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 بعض ضىء يف الدراسيت بالكفاءة وعالقتها احلياة جىدة
 املصرياث الطالباث من عينت لدي الدميىجرافيت املتغرياث

 السعىديت العربيت اململكت يف املقيماث

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العالقة بيف جودة  _ممخصال
أثر متغيرات الحياة والكفاءة الدراسية إلى جانب التعرؼ عمى 

المرحمة التعميمية  –)المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لألبويف 
مدة اإلقامة في المممكة العربية  –ثانوي "  –" متوسط )إعدادي( 

السعودية( عمى درجات كؿ مف جودة الحياة والكفاءة الدراسية، لدى 
ية، عينة مف الطالبات المصريات المقيمات بالمممكة العربية السعود

( طالبة مف طالبات المرحمة المتوسطة 60وتكونت العينة مف )
 –والمرحمة الثانوية المقيدات ببعض المدارس الحكومية بمدينتي )أبيا 

 :خميس مشيط(، وأسفرت الدراسة عف نتائج أىميا ما يمي
ة بيف جودة الحياة إحصائيوجود عالقة ارتباطيو موجبة ذات داللة  -1

والكفاءة الدراسية )في بعدي الدافعية لإلنجاز  )كأبعاد ودرجة كمية(
 (.والتعاوف الدراسي، والدرجة الكمية

ة بيف متوسطي درجات طالبات إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -2
المرحمة المتوسطة )اإلعدادية( ودرجات طالبات المرحمة الثانوية في 

اس جودة الحياة )كأبعاد ودرجة كمية( عمى مقياس جودة الحياة ومقي
الكفاءة الدراسية، وفقًا لممرحمة التعميمية، وذلؾ لصالح طالبات المرحمة 

 .الثانوية
ًا بيف متوسطي درجات الطالبات إحصائييوجد فرؽ داؿ  -3

المصريات المقيمات بالسعودية في بعد )الدافعية لإلنجاز( عمى 
مقياس الكفاءة الدراسية، وذلؾ لصالح الطالبات المصريات المقيمات 

سعودية ذوات المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي المرتفع بال
 .لوالدييف

ة بيف متوسطي درجات إحصائيجد فروؽ ذات داللة و تال  -4
الطالبات المصريات المقيمات بالسعودية في أبعاد الكفاءة الدراسية 
والدرجة الكمية عمى مقياس الكفاءة الدراسية، بينما توجد فروؽ ذات 

في بعد المعيار الخارجي والدرجة الكمية عمى مقياس  ةإحصائيداللة 
 .جودة الحياة، وفقاً لمتغير مدة اإلقامة بالسعودية

 .الكفاءة الدراسية ،: جودة الحياةالكممات المفتاحية
. المقدمة1  

 زاد االىتماـ في السنوات األخيرة بموضوع جودة الحياة     
Quality of life  والحيوية والتي وىو مف الموضوعات اليامة

 Positive Psychology تمثؿ جوىر عمـ النفس اإليجابي
الذي ييتـ بالخبرات الذاتية اإليجابية والسمات الشخصية 
اإليجابية والجوانب اإليجابية في حياة الفرد والمجتمع ليصؿ بيا 
إلى الرقي واالزدىار، ومف ثـ الشعور بجودة الحياة ذلؾ 

ؤرة تركيز الكثير مف البحوث المصطمح الحديث الذي أصبح ب
والدراسات في أدبيات المجاؿ النفسي، ويعتبر مفيـو جودة الحياة 
مفيـو نسبي يتـ تناولو مف الناحية االجتماعية، االقتصادية، 
الطبية، النفسية، حسب رؤية البعض أف جودة الحياة في الصحة 
أو في الماؿ، أو في السعادة، ورؤية البعض األخر أف جودة 

حياة في األمف النفسي أو اإلحساس بالرضا عف الحياة أو في ال
 .تحقيؽ الذات

[ إلى أف الجودة المادية البد أف يالزميا بؿ 1] ويشير منصور
وحتى أف يسبقيا ما يمكف أف نسميو الجودة النفسية أي جودة 
اإلنساف مف داخمو التي تنعكس في حسف توظيؼ إمكاناتو 

قاتو، وتمؾ ىي قضية الصحة وقدراتو وفي حسف استثمار طا
النفسية في المقاـ األوؿ وىنا يكوف التوجو نحو الجودة الشاممة 
والجودة المتكاممة، حيث نرى فييا الصحة النفسية لمفرد 
والمجتمع مف خالؿ تكامؿ وشموؿ الجودة لجوانبيا المادية 

