدة

 .  اإلعدادية المرحمة في  المدرسة طمبة لدى اإلرشادية الحاجات لتقييم أداة تطوير :بعنوان

Development Of  an instrument to Assess the  Counseling  Needs 
Of  Elementary School students. 

 مقياس استخداـ وتـ. اإلعدادية المرحمة في  المدرسة طمبة لدى اإلرشادية الحاجات لتقييـ  الدراسة ىدفت
 االجتماعية / األكاديمية ) التالية المجاالت عمى ويحتوي الباحثيف إعداد مف لمطمبة اإلرشادية الحاجات

 اإلعدادية  المدارس طبلب مف وطالبة طالباً  (970) مف مكونة عينة عمى, وأجريت الدراسة الشخصية(/
 درجات  كانت: التالية النتائج إلى الدراسة األمريكية, وتوصمت المتحدة الواليات مف مختمفة مناطؽ مف

 في داللة ذات فروؽ وجدت كما, العينة أفراد بيف نسبياً  معتدلة مجاالتو في اإلرشاد إلى الحاجة
 في  الخامس الصؼ مستوى لصالح الدراسي الصؼ لمستوى تبعاً  العينة أفراد بيف اإلرشادية االحتياجات

 (.واالجتماعي )الشخصي المجاليف مف كؿ
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 : كولومبيا(Sawatzky , 2007) ساوتزكي دراسة-4

 .كندا و كولومبيا في المراىقين لدى العقمية بالصحة وعالقتيا الحياة جودة قياس:  بعنوان

The Measurement  of Quality of Life and  its  Relationship with  
Perceived  Health  Status in Adolescents 

 عاـ, بشكؿ العينة أفراد مف المراىقيف لدى الحياة جودة عف الرضا درجة قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .الذات( تقدير ,المدرسة ,المعيشية البيئة ,األصدقاء, )األسرة الحياة في ميمة مياديف بخمسة وعبلقتيا

لى  والبدنية العقمية الصحة حالة خبلؿ مف بيا والتنبؤ العامة الحياة جودة تفسير إمكانية إلى التعرؼ وا 
  وسمـ اإلقميمي, الصحي والمسح,  ( MSLSS) الحياة جودة مقياس باستخداـ وذلؾ ,لممراىقيف

(cantrils)  كولومبيا في مدرسة (49) في مراىقاً (8225) مف مكونة عينة عمى, وأجريت الدراسة 
 بيف  الحياة بجودة اإلحساس في التبايف وصؿ: التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت وكندا, البريطانية

 والبدنية النفسية الصحة بيف داللة وذ إيجابي ارتباط ويوجد (%76). إلى عامة بصورة العينة أفراد
 الخمسة المياديف مف ميداف كؿ في أخرى جية مف الحياة جودة عف المنخفض الرضا وبيف ,المنخفضة

 لممراىقيف النفسية الصحة خبلؿ مف يفسر األغمب عمى كاف الحياة جودة عف الرضا أف إلى توصمت كما
 األسرة متغير خبلؿ مف ويفسر , %42)بنسبة) الذاتي الرضا خبلؿ مف يفسر كما,  ( %30)بنسبة
 بيف االرتباط في الغالباف المتغيراف ىما األسرة عف والرضا الحياة عف الرضا وأف, ( %20) بنسبة

 وكؿ ,الخمسة الحياة مياديف أف كما, (%68) بنسبة البدنية والصحة,  (%45) بنسبة النفسية الصحة
 .المراىقيف حياة جودة في كبيرة بنسبة يـتس والبدنية النفسية الصحة مف

  : نيويورك (Barrell , 2009 ) بارل دراسة -5

 . المتوسطة المدرسة طبلب لدى  اإلرشادية الحاجات  :بعنواف

The Counseling   Needs  Of  Middle  School  Students. 
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 ىذه في العامميف المتوسطة, ودور المدرسة في لمطبلب اإلرشادية الحاجات معرفة  إلى الدراسة ىدفت 
 حوؿ  استبياف الباحث استخدـ(. واألكاديمية واالجتماعية )الشخصية االحتياجات ىذه تمبية في المدرسة
 في  اتوطالب بلبط (204) مف مكونة عينة عمى ( Lally & et ) إعداد مف اإلرشادية الحاجات
 الحاجات مجاالت أىمية في فروؽ وجود :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت ,الغربية نيويورؾ مدارس

 أدنى في الوظيفي الميني بالجانب المتعمقة اإلرشادية الحاجات كانت فقد  ,العينة أفراد لدى  اإلرشادية
 بيف نسبة األعمى ىي المجاؿ ىذا في اإلرشادية والحاجات األكاديمية المخاوؼ كانت كما, مستوى

 في فروؽ وجدت كما والعاطفية, واالجتماعية الشخصية المجاالت مييات ,األربعة اإلرشادية المجاالت
 واالجتماعية( )الشخصية المجاالت في اإلرشادية الحاجات كانت حيث الجنسيف بيف  اإلرشادية الحاجات

 .اإلناث لدى أعمى واألكاديمية( )العاطفية المجاالت حاجات كانت بينما  ,الذكور لدى أعمى

  : الباكستان (Dogar , 2011) دوكار دراسة -6

  .والتوجييية اإلرشادية الطمبة حاجات تقييم :بعنوان

Need  Assessment  OF Students Guidance And Counseling. 

 الىور, مدينة في الثانوية المدارس طالبات لدى اإلرشادية الحاجات دراسة  إلى الدراسة ىذه ىدفت
 إعداد مف الثانوية المرحمة لطمبة (NAQ) اإلرشادية الحاجات تقييـ استبانة الباحث استخدـ . والباكستاف
 , العاطفيةو , االجتماعيةو  المينية,و  ,التربوية )المشكبلت الحاجات مف مجاالت خمسة وتضمنت الباحث,

 مدارس خمس مف والعاشر التاسع الصؼ مف طالبة (60) مف مكونة عينة عمى التطبيؽ وتـ ,والسموكية(
 لدييف الثانوية الصفوؼ في الفتيات إفّ  :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت الىور, مدينة في ثانوية

  الميني االختيار حاجات: التالي الترتيب بحسب مرتبة المجاالت كافة في وحاجات مشكبلت
 %25) )بنسبة ةاالجتماعي الحاجات مييا, ت( ( %40بنسبة ةالعاطفي الحاجات بعدىا ثـ, ( %45)بنسبة,

 . ( %15) بنسبة التربوي المجاؿ ثـ,  ( %20) بنسبة  ةالسموكي الحاجات ثـ,  
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 :الصين  (Liu et all.,2015)ليو وآخرون دراسة-7

 )حسن والرفاىية المدرسي الجتماعي الدعم بين العالقة في والنوع العمر في الفروق: بعنوان
 .الطالب لدى المدرسة في ةالحال(الشخصي

Age And Gender Difference in The Relation Between School-Related 
Social Support And Subjective Well-Being in School Among Student's 

 المدرسي االجتماعي الدعـ بيف العبلقة في والنوع العمر في الفروؽ مف التحقؽ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الحياة جودة في التطورية االختبلفات إلى والتعرؼ, (SWB) لمطمبة المدرسة في الشخصية والرفاىية
 ومقياس, (ASSS) والمراىقيف لؤلطفاؿ االجتماعي الدعـ مقياس باستخداـ وذلؾ, المدرسة في الشخصية
 طالباً  (2158) مف مكونة عينة عمى وذلؾ,  (BASWBSS) ,لممراىؽ المدرسية الشخصية الرفاىية
 وتوصمت. الصيف جنوب في عشر الحادي المستوى حتى الرابع المستوى ذات الصفوؼ مف وطالبة
 الحاؿ وجودة بالرفاىية الشعور مف أدنى مستويات سناً  األكبر الطبلب أظير: التالية النتائج إلى الدراسة

 الرضا مف أعمى مستوى اإلناث أظيرت بينما, سناً  األصغر بالطبلب مقارنة المدرسة في الشخصية
 مف المقدـ االجتماعي الدعـ مف كؿ بيف دالة عبلقة وجود تبيف كما, العينة أفراد مف بالذكور مقارنة
 الحاؿ جودة عف بالرضا الشعور وبيف جية مف الصؼ في الزمبلء مف المقدـ االجتماعي والدعـ المعمـ

 المدرسة. في )الرفاىية(الشخصية

 الدراسات السابقة:التعقيب عمى 

مع  لدراسات السابقة التي تناولت أحد متغيرات الدراسة دوف عبلقتوتضمنت الدراسة الحالية عددًا مف ا
 وذلؾ لعدـ توفر الدراسات السابقة التي تتناوؿ  العبلقة بيف متغيري الدراسة الحالية., المتغير اآلخر

ثراء المعمومات النظرية حوؿ متغيرات  وتمت االستفادة مف ىذه الدراسات في إعداد مقاييس الدراسة وا 
ومف خبلؿ عرض الدراسات  ات والتعرؼ إلى أىمية ىذه المتغيرات وتفسير نتائج ىذه الدراسة. الدراس

 يمكف الوقوؼ عمى مدى اتفاقيا أو اختبلفيا مع الدراسة الحالية: ه الدراسةالسابقة في ىذ
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إلى دراسة  تباينت الدراسات السابقة في تناوليا لمتغير جودة الحياة تبعًا ألىداؼ الدارسيف, فمنيا ما ىدؼ
أو عبلقتيا  ,2012) ,النواجحة, )الفرا األكاديمي والتحصيؿ الوجداني بالذكاءجودة الحياة وعبلقتيا 

  النفسية بالصحة, أو عبلقتيا 2009) ,حسف )السيد لؤلسر واالجتماعي االقتصادي بالمستوى
(Sawatzky , 2007) أو عبلقتيا بالدعـ  2010) شند,,  الوىاب )عبد الذات , أو عبلقتيا بفاعمية ,

أما بالنسبة لمتغير الحاجات اإلرشادية فقد تناولتو الدراسات  .(Liu et all.,2015)االجتماعي والمدرسي 
 الطمبة , أو عبلقتيا بمشكبلت 2013))الصقيو, الدراسي المستوىبمف حيث عبلقة الحاجات اإلرشادية 

 وأ, 2011),  وعيمبوني حسونة أبو (األكاديمي والتحصيؿ االجتماعي والنوع الدراسي والمستوى والكمية
,  2010) )صبحي, الدراسي لئلنجاز بالدافع , أو عبلقتيا2010))صبحي,  والجنس السف متغيرات

 و 2010) , الجندي (األسرية التنشئة نوع ,االقتصادي, الوضعو  الجنس,و  ,الدراسي والصؼأ
(Thompson, Loesch & Seraphins ,2003 ) الغماري الدراسي والتخصص الجنسأو عبلقتيا ب( 

 2011).)حكيمة, والجنس الدراسة عف والرضا النفسي التوافؽ أو عبلقتيا بمتغيرات, ( 2008 ,الطائي,
كما اختمفت بعض الدراسات عف الدراسة الحالية بتطبيؽ دراستيا عمى اإلناث فقط كدراسة 

(.بينما اتفقت مع بقية الدراسات في 2012وآخروف,(, و)الدليمي Dogar,2011(, و)2013)الصقيو,
( 2010شند,, )عبد الوىاب وتشابيت كؿ مف الدراسات التالية: تناوليا كبل الجنسيف في التطبيؽ.

( Dogar,2011)( ودراسة 2011)حكيمة, ودراسة Dew &Huebner,1994)ودراسة)
طمبة المرحمة الثانوية والمراىقيف في تناوليا ل .(Liu et all.,2015)( ودراسة2010ودراسة)الجندي,
 بينما اختمفت بقية الدراسات عف الدراسة الحالية في تناوليا طمبة الجامعة كعينة لمدراسة. .كعينة لمدراسة

( عف الدراسة الحالية في نتيجتيا التي توصمت فييا النخفاض 2009واختمفت دراسة )السيد حسف,
في ارتفاع مستوى  Dew &Huebner,1994))أيضًا دراسةمستوى جودة الحياة لدى العينة. واختمفت 

وتشابيت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية بدراسة ترتيب الحاجات الرضا عف جودة الحياة. 
)أبو حسونة , ( وBarrel,2009)( وDogar,2011)اإلرشادية لدى أفراد العينة حسب األولوية كدراسة 

ووجود فروؽ في  .(2008)الغماري ,الطائي,و (2011و )الصقيو,(2011(و )الجبوري,2011عيمبوني,
وتشابيت مع  نتيجة الدراسة الحالية  .(2010شند, ,جودة الحياة لصالح اإلناث كدراسة) عبد الوىاب
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( ودراسة )أبو 2008,الطائي, بعدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الحاجات اإلرشادية كدراسة )الغماري
(,  بينما اختمفت بعض الدراسات مع نتيجة الدراسة 2010( ودراسة )صبحي, 2011حسونة ,عيمبوني,

( 2010الحالية بوجود فروؽ في الحاجات اإلرشادية لصالح اإلناث كدراسة)الجندي,
 (.2011ودراسة)حكيمة,

  
 :بــ الدراسات السابقةعن الدراسة الحالية تميزت 

 تتناوؿ العبلقة بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية. -عمى حد عمـ الباحثة–إنيا أوؿ دراسة محمية  -1

ناث(  -2 ومتغير اإلقامة) مقيـ/  المتغيرات التي تناولتيا الدراسة, فقد تناولت متغير الجنس)ذكور وا 
الفروؽ بيف أفراد العينة تبعًا حيث لـ تدرس أي مف الدراسات السابقة المتوفرة في ىذه الدراسة  وافد(, 

 لمتغير اإلقامة. 
 بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية. سمبية إظيار النتائج لوجود عبلقة  -3

العينة التي تناولتيا الدراسة, حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية مف بينيـ  -4
 ة.( مف الطمبة الوافديف مف خارج المحافظ101)
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ىالرابع الغصل

  وإجراءاتؼا الدرادظ منؼجوظ

 

 .الدرادظ منؼج :أواًل

ى.للدرادظ األصلي المجتمع :ثانوًا

 األدادوظ.ىالدرادظ رونظى:ثالثًا

ى.رونظىالدرادظىالدوكومتروظى:رابطًا

ى.الدرادظ أدوات:ىىخامدًا

ى.الصطوباتىالتيىواجؼتىالباحثظ :داددًا

ىاإلحصائوظىالمدتخدمظ.دابطًا:ىاألدالوبى
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  : الدراسة منيج أوًل:

 المرحمة طمبة لدى اإلرشادية الحاجات ومستوى الحياة جودة مستوى معرفة إلى الحالية الدراسة تسعى
 طبيعة اقتضت وبذلؾ .اإلرشادية والحاجات الحياة جودة بيف االرتباطية العبلقة تحديد ثـ ومف ,الثانوية
 الضرورية بالمعمومات تزويدنا عمى لقدرتو وذلؾ ,التحميمي الوصفي المنيج عمى االعتماد الدراسة ىذه

 ييدؼ إذ " لمبحث. المرجوة األىداؼ تحقؽ أف يمكف التي النتائج إلى الوصوؿ بيدؼ وتفسيرىا وتحميميا
 وتحديد الظواىر ىذه المدروسة, ووصؼ الظواىر حوؿ البيانات جمع إلى التحميمي الوصفي المنيج

 عمى اإلجابة أو الفروض اختبار بغرض البيانات وتحميؿ وتقسيـ, دقيقاً  كمياً  أو كيفياً  تحديداً  خصائصيا
  (.126ص ,  2000 ابراىيـ," (العينة ألفراد الراىنة الحالة أو بالظاىرة تتعمؽ التي التساؤالت

 مجتمع الدراسة:  ثانيًا: 

المرحمة الثانوية العامة في مدينة السويداء والبالغ شمؿ مجتمع الدراسة جميع طبلب وطالبات 
مديرية اإلحصاء التابعة حسب إحصائية  2016 /2015لمعاـ الدراسي  وطالبة اً ( طالب4514عددىـ)

 .(1رقـ ) الجدوؿ كما ىو مبيف في موزعيف ,لمديرية التربية في محافظة السويداء

  دراسةللالمجتمع األصلً أفراد  ( توزع 1)رقم  الجدول

 انعذد المجتمع األصلً للدراسة

 4666 مونذكور  مقٌ نوالجنس/ مقٌم

 9595 اتإناث مقٌم

 1143 ن ككلوالطلبة المقٌم

 11 ونذكور وافد نووافد/الجنس 

 55 اتإناث وافد

 404 ن ككلوالطلبة الوافد

 4514 المجتمع ككل
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 يفمقيموطالبة توزعوا بيف  اً ( طالب4514المجتمع األصمي لمدراسة بمغ ) عدد أفراد فَّ أالجدوؿ يتبيف مف 
 (. 101بمغ عددىـ) يفوافدو ( 4413بمغ عددىـ)

 المجتمع األصلً للدراسة 

 

 ( 2)رلى  انشكم

 

 عينة الدراسة:: لثاً ثا

وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية العامة في محافظة السويداء لمعاـ  اً ( طالب321بمغ عدد أفراد العينة )
لجأت  قد%( باالعتماد عمى الطريقة العشوائية الطبقية, و 5, حيث بمغت نسبتيـ) 2015/2016الدراسي 
قاعدة واحدة لمحصوؿ عمى عينة كافية تمثؿ مجتمع البحث  إلى ىذه الطريقة بسبب عدـ وجود الباحثة

أف اختيار العينة يتأثر بالعوامؿ والشروط الخاصة بطبيعة البحث والغرض منو. ووفقًا لذلؾ األصمي, كما 
عدت العينة عشوائية عمى أساس أف يكوف ىناؾ فرص متكافئة أماـ كؿ أفراد المجتمع األصمي لمظيور 
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بقة وطبقية عمى أساس تقسيـ مجتمع البحث األصمي لعدد مف الطبقات كي يسحب مف كؿ ط ,في العينة
  لطبقة إلى المجتمع األصمي.اعدد محدد مف األفراد يتبلءـ مع نسبة أفراد 

بحيث يحدد الباحث عدد أفراد  ," يتـ اختيار العينة الطبقية في حاؿ ضـ المجتمع طبقات أو فئات متعددة
كؿ طبقة في العينة بنسبة وجود كؿ طبقة في المجتمع األصمي, ويتـ اختيار أفراد كؿ طبقة بشكؿ 

 (.95,ص2003)دياب, شوائي"ع

اإلقامة) مقيـ,  وفؽ متغيري الجنس )ذكور, إناث( ووبموجب ذلؾ تـ  تصنيؼ أفراد العينة إلى طبقات 
 وافد(.

( مدارس 10) االعامة في محافظة السويداء وعددىالمدارس الثانوية  أخذ العينة مفوقد قامت الباحثة ب
واعتمدت الباحثة الطمبة والطالبات  ,العامة الخاصة بالعينةالمدارس الثانوية  (2ويبيف الممحؽ رقـ )

( في ىذه المدارس. وتـ 101الوافديف جميعيـ مف كؿ مدرسة كعينة أساسية لمدراسة لقمة عددىـ البالغ )
سحب عينة الطمبة المقيميف في المحافظة بالتوجو إلى الشعب المتوفرة في المدارس الثانوية العامة  

-1االستبانات الخاصة بالبحث, واختيار أرقاـ  الطمبة الفردية مف قوائـ التفقد عمى النحو التالي ) لتوزيع 
( 4413........(  مف المجتمع األصمي الخاص بالطمبة المقيميف والبالغ عددىـ )- 11 -3-5-7-9

( 2يوضح الجدوؿ )وطالبة مقيميف. و  اً ( طالب220حيث بمغ حجـ العينة ) , %(5وطالبة, وبنسبة ) اً طالب
 توزع عينة الدراسة وفؽ متغيري الجنس واإلقامة ونسبتيـ مف المجتمع األصمي.