 .والنفسية في نسؽ مف جودة الحياة
أف جودة  "UNESCO وقد اعتبرت منظمة " اليونسكو    

الحياة مفيومًا شاماًل يضـ كؿ جوانب الحياة، كما يدركيا الفرد، 
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وىو مفيـو يتسع ليشمؿ االشباع المادي لمحاجات األساسية 
واإلشباع المعنوي الذي يحقؽ التوافؽ النفسي لمفرد عبر تحقيقو 
لذاتو، وعمى ذلؾ فإف جودة الحياة مف ىذه الرؤية ليا ظروؼ 

 ].2] ت ذاتيةموضوعية ومكونا
وعادة ما يتـ تعريؼ جودة الحياة في ضوء بعديف أساسييف      

لكؿ منيما مؤشرات معينة ىما: البعد الذاتي والبعد الموضوعي، 
اإل أف غالبية الباحثيف ركزوا عمى المؤشرات الخاصة بالبعد 
الموضوعي لجودة الحياة والذي يتضمف مجموعة مف المؤشرات 

لقياس المباشر مثؿ أوضاع العمؿ ومستوى القابمة لممالحظة وا
الدخؿ والمكانة االجتماعية واالقتصادية وحجـ المساندة المتاح 
مف شبكة العالقات االجتماعية، ومع ذلؾ تظير نتائج البحوث 
أف التركيز عمى المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة ال يسيـ اإل 

 دة الحياةفي جزء صغير مف التبايف في التقديرات الكمية لجو 
[3.[ 

ويتعيف تحديد مفيـو جودة الحياة مف المنظور النفسي بأنو      
يعني توافر مقومات الحياة المادية بحيث تمبي حاجات اإلنساف 
مع تمتعو بالصحة البدنية والنفسية عمى السواء، أي أف ىناؾ 
ارتباطًا ال انفصاـ لو بيف الجانب المادي بكافة ما يشممو مف 

والجانب النفسي بما يتضمنو مف إشباع حاجات اإلنساف جيو، 
وتمتعو بالصحة النفسية، وفي ىذا اإلطار تؤكد بعض الدراسات 
أف أبعاد جودة الحياة متعددة ومتداخمة بطبيعتيا وأف مكوف مف 
 مكونات ىذه الجودة يتضمف كفاءة األداء الجسمي والمعرفي

[4.[ 
اة بشكؿ عاـ يقصد بيا [ أف جودة الحي5سميماف، ] ويذكر     

جودة خصائص اإلنساف مف حيث تكوينو الجسمي والنفسي 
والمعرفي ودرجة توافقو مع ذاتو ومع اآلخريف وتكوينو 
االجتماعي واألخالقي، وجودة اإلنساف ىي حسف توظيؼ 
ثراء وجدانو ليتسامى بعواطفو  إمكاناتو العقمية واإلبداعية، وا 

المحصمة ىي جودة الحياة ومشاعره وقيمو اإلنسانية وتكوف 
 .وجودة المجتمع

 كما أف االىتماـ بارتقاء وجودة العنصر البشري في الوقت      

الراىف، يعد مف أولويات العمؿ في أي مؤسسة واألحرى في 
المؤسسة التعميمية، حيث يجمع الخطاب التربوي العالمي 
 المعاصر عمى أف جودة الحياة أحد أىـ األساليب لتحسيف نوعية

 ].6] التعميـ في العصر الحالي
 Family Quality of life كما تعد جودة الحياة األسرية      

مف العوامؿ اليامة في فيـ جودة حياة الفرد، حيث يؤكد 
الباحثوف عمى أف جودة حياة الفرد ترتبط بالبيئة المحيطة بو وأف 
 الجيود التي تساىـ في جودة حياتو البد أف تتضمف جودة الحياة

 ].7] اآلخريف المحيطيف بو
وجدير بالذكر أف مفيـو الذات يمعب دورًا ميمًا في حياة      

الفرد سواء كانت الحياة االجتماعية أو االنفعالية أو الدراسية أو 
الرياضية.. الخ، فيو ينمو ويتغير نتيجة لمنضج والتعمـ والتفاعؿ 

لمستقبمية المستمر مع البيئة، ويؤثر بفاعمية في حياة الفرد ا
ويصبح الفرد عمى درجة عالية مف االتزاف االنفعالي، طالما 
تكوف مفيومو عف ذاتو بصورة إيجابية، والعكس يظير عندما 
يتكوف بصورة سمبية ويصبح الفرد غير قادر عمى مواجية 
الظروؼ حولو، فضاًل عف أنو أحد األبعاد الميمة في شخصية 

فراد وتصرفاتيـ، كما أنو اإلنساف، وذو تأثير كبير في سموؾ األ
محؿ إدراؾ الفرد ويتعمؽ بتحصيمو وخصائصو العقمية والجسمية 
واتجاىاتو وأفكاره، بالتالي يعتبر مفيـو الذات األكاديمي ومستوى 
التحصيؿ الدراسي لمطالب مف المتغيرات التي تمعب دورًا ىامًا 
ه في تفاعمو االجتماعي مع اآلخريف وكفاءتو االجتماعية وشعور 

 ].8] بالسعادة وجودة الحياة
ويالحظ أف تقدير الذات يحدد نظريًا وعمميًا كإدراؾ      

لمكفاءات الذاتية، وأف تمؾ الكفاءات تقسـ إلى ميارات في 
المجاالت الفيزيقية، االجتماعية، المعرفية، وفي مرحمة المراىقة 
يفضؿ قياس إدراؾ الفرد لكفاءتو الذاتية في مجاالت متنوعة 

ة كمية لمذات، حيث ومحددة وال يقاس كمفيـو ذات كمي أو قيم
يكوف تعامؿ الفرد في مرحمة المراىقة مع المثيرات السيكولوجية 
االجتماعية عمى أساس مف النضج والبراعة الجسدية، وذلؾ 
يكوف لو أثر واضح عمى التخطيط الذاتي لمكفاءة في المجاؿ 



                                   
 

140 

الجسمي والسيكولوجي ويعيد فييا المراىقوف تنظيـ إدراكيـ 
واألكاديمية، وذلؾ يكوف دعمًا لمشاعرىـ  لمكفاءات االجتماعية

العاطفية، إضافة إلى ذلؾ فإف العالقات الشخصية تدعـ الشعور 
بالرضا، وىذا بدوره يجعؿ المراىؽ أكثر قدرة عمى تحمؿ 
الضغوط واإلجياد وترتفع قدرتو عمى تحقيؽ النجاح فيزداد 

 ].9] مستوى الكفاءة المدركة لديو
نتيجة تجمعيو فيي  Competence ويتضح أف الكفاءة     

لكفاءة الفرد الفعمية، وتعكس  Subjective side الجانب الذاتي
ىذه المشاعر الذاتية لدى الفرد عف قدراتو ناتج الثقة مف 

مع بيئتو عبر تاريخ حياتو، وىذه المشاعر  ةتفاعالتو التجمعي
ىامة ألنيا تعتبر بمثابة مكافآت سيكولوجية لمفرد تدفعو إلى أف 

سمؾ سموكًا كفئًا، ويتحدد مفيـو الكفاءة في المجاؿ األكاديمي ي
بتقسيمو إلى قياس لألداء ومتوسط الدرجات التحصيمية والثقة 
األكاديمية وثقة الذات والخبرات والطموحات التعميمية، وعميو فإف 
الكفاءة ما ىي إال توافر اإلمكانات الشخصية لدى الفرد والتي 

الجيود ليتمكف مف حؿ المشكالت التي  تتيح لو عف طريقيا بذؿ
تواجيو والتغمب عمى العقبات وتحقيؽ األىداؼ. ومف خالؿ 
التحميؿ النظري لمفيـو الكفاءة والفاعمية وخاصة في المجاؿ 
األكاديمي، أنيما يتضمناف في بنيتيما النظرية متغيرات 
سيكولوجية ىي)الدافعية لإلنجاز والتعاوف والتنافس والتفوؽ 

سي(، وأف الكفاءة الدراسية متغيرًا وسيطًا لتمؾ المتغيرات الدرا
 ].10] السيكولوجية األربعة

وبناء عمى ما سبؽ؛ يتضح أف الدراسة الحالية أصبحت      
قضية بحثية في حاجة إلى البحث والكشؼ عف طبيعة العالقة 
بيف متغيراتيا في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية التي تشمؿ 

قتصادي االجتماعي الثقافي والمرحمة التعميمية ومدة المستوى اال
اإلقامة في المممكة العربية السعودية لدى عينة مف الطالبات 
المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية ويدرسف في 
المرحمة التعميمية المتوسطة)اإلعدادية( والمرحمة التعميمية 

حمة عمرية ىامة وىي الثانوية باإلضافة، إلى إنيف يمثمف مر 
 مرحمة المراىقة الجديرة باالىتماـ ومعرفة مستوى جودة الحياة 

 .لدييف وعالقتو بكفاءتيف الدراسية
 مشكمة الدراسة. 2

مف خالؿ مراجعة الباحثة لألدبيات النفسية ونتائج البحوث       
السابقة في مجاؿ جودة الحياة، وجدت ندرة في البحوث التي 