 عٌنة الدراسة ونسبتهم من المجتمع األصلًأفراد توزع  (2)رقم الجدول

من المجتمع  النسبة المئوٌة العدد عٌنة الطلبة والطالبات المقٌمٌن 
 األصلً للبحث

 %5 75 ٌىركىر  يمًُ ٌىانجُص/ يمًُ

 %5 495 اخإَاث يمًُ

 %5 990 ٌ ككمىانطهثح انًمًُ

 %400 11 ركىر وافذوٌ ٌ وافذوانجُص/ 

 %400 55 إَاث  وافذاخ

 %400 404 ٌ ككم انطهثح انىافذو
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 عٌنة الطلبة المقٌمٌن وفق متغٌر الجنس

 

 (3الشكل رقم )

 :السيكومترية دراسةعينة ال :رابعاً 

مف  (15) ,وطالبة اً ( طالب30مكونة مف )األساسية قامت الباحثة بسحب عينة دراسة إلى جانب عينة ال
مقاييس   تطبيؽ تـ والسويداء.  محافظة في العاـ الثانوي التعميـ طمبة مف ناثمف اإل (15) ذكور,ال

 عمى عرضيا بعدعمى الطمبة  النيائية بالصورة اإلرشادية الحاجات مقياسو  الحياة, جودة مقياس: البحث
 الدراسة. مقاييس وثبات صدؽ مف التأكد إلى الباحثة وسعت المحكميف,

  :الدراسة أدوات :خامساً 

  :الثانوية المرحمة لطمبة الحياة جودةمقياس : األولى األداة

 طمبة مع يتناسب بما الحياة جودة لقياس مقياس الباحثة أعدت  السابقة المقاييس عمى االطبلع بعد
 :ىيوىذه المقاييس , الثانوية المرحمة
 2014). ,الكنج )أحمد الحياة جودة مقياس •
 2006). كاظـ, عمي و منسي )محمد الحياة جودة مقياس •
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 2010). الجمالي, وفوزية محمود الحياة)ىويدة جودة مقياس •

 :الحياة جودةمقياس  وصف •

  :التالي النحو عمى رئيسية أبعاد ثبلثة عمى موزعة بنداً  (38) مف مقياسال تكوفي

يقيس ىذا البعد مدى نجاح األفراد, ورضاىـ في حياتيـ الخاصة : النفسية الحياة جودة قياسبندًا ل (16)  
  .والشخصية

يقيس ىذا البعد مدى نجاح األفراد في حياتيـ االجتماعية : االجتماعية الحياة جودة لقياس بنداً  (13) 
  .العامة واألسرية

يقيس ىذا البعد مدى نجاح األفراد في حياتيـ المدرسية  :المدرسية الحياة جودة لقياس بنود (8) 
   . والتحصيمية وعبلقاتيـ داخؿ المدرسة.

 موافؽ موافؽ, بشدة, )موافؽ وىي )ليكرت( لئلجابة بدائؿ خمسة خبلؿ مف البنود ىذه عمى اإلجابة وتتـ
  .(بشدة موافؽ غير موافؽ, غير ما, حد إلى

 :ُبعد لكؿ العبارات وأرقاـ المقياس  أبعاد( يبيف 3رقـ ) والجدوؿ

  انحُاج جىدج يمُاش  أتعــــادانثُىد عهً  تىزع( 3انجذول رلى )

  انعثـــــــــــــــــــــــــــاراخ انثُعــــــــــــــذ

 16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1  النفسية الحياة جودة
 29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17  االجتماعية الحياة جودة
 38-37-36-35-34-33-32-31-30  مدرسيةال الحياة جودة

 

 :  مقياستصحيح ال
( موافؽ بشدة, 5بإعطاء درجة لكؿ بديؿ إجابة مف بدائؿ اإلجابة الخمسة كما يمي: ) مقياسصحح اليُ 
موافؽ بشدة, وتعكس ىذه الدرجات في ( غير 1( غير موافؽ, )2( موافؽ إلى حد ما, )3( موافؽ,)4)

( غير موافؽ, 4( موافؽ إلى حد ما, )3( موافؽ, )2( موافؽ بشدة,)1حالة العبارات السمبية كما يمي: )
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جودة الحياة  مقياسيجابية في ( العبارات السمبية  واإل4ويوضح الجدوؿ رقـ )( غير موافؽ بشدة. 5)
 عمى بدائؿ اإلجابة: ( توزع الدرجات5.بينما يوضح الجدوؿ رقـ )

 

 جىدج انحُاج يمُاش انعثاراخ اإلَجاتُح وانطهثُح فٍ تىزع انثُىد عهً ( 4انجذول رلى )

 

 اإلَجاتُح انعثاراخ 

 

1- 2 -8 -9 -10 - 11-15 - 16-19 -20-24-25-28 -26-30-31-32-33 – 35-35-

36 

 36 – 34- 29- 27--23- 22- 21- 18- 17-  13-14-12 - 7-6-5  - 4-3 انعثاراخ انطهثُح

 

 جودة الحٌاة مقٌاس بدائل اإلجابة فً ع درجات اإلجابة على توز( 5الجدول رقم )

 

انعثــــــاراخ 

 اإلَجــــاتُح

يىافك إنً حذ  يىافك يىافك تشذج اإلجاتح

 يا

غُر  غُر يىافك 

يىافك 

 تشذج

 1 2 3 4 5 ذرجحان

 

 انعثـــــاراخ

 انطهثُـــح

 

 

يىافك إنً حذ  يىافك  يىافك تشذج   اإلجاتح 

 يا 

غُر يىافك  غُر يىافك 

 تشذج  

 5 4 3 2 1  انذرجح 

 
ويتـ التصحيح عف طريؽ جمع درجات الفرد عمى المقياس ككؿ بجمع درجات كؿ بعد مف األبعاد 

 المكونة ليا عمى النحو التالي:
كميا الدرجات تبعًا لطبيعة كؿ بند )سمبية أو إيجابية(  مقياس: تعطى بنود المقياسعمى ال الدرجة الكمية

 .عمى الدرجة الكمية عمى المقياس ويتـ جمع ىذه الدرجات معًا فنحصؿ

الحد  وىو(190) =5 ×38( وىو الحد األدنى , و38=)38×1بيف  مقياستتراوح درجة الطالب عمى الو 
 األعمى.
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 جودة الحياة: الخصائص السيكومترية لمقياس

 جودة الحياة:مقياس صدق  -1
جودة الحياة وىي: صدؽ المحتوى,  مقياسف مف طرائؽ التأكد مف صدؽ استخدمت الباحثة طريقتي

 والصدؽ بطريقة االتساؽ الداخمي.

 جودة الحياة)الصدق الظاىري لممحكمين(: مقياسصدق المحتوى ل -1-1
طريقة المقياس الصادؽ يقيس ما وضع لقياسو, ومف أىـ الطرائؽ المستخدمة لقياس صدؽ المقاييس  إفَّ  

 صدؽ المحتوى الذي يقصد بو مدى قدرة المقياس عمى تمثيؿ المحتوى المراد دراستو
 (.143,ص2006)ميخائيؿ,

كثر الطرائؽ في ىذه الدراسة ىو نوع مف أنواع الصدؽ الظاىري لممحكميف, وىو أصدؽ المحتوى و  
براء استخدامًا خاصًة في المقاييس التي يراد معرفة صدؽ مضمونيا, لذلؾ عرضت أداة الدراسة عمى الخ

( يبيف أسماء السادة 1جامعة دمشؽ )الممحؽ رقـ )في كمية التربية  التربوييف مف أساتذة ومدرسي
وتـ التأكد مف أف عبارات االختبار تقيس ما وضعت لقياسو, وذلؾ بعد إجراء التعديبلت التي المحكميف(, 

خراجو في صورتو مقياسفي ضوئيا تـ تعديؿ بنود الوضعيا المحكموف والتي  النيائية وأصبحت  وا 
ف تـ حذؼ صالحة لقياس ما وضعت ألجمو. وبناًء عمى أراء ومقترحات ومبلحظات السادة المحكمي

 جودة الحياة وىي: مقياسالعبارات مف  بعض

 .أجيد إدارة مسؤوليات الحياة اليومية -
 .أشعر أنو لـ يعد ىناؾ أىداؼ ألنجزىا في الحياة بعد -
  .العالـ معقد جدًا بالنسبة لي -
  .يغدو العالـ مكانًا أفضؿ لكؿ الناس -

 بينما تـ إدخاؿ التعديبلت عمى العبارات التالية: 
)أحب معظـ صفات شخصيتي(_ ) أنا راض  عف طريقة تعاممي مع أحداث حياتي( _)أنا لست واحدًا   

لي (_ صعب ومحبط الحفاظ عمى عبلقات مقربة أمر  إفّ ) مف الذيف يعيشوف بدوف ىدؼ في الحياة( _
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(_ )أرى أف الحياة عممية مستمرة مف التعمـ والنمو والتغير( ) أتحمؿ مسؤولية الموقؼ الذي أواجيو
_)أعتقد أنو مف الميـ اكتساب خبرات جديدة تتحدى قدراتي( _) يصفني الناس بأنني إنساف معطاء  
ومستعد لمشاركة وقتي مع اآلخريف(_) لقد تخميت عف محاولة إحداث تغييرات كبيرة في حياتي (_ )لـ 

ًا وليس مف ومقربة مف الناس اآلخريف( _) أقيـ نفسي مف خبلؿ ما أعتقده ميميكف لي عبلقات موثوقة 
( يَّ _ )أشعر بالتباعد بيني وبيف والدف(_)ال أشعر باالنتماء إلى أي مجموعة ( و خبلؿ ما يعتقده اآلخر 

_) لدي شيء قيـ يمكف أف أقدمو  لمعالـ (_ )أشعر أنني مقرب لمناس اآلخريف في مجتمعي( _)نشاطاتي 
راضياف  يَّ أشعر أف والد ) -(ال يحرز أي تقدـ  اليومية ال تقدـ شيئًا ذا قيمة لمجتمعي(_) المجتمع

عني( _ ) مجتمعي مصدر لمراحة( _ ) أحاوؿ أف أفكر وأفيـ ما الذي يمكف أف يحدث في البمد الذي 
قوـ بواجباتي أعيش فيو(_  ) المجتمع ال يقدـ تحصينات ألشخاص مثمي(_ ) أشعر بالسعادة عندما أ

 ونشاطاتي المدرسية مع زمبلئي (_) المدرسوف يرحبوف بي ويجيبوف عف تساؤالتي  في المدرسة(. 
و (, جودة الحياة والتعديبلت المدخمة عمى كؿ بند مقياس( )يوضح الصورة األولية ل3الممحؽ رقـ )
 جودة الحياة (. مقياسيوضح الصورة النيائية ل( )4الممحؽ رقـ )

 
 االتطاق انذاخهٍ نثُىد يمُاش جىدج انحُاج:صذق  -1-2

 

  ممقياس. حيثلمتأكد مف الصدؽ البنيوي ل معامل الرتباط بيرسون لالتساق الداخمي تى اضتخذاو   
( 30)أفرادىا عددىا عية مف خارج العينة األصمية بمغقامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى عينة استطبل

بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب معامبلت االتساؽ الداخمي بيف ثـ قامت الباحثة , وطالبة اً طالب
  .كؿ بند والدرجة الكمية وبيف البنود أنفسيا وارتباط المحاور مع بعضيا البعض

يشير  ما (,0.01)ارتباط بيرسوف لجميع البنود دالة عند مستوى الداللة تمعامبلوتوصمت النتائج إلى أفَّ 
جودة الحياة مع بعضيا البعض وبالتالي مناسبة ىذا االتساؽ ألغراض  مقياسإلى اتساؽ داخمي بيف بنود 

 الدراسة.
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 ( َىضح يعايالخ ارتثاط انثُىد تانذرجح انكهُح.6انجذول رلى )

 ر انثُذ ر انثُذ ر انثُذ ر انثُذ

4 767**. 44 706**. 94 657**. 34 546**. 

9 761**. 49 117*. 99 573**. 39 440**. 

3 565**. 43 739**. 93 790**. 33 679**. 

1 503**. 41 503**. 91 475**. 31 533**. 

5 565**. 45 547**. 95 677**. 35 564**. 

4 555**. 44 679**. 94 454**. 34 465**. 

5 554**. 45 671**. 95 546**. 35 664**. 

6 754**. 46 605**. 96 797**. 36 643**. 

7 769**. 47 504**. 97 544**.  

40 749**. 90 536**. 30 797**. 

         0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01لة **عند مستوى الدال

 دالة عند مستوى اؿ بالدرجة الكمية  ارتباط بيرسوف لجميع البنود تمعامبل أفَّ ( 6يبلحظ مف الجدوؿ رقـ)
جودة  مقياس  يشير إلى اتساؽ داخمي مناسب ألغراض البحث بيف بنود ما (,0.05)و  (0.01)داللة

لممحاور مع بعضيا البعض ومع  أفَّ معامؿ ارتباط بيرسوفوتوصمت إلى  .ممقياسلالحياة والدرجة الكمية 
, دراسةاتساؽ داخمي مناسب ألغراض ال مما يشير إلى 0.01) )دالة عند مستوى الداللة الدرجة الكمية 

 .مقياسؽ بو, وىو دليؿ عمى صدؽ الؿ ارتباط يمكف الوثو وىو معام

 جودة الحياة:مقياس ثبات  -2
 طريقة اإلعادة: -2-1

ى عم مقياسقة اإلعادة وذلؾ بتطبيؽ الجودة الحياة قامت الباحثة باستخداـ طري مقياسلمتأكد مف ثبات 
ثـ بإعادة تطبيؽ  2015/ 20/10وطالبة, وذلؾ في  اً ( طالب30)أفرادىا  العينة المستيدفة والبالغ عدد

ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط  .4/11/2015في بعد مرور أسبوعيف أي عمى العينة ذاتيا  المقياس
كما ىو  مقياسجة الكمية ووفؽ كؿ محور لمبالدر  تطبيقيفجات إجابات الطبلب في كبل البيرسوف بيف در 

 (.7موضح في الجدوؿ)
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فٍ انًرج األونً وانثاَُح  ًمُاشٌ تٍُ درجاخ انطالب عهً انىضح يعايالخ االرتثاط تُرضى( 7َانجذول رلى )

 تانذرجح انكهُح ووفك كم يحىر

 يعايم االرتثاط تُرضىٌ جىدج انحُاجيمُاش 

ح )جىدج انحُاج(  .**755 انذرجح انكهُِّ

 .**799 انًحىر األول)جىدج انحُاج انُفطُح(

 .**795 االجتًاعُح( انًحىر انثاٍَ)جىدج انحُاج

 .**745 انًحىر انثانج)جىدج انحُاج انًذرضُح(

               0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة  

 

الدرجة الكمية  بيف درجات التطبيقيف قد بمغ في معامؿ االرتباط بيرسوف ( أفَّ 7)رقـ مف الجدوؿ يتبيف
لمحور , وبمغ في ا.**(927لمحور الثاني), وبمغ في ا.**(922)وؿلمحور األبمغ في او  ,.**(975)

باط بيف ما يشير إلى درجة مناسبة مف االرت ,دالة إحصائياً معامبلت  .**(, وجميعيا915الثالث )
رجة ثبات مناسبة ما يشير إلى د ,جودة الحياة في المرة األولى والثانية مقياسدرجات الطبلب عمى 

 بشكؿ نيائي. مقياسلتطبيؽ ال

 جودة الحياة: مقياسطريقة التجزئة النصفيَّة لالثبات ب -2-2
لبنود االستبانة بالدرجة   طريقة التجزئة النصفيَّة استخدمت الباحثة  جودة الحياة مقياسلمتأكُّد مف ثبات 

ح ذلؾ الجدوؿ  (:8)رقـ  الكمِّية ووفؽ كؿ محور مف خبلؿ معامؿ الثبات سبيرماف براوف, ويوضِّ

جىدج انحُاج تانذرجح انكهُِّح ووفك كم يمُاش ثُىد انتجسئح انُصفَُّح نيعايالخ انثثاخ ت( َىضح 8انجذول رلى)

 يحىر وفك يعايم ضثُرياٌ تراوٌ.

 ضثُرياٌ تراوٌ -انتجسئح انُصفَُّح  يمُاش جىدج انحُاج

ح )جىدج انحُاج(  942. انذرجح انكهُِّ

 606. انًحىر األول)جىدج انحُاج انُفطُح(

 733. انًحىر انثاٍَ)جىدج انحُاج االجتًاعُح(

 946. انًحىر انثانج)جىدج انحُاج انًذرضُح(
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 )وؿ تساويولممحور األ(, .942)كمية تساوي ال( أفَّ قيمة معامؿ سبيرماف لمدرجة 8يبلحظ مف الجدوؿ)
ما يشير إلى ثبات  ,, وجميعيا قيـ مرتفعة(.946)ولممحور الثالث (, .733)ولممحور الثاني (, .606
 .جودة الحياة وصبلحيتيا لمتطبيؽ النيائي مقياسبنود 

 لفا كرونباخ:أالثبات باستخدام معادلة  -2-3

عمى  مقياساخ قامت الباحثة بتطبيؽ اللمتأكُّد مف ثبات استبانة جودة الحياة بطريقة معادلة ألفا كرونب
, ثـ تَـّ حساب نتائج ثبات األداة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ ( طالبًا وطالبة30)العيِّنة السابقة المستيدفة

 (.9)رقـ, فكانت النتيجة كما ىو موضَّح في الجدوؿ مقياسووفؽ كؿ محور مف محاور ال بالدرجة الكمية

ح َتائج انثثاخ تًعادنح أنفا كروَثاخ تانذرجح انكهُح9انجذول  رلى )  انًمُاشووفك كم يحىر يٍ يحاور  ( َىضِّ

 أنفا كروَثاخ جىدج انحُاجيمُاش 

ح )جىدج انحُاج(  .715 انذرجح انكهُِّ

 .669 انًحىر األول)جىدج انحُاج انُفطُح(

 .409 انًحىر انثاٍَ)جىدج انحُاج االجتًاعُح(

 .673 انًحىر انثانج)جىدج انحُاج انًذرضُح(

 

 ,.(882.(, ولممحور األوؿ)947لمدرجة كميَّة تساوي)  ( أفَّ قيمة معامؿ كرونباخ9يبلحظ مف الجدوؿ)
 مقياسما يشير إلى تمتُّع بنود وجميعيا  قيـ مرتفعة,  ,.(893ولممحور الثالث), .(602ولممحور الثاني)

 جودة الحياة بدرجة ثبات عالية ومناسبة ألغراض الدراسة.
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 :لطمبة المرحمة الثانوية الحاجات اإلرشادية مقياس الثانية:األداة 

لقياس الحاجات اإلرشادية بما  بعد االطبلع عمى األدبيات والمقاييس السابقة أعدت الباحثة مقياس 
تـ الحصوؿ عمى عبارات المقياس مف عدة مقاييس وضعت لقياس  يتناسب مع طمبة المرحمة الثانوية. و

 الحاجات اإلرشادية وىي :
 

 (.2013)الجوىرة الصقيو, لدى طمبة المرحمة الجامعيةية الحاجات اإلرشاد مقياس -1
 .(2005استبانة الحاجات اإلرشادية )أمينة رزؽ,  -2
  (.2013استبانة الحاجات اإلرشادية ) رحمة الرويشدي,  -3

 

  الحاجات اإلرشادية:مقياس وصف 
 

 ( ثُعاً يٕؾعخ عهٗ ثالثخ أثعبظ ؼئٛكٛخ عهٗ انُسٕ انزبن388ٙيٍ) ًمٛبـزكٌٕ انٚ

يقيس ىذا البعد مدى حاجة الفرد إلى األمف النفسي,  8ثُٕظ نمٛبـ انسبخبد اإلؼشبظٚخ انُفكٛخ( 10)
    .واالستقبلؿ والشعور بالنجاح واإلنجاز واالحتراـ والتقدير

مكانة يقيس ىذا البعد مدى حاجة الفرد إلى االنتماء وال8 ( ثُعاً نمٛبـ انسبخبد اإلؼشبظٚخ االخزًبعٛخ20)
ومدى حاجتو إلى ميارات التواصؿ الصحيحة مع اآلخريف, وميارات والحب والقبوؿ االجتماعي, 

 المواجية اإليجابية.

يقيس ىذا البعد مدى حاجة الفرد إلى ميارات الدراسة 8 ثُٕظ نمٛبـ انسبخبد اإلؼشبظٚخ انًعؼقٛخ (8)
زمبلء داخؿ المدرسة, والحاجة لمتواصؿ مع والتحصيؿ الدراسي الجيد, وتحسيف العبلقات مع المدرسيف وال

غمب المرشد النفسي والمشاركة في األنشطة المدرسية, والحاجة لممعمومات عف التخصصات الدراسية والت
 عمى الخوؼ مف الفشؿ الدراسي.

  

خبثخ عهٗ ْػِ انجُٕظ يٍ ضالل ضًكخ ثعائم نإلخبثخ )نٛكؽد( ْٔٙ )يٕافك ثشعح, يٕافك, يٕافك ٔرزى اإل

 ئنٗ زع يب, غٛؽ يٕافك, غٛؽ يٕافك ثشعح(.
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 ٔأؼلبو انعجبؼاد نكم ثعع8 ًمٛبـ( انزبنٙ ٚجٍٛ أثعبظ ان40ٔاندعٔل  ؼلى )

 

 انحاجاخ اإلرشادَح يمُاش تىزع انثُىد عهً أتعاد ( 10انجذول رلى ) 

 انعثــــــــــاراخ  انثُعـــــــــــذ

 23-22 -18 13- 12-10-9- 8-7-3 انسبخبد اإلؼشبظٚخ انُفكٛخ 

-36-35-34-33-32-31- 30-29-28-27-26-25-21-19-17-11-6-4 انسبخبد اإلؼشبظٚخ االخزًبعٛخ

37-38 

 24-20-16-15-14-5-2-1 انسبخبد اإلؼشبظٚخ انًعؼقٛخ

 

 

 مقياستصحيح ال: 
( موافؽ بشدة, 5بإعطاء درجة لكؿ بديؿ إجابة مف بدائؿ اإلجابة الخمسة كما يمي: ) مقياسصحح اليُ 
( غير موافؽ بشدة, وتعكس ىذه الدرجات في 1( غير موافؽ, )2( موافؽ إلى حد ما, )3( موافؽ,)4)

 ( غير موافؽ,4( موافؽ إلى حد ما, )3( موافؽ, )2( موافؽ بشدة,)1حالة العبارات السمبية كما يمي: )
الحاجات مقياس يجابية في واإل ( العبارات السمبية11( غير موافؽ بشدة. ويوضح الجدوؿ رقـ )5)

 ( توزع الدرجات عمى بدائؿ اإلجابة:  12اإلرشادية بينما يوضح الجدوؿ رقـ )
 

   وانعثاراخ انطهثُح انعثاراخ اإلَجاتُح( تىزع انثُىد عهً 11انجذول رلى ) 

 

-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8- 7-6-5-4-3-2-4 العبارات اإلٌجابٌة 

25-26-27-29-30-32-33-34-35-36-37-36 

 34-96  العبارات السلبٌة
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 الحاجات اإلرشادٌة مقٌاس توزع درجات اإلجابة على بدائل اإلجابة فً ( 12الجدول رقم )

 

 

 انعثــــــاراخ

 اإلَجــــاتُح

 غُر يىافك تشذج غُر يىافك يىافك إنً حذ يا يىافك يىافك تشذج اإلجاتح

 1 2 3 4 5 انعاليح

انعثـــــاراخ 

 انطهثُـــح

 
 

 غُر يىافك تشذج   غُر يىافك  يىافك إنً حذ يا  يىافك  يىافك تشذج   اإلجاتح 

 5 4 3 2 1 انعاليح 

 

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الحاجات اإلرشادية:

 الحاجات اإلرشادية:مقياس صدق  -1
استخدمت الباحثة طريقتيف مف طرائؽ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة وىي: صدؽ المحتوى, والصدؽ  

 بطريقة االتساؽ الداخمي لبنود المقياس المستيدؼ.
 
 الحاجات الرشادية)الصدق الظاىري لممحكمين(: مقياسصدق المحتوى ل -1-1

 في كمية التربية براء التربوييف مف أساتذة ومدرسياألولية عمى الخ في صورتو مقياسعرضت الباحثة ال
عبارات االختبار تقيس  ( يبيف أسماء السادة المحكميف(, وتـ التأكد مف أفَّ 1جامعة دمشؽ )الممحؽ رقـ )

في ضوئيا تـ تعديؿ بنود ما وضعت لقياسو, وذلؾ بعد إجراء التعديبلت التي وضعيا المحكموف والتي 
خراجي سمقياال النيائية وأصبحت صالحة لقياس ما وضعت ألجمو. وبناًء عمى أراء  افي صورتي اوا 

 الحاجات اإلرشادية وىي: مقياسف تـ حذؼ بعض العبارات مف ومقترحات ومبلحظات السادة المحكمي

  .أحتاج ميارات تساعدني  في التعامؿ مع الخبلفات األسرية -
  .وقدراتيأحتاج إلى تقدير اآلخريف إلمكاناتي  -
   .أحتاج إلى البقاء بمفردي  لفترة أطوؿ -

 بينما تـ إدخاؿ التعديبلت عمى العبارات التالية:
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سيف تحصيمي الدراسي(_ )أحتاج مف الخوؼ مف الفشؿ الدراسي(_) أحتاج إلى تح )أحتاج إلى التخمص
طفمة (_)أحتاج \شابة وليس كطفؿ \ية االستقبللية لدي(_)أحتاج مف اآلخريف أف يعامموني كشابنملت

لمتعرؼ إلى نقاط ضعفي وتقويتيا (_)أحتاج لمعرفة طرؽ أفضؿ لمدراسة والمذاكرة (_)أحتاج إلى التشجيع 
التخمص  مف المحيطيف بي عمى إنجازاتي وتحصيمي(_)أحتاج إلى مف يفيمني ويسمعني(_)أحتاج إلى

مف مشاعر النقص والدونية(_)أحتاج إلى االحتراـ والتقدير مف قبؿ اآلخريف(_)عندما يتحدث إليَّ شخص 
آخر أحاوؿ أف أصغي وأنصت لكي أصؿ إلى المعنى المقصود (_)أوضح لآلخريف أفكاري وشعوري 

اه مف واعتقاداتي ألساعدىـ عمى فيمي (_)عندما يوَجو إليَّ سؤاؿ غير واضح أستوضح معن
يوضح  (5الممحؽ رقـ )و صاحبو(_)أستطيع أف أدرؾ أثر ما أقولو عمى اآلخريف مف ردود أفعاليـ(. 

( يوضح 6ؽ رقـ )محوالم ديبلت المدخمة عمى كؿ بند.الحاجات اإلرشادية والتع مقياسالصورة األولية ل
 الحاجات اإلرشادية. مقياسالصورة النيائية ل

 صدق التساق الداخمي:  -2-1
الحاجات  مقياسمف وجود ارتباط بيف بنود  التأكدإلى  الباحثة مف خبلؿ صدؽ االتساؽ الداخميوتيدؼ 

قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى عينة  مقياس, ولمتأكد مف الصدؽ البنيوي لماالرشادية واليدؼ منيا
وطالبة. ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ  اً ( طالب30)أفرادىا عية مف خارج العينة األصمية بمغ عدداستطبل

االرتباط بيرسوف لحساب معامبلت االتساؽ الداخمي بيف كؿ بند والدرجة الكمية وبيف البنود أنفسيا وارتباط 
يع البنود دالة عند ارتباط بيرسوف لجم تمعامبل. وتوصمت النتائج إلى أف المحاور مع بعضيا البعض

 مقياس اسة بيف بنود يشير إلى اتساؽ داخمي مناسب ألغراض الدر  ما (,0.05)و(  0.01ة)مستوى الدالل
 رشادية مع بعضيا البعض.الحاجات اإل
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 انحاجاخ االرشادَح  ًمُاشط انثُىد تانذرجح انكهُح نارتثاَىضح يعايالخ ( 13)رلى  انجذول

 ؼ انجُع ؼ انجُع ؼ انجُع ؼ انجُع

4 453**. 44 576**. 94 675**. 34 705**. 

9 695**. 49 753**. 99 630**. 39 741**. 

3 591**. 43 516**. 93 633**. 33 596**. 

1 619**. 41 631**. 91 451**. 31 741**. 

5 543**. 45 403**. 95 794**. 35 540**. 

4 704**. 44 595**. 94 705**. 34 507**. 

5 690**. 45 660**. 95 794**. 35 796**. 

6 730**. 46 460**. 96 416**. 36 413**. 

7 415**. 47 666**. 97 705**.  

40 545**. 90 463**. 30 610**. 

        0.05* عند مستوى الداللة 
 0.01**عند مستوى الداللة  
دالة عند مستوى بالدرجة الكمية  ارتباط بيرسوف لجميع البنود  تمعامبل ( أفَّ 13)رقـ يبلحظ مف الجدوؿ 

الحاجات  مقياساسب ألغراض البحث بيف بنود يشير إلى اتساؽ داخمي من ما ,(0.05 (و)0.01)الداللة
لممحاور مع ارتباط بيرسوف  تأفَّ معامبلكما توصمت النتائج إلى  .مقياسادية والدرجة الكمية لماإلرش

مناسب ألغراض تساؽ داخمي ما يشير إلى ا ,(0.01)دالة عند مستوى الداللة بعضيا ومع الدرجة الكمية 
 الحاجات اإلرشادية. مقياسثوؽ بو, وىو دليؿ عمى صدؽ , وىو معامؿ ارتباط يمكف الو الدراسة

 
 الحاجات اإلرشادية: مقياسثبات -3

 طريقة اإلعادة: -3-1
 مقياسقة اإلعادة وذلؾ بتطبيؽ الالحاجات اإلرشادية قامت الباحثة باستخداـ طري مقياسلمتأكد مف ثبات 

ثـ بإعادة  /2015/ 20/10وطالبة, وذلؾ في  اً ( طالب30)أفرادىا المستيدفة والبالغ عددى العينة عم
ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط  4/11/2015 في أي سبوعيفأبعد مرور  عمى العينة ذاتيا تطبيؽ المقياس
ا ىو كملممقياس بالدرجة الكمية ووفؽ كؿ محور  تطبيقيفجات إجابات الطبلب في كبل البيرسوف بيف در 

 (.14)رقـ  موضح في الجدوؿ
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فٍ انًرج األونً وانثاَُح تانذرجح  ًمُاشٌ تٍُ درجاخ انطالب عهً ان( َثٍُ يعايم االرتثاط تُرضى14)رلى  انجذول

 انكهُح ووفك كم يحىر

 يعايم االرتثاط تُرضىٌ انحاجاخ االرشادَح يمُاش

ح )انحاجاخ االرشادَح(  .**715 انذرجح انكهُِّ

 .**669 األول)انحاجاخ انُفطُح(انًحىر 

 .**750 انًحىر انثاٍَ)انحاجاخ االجتًاعُح(

 .**544 انًحىر انثانج)انحاجاخ انًذرضُح(

       0.05* عُع يكزٕٖ انعالنخ 

 0.04**عُع يكزٕٖ انعالنخ 

الدرجة الكمية  بيف درجات التطبيقيف قد بمغ في معامؿ االرتباط بيرسوف فَّ أ( 14)رقـ  يتبيف مف الجدوؿ
لمحور الثالث في ا.**( و 950لمحور الثاني)في او  ,.**(882وؿ )لمحور األبمغ في او , .**(945)
جات ما يشير إلى درجة مناسبة مف االرتباط بيف در  ,دالة إحصائياً  معامبلت .**(, وجميعيا711)

إلى درجة ثبات مناسبة ما يشير  ,رشادية في المرة األولى والثانيةالطبلب عمى مقياس الحاجات اإل
 لتطبيؽ المقياس بشكؿ نيائي.

 الحاجات اإلرشادية: مقياسطريقة التجزئة النصفيَّة لالثبات ب -3-2

 مقياسلتجزئة النصفيَّة لبنود الالحاجات اإلرشادية طريقة ا مقياسالباحثة لمتأكُّد مف ثبات استخدمت 
ح ذلؾ الجدوؿ  .(15)رقـ بالدرجة الكمِّية ووفؽ كؿ محور مف خبلؿ معامؿ الثبات سبيرماف براوف, ويوضِّ

ح15)رلى انجذول  ح  يمُاشثُىد نانتجسئح انُصفَُّح ت يعايالخ انثثاخ ( َىضِّ انحاجاخ االرشادَح تانذرجح انكهُِّ

 ووفك كم يحىر وفك يعايم ضثُرياٌ تراوٌ.

 ضثُرياٌ تراوٌ -انتجسئح انُصفَُّح  انحاجاخ االرشادَح يمُاش

ح)انحاجاخ االرشادَح(  845. انذرجح انكهُِّ

 563. انًحىر األول)انحاجاخ انُفطُح(

 872. انًحىر انثاٍَ)انحاجاخ االجتًاعُح(

 862. انًحىر انثانج)انحاجاخ انًذرضُح(
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وؿ ولممحور األ ,(.845)كمية تساوي السبيرماف لمدرجة ( أفَّ قيمة معامؿ 15)رقـ  يبلحظ مف الجدوؿ
ما يشير إلى ثبات  ,وجميعيا قيـ مرتفعة , (.862)ولممحور الثالث  , (.872)ولممحور الثاني , (.783
 الحاجات اإلرشادية وصبلحيتيا لمتطبيؽ النيائي. مقياسبنود 

 لفا كرونباخ:أالثبات باستخدام معادلة  -3-3
 مقياساخ قامت الباحثة بتطبيؽ اللفا كرونبألحاجات اإلرشادية بطريقة معادلة ا مقياسلمتأكُّد مف ثبات 

عمى العيِّنة السابقة المستيدفة, ثـ تَـّ حساب نتائج ثبات األداة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ بالدرجة 
ح في الجدوؿ  , فكانت النتيجة كما ىومقياسالالكمية ووفؽ كؿ محور مف محاور   (.16)رقـموضَّ

ح نتائج الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ بالدرجة الكلٌة16الجدول )  مقٌاسووفق كل محور من محاور ال ( ٌوضِّ

 أنفا كروَثاخ انحاجاخ االرشادَحيمُاش 

ح)انحاجاخ االرشادَح(  .679 انذرجح انكهُِّ

 790. انًحىر األول)انحاجاخ انُفطُح(

 .664 انثاٍَ)انحاجاخ االجتًاعُح(انًحىر 

 .545 انًحىر انثانج)انحاجاخ انًذرضُح(

 

 )وؿولممحور األ ,(.892)( أفَّ قيمة معامؿ كرونباخ لمدرجة كميَّة تساوي 16)رقـ  يبلحظ مف الجدوؿ
ما يشير إلى تمتُّع جميعيا قيـ مرتفعة, و ,  (.765)ولممحور الثالث , (.886)ولممحور الثاني  (.790
 .ؿ محورالحاجات اإلرشادية بدرجة ثبات عالية بالدرجة الكمية ووفؽ ك مقياس

 الصعوبات التي واجيت الباحثة : : دساً سا

وبة إخراج معظميـ  عمى الطمبة الوافديف في المدارس, وذلؾ لصع توزيع  المقاييسر الباحثة في تأخُّ  -1
عمى كؿ  , بغرض توزيع المقاييساالستراحةوانتظار استدعائيـ أثناء  فترة , سيةمف حصصيـ الدر 

 الطبلب الوافديف في كؿ مدرسة مف مدارس العينة.
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تردد بعض الطمبة في اإلجابة عمى بنود االستبانة, أو ترؾ بعض العبارات دوف اإلجابة عمييا. )وقد  -2
 تـ استبعاد االستبانات التي لـ يكمؿ الطالب اإلجابة عمييا(.

 

 اإلحصائية المستخدمة : ساليباأل: ثامناً 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

  مف أجؿ التأكد مف ثبات مقاييس الدراسة: ونباخر بطريقة إلفا كالثبات.      
  اختبارT test   مف أجؿ دراسة الفروؽ في متغيرات الدراسة )جودة الحياة و لدراسة الفروؽ :

 الحاجات اإلرشادية( تبعًا لمتغيري ) الجنس( و)اإلقامة(. 
 المتوسطات الحسابية باستخداـ  البرنامج اإلحصائي( spss ) لمتعرؼ إلى مستوى كؿ مف جودة  :

  . الحياة والحاجات اإلرشادية لدى أفراد العينة
  معامؿ االرتباط بيرسوف(person  لدراسة العبلقة بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية وتعرؼ : )

 .طبيعة ىذه العبلقة
 لمتأكد مف ثبات مقاييس الرسالة بطريقة التجزئة النصفية: معامؿ الثبات سبيرماف  براوف. 
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ىلغصلىالخامسىا

ىررضىنتائجىالدرادظىوتغدورها

 }أدئلظىالدرادظىوتغدورهاىومناقذتؼااإلجابظىرنى{

ىاإلجابظىرلىىالدؤالىاألولىومناقذتهىوتغدوره

ىاإلجابظىرلىىالدؤالىالثانيىومناقذتهىوتغدوره

 

 }ررضىنتائجىفرضواتىالبحثىومناقذتؼاىوتغدورهاى{

ىررضىنتوجظىالغرضوظىاألولىىومناقذتؼاىوتغدورها

ىررضىنتوجظىالغرضوظىالثانوظىومناقذتؼاىوتغدورها

ىررضىنتوجظىالغرضوظىالثالثظىومناقذتؼاىوتغدورها

ىررضىنتوجظىالغرضوظىالرابطظىومناقذتؼاىوتغدورهاى

ىررضىنتوجظىالغرضوظىالخامدظىومناقذتؼاىوتغدورها

ى
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث: مناقشتيا وتفسيرىا

حوؿ جودة الحياة  تتناوؿ الباحثة ىنا المعالجات اإلحصائية وعرض النتائج التي أسفرت الدراسة عنيا
 .وتفسيرىا ومناقشتيا, وعبلقتيا بالحاجات اإلرشادية لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة السويداء

 

 ومناقشتيا وتفسيرىا: لدراسةاإلجابة عمى أسئمة ا-1
 األول:  دراسةسؤال النتيجة 

الدراسة من طمبة المرحمة الثانوية العامة في  ما ىو مستوى جودة الحياة  لدى أفراد عينة
 محافظة السويداء؟ 

( ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة 4=1-5لتحديد درجة اإلجابة في المقياس الخماسي تـ حساب المدى)
إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ  ت( وبعد ذلؾ تمّ 0.80=4/5في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الدرجة أي )

قيمة في المقياس) بداية المقياس وىي واحد صحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى لدرجة اإلجابة في ىذا 
 (.17) رقـ كما في الجدوؿ المقياس.