الحياة وعالقتيا بالكفاءة الدراسية وذلؾ في البيئة تناولت جودة 
األجنبية، بينما ال توجد أي دراسة عربية في حدود عمـ الباحثة 
تناولت ىذيف المتغيريف معًا في البيئة العربية، مف ىنا كاف 
اىتماـ الباحثة بدراسة العالقة بيف جودة الحياة والكفاءة الدراسية 

ات المقيمات في المممكة العربية لدى عينة مف الطالبات المصري
السعودية. حيث يعيش الطالب والطالبات المصرييف حياة 
مختمفة عف الحياة التي كانوا يعيشونيا في موطنيـ األصمي 
)مصر( وخاصة في مرحمتي التعميـ )المتوسطة " اإلعدادية " 
والثانوية(، مما ينعكس عمى حياتيـ االجتماعية واالقتصادية 

ومف ثـ يؤثر ذلؾ عمى الجانب التعميمي وكفاءتيـ والثقافية، 
الدراسية وخاصة الذيف يقضوف فترة طويمة مف حياتيـ في وطف 
يختمؼ عف وطنيـ، وقد وجدت الباحثة اختالؼ المناخ التعميمي 
في المدارس السعودية عف المدارس المصرية، باإلضافة إلى أف 

المراىقة التي تمؾ الشريحة تمثؿ مرحمة عمرية ىامة وىي مرحمة 
تتميز بخصائص معينة وجديرة باالىتماـ. ومف ثـ تكمف مشكمة 

 :البحث الحالي في محاولة اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية
 أ. أسئمة الدراسة

ىؿ توجد عالقة بيف جودة الحياة والكفاءة الدراسية في ضوء  -1
بعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة مف الطالبات المصريات 

 مقيمات في المممكة العربية السعودية؟ال
ما تأثير المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي عمى  -2

درجات كؿ مف جودة الحياة والكفاءة الدراسية لدى عينة مف 
 الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية؟

وي( الثان –ما تأثير المرحمة التعميمية )المتوسط " اإلعدادي"  -3
عمى درجات كؿ مف جودة الحياة والكفاءة الدراسية لدى عينة 
 مف الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية؟

 ة عمىػػػػػػػة السعوديػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػما تأثير مدة اإلقامة في المممك -4
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درجات كؿ مف جودة الحياة والكفاءة الدراسية لدى عينة مف 
 الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية؟

 فروض الدراسةب. 
ة بيف درجات جودة الحياة إحصائيتوجد عالقة ذات داللة  -1

 –الدرجة الكمية( ودرجات الكفاءة الدراسية )األبعاد  –)األبعاد 
الدرجة الكمية( لدى عينة مف الطالبات المصريات المقيمات في 

 .بية السعوديةالمممكة العر 
ة في متوسط درجات جودة إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -2

الدرجة الكمية( وفقًا لمتغير المستوى  –الحياة )األبعاد 
االقتصادي االجتماعي الثقافي لدى عينة مف الطالبات 

 .المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية
درجات جودة ة في متوسط إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -3

الدرجة الكمية( وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية  –الحياة )األبعاد 
الثانوي( لدى عينة مف  –الدراسي في مرحمتي التعميـ )المتوسط 

 .الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية
ة في متوسط درجات جودة إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -4

الدرجة الكمية( وفقًا لمتغير مدة اإلقامة )أقؿ  –الحياة )األبعاد 
سنوات( لدى عينة مف الطالبات  3أكثر مف  –سنوات  3مف 

 .المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية
ة في متوسط درجات الكفاءة إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -5

الدرجة الكمية( وفقًا لمتغير المستوى  –الدراسية )األبعاد 
القتصادي االجتماعي الثقافي لدى عينة مف الطالبات ا

 .المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية
ة في متوسط درجات الكفاءة إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -6

الدرجة الكمية( وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية  –الدراسية )األبعاد 
عينة مف الطالبات  الثانوي( لدى –في مرحمتي التعميـ )المتوسط 

 .المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية
ة في متوسط درجات الكفاءة إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  -7

الدرجة الكمية( وفقًا لمتغير مدة اإلقامة )أقؿ  –الدراسية )األبعاد 
سنوات( لدى عينة مف الطالبات  3أكثر مف  –سنوات  3مف 

 .العربية السعودية المممكةالمصريات المقيمات في 

 أهداف الدراسةج. 
تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العالقة بيف جودة      

الحياة والكفاءة الدراسية إلى جانب التعرؼ عمى أثر متغيرات 
المرحمة  –)المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لألبويف 

اإلقامة بالمممكة مدة  –ثانوي(  –التعميمية لمطالبات )متوسط 
العربية السعودية( عمى درجات جودة الحياة والكفاءة الدراسية 
لدى عينة مف الطالبات المصريات المقيمات بالمممكة العربية 

 .السعودية
 أهمية الدراسةد. 