 فٍ انًمُاش انخًاضٍ)نُكرخ(.( َثٍُ يجال انذرجح نكم تذَم يٍ تذائم اإلجاتح 17انجذول  رلى )

 

 
 ويتم حساب المتوسط الحسابي كما يمي: 

 انًتىضط انحطاتٍ درجح اإلجاتح

 4.60انٗ  1يٍ  غُر يىافك تشذج

 9.44انٗ  4.64يٍ  غُر يىافك

 3.14ئنٗ  9.49يٍ  يىافك إنً حذ يا

 1.94ئنٗ  3.19يٍ  يىافك

 5ئنٗ  1.99يٍ  يىافك تشذج
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 عدد أفراد العينة= المتوسط الحسابي ÷مجموع درجات أفراد العينة عمى المقياس 
= المتوسط الحسابي النيائي  /أو عدد بنود البعد الواحدعدد بنود المقياس ÷ثـ المتوسط الحسابي 

 (. 17الذي يشير إلى مجاؿ درجة اإلجابة كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ))
    35374: مجموع درجات أفراد العينة عمى مقياس جودة الحياة =مثال 

 38 عدد بنود المقياس=               321عدد أفراد العينة=       
35374  ÷ 321 = ( 110.2 ) 
وىو المتوسط الحسابي النيائي الذي يقع في مجاؿ الدرجة )موافؽ إلى  (2.9)=  38 ÷ 110.2

 ( والذي يشير إلى المستوى المتوسط لجودة الحياة لدى أفراد العينة.17حد ما( في الجدوؿ رقـ )
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
إجابات العينة عمى مقياس جودة الحياة وفؽ كؿ محور مف محاور الدراسة وبالدرجة الكمية كما ىو 

 (.18)رقـ موضح في الجدوؿ
 

يمُاش عهً  نذرجاخ إجاتاخ انعُُح وانرتة انًعُارَح( َثٍُ انًتىضطاخ انحطاتُح واالَحرافاخ 18)رلى  انجذول

 جىدج انحُاج

انًتىضط  جىدج انحُاج

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

ُة رتتان

 انتُازنٍ

 انًطتىي  اإلجاتحيجال 

 يزٕقظ ئنٗ زع يب يٕافك 9 0.56 3.07 جىدج انحُاج انُفطُح

 ضعٛف غٛؽ يٕافك 3 0.64 9.14 جىدج انحُاج االجتًاعُح

 يزٕقظ ئنٗ زع يب يٕافك 4 4.07 3.93 انحُاج انًذرضُح جىدج

 يتىضط إنً حذ يا  يىافك - 0.82 2.90 انذرجح انكهُح

 
 جىدج انحُاج يمُاشنذرجاخ إجاتاخ انعُُح عهً انًتىضطاخ انحطاتُح واالَحرافاخ انًعُارَح              

 
 

 (4انشكم رلى )
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المتوسط الحسابي لدرجات إجابات العينة عمى مقياس جودة الحياة بالدرجة  يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أفَّ 
 المتوسط تقييـ الطمبة لجودة حياتيـ جاء في المستوى أي أفَّ  ,إلى حٍد ما موافق( بدرجة 2.90الكمية بمغ)

بمتوسط حسابي  مدرسيةاألولى محور جودة الحياة ال لجودة الحياة  بشكؿ عاـ, في حيف جاء في المرتبة
بمتوسط  نفسيةة الثانية جودة الحياة ال,  في حيف جاء في المرتبإلى حٍد ما موافق( وبدرجة 3.23بمغ )
رة محور جودة الحياة االجتماعية , وجاء في المرتبة الثالثة واألخيإلى حدا ما موافقوبدرجة  (3.09بمغ)

 .غير موافق ( وبدرجة2.41بمتوسط بمغ)
الطالب في ىذه المرحمة مف المراىقة يبدأ بالميؿ إلى تحقيؽ ذاتو وتقبميا  النتائج بأفَّ  وتفسر الباحثة ىذه

ويستقطب الدعـ مف األىؿ مف ناحية واألصدقاء مف ناحية أخرى, فيعيش في حالة مف التذبذب بيف 
متو ومعام, حاجاتو المختمفة لبلستقبلؿ واألمف وبيف شعوره بالحاجة إلى المساندة مف قبؿ اآلخريف

 .متوسط جودة حياتو ويقيميا بمستوى ما يجعمو يدرؾ ي,كشخص راشد يشعر بنموه الشخص

فوجود المراىؽ في المدرسة بيف أصدقائو وزمبلئو  ولى,وجاءت جودة الحياة المدرسية في المرتبة األ
الدراسة تشكؿ  أفَّ  ت دراسية ومستقبمية متشابية, كمالديو زمبلء يعيشوف ظروؼ ومسؤوليا يشعره بأفَّ 

ما يشعره بالرضا العاـ عف الدراسة والرغبة  ,ستقبؿ وتحقيؽ ذات الطالب وطموحوخطوة مف خطوات الم
  .في اإلنجاز والتحصيؿ العممي األفضؿ

جوىر جودة  إذ يفسر االتجاه النفسي أفَّ  ,لدى أفراد العينة ثانيةجودة الحياة النفسية في المرتبة ال جاءتو 
بناًء عمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف  و (2008الحاجات اإلنسانية الرئيسية )عبداهلل,  الحياة ىو إشباع

الحاجات اإلنسانية الرئيسية لدى الطمبة مف أفراد العينة مشبعة بدرجة مقبولة  إلى جانب وجود طموح 
كاف لدى لدى الطالب في ىذه المرحمة مف حياتو وىدؼ معيف يصبو لتحقيقو سواء دراسيًا أو ماديًا. فكمما 

الفرد معنى وىدؼ في حياتو أصبح لديو مظير مف مظاىر الصحة النفسية التي ترتبط بالشعور باألمف 
.. في حيف جاءت جودة مقبولة ما يجعؿ جودة الحياة النفسية, وىذا يعد مف أسس جودة الحياة ,والتفاؤؿ

المراىؽ باالنتماء االجتماعي قد إحساس  ذلؾ إلى أفَّ  دو عوقد ي ,الحياة االجتماعية في المرتبة الثالثة
الشعور  ولكنو عكس ذلؾ في األسرة, باإلضافة إلى ذلؾ فإفَّ  ,يكوف قويًا مع مجموعة مف األصدقاء
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 ,كثيرًا في ظؿ الظروؼ التي يعيشيا مجتمعنا الحالي وبتقدـ المجتمع مف حولو قد تراجعباألماف والراحة 
 . في المستقبؿو واستقراره لقمؽ حوؿ أمنما يجعؿ المراىؽ في حالة مف ا

( التي توصمت Dew & Heubner, 1994) ديو وىيوبنر نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسةتعارضت 
( 2009تعارضت مع نتائج دراسة ) السيد حسف, و  ,توى جوة الحياة لدى أفراد العينةإلى ارتفاع مس
 توصمتا إلى انخفاض مستوى جودة الحياة لدى أفراد العينة. يف( المت2010ودراسة )نعيسة, 

 
 الثاني:  دراسةسؤال النتيجة 

الدراسة من طمبة المرحمة الثانوية العامة في  ما ىو مستوى الحاجات اإلرشادية لدى أفراد عينة
  محافظة السويداء؟

واالنحرافات المعيارية لدرجات ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 
إجابات العينة عمى مقياس الحاجات اإلرشادية وفؽ كؿ محور مف محاور الدراسة وبالدرجة الكمية كما 

 (.19)رقـ  ىو موضح في الجدوؿ

ح عهً نذرجاخ إجاتاخ انعُُ وانرتة ( َثٍُ انًتىضطاخ انحطاتُح واالَحرافاخ انًعُارَح19)رلى  انجذول

 انحاجاخ االرشادَح يمُاش

انًتىضط  انحاجاخ اإلرشادَح

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

نترتُة ا

 انتُازنٍ

 انًطتىي  اإلجاتحيجال 

 خٛع يٕافك 4 0.69 3.45 الحاجات اإلرشادٌة النفسٌة

 يزٕقظ يٕافك ئنٗ زع يب 3 0.51 3.34 الحاجات اإلرشادٌةاالجتماعٌة

 يزٕقظ يٕافك ئنٗ زع يب 9 0.63 3.35 الحاجات اإلرشادٌة المدرسٌة

 جُذ يىافك  0.67 3.43 الدرجة الكلٌة

 

 الحاجات االرشادٌةمقٌاس لدرجات إجابات العٌنة على   المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة   

 
 (5الشكل رقم )
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المتوسط الحسابي لدرجات إجابات العينة عمى مقياس الحاجات اإلرشادية  يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أفَّ 
تقييـ الطمبة لحاجاتيـ اإلرشادية جاءت بمستوى الجيد,  أي أفَّ  ,موافق( بدرجة 3.43بالدرجة الكمية بمغ)

( وبدرجة 3.65في حيف جاء في المرتبة األولى محور الحاجات اإلرشادية النفسية بمتوسط حسابي بمغ )
 وبدرجة موافؽ (3.37الحاجات اإلرشادية المدرسية وبمتوسط بمغ) محور جاء في المرتبة الثانيةو افؽ, مو 

( 3.36, وجاء في المرتبة الثالثة واألخيرة محور الحاجات اإلرشادية االجتماعية وبمتوسط بمغ)إلى حد ما
 .موافق إلى حد ماوبدرجة 

التغيرات التي يشيدىا عصرنا الحالي في جميع المجاالت )اجتماعية,  وتفسر الباحثة ىذه النتائج بأفَّ 
اقتصادية, أمنية, صحية( أدت إلى زيادة مشكبلت وحاجات األفراد بشكؿ عاـ, وزادت األعباء النفسية 

ما يجعؿ ات ىي سمبية أكثر منيا إيجابية. عمى المراىقيف بشكؿ خاص. خصوصًا وأف طبيعة ىذه التغير 
وكيفية  ,إلرشاد النفسي تزداد بغرض مساعدة الطالب المراىؽ عمى فيـ ما يجري مف حولوالحاجة إلى ا
شباع حاجاتو الثانوية المختمفة  مف أمف ,ومجاراتو ,التكيؼ معو  ,واالنتماء ,وتحقيؽ لمذات ,واستقبلؿ ,وا 

 وغيرىا مف الحاجات المختمفة.
دور المرشد النفسي  ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأفَّ  ,وتأتي الحاجات اإلرشادية النفسية في المرتبة األولى

شباع وتوجيو الحاجات النفسية لدى الطمبة.  اً يزاؿ محدودال مؤسساتنا التربوية  في  في مجاؿ تحديد وا 
فعمؿ المرشد النفسي في مدارسنا يعتبر عمبًل فرديًا وغالبية اىتمامو موجو لمحاالت الفردية التي تأتي 

لمقاء المرشد النفسي بشكؿ نما ال توجد حصة واحدة مخصصة بشكؿ أسبوعي منظـ بي, لطمب المساعدة
احثة, لطمبة.)ىذا ما أجمع عميو معظـ المرشديف النفسييف في الثانويات التي قصدتيا البمع اجماعي 

ىي مف أبسط واجبات المرشد و ح ليـ بتوزيع استبيانات عمى الطبلب يسم ال ووأوضح غالبية المرشديف أنَّ 
سواء كانت  ,خص البرامج اإلرشادية وتطبيقيايإلى جانب قصور كفاءات المرشديف النفسييف فيما  ,مميًا(ع

نصب عمى تمف االىتماـ  كبرىالنسبة ال أرض الواقع. إذ إفَّ  فيي ال تطبؽ عمى ,فردية أـ جماعية
يمر بالكثير مف الجانب النفسي لمطالب المراىؽ الذي مف والتحصيمي لمطالب أكثر  ,الجانب العممي

ما , ويواجو معوقات مختمفة أمامو ,ويختؿ فييا ثباتو االنفعالي ,والطمأنينة ,التغيرات التي تفقده األمف
 .يزيد حاجة الطمبة لمتواصؿ مع المرشد النفسي, والتواصؿ الصحيح مع المدرسيف والزمبلء في المدرسة
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ويعزى ذلؾ إلى افتقار الطالب في ىذه المرحمة  ,جاءت الحاجات اإلرشادية المدرسية في المرتبة الثانيةو 
إلى المعمومات الدقيقة والصحيحة عف التخصصات الجامعية التي مف الممكف االلتحاؽ بيا بعد الحصوؿ 

إذ تعد ىذه المرحمة مفصمية في حياة  فضمى,اجتو إلى العادات الدراسية العمى الشيادة الثانوية, وح
 ما يزيد مف حاجتو لئلرشاد المدرسي.جاوزىا مستقبؿ كامؿ, نجاحو في ت الطالب ويستند إلى

أنو عمى  وقد يرجع ذلؾ إلى ,وبمستوى متوسط وجاءت الحاجات اإلرشادية االجتماعية في المرتبة الثالثة
تمتع الطالب المراىؽ في ىذه المرحمة بدرجة مف التكيؼ االجتماعي المقبوؿ والقدرة عمى الرغـ مف 

, لعديد مف ميارات التواصؿ االجتماعي الصحيحةفيو يحتاج إلى تعمـ ا مع اآلخريفالتواصؿ االجتماعي 
مف جية, كما أف التقمبات األمنية واالجتماعية واالقتصادية  عدـ ثباتو االنفعالي في ىذه المرحمة بسبب

ستقبمو التي يعاني منيا مجتمعنا المحمي تجعؿ المراىؽ يعيش حالة مف القمؽ تجاه المجتمع مف حولو وم
في ىذا المجتمع, وكيؼ يتكيؼ مع التقمبات والظروؼ المجتمعية الصعبة. ما يخمؼ لديو حاجات 

  اجتماعية تحتاج إلى اإلرشاد والتوجيو.  
 & Thompson, Loesch)ثومسوف وآخروفنتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة تعارضت 

Seraphins, 2003 ّالحاجات اإلرشادية لدى أفراد العينة كانت بدرجة متوسطة. ( التي توصمت إلى أف 
( التي توصمت إلى تصدر الحاجات الدراسية والشخصية واالنفعالية 2005واتفقت مع نتائج دراسة )رزؽ, 

المرتبة األولى, بينما جاءت الحاجات اإلرشادية االجتماعية في المرتبة قبؿ األخيرة تمييا الحاجات 
حيث تصدرت الحاجات اإلرشادية الدراسية  )2008ت مع نتائج دراسة )نوري ويحيى, الصحية. كما اتفق

 والنفسية المرتبة األعمى في حيف كانت الحاجات اإلرشادية االجتماعية في مرتبة أخيرة.
( حيث تصدرت الحاجات المينية والعاطفية المستوى Dogar, 2011) دوكار واختمفت مع نتائج دراسة

الحاجات االجتماعية ثـ السموكية ثـ الحاجات التربوية في المرتبة األخيرة. واختمفت مع األوؿ ثـ جاءت 
توصمت إلى تصدر الحاجات التربوية المرتبة األولى ثـ التي ( 2008الطائي, , نتائج دراسة )الغماري

اعية عمى جاءت الحاجات النفسية, بينما اتفقت مع الدراسة الحالية بحصوؿ الحاجات اإلرشادية االجتم
 المرتبة األخيرة.
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حيث تصدرت الحاجات اإلرشادية )2013( و)الصقيو, 2010كما اختمفت مع دراسة )الجندي, 
( التي توصمت إلى 2011األكاديمية المستوى األعمى. واختمفت أيضًا مع دراسة )أبو حسونة وعيمبوني, 

 الت عمى اختبلؼ متغيرات الدراسة. أف الطمبة يشعروف بالحاجة إلى الخدمات اإلرشادية في جميع المجا
الحاجات األكاديمية اإلرشادية كانت  ( التي توصمت إلى أفَّ Barrel, 2009) بارؿ واختمفت مع دراسة

 وجاءت بعدىا الحاجات اإلرشادية الشخصية واالجتماعية والعاطفية. ,ذات المستوى األعمى

 ومناقشتيا: لدراسةعرض نتائج فرضيات ا-9
 :ومناقشتيا  الفرضية األولىعرض نتيجة 

لدى طمبة المرحمة الثانوية  بين جودة الحياة والحاجات اإلرشاديةإحصائية توجد عالقة ذات دللة ل 
 العامة.

الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات إجابات العينة عمى  توالختبار صحة الفرضية قام
كؿ محور مع درجات العينة عمى مقياس الحاجات اإلرشادية مقياس جودة الحياة بالدرجة الكمية ووفؽ 

 (.20)رقـ  بالدرجة الكمية ووفؽ كؿ محور كما ىو موضح في الجدوؿ
 

 ( َىضح انعاللح االرتثاطُح تٍُ جىدج انحُاج وانحاجاخ االرشادَح تانذرجح انكهُح ووفك كم يحىر20)رلى  انجذول

 

 اجــــىدج انحُـــج

 حــرشادَاجاخ اإلــانح

انحاجاخ 

 انُفطُح

انحاجاخ 

 االجتًاعُح

انحاجاخ 

 انًذرضُح

انحاجاخ تانذرجح 

 انكهُح

جىدج انحُاج 

 انُفطُح

297.- ارتثاط تُرضىٌ
**

 -.401
**

 -.442
**

 -.436
**

 

 000. 000. 000. 000. انمًُح االحتًانُح

 321 321 321 321 انعذد

جىدج انحُاج 

 االجتًاعُح

259.- ارتثاط تُرضىٌ
**

 -.410
**

 -.457
**

 -.426
**

 

 000. 000. 000. 000. انمًُح االحتًانُح

 394 321 321 321 انعذد

جىدج انحُاج 

 انًذرضُح

189.- ارتثاط تُرضىٌ
**

 -.357
**

 -.366
**

 -.357
**

 

 000. 000. 000. 001. انمًُح االحتًانُح

 321 321 321 321 انعذد

 انذرجح انكهُح

)جىدج 

 انحُاج(

302.- تُرضىٌارتثاط 
**

 -.467
**

 -.510
**

 -.489
**

 

 000. 000. 000. 000. انمًُح االحتًانُح

 321 321 321 321 انعذد
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( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات إجابات العينة عمى مقياس جودة الحياة 20)رقـ  يبيف الجدوؿ
اإلرشادية بالدرجة الكمية ووفؽ بالدرجة الكمية ووفؽ كؿ محور وبيف درجات العينة عمى مقياس الحاجات 

كؿ محور, حيث بمغ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف الدرجة الكمية لجودة الحياة مع الدرجة الكمية لمحاجات 
,  عمى وجود عبلقة ارتباطية (0.01 ).**( وىو داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة-489اإلرشادية )

 ى أفراد العينة بالدرجة الكمية. سمبية بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية لد
توجد عبلقة سمبية ذات داللة وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى: 

   إحصائية بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة في محافظة السويداء.
مقومات جودة حياتو في مستوى  يجة منطقية, فعندما يدرؾ الفرد بأفَّ يا نتوتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأنَّ 

عبلقاتو  ويدرؾ أفَّ  ,جيد ومقبوؿ ويتمتع بقدر جيد مف إشباع لحاجاتو الرئيسية في الحياة مف جية
االجتماعية جيدة وداعمة مف جية أخرى, ويحظى بقدر مف الرضا عف جوانب حياتو النفسية واالجتماعية 

غالبية الدعـ الطالب المراىؽ يحصؿ عمى  معظـ حاجاتو اإلرشادية ستكوف بسيطة, إذ إفَّ  فَّ والمدرسية فإ
المعنوي والنفسي مف قبؿ أىمو مف جية عندما يتمتع بعبلقة متينة تتميز بالتعاطؼ والتفيـ معيـ, و مف 

والقبوؿ االجتماعي ما يشعره باالنتماء المدرسة والمجتمع مف جية أخرى,  قبؿ زمبلئو وجماعة أقرانو في
اإلرشادية,  ـبيف اآلخريف. فكمما ارتفع مستوى جودة الحياة مف وجية نظر الطمبة كمما قّمت حاجاتي

والعكس صحيح فعندما يعاني الطالب في ىذه المرحمة مف أي خمؿ أو نقص أو مشكمة في أي جانب مف 
أو القمؽ أو الخجؿ أو ضعؼ حاجات نفسية غير مشبعة كالشعور بالنقص  كانت سواء ,جوانب حياتو

الثقة بالنفس أو فقداف الشعور باألماف أو النجاح, أو كانت حاجات اجتماعية كالشعور بالوحدة والعزلة أو 
ضعؼ قدراتو عمى المواجية والتواصؿ الصحيح أو شعوره بعدـ أىمية وجوده و مساىمتو اجتماعيًا, أو 

فإف ذلؾ سيجعؿ إدراؾ , ت تواصمية داخؿ المدرسةكانت حاجات مدرسية سواء كانت تحصيمية أو حاجا
 الطالب لجودة حياتو منخفض.
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يا:" تعبر عف رضا الفرد لجودة الحياة عمى أنَّ   )2006وكاظـ,, ىذا يتطابؽ مع مفيوـ كؿ مف )منسيو 
وقدرتو عمى إشباع حاجاتو مف خبلؿ ثراء البيئة ورقي الخدمات المقدمة في المجاالت الصحية 

    والتعميمية والنفسية".  واالجتماعية
:" الرضا عف جودة الحياة يظير في حالة اإلشباع, وعدـ الرضا إلى أفَّ  )2011كما تشير )غنيمة, 

مثؿ )الرضا عف حياتو, شعوره بالسعادة والتفاؤؿ  اً يظير في حالة عدـ اإلشباع, ويشمؿ ىذا المفيوـ أبعاد
والثقة بالذات, الحالة النفسية, مستوى االستقبللية , المعتقدات الشخصية, العبلقات االجتماعية, قبوؿ 

 ". (الشخص إلمكاناتو وقدراتو
والحاجات وبالمقارنة مع الدراسات السابقة لـ تدرس أي مف الدراسات السابقة العبلقة بيف جودة الحياة 

ولكف تطرقت تمؾ الدراسات إلى دراسة جوانب أخرى في عبلقتيا مع جودة  ,اإلرشادية بشكؿ مباشر
 الحياة وىذه الجوانب تتقاطع في مفيوميا مع الحاجات المختمفة لمفرد. 