تكمف أىمية الدراسة في تقديـ إطار لمعالقة بيف جودة      
ف أىمية كبيرة في الحياة والكفاءة الدراسية تمؾ المتغيراف يشكال

حياة اإلنساف، حيث ترتبط جودة الحياة بالصحة النفسية لمفرد 
وقدرتو عمى استغالؿ إمكاناتو وقدراتو ومياراتو االستغالؿ األمثؿ 
وتمتعو بالحياة وشعوره بالسعادة والتوافؽ النفسي واالجتماعي 

التعمـ  استراتيجياتوالدراسي، مما يساعده عمى تطوير 
ىتماـ بمفيـو الذات األكاديمي والتحصيؿ الدراسي الشخصية واال

وكذلؾ التركيز عمى التوقعات األدائية اإليجابية والتوازف 
الوجداني الذي يعبر عف السعادة العامة التي ترتبط بالثقة 
بالنفس، ويتضح ذلؾ في ارتفاع مستوى الكفاءة الدراسية لمطالب 

 .الحياة / الطالبة، بالتالي يستطيع تحقيؽ أىدافو في
 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائيةه. 

  Quality of life جودة الحياة -1
أف يعيش الفرد في حالة جيدة متمتعًا بصحة بدنية وعقمية       

وانفعالية عمى درجة مف القبوؿ والرضى، وأف يكوف قوي اإلرادة، 
صامدًا أماـ الضغوط التي تواجيو، ذو كفاءة ذاتية واجتماعية 
عالية، راضيًا عف حياتو األسرية والمينية والمجتمعية، محققًا 
لحاجاتو وطموحاتو، واثقًا مف نفسو غير مغرور ومقدرًا لذاتو بما 
يجعمو يعيش شعور السعادة، وبما يشجعو ويدفعو ألف يكوف 
متفائاًل لحاضره ومستقبمو، ومتمسكًا بقيمو الدينية والخمقية 

ومحبًا لمخير ومدافعًا عف حقوقو  واالجتماعية، منتميًا لوطنو
[ ويعرؼ إجرائيًا: 11] شقير،حقوؽ الغير، ومتطمعًا لممستقبؿ. و 
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بالدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبة في مقياس جودة الحياة 
 .بأبعاده المختمفة، المستخدـ في الدراسة الحالية

   Scholastic Aptitude الكفاءة الدراسية -2
الطالبة بالميارات العقمية والدافعية إلنجاز تعني مدى تمتع       

األعماؿ المدرسية، ومدى قدرتيا عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ، 
تقاف، مما يشير إلى كفاءتيا المدرسية، وأيضًا  وأدائيا بسرعة وا 
قدرتيا عمى التعاوف مع اآلخريف في بعض المواقؼ ومواجية 

جؿ تحقيؽ التحدي والتنافس في مواقؼ أخرى، وذلؾ مف أ
)مف وجية نظر الباحثة(. وتتحدد  أىدافيا الدراسية في حياتيا

إجرائيًا: بالدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبة في مقياس الكفاءة 
الدراسية بأبعاده المختمفة المستخدـ في الدراسة الحالية والذي 

 .أعدتو الباحثة بما يتالءـ مع عينة الدراسة الحالية
 حدود الدراسةه. 

المممكة  -خميس مشيط(  –الحدود المكانية: مدينتي )أبيا 
 .العربية السعودية

 .ـ 2014 -ىػ  1435الحدود الزمانية: خالؿ العاـ الدراسي 
الحدود البشرية: طالبات المرحمة المتوسطة والثانوية المصريات 

خميس مشيط( بالمممكة العربية  –المقيمات في مدينتي )أبيا 
 .السعودية

 والدراسات السابقة ار النظرياإلط. 3
  Quality of life أواًل: جودة الحياة

يعد مصطمح جودة الحياة مف المصطمحات الحديثة في      
مجاؿ عمـ النفس والذي يمثؿ بؤرة اىتماـ عمـ النفس اإليجابي 
والذي ييتـ بكؿ ما مف شأنو أف يؤدي إلى تحسيف األداء النفسي 

 .حدود الصحة النفسية العادية الوظيفي لإلنساف بما يتجاوز
ونظرًا ألف الباحثيف يميموف إلى وضع تعريفات إجرائية      