موجبة بيف المستوى ارتباطية ( عندما توصمت إلى وجود عبلقة 2009فقد أثبتت دراسة )السيد حسف, 
االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة وبيف جودة الحياة المدركة لدى الطمبة. فكمما أشبعت الحاجات الرئيسية 

 Dew) ديو وىيوبنر االقتصادية واالجتماعية ارتفع إدراؾ الطمبة لمستوى جودة حياتيـ. كما أثبتت دراسة
& Huebner, 1994تماعي واالقتصادي ( تأثر مستوى جودة الحياة لدى المراىقيف بالمستوى االج

  بدرجة متوسطة.  
( جودة الحياة مف خبلؿ الصحة النفسية لممراىقيف والرضا Sawatzky,2007) ساوتزكي وفسرت دراسة

 الذاتي والرضا عف األسرة والصحة البدنية الجيدة. 
االجتماعي ( إلى وجود عبلقة دالة بيف كؿ مف الدعـ Liu,et all, 2015) ليو وآخروف وتوصمت دراسة

 .بالرضا عف جودة الحياة المدرسية المقدـ مف المعمـ والدعـ المقدـ مف الزمبلء في الصؼ وبيف الشعور

 :ومناقشتيا  الفرضية الثانيةعرض نتيجة 

من طمبة المرحمة  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية  في مستوى جودة الحياة بين أفراد العينة
 تبعًا لمتغير )الجنس(. الثانوية العامة
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رقـ  (, وكانت النتيجة كالتالي كما ىو موضح بالجدوؿt-testالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )
(21). 

تبعاً ( للفروق فً درجات  العٌنة على مقٌاس جودة الحٌاة t-testنتائج اختبار) ٌوضح  (21)رقم  جدولال
 .لمتغٌر الجنس

انًتىضط  انعذد انجُص جىدج انحُاج

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

درجح 

 انحرَح

لًُح خ 

 انًحطىتح

انذالنح 

 اإلحصائُح

 انمرار

انذرجح 

 انكهُح

 ظال .007 9.447- 347 25.739 105.2 139 ركر

 23.564 115 182 َثً أ

جىدج انحُاج 

 انُفطُح

 غٛؽ ظال .079 4.467- 347 62 9.7 34.85 139 ركر

 8.615 36.87 182 َثً أ

جىدج انحُاج 

 االجتًاعُح

 ظال .090 9.456- 347 11.725 29.97 139 ركر

 62 7.5 63.02 182 َثً أ

جىدج انحُاج 

 انًذرضُح

 ظال .006 9.311- 347 10.761 40.2 139 ركر

 8.962 44.05 182 َثً أ

 
وىو ( 0.009)مستوى الداللة بالدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة بمغ ( أفَّ 21)رقـ  يتبيف مف الجدوؿ

توجد فروؽ ذات داللة  في مستوى جودة الحياة لدى أفراد العينة  وأنَّ يؤدي إلى ,  وىذا 0.05))أصغر مف
 (. 115اإلناث بمتوسط بمغ ) أي لصالحولصالح المتوسط األكبر (, تبعًا لمتغير )الجنس

إحصائيًا بيف متوسط درجات إجابات العينة بالدرجة الكمية لمحور جودة الحياة  كما وجدت فروؽ دالة
( ولمحور جودة الحياة المدرسية الذي بمغ مستوى الداللة 0.020حيث بمغ مستوى الداللة ) ,االجتماعية

ما يشير إلى وجود فروؽ دالة بيف متوسطات  ,(0.05(, وىما أصغر مف مستوى الداللة )0.008فيو)
أي لصالح لصالح المتوسط األكبر  ت إجابات العينة فيما يتعمؽ بجودة الحياة االجتماعية والمدرسيةدرجا

اإلناث, في حيف لـ توجد فروؽ في درجات إجابات العينة عمى محور جودة الحياة النفسية الذي بمغ 
 (.0.05(, وىو أكبر مف )0.092فيو)مستوى الداللة 

ونقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية 
في مستوى جودة الحياة لدى افراد العينة مف طمبة المرحمة الثانوية العامة تبعًا لمتغير)الجنس( وىذه 

 الفروؽ  لصالح اإلناث.
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ارنًة والتعميمية مق ,ية االجتماعيةاإلناث غالبًا ىفَّ أكثر استقرارًا مف الناح وتفسر الباحثة ىذه النتائج بأفَّ  
لى االستقبلؿ المادي وتحمؿ  ,ف الذكور في ىذه المرحمة إلى األفضؿو حيث يسعى المراىق, بالذكور وا 

يـ سيتحمموف مسؤولية بناء أسرة يـ يعرفوف أنَّ مسؤولية أكبر تجاه مراحؿ حياتيـ المستقبمية, وخاصة أنَّ 
دىـ عمى أنفسيـ أكثر مف اإلناث. ىذا الشعور بالمسؤولية يجعميـ ويعرفوف ضرورة اعتما ,واإلنفاؽ عمييا

دائمي التفكير بطرؽ تحسيف حياتيـ أكثر. بينما تعتمد اإلناث غالبًا عمى الدعـ األسري في حياتيف 
يشعرىف باالرتياح  و ,ويشعرف باالستقرار والرضا ويتطمعف إلى مستقبميف بإيجابية أكثر ,العائمية والزوجية

ف يلحياة االجتماعية والمدرسية المتبرة في الدراسة  أكثر مف الذكور. فالمشاعر اإليجابية تجاه اوالمثا
وحتى مينيًا   ,ومدرسياً  ,حصمف عمى حقوؽ أوسع اجتماعياً يو  ,بحف يحصمف عمى حرية أكبر فييماأص
والمدرسية. فاإلناث بشكؿ عاـ يعطيف  ,زيد لدى اإلناث مف رضاىف عف جودة حياتيف االجتماعيةت

 العبلقات االجتماعية أىمية كبرى فيي مصدر لمدعـ والتعاطؼ والمساندة مف قبؿ اآلخريف. 

في ىذه المرحمة مف يمر كبل الجنسيف  بينما ال توجد فروؽ بيف الجنسيف في جودة الحياة النفسية , إذ 
 ما.رات وصراعات نفسية متشابية نوعًا بتغيُّ  العمر 

اإلناث  ( التي توصمت إلى أفَّ Liu,et all,2015) ليو وآخروف اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسةوقد 
 لدييف مستوى أعمى مف الرضا عف جودة الحياة مقارنة بالذكور. 

 (Dew&Huebner,1994) ديو وىيوبنر ودراسة )2009حسف,السيدبينما تعارضت مع نتائج دراسة )
 إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في جودة الحياة. اتوصمت فتيمال

 
 : ومناقشتيا الفرضية الثالثةعرض نتيجة 

من طمبة المرحمة الثانوية  ن أفراد العينةفي مستوى جودة الحياة بيل توجد فروق ذات دللة إحصائية 
 .وافد(\)مقيم قامة(تبعًا لمتغير )اإل العامة
رقـ  موضح بالجدوؿ ىو كما النتيجة كالتاليوكانت   (,t-testاختبار )ىذه الفرضية تـ استخداـ  الختبار

(22). 
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تثعاً نًتغُر ( نهفروق فٍ درجاخ انعُُح عهً يمُاش جىدج انحُاج t-testَتائج اختثار)َىضح  ( 22)رلى  جذولان

 لايح.اإل

انًتىضط  انعذد لايحاإل جىدج انحُاج

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

درجح 

 انحرَح

لًُح خ 

 انًحطىتح

انذالنح 

 اإلحصائُح

 انمرار 

 ظال 0.00 44.161 347 16.181 127.2 220 يمُى انذرجح انكهُح

 16.658 70.41 101 وافذ 

جىدج انحُاج 

 انُفطُح

 ظال 0.00 43.154 347 5.379 43.76 220 يمُى

 6.445 18.14 101 وافذ 

جىدج انحُاج 

 االجتًاعُح

 ظال 0.00 49.596 347 4.475 34.79 220 يمُى

 5.519 15.5 101 وافذ 

جىدج انحُاج 

 انًذرضُح

 ظال 0.00 44.046 347 1.475 46.52 220 يمُى

 5.841 37.22 101 وافذ 

 

وىو  (0.000 )مستوى الداللة بالدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة بمغ ( أفَّ 22)رقـ  يتبيف مف الجدوؿ
د العينة أفرا توجد فروؽ ذات داللة  في مستوى جودة الحياة لدى ووىذا يؤدي إلى أنَّ  , 0.05))أصغر مف

 (. 127.2المقيميف بمتوسط بمغ ) أي لصالح لصالح المتوسط األكبر و  ,تبعًا لمتغير )اإلقامة(
الحياة دت فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات إجابات العينة بالدرجة الكمية لمحور جودة جِ كما وُ 

ومحور جودة الحياة االجتماعية حيث بمغ مستوى الداللة  ,(0.000النفسية حيث بمغ مستوى الداللة)
أصغر  ي مستويات (, وى0.00بمغ مستوى الداللة فيو)ولمحور جودة الحياة المدرسية الذي  ,(0.000)

جابات العينة فيما ما يشير إلى وجود فروؽ دالة بيف متوسطات درجات إ ,(0.05مف مستوى الداللة )
نفسية و جودة الحياة االجتماعية  وجودة الحياة المدرسية لصالح المتوسط األكبر يتعمؽ بجودة الحياة ال

 المقيميف.  أي لصالح
وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

العينة مف طمبة المرحمة الثانوية العامة تبعًا لمتغير )اإلقامة( لصالح في مستوى جودة الحياة لدى أفراد 
 المقيميف.

الطمبة المقيميف في المحافظة ما زالوا مستقريف في بيوتيـ ومدارسيـ  أفَّ  إلى الباحثة ىذه النتائج عزووت
تيـ ومجتمعيـ المدرسي الذي اعتادوا عميو, إذ لـ تتغير ويتمتعوف باالستقرار العائمي مع أفراد عائبل

, سواء كانت مقومات مادية أـ اجتماعية أـ مدرسية أـ نفسية.  مقومات الحياة لدييـ بشكؿ مفاجئ وقاس 
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شباع جيد لحاجاتيـ األساسية في  فما زاؿ الطمبة المقيميف يتمتعوف بالوفرة في مقومات جودة حياتيـ وا 
الذيف اضطروا لترؾ  .ع لدييـ مستوى رضاىـ عف جودة حياتيـ مقارنة بالطمبة الوافديفالحياة, لذلؾ يرتف

والعيش  ,وأحيائيـ في محافظات أخرى لمعيش في مجتمع آخر قد يتطمب منيـ العمؿ ,ومدارسيـ ,منازليـ
البدء , وتقبؿ أو ممتمكات ومنازؿ وأقرباء أشخاصِ  مفسواء  ,بؿ ما فقدوا في حياتيـفي مكاف جديد وتق

 .اً ما يجعؿ رضاىـ عف جودة حياتيـ منخفضوالتعرؼ عمى أناس وأصدقاء جدد,  مف جديد
 . لـ تدرس أي مف الدراسات السابقة عمى حد عمـ الباحثة الفروؽ في جودة الحياة بيف وافديف ومقيميفو 

 :ومناقشتيا الفرضية الرابعةعرض نتيجة 
من طمبة المرحمة  في مستوى الحاجات الرشادية بين أفراد العينة ل توجد فروق ذات دللة إحصائية

  .لمتغير )الجنس( تبعاً  الثانوية العامة

رقـ  (, وكانت النتيجة كالتالي كما ىو موضح بالجدوؿt-testالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )
(23). 

تثعاً ( نهفروق فٍ درجاخ انعُُح عهً يمُاش انحاجاخ االرشادَح t-testَتائج اختثار)َىضح ( 23)رلى  جذول

 نًتغُر انجُص.

انحاجاخ 

 االرشادَح

انًتىضط  انعذد انجُص

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

درجح 

 انحرَح

لًُح خ 

 انًحطىتح

انذالنح 

 اإلحصائُح

 انمرار

 غٛؽ ظال .556 .565- 347 24.512 129.58 139 ركر انذرجح انكهُح

 26.711 131.28 182 أَثً

انحاجاخ 

االرشادَح 

 انُفطُح

 غٛؽ ظال .455 4.359- 347 8.026 35.86 139 ركر

 8.431 37.12 182 أَثً

انحاجاخ 

االرشادَح 

 االجتًاعُح

 غٛؽ ظال .743 4.407- 347 14.303 67.24 139 ركر

 15.500 67.43 182 أَثً

انحاجاخ 

االرشادَح 

 انًذرضُح

 غٛؽ ظال .603 .917- 347 5.972 26.86 139 ركر

 7.181 27.04 182 أَثً
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بالدرجة الكمية لمقياس الحاجات اإلرشادية  الختبار الفروؽ مستوى الداللة ( أفَّ 23)رقـ  يتبيف مف الجدوؿ
و ال توجد فروؽ ذات داللة  في مستوى وىذا يؤدي إلى أنَّ , (0.05)وىو أكبر مف , (0.558)بمغ

 الحاجات اإلرشادية لدى أفراد العينة تبعًا لمتغير )الجنس(. 
محور الحاجات اإلرشادية في توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات إجابات العينة  كما ال

بمغ مستوى الداللة  محور الحاجات اإلرشادية االجتماعيةفي و  ,.(177النفسية, حيث بمغ مستوى الداللة )
.(, وجميعيا أكبر مف 803محور الحاجات اإلرشادية المدرسية بمغ مستوى الداللة )في .(, و 913)

ت العينة فيما ما يشير الى  عدـ وجود فروؽ دالة بيف متوسطات درجات إجابا ,(0.05مستوى الداللة )
 رشادية النفسية واالجتماعية والمدرسية. يتعمؽ بالحاجات اإل

في مستوى الحاجات لؾ نقبؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية وبذ
 .لمتغير )الجنس( تبعاً  مف طمبة المرحمة الثانوية العامة االرشادية بيف أفراد العينة

سواء في المراحؿ التعميمية أو  نفسيا ظروؼ الحياةب كبل الجنسيف يمراف نتائج بأفَّ وتفسر الباحثة ىذه ال
مف كبل الجنسيف بذؿ جيد أكبر لتحقيؽ طموحاتيـ وخاصة في  ىذا ويتطمب ,االجتماعية أو النفسية

اإلنجاز العممي في ىذه المرحمة مف العمر والذي أصبح عمى نفس درجة األىمية لكبل الجنسيف. فكبلىما 
ير والشعور بالنجاح واالستقبللية ويحتاج لمتخمص مف يثابر ليشعر بكيانو الشخصي ويحتاج لمتقدـ والتقد

قمؽ المستقبؿ, ولتعمـ ميارات اجتماعية وحياتية مناسبة, ويحتاج لممساندة والدعـ النفسي واإلرشاد النفسي 
 سواء كاف ذكرًا أـ أنثى, وبالتالي لـ يكف لمجنس أي دور لمتمييز بينيما في الحاجات اإلرشادية.

( 2008الطائي,, اسة )الغماري ودر , ( 2011عيمبوني, ,مع نتائج دراسة )أبو حسونة اتفقت ىذه النتيجة 
 ف توصمتا إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الحاجات اإلرشادية.يالمت

( التي توصمت إلى وجود فروؽ في Barrel,2009) بارؿ بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
الجتماعية لصالح الذكور, بينما كانت الحاجات العاطفية والتعميمية الحاجات اإلرشادية الشخصية وا

( التي توصمت إلى وجود فروؽ 2008ويحيى, , كما اختمفت مع نتائج دراسة )نوري, لصالح اإلناث أكثر
( التي توصمت إلى وجود 2011واختمفت مع دراسة )حكيمة, لحاجات اإلرشادية لصالح الذكور. في ا

 اإلرشادية لصالح اإلناث.فروؽ في الحاجات 
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 :ومناقشتيا الفرضية الخامسةعرض نتيجة 

من طمبة المرحمة  في مستوى الحاجات الرشادية بين أفراد العينةل توجد فروق ذات دللة إحصائية 
 وافد(.\لمتغير )اإلقامة( )مقيم تبعاً  الثانوية العامة

 وكانت النتيجة كالتالي كما ىو موضح بالجدوؿ(, t-testالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )
 .(24)رقـ

تبعاً رشادٌة جات العٌنة على مقٌاس الحاجات اإل( للفروق فً درt-testنتائج اختبار)ٌوضح ( 24)رقم جدول
 قامة.لمتغٌر اإل

انحاجاخ 

 رشادَحاإل

انًتىضط  انعذد االلايح

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

درجح 

 انحرَح

لًُح خ 

 انًحطىتح

انذالنح 

 اإلحصائُح

 انمرار 

 ظال .000 41.343- 347 23.067 119.62 220 يمُى انذرجح انكهُح

 11.130 154.33 101 وافذ 

انحاجاخ 

رشادَح اإل

 انُفطُح

 ظال .000 5.045- 347 8.758 34.52 220 يمُى

 4.604 41.06 101 وافذ 

انحاجاخ 

رشادَح اإل

 االجتًاعُح

 ظال .000 43.947- 347 13.183 61.31 220 يمُى

 9.030 80.50 101 وافذ 

انحاجاخ 

االرشادَح 

 انًذرضُح

 ظال .000 41.115- 347 6.002 24.12 220 يمُى

 2.700 33.15 101 وافذ 

 
بالدرجة الكمية لمقياس الحاجات اإلرشادية  الختبار الفروؽ مستوى الداللة ( أفَّ 24)رقـ  يتبيف مف الجدوؿ

ذات داللة  في مستوى الحاجات  اً ىناؾ فروق وىذا يؤدي إلى أفَّ , 0.05) )وىو أصغر مف  (0.000)بمغ
بمتوسط  أي لصالح الوافديفصالح المتوسط األكبر ول ,قامة(العينة تبعًا لمتغير )اإلاإلرشادية لدى أفراد 

 (. 154.33بمغ )
محور الحاجات اإلرشادية النفسية في  كما وجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات إجابات العينة 

محور الحاجات اإلرشادية االجتماعية حيث بمغ مستوى الداللة في  و ,(0.000حيث بمغ مستوى الداللة)
, وجميعيا أصغر مف (0.00محور الحاجات اإلرشادية المدرسية بمغ مستوى الداللة فيو)في و  ,(0.000)
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ما يشير الى وجود فروؽ دالة بيف متوسطات درجات إجابات العينة فيما يتعمؽ  ,(0.05مستوى الداللة )
 ف. يالوافدأي لصالح بالحاجات اإلرشادية النفسية واالجتماعية والمدرسية لصالح المتوسط األكبر 