تختمؼ باختالؼ البحوث والدراسات في مجاالت عديدة، فال 
يوجد اتفاؽ واضح عمى تعريؼ عاـ ومحدد لمفيـو جودة الحياة، 
ففي المجاؿ النفسي تعرؼ جودة الحياة بأنيا السعادة والرضا عف 

اة التي يشعر بيا الفرد، وفي المجاؿ الطبي تعبر جودة الحي
الحياة عف سالمة الفرد الجسمية وقدرتو عمى القياـ بأنشطة 

حياتو المعتادة، ويعبر بعض الباحثوف عف جودة الحياة بصيغة 
الخبرات التي يمر بيا الفرد في حياتو، والبعض األخر يعبر عف 

  [12].د المجتمعجودة الحياة بالظروؼ التي يعيشيا أفرا
وقد تعددت المؤشرات التي أشار بيا الباحثوف لجودة الحياة ما 

 :بيف مؤشرات موضوعية ومؤشرات ذاتية كما يمي
 جودة الحياة مف المنظور الموضوعي *
عرؼ بعض الباحثيف جودة الحياة باعتبارىا مفيـو يستخدـ     

التي تقدـ لمتعبير عف رقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية 
ألفراد المجتمع، أو أف جودة الحياة " نزوع نحو نمط الحياة التي 
تتميز بالترؼ "ىذا النمط مف الحياة الذي ال يستطيع تحقيقو 
سوى مجتمع الوفرة، ذلؾ المجتمع الذي استطاع أف يحؿ كافة 

 .المشكالت المعيشية لغالبية سكانو
 :جودة الحياة مف المنظور الذاتي لمفرد *
مف ىذا المنظور فإف جودة الحياة "ىى تعبير عف اإلدراؾ      

الذاتي لمفرد وتقييمو لمنواحي المادية المتوفرة في حياتو، ومدى 
أىمية كؿ جانب منيا بالنسبة لمفرد في وقت محدد وفي ظؿ 
ظروؼ معينة، ويظير بوضوح في مستوى السعادة أو الشقاء 

ت الفرد وتفاعالتو الذي يكوف عميو، ويؤثر بدوره عمى تعامال
 ].13] اليومية

أف جودة الحياة ىي بناء نفسي يمكف  [14جود ] ويذكر    
قياسو مف خالؿ المؤشرات الذاتية والمؤشرات الموضوعية، وبناء 

أف جودة الحياة ىي نتاج لتفاعالت  " Good " عمى ذلؾ يرى
فريدة بيف الفرد والمواقؼ الحياتية الخاصة، وأف جودة الحياة 

ـو يعكس مواقؼ الحياة المرغوبة لدى الفرد في ثالثة مفي
مجاالت رئيسية لمحياة ىي )الحياة األسرية المجتمعية والعمؿ 

 (.والصحة
[ أف مفيـو جودة 15غازي، ] وفي ىذا الصدد يوضح     

الحياة ييتـ بتحقيؽ ذاتية اإلنساف مف خالؿ تنمية كمية ونوعية 
لإلنساف في جوانبو الجسمية والعقمية والوجدانية، وتحقيؽ ىذا 
المفيـو بما يحتويو مف مضاميف ومفاىيـ التنمية البشرية 
والتعميمية والصحية والتكنولوجية والسياسية والثقافية والنمو 
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نفسي واالقتصادي، وىنا تأكيد عمى أف تحقيؽ ذاتية اإلنساف ال
 .ىي سبيمو لتحقيؽ جودة حياتو

[ أف الشعور بجودة الحياة يمثؿ 16منسي وكاظـ ] ويرى     
أمرًا نسبيًا ألنيا مرتبطة بالفرد مثؿ المفيـو اإليجابي لمذات 
والرضا عف الحياة والعمؿ والحالة االجتماعية والسعادة التي 
يشعر بيا الفرد، كما يرتبط ببعض العوامؿ الموضوعية مثؿ 
االمكانات المادية المتاحة ومستوى التعميـ، وىذه العوامؿ الذاتية 
والموضوعية تجعؿ أمر تقدير جودة الحياة لدى الفرد أمرًا 
ضروريًا، وعمى ذلؾ فإف جودة الحياة ىي شعور الفرد بالرضا 

تو مف خالؿ ثراء البيئة ورقي والسعادة والقدرة عمى إشباع حاجا
الخدمات التي تقدـ لو في المجاالت الصحية واالجتماعية 

 .والتعميمية والنفسية مع حسف إدارة الوقت واالستفادة منو
عمى أف جودة الحياة Taylor & Bogdan [17]  ويؤكد     