ف إلى المحافظة قد و في ذلؾ, فالطمبة الوافدعب دورًا طبيعة العينة تم وتفسر الباحثة ىذه النتائج بأفَّ 
ابتعدوا عف النسيج االجتماعي مف أقارب وأصدقاء اعتادوا عمييـ في حياتيـ في المحافظات التي عاشوا 
 ,فييا منذ صغرىـ, وتغيرت مف حوليـ كؿ مكونات الحياة االجتماعية واألسرية وحتى االقتصادية

مكاتو) بناء عمى المعمومات التي حصمت عمييا الباحثة مف فالبعض منيـ خسر منزلو والكثير مف ممت
مف أف يؤدي إلى ليذا  والبعض منيـ فقد أحد أفراد أسرتو, و البد  ,المرشديف النفسييف في المدارس(

 ـالتكيؼ مع حياتي ـفقداف التوازف النفسي والتكيؼ االجتماعي والمدرسي بدرجات مختمفة, والمطموب مني
فييا, واالنتماء االجتماعي لمجيراف والمجتمع والمدرسة والمؤسسات  وفلتي يعيشالجديدة ا ـوبيئتي

نو أف يرفع مف حاجاتيـ اإلرشادية وحاجاتيـ إلى اإلرشاد النفسي أالجتماعية المختمفة, كؿ ذلؾ مف شا
 ومساعدتيـ عمى التقبؿ الذاتي ألوضاعيـ  ودعميـ.
ف الدراسات السابقة التي حصمت عمييا الباحثة الفروؽ وبالمقارنة مع الدراسات السابقة, لـ تدرس أي م

 بيف وافديف ومقيميف في الحاجات اإلرشادية. 
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 :حات الدراسةمقتر 

 تقترح الباحثة من خالل ما توصمت إليو الدراسة ما يمي :
 

المعنية )وزارة التربية إقامة دورات تدريبية دورية لممرشديف النفسييف مف قبؿ المؤسسات والجيات التربوية  -
ـ مف تمبية لتمكينيرشادية النفسية البلزمة ليـ إلكساب المرشديف النفسييف الكفايات اإل ,ومديرياتيا(

 الحاجات اإلرشادية النفسية لدى طمبتيـ بكفاءة عالية. 
اريوف يا اإلديشرؼ عمي .ضرورة إقامة ورشات عمؿ مشتركة في المدرسة بيف المرشديف النفسييف والطمبة -

 ,المختمفة لطمبتيـ يضمف تعرفيـ عمى الحاجات اإلرشادية االجتماعيةبما  .فو واألخصائيوف النفسي
 تـ تمبيتيا بفاعمية أكبر.توالكشؼ عنيا ل

تعزيز الكفايات اإلرشادية المينية لدى المرشديف النفسييف بما يمكنيـ مف تمبية الحاجات الدراسية لدى  -
 مف خبلؿ حؿ مشكبلتيـ الدراسية وتشجيعيـ عمى الدراسة وترغيبيـ فييا. ,الطمبة

تزويد مكتبات المدارس بالكتب الخاصة باإلرشاد النفسي والتربوي والخاصة بالتنمية البشرية, التي تزود  -
ما بحاجاتو, وتنمية الفرد وقدراتو وفيـ  المرشديف بالمعمومات األكثر دقة حوؿ اإلرشاد النفسي ومياراتو

دراكو لجودة حياتو, وتمبية حاجاتو اإلرشادية المتنوعة.  يسيـ في تغيير نظرتو وا 
إجراء المزيد مف األبحاث والدراسات التي تيدؼ إلى تعرؼ الحاجات اإلرشادية الموجودة لدى طمبة  -

 المدارس بكؿ مراحميا, وذلؾ  بغرض وضع برامج وأساليب إرشادية إلشباع ىذه الحاجات وتوجيييا.
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 باللعظىالطربوظىىخالصظىالدرادظ
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 خالصة الدراسة بالمغة العربية

 

دراسة العبلقة بيف جودة الحياة و الحاجات اإلرشادية لدى عينة مف طمبة إلى  ةالحالي دراسةالىدفت 
 .انوية العامة في محافظة السويداءالث لمدارسا

تحددت مشكمة البحث في ضوء ما تـ االطبلع عميو مف أدبيات ودراسات سابقة لتكوف عمى الشكؿ 
 التالي: 

 ىل ىناك عالقة بين جودة الحياة والحاجات اإلرشادية لدى عينة من طمبة المدارس الثانوية العامة؟
 والتي تتمخص في النقاط التالية:

 خمس سنوات شممت كافة نواحي الحياة وأدت إلى عاناة مجتمعنا السوري مف واقع األزمة منذ م
 تغيرات واسعة أدت بدورىا إلى تغيير في مقومات جودة حياة األفراد وحاجاتيـ اإلرشادية المختمفة.

  التغيرات الحساسة التي تطرأ عمى المراىؽ في ىذه المرحمة التعميمية, والمسؤوليات الدراسية
 واالجتماعية التي تقع عمى عاتقو.

  مسؤولية المختصيف والعامميف في مجاؿ اإلرشاد النفسي في كشؼ الحاجات اإلرشادية المتنوعة لدى
 و توجيييا أو التكيؼ معيا.والعمؿ عمى إشباعيا بطرؽ صحيحة أ الطمبة ,

 من: أىمية الدراسةوجاءت  -
 أىمية المرحمة , و ضرورة سبر الحاجات اإلرشادية لمطمبة كقاعدة أساسية في عممية اإلرشاد النفسي

 العمرية لمعينة.
  عدـ وجود بحث يتناوؿ دراسة مقومات جودة حياة وحاجات فئة الطمبة الوافديف إلى المحافظة

 عمى حد عمـ الباحثة.  -بالمقارنة مع الطمبة المقيميف 
 وتيدف الدراسة الحالية إلى استكشاف ما يمي:

 الدراسة )طمبة المدارس الثانوية العامة في محافظة لدى أفراد عينة مستوى جودة الحياة إلى  التعرؼ
 السويداء(.
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   أفراد عينة الدراسة  الحاجات اإلرشادية لدىالتعرؼ إلى مستوى. 
 .التعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية 
 س )ذكور/إناث(جنالتعرؼ إلى الفروؽ  في مستوى جودة الحياة  لدى أفراد العينة تبعًا لمتغير ال. 
 .)التعرؼ إلى الفروؽ في مستوى جودة الحياة  لدى أفراد العينة تبعًا لمتغير اإلقامة )مقيـ/  وافد 
  أفراد العينة تبعًا لمتغير الجنس مستوى الحاجات اإلرشادية لدىالتعرؼ إلى الفروؽ في (

 ذكور/إناث(.
 العينة تبعًا لمتغير اإلقامة  )مقيـ /  التعرؼ إلى الفروؽ في مستوى الحاجات اإلرشادية لدى أفراد

 وافد(.
 :فرضيات الدراسة -

  طمبة المرحمة  لدى  اإلرشادية الحاجات و الحياة جودة بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال
 . الثانوية العامة في محافظة السويداء

 تبعاً الحياة  جودة متوسط درجات أفراد العينة عمى استبانة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 
 .جنس )ذكور/إناث(ال لمتغير

 تبعاً  عمى استبانة جودة الحياة  العينة أفرادفي متوسط درجات  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 
  وافد(. / مقيـ  )اإلقامة ر لمتغي

 ة اإلرشادي الحاجات متوسط درجات أفراد العينة عمى استبانة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال
  .جنس )ذكور/ إناث(ال لمتغير تبعًا 

 الحاجاتمتوسط درجات أفراد عينة البحث عمى استبانة   في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 
 .وافد(/ )مقيـاإلقامة  لمتغير تبعاً  اإلرشادية
الذي : اعتمدت الدراسة الحالية في سعييا إلى تحقيؽ أىدافيا المنيج الوصفي التحميمي, وىو منيج البحث

 يقوـ عمى وصؼ الظواىر, وجمع المعمومات والبيانات وتبويبيا, ثـ تحميميا وتفسير نتائجيا.

 الثانوية المدارس طبلب مف%( 5) نسبتيـ وبمغت,  طالباً ( 321) البحث عينة : شممتعينة البحث
 .الطبقية ائيةالعشو  بالطريقة العينة سحب وتـ. 2015/2016 الدراسي لمعاـ, السويداء محافظة في العامة
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: استخدمت الباحثة  استبانة جودة الحياة )مف إعداد الباحثة( , واستبانة الحاجات أدوات الدراسة
 اإلرشادية )مف إعداد الباحثة( باالستناد إلى مقاييس سابقة. 

 :نتائج الدراسة

  (2.90بمتوسط حسابي  بمغ ) المتوسط تقييـ الطمبة لجودة حياتيـ في المستوىجاء. 
   (3.43بمتوسط حسابي بمغ ) إلرشادية في المستوى الجيداتقييـ الطمبة لمستوى حاجاتيـ جاء. 
 ذات داللة إحصائية بيف جودة الحياة والحاجات اإلرشادية  لدى أفراد سمبية  توجد عبلقة  ارتباطية

 العينة.
  .توجد فروؽ داللة  في جودة الحياة   بيف الذكور واإلناث مف أفراد العينة لصالح اإلناث 
 مف أفراد العينة  الوافديف توجد فروؽ ذات داللة  في جودة الحياة بيف الطمبة المقيميف والطمبة

 لصالح الطمبة المقيميف .
 ناث مف أفراد العينة.ال توجد فروؽ ذات داللة في الحاجات اإلرشادية  بيف الذكور واإل 
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات اإلرشادية بيف الطمبة المقيميف والطمبة الوافديف وذلؾ

 لصالح الطمبة الوافديف.
وبذلؾ فإف أىداؼ البحث قد تـ تحقيقيا كاممة, وخاصة فيما يتعمؽ بالعبلقة بيف جودة الحياة والحاجات 

 اإلرشادية.  
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 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية..2جامعة الجزائر ماجستير غير منشورة.

 . غزة: جامعة القدس المفتوحة.ناىج البحث العمميم(. 2003دياب, سييؿ رزؽ.)-18
(. 2012إيماف ؛ عباس, آية كاظـ. ) الدليمي, ناىد عبد زيد؛  حسف, إيماف مخيؿ؛ عز الديف, -19 

. 20.مة جامعة بابل لمعموم اإلنسانيةجم. تقدير الذات وعبلقتو بجودة الحياة لدى طالبات جامعة بابؿ
(4). 

 (.القاىرة: دار الكتاب العربي.7.)طأصول عمم النفس(.1986راجح, أحمد عزت.)-20
)دراسة ميدانية عمى عينة  مشكبلت طمبة المرحمة الثانوية وحاجاتيـ اإلرشادية(.2005رزؽ, أمينة.)-21

 .35-13(.2.)24. مجمة جامعة دمشقمف طمبة محافظة دمشؽ(.
 المسيرة.(.عماف: دار 2.)طالصحة النفسية(.2007سامر جميؿ .) ,رضواف-22
الحاجات اإلرشادية لطمبة الحمقة الثانية ممن (. 2013الرويشدي, رحمة بنت محمد بف يوسؼ .)  -23

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة نزوى,التعميم األساسي بسمطنة عمان بمحافظة جنوب الباطنة
 قسـ التربية والدراسات اإلنسانية. عماف.

 (.العيف: دار الكتاب الجامعي.2.)ط مم النفس التربويمبادئ ع(.2012الزغوؿ, عماد .)-24
 (.القاىرة : عالـ الكتب.4.)طالصحة النفسية والعالج النفسي(.2005زىراف, حامد عبد السبلـ.)-25
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جودة الحياة المدركة لدى عينة من طالب الجامعة ومدى (. 2009, دعاء الصاوي. )السيد حسف -26
قسـ  رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة سوىاج. نميتيا .فاعمية برنامج إرشادي وجودي في ت

 مصر. الصحة النفسية.
 . القاىرة: دار البياف.فن التعامل مع المراىقين مشكالت وحمول(. 2009الشافعي, ناصر.)-27
. منشورات جامعة مشكالت األطفال والمراىقين(.2006الشيخ, دعد ؛ العاسمي , رياض نايؿ.)-28

 دمشؽ.
نجاز الدراسي لدى الطمبة في جات اإلرشادية وعبلقتيا بدافع اإلالحا(. 2010, عمي .)صبحي -29

 ( . 1.) 4 .جامعة بابؿ .وم التربية الرياضيةمجمة عم. دراسة ميدانية .درس الجمناستؾ
الحاجات اإلرشادية لطالبات كمية التربية في جامعة األميرة ( .2013, الجوىرة ابراىيـ. )الصقيو -30
.  ية والنفسيةو . مجمة العموم التربدراسة ميدانية .بنت عبد الرحمف وعبلقتيا بالمستوى الدراسينورة 

 . 461-433(.1.) 14جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف. 
: دراسة نظرية. أسموب حل المشكالت وعالقتو بنوعية الحياة(.1999العارؼ باهلل, محمد الغندور.)-31

 .نوفمبر 12-10 .القاىرة .جامعة عيف شمس .الدولي السادس لئلرشاد النفسيورقة مقدمة إلى المؤتمر 
1999. 
. دمشؽ: المبادئ العامة في تخطيط وتقييم برامج اإلرشاد النفسي(.2012العاسمي, رياض نايؿ.)-32

 دار العرب ودار النور.
 .لمطباعة والنشر .القاىرة : دار قباء نظريات الشخصية(.1998عبد الرحمف, محمد السيد.)-33
جودة الحياة األسرية وعالقتيا (.2010عبد الوىاب, أماني عبد المقصود؛ شند, سميرة محمد.) -34

 .مركز اإلرشاد النفسي .. المؤتمر السنوي الخامس عشربفاعمية الذات لدى عينة من األبناء المراىقين
 .536-491 .القاىرة .جامعة عيف شمس

جودة الحياة لدى عينة مف الراشديف في ضوء بعض المتغيرات (.2008.)اىيـبر إىشاـ  ,عبد اهلل-35
 .180-137(.4.)14 .جامعة الزقازيؽ .مجمة كمية التربية. الديموغرافية
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برنامج إرشادي لخفض الكتئابية وتحسين جودة الحياة لدة (.2004, حساـ الديف محمود .)عزب-36
-28 .القاىرة .جامعة عيف شمس .السنوي الثالث عشر. ورقة مقدمة لممؤتمر عينة من معممي المستقبل

 .2004. مارس 29
الحاجات اإلرشادية لطمبة المرحمة الثانوية في (.2004لمعية بنت داوود بف حمزة.) عصفور,-37

. قسـ . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة السمطاف قابوسمنطقتي مسقط والداخمية بسمطنة ُعمان
 : ُعماف.عمـ النفس

عمـ النفس اإليجابي وتأثيراتو (.2013عطاهلل, مصطفى خميؿ محمد ؛ عبد الصمد, فضؿ ابراىيـ.)-38
 جامعة المنيا. .مجمة البحث في التربية وعمم النفسفي الممارسات والخدمات النفسية. 

دار األزاريطة: . المراىقة والشيخوخة وعمم نفس النمو الطفولة (.1999عوض, عباس محمود. )-39
 المعرفة الجامعية.

لحاجات اإلرشادي لطمبة جامعة عمر المختار في (.ا2008الغماري, صالح ؛ الطائي, إيماف.)-40
 ليبيا. قسـ عمـ النفس والتربية الخاصة. .. جامعة عمر المختاررسالة ماجستير :ضوء بعض المتغيرات

نين وعالقتو بالكتئاب العنف األسري الموجو ضد المس(.2011حمد متولي. )أغنيمة, ىناء   -41
 ..  ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي السادس عشر لئلرشاد النفسي, جامعة عيف شمسوالرضا عن الحياة

 .2011رنوفمب 12-10.القاىرة
الذكاء الوجداني وعبلقتو بجودة ( .2012, زىير عبد الحميد .)الفرا, اسماعيؿ صالح  ؛ النواجحة -42

مجمة . الدارسيف بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خاف يونس التعميمية الحياة والتحصيؿ األكاديمي لدى
 .90-57(.2.) 14. جامعة األزىر 

. عماف : دار مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي(. 1999, عبد الجابر .)الفرج, كاممة  ؛  تيـ-43
 الصفاء لمنشر والتوزيع .

. ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي اإلنسانجودة الحياة في جوىر (.1999الفرماوي, حمدي عمي .)-44
 .1999. نوفمبر 12-10 .القاىر .جامعة عيف شمس .السادس عشر لمركز اإلرشاد النفسي
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(.القاىرة : 3.)ط الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيف(.1995فيمي , مصطفى.) -45
 مكتبة الخانجي.

لحياة والدافعية الكاديمية من منظور إيجابي لعمم العالقة بين جودة ا(.2014الكنج, أحمد محمد.)-46
 .  النفس عمـ.قسـ رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة دمشؽ النفس لدى عينة من طمبة جامعة دمشق.

فعالية الذات المدركة ومدى تأثيرىا (.2010الجمالي, فوزية عبد الباقي.)؛  محمود, ىويدة حنفي -47
مجمة األكاديمية األمريكية العربية  .الجامعة مف المتفوقيف والمتعثريف دراسياً عمى جودة الحياة لدى طمبة 

 .115-61(.1.)1 .لمعموم والتكنولوجيا )أماراباك(
 (.منشورات جامعة دمشؽ.8. )طعمم نفس الطفولة والمراىقة(.2003, مالؾ سميماف.)مخوؿ  -48
مجمة )دراسة تحميمية(:  اإليجابي جودة الحياة مف منظور عمـ النفس(.2014مشري, سبلؼ.)  -49

 (.237-215 )ص.2014.سبتمبر .8ع .جامعة الوادي .الدراسات والبحوث الجتماعية
. عمم النفس اإليجابي اتجاه جديد لدراسة القوى والفضائل اإلنسانية(.2012معمرية, بشير.)  -50

 الجزائر: دار الخمدونية.
 .مقياس جودة الحياة لطمبة الجامعة(. 2006, عمي ميدي .)منسي, محمد عبد الحميـ  ؛ كاظـ   -51

   -63ص .2006..ديسمبر19- 17.مسقط .جامعة السمطاف قابوس .وقائع ندوة عمـ النفس وجودة الحياة
  .78ص
 . دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ. (1).  القياس النفسي(. 2006ميخائيؿ, امطانيوس.)-52
مجمة جامعة . وتشريفة الحياة لدى طمبة جامعتي دمشؽ دجو (.2010نعيسة, رغداء عمي.) -53

 .181 -145(.1.)28. 2012.دمشق
دراسية(  الحاجات اإلرشادية) نفسية, اجتماعية,(.2008نوري, أحمد محمد؛ يحيى, إياد محمد.) -54

 . 321-294(. 3.)15.مجمد مجمة التربية والعمم .لدى طمبة جامعة الموصؿ
 إيتراؾ لمطباعة والنشر.  . القاىرة :نظريات الشخصية (.2011محمد.), عادؿ ىويدي -55
.)ترجمة داليا  سيكولوجية الطفل والمراىق(.2004واطسوف, روبرت ؛ ليندجريف, ىنري كبلي .)  -56

 القاىرة : مكتبة مدبولي.  عزت مؤمف   ومحمد عزت مؤمف(.
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 : دار المعارؼ., االسكندرية المراىقة خصائصيا ومشكالتيا( .1981ابراىيـ. ) ,وجيو-57
 . الجميورية العربية السورية.النظام الداخمي لممدارس اإلعدادية والثانوية (.1994وزارة التربية .)-58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

  
انصفحح 

98 

 

 
  

 انًراجع األجُثُح:

 

1-Barrel,M.(2009).The Counseling Needs Of Middle Students. Master's 
Theses .The College At Brockport. State University Of New York. Counselor 
Education. 

2-Becker, M.  Shaw, B. Lisa, R.(1997).Quality Of Life Assessment Project. 
Madison: University Of Wisconsin. 

3-Bigelow, D. Mcfarland , B.Olson, M.(1991).Quality Of Life Of Community 
Mental Health Program Clients: Validating A measure, Community Mental 
Health Journal. Vol.27 (1),(1991).pp.1-11. 

4-Deci, E. Ryan, R. (2000).The "What" and "Why" Of Good Pursuits: Human 
Needs And The Self-Determination Of Behavior, Psychological Inquiry. 
Vol.11 (4),pp.227-268. 

5-Dew,T & Huebner,S.(1994). Adolesents Perceived Quality Of Life: An 
Exploratory Investigation, Journal Of School Psychology. Vol.32 
(2),pp.185- 199. 

6-Dogar,A.(2011). Need  Assessment  OF Students Guidance And 
Counseling, Controller Examination. University Of Lahore. British Tournal 
Publishing.Vol.1 (2).pp.108-124. 



         

  
انصفحح 

99 

 

 
  

7-Ferrans, C. Power ,M. (1985). Quality Of Life, Development And 
Psychometric Properties. Advances In Nursing Science.Vol.8 (1),pp.15-24. 

8-Hajiran,H.(2006).Towards A Quality Of Life Theory: Not Domestic Product 
Of Happiness. Social Indicators Research.Vol.57,pp.31-43. 

9- Keung,N.(1999). Students Perceptions Of Quality Of Life Of School Life In 
Hong Kong Primary Schools. Educational Research Journal. Vol.14 
(1),Summer.pp.50-71. 

10-Kahenman,D. Deiner,E. Schwarz,N.(2003). Well-Being; The 
Foundations Of Hedonic Psychology .New York .Russel Sage Foundation 
Press. 

11- Liu,W . Mei,J . Tian,L . Huebener, E.(2015). Age And Gender 
Differences In The Relation Between School-Related Social Support And 
Subjective Well-Being In School Among Students. Springer Science 
+Business Media Prodrecht 2015. 

12- McCall,S.(1980).What is Quality of Life, Philosophyical.vol.25(1). pp.5-
14. 

13- Raphael,D . Renwick, R. Brown,I . Rootman ,I.(1994).Quality Of Life 
indicators And Health: Current Status And Emerging Conception, School 
indicators Research.Vol.39(1). pp.65-88. 



         

  
انصفحح 

111 

 

 
  

14- Ryff,C. Keyes,C. (1995).The Structure Of Psychological Well-Being 
Revisited. University Of Wisconsion-Madison, Journal Of Personality And 
Social Psychology .Vol.69 (4). pp.719-727. 

15- Sawatzky,R.(2007).The Measurement Of Quality Of Life and it's 
Relationship With Perceived health status in Adolescents. A thesis 
submitted in partial fulfillment of the Requirements For the degree of Doctor of 
Philosophy :University Of British Columbia.Nursing. 
16- Schippers, A.(2010). Quality Of Life in Disabilitily Studies in The 
Netherlands, Medische Antropology. Vol.22(2). pp.277-288. 

17- Seligman,M.(2002 b). Positive Psychology, Positive prevention ,And 
Positive Therapy. In  Snyder.C.R.,& Lopez.S.(Eds). Handbook Of Positive 
Psychology: Oxford University Press. 

18- Shalock, R. (1990). Quality Of Life Perspective And issues, American 
Association On Mental Relardation, U.S.A. 

19- Theunissen ,N. Vogels .T. Koopman H. Verrips, G. Zwinderman,K. 
Verloove-Vanhorick S. Wit, J. (1998): The Proxy Problem :Child Report 
Versus Parent Report in Health Related Quality of Life Research. department 
of pediatrics .Leiden  University .Medical Center ,Quality of life research 
.7.pp (387-397). 



         

  
انصفحح 

111 

 

 
  

20-Thompson,D. Loesch, L. Seraphins,A. (2003).Development Of An 
instrument To Assess The Counseling Needs Of Elementary School Students, 
Professional School Counseling. October (2003). Vol.7(1).pp.35-39. 

21-WHO-QOL Group (1995) :The World Health Organization  Quality of Life  
Assessment (WHO-QOL) Position  paper from  the  world health Organization 
.School Science And Medicine .(41) .1403-1409. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

  
انصفحح 

112 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىقــــــــــــــــالحـــــالم

 

 

 

 

 

 

 



         

  
انصفحح 

113 

 

 
  

 

 

 

 (1الممحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين وصفاتيم العممية 

 انصفح انعهًُح اضى انذكتىر انرلى

  اإلرشاد النفسيستاذ في قسم أ الدكتور أحمد الزعبي 1
 التربية الخاصةستاذ مساعد في أ الدكتور بسام الطويل 2
 أستاذ مساعد في قسم  اإلرشاد النفسي الدكتور خالد العمار 3
 مدرس في قسم القياس والتقويم  الدكتورة رنا قوشحة  4
  مدرس في قسم عمم النفس الدكتور جمال الجرمقاني 5
 مدرس في قسم عمم النفس الدكتورة نجوى نادر 6
 النفسمدرس في قسم عمم  الدكتور مرسل مرشد 7
 مدرس في قسم اإلرشاد النفسي الدكتورة ربا سمطان 8
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 (2الممحق رقم )

 الدراسة  مقاييسالسويداء التي طبقت فييا أسماء المدارس الثانوية العامة في محافظة 

 عدد الطمبة  المـــــدرسة الرقــــــم 
 483 ))لمبنين   عبيد كمال الشييد ثانوية 1
 417 ن()لمبني جربوع نايف الشييد ثانوية 2
 545 ن()لمبني أرسالن شكيب الشييد ثانوية 3
 314 جمعة)لمبنين( قاسم أحمد الشييد ثانوية 4
 622 ))لمبنات مزىر توفيق الشييد ثانوية 5
 387 ))لمبنات البدعيش فواز الشييد ثانوية 6
 888 ))لمبنات حرب عصام الشييد ثانوية 7
 507 ))لمبنات نصار ممدوح الشييد ثانوية 8
  لممتفوقين  األولى األسد باسل الشييد ثانوية 9

 )مختمط(
176 

 175 الثانية)مختمط( لممتفوقين األسد باسل الشييد ثانوية 11
 4514 المجموع
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 (3انًهحك رلى )

 جىدج انحُاج وتعذَالخ انطادج انًحكًٍُ نكم تُذ ًمُاشانصىرج األونُح ن

رقم 
 العبارة

 العبارة بعد تعديل المحكمين العبارة في صورتيا األولية

 .% يٍ طفبرٙ انشطظٛخ55أزت  .أزت يعظى طفبد شطظٛزٙ 4

 .أَب ؼاٍع عٍ طؽٚمخ رعبيهٙ يع يكبؼ زٛبرٙ .أَب ؼاٍع عٍ طؽٚمخ رعبيهٙ يع أزعاس زٛبرٙ 9

 .ٓىيًٍ ٚعٛشٌٕ ثعٌٔ ْعف فٙ زٛبرأَب  .أَب نكذ ٔازعاً يٍ انػٍٚ ٚعٛشٌٕ ثعٌٔ ْعف فٙ انسٛبح 3

 .رسجطُٙ يطبنت انسٛبح انٕٛيٛخ .رسجطُٙ يطبنت انسٛبح انٕٛيٛخ 1

أشعؽ ثطٛجخ أيم زٕل يعٖ ئَدبؾارٙ فٙ انسٛبح فٙ  5

 .يدبالد ععٚعح

 .أشعؽ ثطٛجخ أيم ردبِ ئَدبؾارٙ فٙ انسٛبح

انسفبظ عهٗ عاللبد يمؽثخ يع ال أقزطٛع  .ئٌ انسفبظ عهٗ عاللبد يمؽثخ أيؽ طعت ٔيسجظ نٙ 4

 .اٜضؽٍٚ

 .أعٛش  كم ٕٚو ثٕٛيّ ٔال أفكؽ فٙ انًكزمجم .أعٛش كم ٕٚو ثٕٛيّ ٔال أفكؽ فٙ انًكزمجم 5

 .أرسًم يكإٔنٛخ لؽاؼارٙ فٙ انًٕلف انػ٘ أٔاخّٓ .أرسًم يكإٔنٛخ انًٕلف انػ٘ أٔاخّٓ 6

 رى زػفٓب .أخٛع ئظاؼح يكإٔنٛبد انسٛبح انٕٛيٛخ 

 رى زػفٓب .أَّ نى ٚعع ُْبن أْعاف َٞدؿْب فٙ انسٛبح ثععأشعؽ  

 .أؼٖ أٌ انسٛبح عًهٛخ رعهى يكزًؽح .أؼٖ أٌ انسٛبح عًهٛخ يكزًؽح يٍ انزعهى ٔانًُٕ ٔانزغٛؽ 7

أعزمع أَّ يٍ انًٓى اكزكبة ضجؽاد خعٚعح رزسعٖ  40

 .لعؼارٙ

 .ألعو عهٗ اكزكبة ضجؽاد خعٚعح رزسعٖ لعؼارٙ

ثأَُٙ ئَكبٌ يعطبء  ٔيكزعع نًشبؼكخ  ٚظفُٙ انُبـ 44

 .ٔلزٙ يع اٜضؽٍٚ

 .أثػل خٓع٘ فٙ ئقعبظ يٍ زٕنٙ

 .نكذ ثسبخخ  ئنٗ أخؽاء رغٛٛؽاد كجٛؽح فٙ زٛبرٙ .نمع رطهٛذ عٍ يسبٔنخ ئزعاس رغٛٛؽاد كجٛؽح فٙ زٛبرٙ 49

 .انمٕٚخأرأثؽ ثبنُبـ غٔ٘ انشطظٛبد  .أيٛم ئنٗ انزأثؽ  ثبنُبـ غٔ٘ انشطظٛبد انمٕٚخ 43

 .نى  أعع أثك ثبٜضؽٍٚ فٙ عاللبرٙ .نى ٚكٍ نٙ عاللبد يٕثٕلخ ٔيمؽثخ يٍ انُبـ اٜضؽٍٚ 41

عُع٘ ثمخ ثطؽٚمزٙ ثبنزفكٛؽ ززٗ نٕ كبَذ يطزهفخ عٍ  45

 .انطؽائك انزٙ ٚفكؽ ثٓب يعظى انُبـ

أثك ثطؽٚمخ رفكٛؽ٘ ززٗ نٕ اضزهفذ عٍ طؽائك 

 .رفكٛؽ اٜضؽٍٚ

بً ٔنٛف يٍ ضالل يب ل يب أعزمعِ يًٓألٛى َفكٙ يٍ ضال 44

 .ٌٔٚعزمعِ اٜضؽ

يًٓبً ٔنٕ اضزهف ألٛى َفكٙ  يٍ ضالل يب أعزمعِ 

 .ٌٔعٍ اعزمبظ اٜضؽ

 رى زػفٓب .انعبنى يعمع خعاً ثبنُكجخ نٙ 

 .أشعؽ ثبنٕزعح .ال أشعؽ ثبالَزًبء ئنٗ أ٘ يدًٕعخ 45

 .ال ٚفًٓبَٙ ّ٘ أشعؽ أٌ ٔانع .أشعؽ ثبنزجبعع ثُٛٙ ٔثٍٛ ٔانعا٘ 46

 .نع٘ شٙء لّٛى ًٚكٍ أٌ ألعيّ نٝضؽٍٚ .نع٘ شٙء لٛى ًٚكٍ أٌ ألعيّ  نهعبنى 47

 رى زػفٓب .ٚغعٔ انعبنى يكبَبً أفضم نكم انُبـ 

 .أستطٌع أن أندمج مع اآلخرٌن بسهولة .أشعر أننً مقرب للناس اآلخرٌن فً مجتمعً 02

 .إنجازاتً الٌومٌة ال تقدم شٌئاً ذا قٌمة لمجتمعً .لمجتمعًنشاطاتً الٌومٌة ال تقدم شٌئاً ذا قٌمة  02
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 .ٌصعب علً فهم ما ٌجري فً العالم حولً .ٌصعب علً فهم  ما ٌجري فً العالم 00

 .المجتمع من حولً ٌخلو من أي تقدم اجتماعً .المجتمع ال ٌحرز أي تقدم 02

 .راضٌان عنً ي  أشعر بالسعادة ألن والد .أشعر أن والداي راضٌان  عنً 02

أشعر بالرضا والسعادة فً المجتمع الذي أعٌش  .مجتمعً مصدر للراحة 02
 .فٌه

أحاول أن أفكر وأفهم ما الذي ٌمكن أن ٌحدث فً البلد  02
 .الذي أعٌش فٌه

 .ٌشغل  تفكٌري ما ٌحدث فً بلدي

 .ٌحمٌنًأشعر بالضعف ألن المجتمع ال  .المجتمع ال ٌقدم تحصٌنات ألشخاص مثلً 02

 .أحصل على دعم عاطفً من أسرتً .أحصل على دعم عاطفً من أسرتً 02

 .هم به فً المجتمعلٌس لدي شًء مهم أس .لٌس لدي شًء مهم أساهم به فً المجتمع 02

 .أشعر بالسعادة عندما أكون فً المدرسة .أشعر بالسعادة عندما أكون فً المدرسة 22

 .أحب النشاط والعمل داخل المدرسة .المدرسةأحب النشاط والعمل داخل  22

أستمتع باألفكار الجدٌدة التً أتعلمها  فً  .أستمتع باألفكار الجدٌدة التً أتعلمها  فً المدرسة 20
 .المدرسة

 .أشعر أنً شخص ناجح فً الدراسة .أشعر أنً شخص ناجح فً المدرسة 22

 .فً التعامل مع المدرسٌن أجد صعوبة .أجد صعوبة فً التعامل مع المدرسٌن 22

أشعر بالسعادة عندما أقوم بواجباتً ونشاطاتً  22
 .المدرسٌة مع زمالئً

أشعر بالسعادة عندما أقوم بواجباتً المدرسٌة مع 
 .زمالئً

 .عالقتً بزمالئً فً المدرسة سٌئة .عالقتً بزمالئً فً المدرسة سٌئة 22

 .أرى بأن الدراسة فً المدرسة مفٌدة للغاٌة .للغاٌةأرى بأن الدراسة فً المدرسة مفٌدة  22

المدرسون ٌرحبون بً وٌجٌبون عن تساؤالتً  فً  22
 .المدرسة

 .المدرسون ٌجٌبون على تساؤالتً فً المدرسة
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 (4الممحق رقم )

 جودة الحياة   مقياسالصورة النيائية ل

 

 انطانثح تحُح طُثح \صذَمٍ انطانة

فيما يمي مجموعة مف البنود ستجد أنيا تصؼ مشاعر وتصرفات مختمفػة تتطمػب رأيػؾ, نرجػو منػؾ قػراءة 
كػػؿ بنػػد بعنايػػة وأف تجيػػب عنيػػا بصػػراحة وتبػػيف رأيػػؾ بوضػػع عبلمػػة )ت( فػػي مربػػع اإلجابػػة التػػي تنطبػػؽ 

غيػر  -حػد مػا موافػؽ إلػى -موافػؽ -عميؾ. وذلؾ باختيارؾ واحػدة مػف بػدائؿ اإلجابػة التاليػة) موافػؽ بشػدة
غيػػر موافػػؽ بشػػدة(. دوف أف تتػػرؾ أي بنػػد دوف إجابػػة. عممػػًا أنػػو ال توجػػد إجابػػة صػػحيحة وأخػػرى -موافػػؽ

 خاطئة. 
 مبلحظة: اإلجابات سّرية وتستخدـ ألغراض البحث العممي فقط, لذلؾ ال داعي لذكر اسمؾ.

 البيانات العامة: 

 الجنس                                                          اإلقــــامة             

 

 

 

يىافك  انعثـــــــــــــــارج انرلـى

 تشذج

يىافك  يىافك 

إنً حٍذ 

 يا

غُر 

 يىافك 

غُر 

يىافك 

 تشذج 

       .%( يٍ طفبرٙ انشطظٛخ( 75أزت  1

      .أَب ؼاٍع عٍ طؽٚمخ رعبيهٙ يع يكبؼ زٛبرٙ 2

      .ٓىأَب يًٍ ٚعٛشٌٕ ثعٌٔ ْعف فٙ زٛبر 3

       .رسجطُٙ يطبنت انسٛبح انٕٛيٛخ 4

       .أشعؽ ثطٛجخ أيم ردبِ ئَدبؾارٙ فٙ انسٛبح 5

       .ال أقزطٛع انسفبظ عهٗ عاللبد يمؽثخ يع اٜضؽٍٚ 6

      .أعٛش كم ٕٚو ثٕٛيّ ٔال أفكؽ فٙ انًكزمجم  7

       .أرسًم يكإٔنٛخ لؽاؼارٙ فٙ انًٕلف انػ٘ أٔاخّٓ 8

      .أؼٖ أٌ انسٛبح عًهٛخ رعهى يكزًؽ  9

 أنثى  ذكر 

  

 وافد  مقٌم  
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       .ألعو عهٗ اكزكبة ضجؽاد خعٚعح رزسعٖ ضجؽارٙ 10

      .أثػل خٓع٘ فٙ ئقعبظ َيٍ زٕنٙ 11

      .نكُذ ثسبخخ إلخؽاء رغٛٛؽاد كجٛؽح فٙ زٛبرٙ  12

       .انشطظٛبد انمٕٚخأرأثؽ ثبنُبـ غٔ٘  13

      .نى أعع أثك ثبٜضؽٍٚ فٙ عاللبرٙ  14

أثققك ثطؽٚمققخ رفكٛققؽ٘ ززققٗ نققٕ اضزهفققذ عققٍ طؽائققك  15

 .رفكٛؽ اٜضؽٍٚ
     

ألّٛى َفكٙ يٍ ضالل يب أعزمعِ يًٓبً  ٔنٕ اضزهقف عقٍ  16

 .اعزمبظ اٜضؽٍٚ
     

      .أشعؽ ثبنٕزعح  17

        .ال ٚفًٓبَٙ ٘  أشعؽ أٌ ٔانع 18

      .نع٘ شٙء لّٛى ًٚكٍ أٌ ألعيّ نٝضؽٍٚ 19

      .أقزطٛع أٌ أَعيح يع اٜضؽٍٚ ثكٕٓنخ 20

       .ئَدبؾارٙ انٕٛيٛخ ال رمعو شٛئبً غا لًٛخ نًدزًعٙ 21

َٙ فٓى يب ٚدؽ٘ فٙ انعبنى زٕنٙ  22       .ٚظعت عه

      .اخزًبعٙانًدزًع يٍ زٕنٙ ٚطهٕ يٍ أ٘ رمعو  23

      .ؼاضٛبٌ عُٙ ٘  أشعؽ ثبنكعبظح ٌٞ ٔانع 24

      .أشعؽ ثبنؽضب ٔانكعبظح فٙ انًدزًع انػ٘ أعٛش فّٛ 25

      .ٚشغم رفكٛؽ٘ يب ٚسعس فٙ ثهع٘  26

        .أشعؽ ثبنضعف ٌٞ انًدزًع ال ٚسًُٛٙ 27

      .أزظم عهٗ ظعى عبطفٙ يٍ أقؽرٙ 28

       .ٓى ثّ فٙ انًدزًعيٓى أقنٛف نع٘ شٙء  29

      .أشعؽ ثبنكعبظح عُعيب أكٌٕ فٙ انًعؼقخ  30

 .أزت انُشبط ٔانعًم ظاضم انًعؼقخ  31

 
     

      .أقزًزع ثبٞفكبؼ اندعٚعح انزٙ أرعهًٓب فٙ انًعؼقخ 32

      .أشعؽ أَٙ شطض َبخر فٙ انعؼاقخ  33

       .أخع طعٕثخ فٙ انزعبيم يع انًعؼقٍٛ 34

ظح عُققعيب ألققٕو ثٕاخجققبرٙ انًعؼقققٛخ يققع عبأشققعؽ ثبنكقق 35

   .ؾيالئٙ
     

       .ٙ انًعؼقخ قٛئخفعاللزٙ ثؿيالئٙ  36

       .أؼٖ ثأٌ انعؼاقخ فٙ انًعؼقخ يفٛعح نهغبٚخ 37

      .ركبؤالرٙ فٙ انًعؼقخعهٗ انًعؼقٌٕ ٚدٛجٌٕ  38

 

 ٔشكؽاً نزعبَٔكى..........                                                                                    
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 (5الممحق رقم )
 الحاجات اإلرشادية وتعديالت المحكمين عمى كل بند مقياسالصورة األولية ل

رقم  
 العبارة 

 المحكمينالعبارة بعد تعديل  العبارة قبل تعديل المحكمين

  .أشعؽ ثبنمهك يٍ انفشم انعؼاقٙ .أززبج ئنٗ انزطهض يٍ انطٕف يٍ انفشم انعؼاقٙ  4

أشعؽ ثععو انؽضب عٍ يكزٕا٘ انزسظٛهٙ    .أززبج ئنٗ رسكٍٛ رسظٛهٙ انعؼاقٙ 9

. 