ليس ليا معنى بدوف االىتماـ بما يشعر بو الفرد وما يمر بو مف 
 .ؼخبرات ومواق

 Psychologyicalويعد مفيـو جودة الحياة النفسية     

Well-Being  مفيومًا ديناميًا يتضمف الكثير مف المكونات
الذاتية واالجتماعية والنفسية، وينظر إليو عمى أنو مظمة عامة 

 ].18تندرج تحتيا كؿ عناصر الصحة النفسية اإليجابية ]
بالنسبة لألطفاؿ [ أف مفيـو جودة الحياة 4الخميفي، ] ويضيؼ

والمراىقيف يتطمب إتاحة الخدمات النفسية وىي ال تقؿ أىمية 
عف التعميـ والرعاية والوعي األسري بالتربية ومكاف المعيشة 
الجيد، ويبدو أف ىذه المتغيرات ىي التي تحدد إدراؾ جودة 

 .الحياة لدى الشباب
 :أبعاد جودة الحياة

حوؿ أف جودة الحياة مفيـو ىناؾ اتفاؽ متزايد بيف الباحثيف     
، فقد أسفر Multidimensional Concepet متعدد األبعاد

البحث في ىذا المجاؿ عف تحديد ثمانية أبعاد أساسية لمفيـو 
 -العالقات الشخصية  -جودة الحياة وىي: الرفاىية الوجدانية 

حرية  -الصحة الجسدية  -النمو الذاتي  -الرفاىية المادية 
 ].19] الحقوؽ –مج االجتماعي الد -اإلرادة 

وىناؾ مف ينظر إلى جودة الحياة باعتبارىا دالة التغير       
النفسي االجتماعي اإليجابي الذي يحدث في استجابة األفراد 
والجماعات تجاه البرامج والخدمات المقدمة بمعنى أف الخدمات 

ؾ عندما تحدث أثرًا إيجابيًا يعبر عف الفاعمية اإلشباعية لمسمو 
في االتجاه الصحيح، فإف ذلؾ ىو معيار مساىمتيا في تحقيؽ 

 ].20] جودة الحياة
أف جودة الحياة  [21كاروؿ رايؼ ]وفي ىذا الصدد تحدد 

 :( أبعاد ىي6تتضمف )
ويشير إلى القدرة عمى  Self – Acceptance: تقبؿ الذات -1

أقصى مدى تسمح بو القدرات واالمكانات والنضج الشخصي 
 .اإليجابي نحو الذات واالتجاه

 Positive Relationالعالقات اإليجابية مع اآلخريف -2

With Others  وتشير إلى القدرة عمى إقامة عالقات اجتماعية
إيجابية مع اآلخريف قائمة عمى الثقة والتواد والقدرة عمى التواجد 

 .مع اآلخريف والقدرة عمى األخذ والعطاء معيـ
وتشير إلى القدرة عمى تقرير  Autonomy: االستقاللية -3

مصير الذات واالعتماد عمى الذات والقدرة عمى ضبط وتنظيـ 
 .السموؾ الشخصي

 Environmentalالكفاءة البيئية )السيطرة عمى البيئة -4

Mastery  ) وتشير إلى القدرة عمى اختيار وتخيؿ البيئات
 .المناسبة، والمرونة الشخصية أثناء التواجد في البيئة

وتشير إلى أف يكوف  Purpose of Life الحياة اليادفة -5
لمفرد ىدؼ في الحياة ورؤية توجو تصرفاتو وأفعالو نحو تحقيؽ 

 .ىذا اليدؼ مع المثابرة واإلصرار
وتشير إلى قدرة  Personal Growth النمو الشخصي -6

مكاناتو الشخصية إلثراء حياتو  .الفرد عمى تنمية قدراتو وا 
[ معايير أو أبعاد جودة الحياة المتضمنة 11]شقير، وتوضح  

في مقياس جودة الحياة الذي تبنتو الباحثة في الدراسة الحالية، 
 :وىي ثالثة أبعاد رئيسة تتضمف عناصر فرعية عديدة كما يمي

 :األوؿ: الصحة المعيار -1
 مقدار ما يتمتع بو الفرد مف  Body Health الصحة البدنية - أ
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الية مف األمراض الجسمية والعضوية، مع صحة جسدية جيدة خ
تقبمو لمظيره الخارجي والرضا عنو، وميمو لمنشاط والحيوية 

 .معظـ الوقت
مقدار ما  Mentality Health) الصحة العقمية )المعرفية - ب

يتمتع بو الفرد مف قدرة عمى حؿ المشكالت وسالمة التركيز فيما 
رار بنفسو، عالوة عمى يفكر فيو أو يدركو، وقدرة عمى اتخاذ الق