أززبج ئنٗ انزطهض يٍ انطدم عُعيب أكٌٕ يع يدًٕعخ  3

  .يٍ اٞطعلبء

عُعيب أكٌٕ أززبج ئنٗ انزغهت عهٗ انطدم 

  .فٙ انًدًٕعخ

أززبج ئنٗ أٌ أكٌٕ يع يدًٕعخ يٍ  .أززبج ئنٗ أٌ أكٌٕ يع يدًٕعخ يٍ اٞطعلبء  1

 .اٞطعلبء

أززبج ئنٗ أٌ ٚعبيهُٙ انًعؼقٌٕ ثًؽَٔخ   .أززبج ئنٗ أٌ ٚعبيهُٙ انًعؼقٌٕ ثًؽَٔخ أكجؽ  5

  .أكجؽ 

 .ٙركالأطبؼزّ ثًش أززبج نشطض يمؽة  .ٙركالأززبج نشطض يمؽة أطبؼزّ ثًش 4

 .أززبج نزًُٛخ اقزمالنٛزٙ  .ٛخ االقزمالنٛخ نع٘ ًُبج نزأزز 5

أززبج نهزطهض يٍ شعٕؼ٘ ثمهك    .أززبج نهزطهض يٍ شعٕؼ٘ ثمهك انًكزمجم 6

   .انًكزمجم

   .أززبج ٌٞ أعؿؾ ثمزٙ ثُفكٙ   .أززبج ٌٞ أعؿؾ ثمزٙ ثُفكٙ 7

يع انطالفبد أززبج يٓبؼاد ركبععَٙ  فٙ انزعبيم  

  .اٞقؽٚخ

 رى زػفٓب   

أززبج نهسؽٚخ فٙ ارطبغ لؽاؼارٙ ثعٛعاً عٍ رٕخٛٓبد  40

 .اٜضؽٍٚ 

أززبج نهسؽٚخ فٙ ارطبغ لؽاؼارٙ ثعٛعاً عٍ 

 .رٕخٛٓبد اٜضؽٍٚ

شبثخ ٔنٛف  \أززبج يٍ اٜضؽٍٚ أٌ ٚعبيهَٕٙ كشبة 44

 .طفهخ \كطفم

أززبج يٍ اٜضؽٍٚ أٌ ٚعبيهَٕٙ كشطض 

 .ؼاشع

أززبج نزططٙ انعمجبد أيبيٙ ٔرسمٛك  .أززبج نزططٙ انعمجبد أيبيٙ ٔرسمٛك انُدبذ  49

 .انُدبذ

أززبج نهزعؽف ئنٗ َمبط ضعفٙ ٔانزطفٛف   .أززبج نهزعؽف ئنٗ َمبط ضعفٙ ٔرمٕٚزٓب  43

   .يُٓب

   .أززبج اليزالن يٓبؼاد أفضم نهعؼاقخ  .أززبج نًعؽفخ طؽق أفضم نهعؼاقخ ٔانًػاكؽح 41

 .أززبج نهزٕاطم يع انًؽشع انُفكٙ   .أززبج نهزٕاطم يع انًؽشع انُفكٙ  45

أززبج نًزبثعخ يٍ انًؽشع انُفكٙ نٕضعٙ   .أززبج نًزبثعخ انًؽشع انُفكٙ نٕضعٙ انعؼاقٙ 44

 .انعؼاقٙ 

أززبج نهشعٕؼ ثبنععانخ  فٙ انًعبيهخ يٍ لجم انًسٛطٍٛ  45

 .ثٙ 

انًعبيهخ يٍ أززبج نهشعٕؼ ثبنععانخ  فٙ 

 .لجم انًسٛطٍٛ ثٙ

أززبج ئنٗ انزشدٛع يٍ انًسٛطٍٛ ثٙ عهٗ ئَدبؾارٙ  46

  .ٔرسظٛهٙ

أززبج ئنٗ انزشدٛع يٍ انًسٛطٍٛ ثٙ عهٗ 

 .ئَدبؾارٙ فٙ انًعؼقخ 
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 رى زػفٓب     .أززبج ئنٗ انجمبء ثًفؽظ٘  نفزؽح أطٕل 

  .ٔٚفًُٓٙأززبج ئنٗ يٍ ٚكًعُٙ  .أززبج ئنٗ يٍ ٚفًُٓٙ ٔٚكًعُٙ  47

أززبج ئنٗ يعهٕيبد أكثؽ عٍ انزطظظبد انعؼاقٛخ فٙ  90

 .انًكزمجم 

أززبج ئنٗ يعهٕيبد أكثؽ عٍ 

 .انزطظظبد انعؼاقٛخ فٙ انًكزمجم

 أززبج ئنٗ أٌ أشبؼن فٙ ارطبغ انمؽاؼاد  94

 .اٞقؽٚخ 

أززبج ئنٗ أٌ أشبؼن فٙ ارطبغ انمؽاؼاد 

 .اٞقؽٚخ

   .أززبج ئنٗ انزطهض يٍ يشبعؽ انُمض .انُمض ٔانعَٔٛخ  أززبج ئنٗ انزطهض يٍ يشبعؽ 99

    .أززبج ئنٗ انزمعٚؽ يٍ لجم  اٜضؽٍٚ  .أززبج ئنٗ االززؽاو ٔانزمعٚؽ يٍ لجم اٜضؽٍٚ 93

أززبج ئنٗ انًشبؼكخ  فٙ انًُبقجبد ٔاَٞشطخ انًطزهفخ  91

  .فٙ انًعؼقخ

أززبج ئنٗ انًشبؼكخ فٙ اَٞشطخ انًطزهفخ 

  .انًعؼقخفٙ 

 رى زػفٓب    .أززبج ئنٗ رمعٚؽ اٜضؽٍٚ إليكبَبرٙ ٔلعؼارٙ 

 .أززبج ئنٗ خٕ أقؽ٘ ٚزكى ثبنًٕظح ٔاٞنفخ .أززبج ئنٗ خٕ أقؽ٘ ٚزكى ثبنًٕظح ٔاٞنفخ  95

أززبج ئنٗ انشعٕؼ ثأَُٙ يسجٕة يٍ لجم  .أززبج ئنٗ انشعٕؼ ثأَُٙ يسجٕة يٍ لجم اٜضؽٍٚ  94

 .اٜضؽٍٚ

 .أززبج ئنٗ انشعٕؼ ثًكبَزٙ ثٍٛ انُبـ  .ئنٗ انشعٕؼ ثًكبَزٙ ثٍٛ انُبـ أززبج 95

ٙ  شطض آضؽ أزبٔل أٌ أطغٙ  96 عُعيب ٚزسعس ئن

 .ٔأَظذ نكٙ أطم ئنٗ انًعُٗ انًمظٕظ 

أخٛع يٓبؼح اإلطغبء عُع انزسعس يع 

 .اٜضؽٍٚ 

أٔضر نٝضؽٍٚ أفكبؼ٘ ٔشعٕؼ٘ ٔاعزمبظارٙ  97

 .ٞقبععْى عهٗ فًٓٙ 

طعٕثخ فٙ طؽذ أفكبؼ٘  ثٕضٕذ  أخع 

  .ٔظلخ  نٝضؽٍٚ

ٙ  قإال غٛؽ ٔاضر أقزٕضر يعُبِ يٍ  30 عُعيب َٕٚخّ ئن

 .طبزجّ

ٙ  قإال غٛؽ ٔاضر أرؽظظ  عُعيب َٕٚخّ ئن

  .فٙ قإال طبزجّ عٍ يعُبِ

أقزطٛع أٌ أظؼن أثؽ يب ألٕنّ عهٗ اٜضؽٍٚ يٍ ؼظٔظ  34

  .أفعبنٓى

أقزطٛع لؽاءح يشبعؽ اٜضؽٍٚ يٍ ضالل 

 .زؽكبرٓى 

 .أردبْم قهٕن انُبـ انكهجٙ ردبْٙ  .أردبْم قهٕن انُبـ انكهجٙ ردبْٙ 39

٘  يشكهخ يع طعٚك قأرٕلف عٍ انزسعس يعّ  33 ئغا كبٌ نع

  .نفزؽح ززٗ ٚالزع أَُٙ يكزبء

أعجؽ عٍ اقزٛبئٙ يٍ انشطض ثبنزٕلف 

  .عٍ انكالو يعّ

ضؽٍٚ عٍ قهٕن شطض يب ٔرأثٛؽِ انكهجٙ عهٙ ألٕل نٝ 31

 .ظٌٔ انزسعس عُّ يجبشؽح يع ْػا انشطض 

  ٙ ال أٔاخّ انشطض انػ٘ ٚكٙء ئن

ثكهٕكّ, ٔئًَب أَبلش ْػا االيؽ يع 

 .اٜضؽٍٚ

أطؽش ثٕخّ انشطض عُعيب أكٌٕ يكزبء   .أطؽش ثٕخّ انشطض عُعيب أكٌٕ يكزبء يُّ 35

 .يُّ

أضؽة انسبئظ أٔ أؼيٙ اٞشٛبء عُعيب   .اٞشٛبء عُعيب أكٌٕ يكزبءأضؽة انسبئظ أٔ أؼيٙ  34

 .أكٌٕ يكزبء

ئغا ٔاخٓذ شطظبً يب فكأخعم االيؽ ٚجعٔ كأَّ ضطئٙ  35

   .نكٙ ال أخؽذ يشبعؽِ

ثسمٙ شطض يب, أشعؽُِ  ئعُعيب ٚطط

ًُططئ كٙ ال أخؽذ يشبعؽِ   .ثأَُٙ أَب ان

أعزػؼ ٔأرأقف يٍ اٜضؽٍٚ ززٗ نٕ نى   .ألٕل غبنجبً )أَب آقف( عهٗ أضطبء نى أؼركجٓب  36

 .ٚكٍ انططأ ضطئٙ 
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 ( 6الممحق رقم )
 الحاجات اإلرشادية  مقياسالصورة النيائية ل

يىافك  انعثــــــــــــارج  انرلى 

 تشذج 

يىافك  يىافك 

 إنً حذ يا 

غُر 

 يىافك 

غُر 

يىافك 

 تشذج 

      .ثبنمهك يٍ انفشم انعؼاقٙ أشعؽ 4

      .انزسظٛهٙ  أشعؽ ثععو انؽضب عٍ يكزٕا٘ 9

أززبج ئنٗ انزغهت عهٗ انطدم عُعيب أكٌٕ فٙ  3

 .يدًٕعخ 

     

       .أززبج ئنٗ أٌ أكٌٕ يع يدًٕعخ يٍ اٞطعلبء 1

       .أززبج ئنٗ أٌ ٚعبيهُٙ انًعؼقٌٕ ثًؽَٔخ أكجؽ 5

      .أززبج نشطض يمؽة أطبؼزّ ثًشبكهٙ  4

       .أززبج نزًُٛخ اقزمالنٛزٙ 5

       .أززبج نهزطهض يٍ شعٕؼ٘ ثمهك انًكزمجم 6

       .أززبج ٌٞ أعؿؾ ثمزٙ ثُفكٙ 7

أززبج نهسؽٚخ فٙ ارطبغ لؽاؼارٙ ثعٛعاً عٍ  40

 .رٕخٛٓبد اٜضؽٍٚ 
     

      .أززبج يٍ اٜضؽٍٚ أٌ ٚعبيهَٕٙ كشطض ؼاشع  44

      .أززبج نزططٙ انعمجبد أيبيٙ ٔرسمٛك انُدبذ  49

       .أززبج نهزعؽف ئنٗ َمبط ضعفٙ ٔانزطفٛف يُٓب 43

      .أززبج اليزالن يٓبؼاد أفضم نهعؼاقخ  41

      .أززبج نهزٕاطم يع انًؽشع انُفكٙ  45

انًؽشع انُفكٙ نٕضعٙ  أززبج نًزبثعخ يٍ 44

  .انعؼاقٙ
     

أززبج نهشعٕؼ ثبنععانخ فٙ انًعبيهخ يٍ لجم  45

  .انًسٛطٍٛ
     

 أززبج ئنٗ انزشدٛع يٍ انًسٛطٍٛ ثٙ  46

 .عهٗ ئَدبؾارٙ فٙ انًعؼقخ 
     

       .أززبج ئنٗ يٍ ٚكًعُٙ ٔٚفًُٓٙ 47

أززبج ئنٗ يعهٕيبد أكثؽ عٍ انزطظظبد  90

 .انعؼاقٛخ فٙ انًكزمجم 
     

       .أززبج ئنٗ أٌ أشبؼن فٙ ارطبغ انمؽاؼاد اٞقؽٚخ 94

      .أززبج ئنٗ انزطهض يٍ يشبعؽ انُمض  99

      .أززبج ئنٗ انزمعٚؽ يٍ لجم اٜضؽٍٚ  93

       .أززبج نهًشبؼكخ فٙ اَٞشطخ انًطزهفخ فٙ انًعؼقخ 91

      .أززبج ئنٗ خٕ أقؽ٘ ٚزكى ثبنًٕظح ٔاٞنفخ  95

       .أززبج ئنٗ انشعٕؼ ثأَُٙ يسجٕة يٍ لجم اٜضؽٍٚ 94
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      .أززبج ئنٗ انشعٕؼ ثًكبَزٙ ثٍٛ انُبـ  95

      .أخٛع يٓبؼح اإلطغبء عُع انزسعس يع اٜضؽٍٚ  96

أخع طعٕثخ فٙ طؽذ أفكبؼ٘ ثٕضٕذ ٔظلخ  97

   .نٝضؽٍٚ
     

ٙ  قإال غٛؽ ٔاضر أرؽظظ فٙ قإال  30 عُعيب َٕٚخّ ئن

 .طبزجّ عٍ يعُبِ 
     

أقزطٛع يعؽفخ يشبعؽ اٜضؽٍٚ يٍ ضالل زؽكبرٓى  34

 .)ظٌٔ أٌ ٚزكهًٕا عُٓب(
     

       .أردبْم قهٕن انُبـ انكهجٙ ردبْٙ 39

أعجؽ عٍ اقزٛبئٙ يٍ انشطض ثبنزٕلف عٍ انكالو  33

 .يعّ 
     

ٙ  ثكهٕكّ, ٔئًَب  31 ال أٔاخّ انشطض انػ٘ ٚكٙء ئن

  .أَبلش ْػا اٞيؽ يع اٜضؽٍٚ
     

       .أطؽش ثٕخّ انشطض عُعيب أكٌٕ يكزبء يُّ 35

أضؽة انسبئظ أٔ أؼيٙ اٞشٛبء عُعيب أكٌٕ  34

 .يكزبء
     

عُعيب ٚططئ يعٙ شطض يب, أُشعؽُِ ثأَُٙ أَب  35

ًُططئ كٙ ال أخؽذ يشبعؽِ  .ان
     

أعزػؼ ٔأرأقف يٍ اٜضؽٍٚ ززٗ نٕ نى ٚكٍ انططأ  36

 .ضطئٙ  
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Abstract 

 

This study aimed to investigate the relationship  between the quality of life 
and counseling needs  among a sample of the  general secondary school 
students in Sweida City. 
This problem identified in the light of what has been found from the 

literature on previous studies to read as follows: 
 Is there a relationship between the quality of life and the counseling needs  

among a sample of the general  secondary school students? Which is 
summarized in the following points:  
-The suffering of the Syrian society from the reality of the crisis since five 

years included all aspects of life and led to wide changes in turn led to a 
change in the elements of the quality of life of individuals and their different 
counseling needs. 
-Sensitive changes that occur in the teen in this stage of education, his 

studying and social responsibilities. 
-The responsibility of specialists and workers in the field of counseling in 

revealing the different   counseling needs of the students and to be satisfied in 
correct ways  or routed or adapt to them. 
The importance of the study shows in the following point: 
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-The need to explore the counseling  needs for students as a basic rule in the 
process of  counseling . The importance of the age of the sample. 
- The lack of a research which study  the components of the quality of life and 
the needs of the refugees students to maintain compared with the resident 
students – according the knowledge of the researcher. 
 This study aims to explore the following:   
-know the level of quality of life among the individuals of the research sample 
(students in general  Secondary schools  in Sweida city).  
-Know the level of counseling needs among the individuals of the research 
sample.  
- know the nature of the relationship between quality of life and counseling 
needs among individuals of the research sample(general secondary school 
students in Sweida City). 
- know the  significant  differences in the level of  quality of life among 
individuals of sample attributed to (gender) variable. 
- know the significant  differences in the level of  quality of life among 
individuals of sample attributed to (accommodation) variable. 

-know the significant  differences in the level of   counseling needs among  
individuals of sample attributed to (gender) variable, 
-know the significant  differences in the level of   counseling needs among  
individuals of sample attributed to (accommodation) variable. 
- The hypotheses  of  Study: 
-There is no relation of statistical significance between the quality of life and 
the counseling needs among general secondary school students in Sweida 
City). 
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-There is no differences of statistical significance between the mean degrees 
of the sample members on the quality of life questionnaire attributed to the 
gender variable (female, male). 
- There is no differences of statistical significance between the mean degrees 
of the sample members on the quality of life questionnaire attributed to the 
accommodation variable (resident , refugees).  
-There is no differences of statistical significance between the mean degrees 
of the sample members on the counseling needs questionnaire attributed to 
the gender variable (female, male). 
-There is no differences of statistical significance between the mean degrees 
of the sample members on the counseling needs questionnaire attributed to 
the accommodation variable (resident , refugees). 
The research  methodology: In seeking to achieve the aims of the current 
research it depends on analyzing description ,which is based on the 
description of the phenomena, information and data collection, compilation, 
analyzing and interpretation of the results. 
The research sample: The sample of  research included (321) students, the 
percentage (5%) of the students in the general secondary schools in Swieda 
City, in the academic year 2015/2016 .The sample  had been selected by   
The stratified random way. 
 The  research Tools: The researcher used the quality of life questionnaire, 
counseling needs questionnaire prepared by the researcher based on a 
number of previous measurements. 
 The research results : 

1-Students assessment  of the level of their  quality of life came at amiddle 
level with average (2.90).  
2-Student assessment of the level of their counseling needs came at a good 
level with average (3.43). 
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3-There is Negative relationship with statistical significance between the 
quality of life and counseling needs  among the individuals of  sample. 
4- There are significant differences in the quality of life between male and 
female members of the sample in favor of females. 
5- There are statistically significant differences in quality of life between 
residents and refugees students, in favor of resident students. 
6- There were no statistically significant differences in the counseling needs 
between male and female. 

7- There are statistically significant differences  in the counseling needs 
between residents and refugees students, in favor of refugees students.   

 
Thus, the research objectives have been achieved, in particular with regard to 
the relationship between the quality of life and the counseling needs.  
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