ما يمتمكو الفرد مف مجموعة مف األفكار العقالنية الصحيحة 
 .التي تتميز بالموضوعية

المزاجية /  (Emotionally Health الصحة االنفعالية -ج
واالنفعاالت اإليجابية  النفسية(: مجموعة مف العواطؼ والمشاعر

والمواقؼ تجاه الفرد نفسو وكذلؾ تجاه األشخاص والموضوعات 
التي يعيشيا الفرد، والتي تشعره بالسعادة والرضا عف الحياة 
وتدفعو لمتفوؽ والتغمب عمى الصراعات والضغوط الداخمية 

 ].11] والخارجية
 :المعيار الثاني: بعض خصائص الشخصية السوية

وىي  Psychological Hardiness الصالبة النفسية -1
صدمات وضغوط حياتية في صمود الفرد أماـ ما يواجيو مف 

مجاالت الحياة المختمفة في ضوء ما يعتقده الفرد بأنو يمتمؾ مف 
االمكانات النفسية والعقمية واالجتماعية التي تساعده عمى تمؾ 

 .المواجية
أوضح جيمفورد أف  Self – Confidence الثقة بالنفس -2

ماف معايير الثقة بالنفس تتمثؿ في الشعور بتقبؿ اآلخريف واإلي
بالنفس واالتزاف االنفعالي، وعميو فالثقة بالنفس ىي شعور الفرد 
بكفاءتو وقدراتو المعرفية والسموكية عمى مواجية الضغوط 

 .والصعوبات التي تعوقو، ومجاىدتو في تحقيؽ رغباتو
يعرؼ بأنو  Assertive – Behavior السموؾ التوكيدي -3

والتأثير فييـ، قدرة الفرد عمى التفاعؿ الناجح مع أقرانو 
واالستقالؿ، والتعاوف مع اآلخريف ومشاركتيـ مختمؼ األنشطة، 
وااللتزاـ بالقواعد والتعميمات، إلى جانب امتالكو الميارات 
          االجتماعية والمغوية الالزمة لمتعبير عف انفعاالتو

 .ورغباتو واتجاىاتو

مجموعة  Satisfaction with life الرضا عف الحياة -4
لمشاعر واالتجاىات اإليجابية التي تعبر عف قناعة الفرد ا

ورضاه بما يمتمكو مف إمكانات شخصية وأسرية ومينية 
 .ومجتمعية وصداقات وغير ذلؾ

تمثؿ السعادة  Happiness (Well-Being) السعادة -5
السوى في الشخصية والتي يوازف بيا الفرد بيف  االنفعاليالجانب 

ابية، ويسمو بانفعاالتو وعواطفو إلى مشاعره السمبية واإليج
الجانب السار في الحياة المتمثؿ في الرضا والتفاؤؿ واالرتياح 
النفسي في حياتو الشخصية واألسرية والعممية واالجتماعية والتي 

 .تمثؿ انعكاسًا لمشاعر الرضا عف الحياة
اتجاه أو اعتقاد الفرد بأف أفضؿ  :Optimism التفاؤؿ -6

 .سيحدث وأف أوؿ الخير سوؼ ييـز الشرشيء ىو الذي 
ميارة الفرد في  Self – Independent االستقالؿ النفسي -7

االعتماد عمى نفسو في أداء المياـ واألعماؿ التي يكمؼ بيا، 
وقدرتو عمى إشباع حاجاتو البيولوجية والنفسية بنفسو دوف 

 .االعتماد عمى اآلخريف
المتمثمة في مجموعة  Self – Efficacy الكفاءة الذاتية -8

متمايزة مف المعتقدات أو اإلدراكات المترابطة أو المتداخمة لتنتج 
مجموعة مف الوظائؼ المتعمقة بالضبط الذاتي لعمميات التفكير 

 ].11] والدافعية
 :المعيار الثالث: المعيار الخارجي

يحقؽ الشعور باالنتماء حفاظ عمى  Affiliation االنتماء -1
ع وتدعيـ الروابط االجتماعية بيف األفراد، وارتباط تماسؾ المجتم

الفرد باألفراد المحيطيف بو ومف ثـ شعور بالسعادة واالمتناف 
 .النتمائو لمجماعة

ىي تمؾ الوظيفة )شبو الثابتة( التي  Job) العمؿ )المينة -2
مكاناتو في األداء )سواء العقمي أو  يبرز فييا الفرد قدراتو وا 

المزاجي( كؿ بحسب طبيعتو ونوع مينتو بما يساعده الجسدي أو 
عمى إشباع االحتياجات األولية واألساسية لو وألسرتو، كما أنيا 

 .تساعده في تحقيؽ مكانة اجتماعية ىامة
 مجموعة الميارات Social – Skills الميارات االجتماعية -3
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 األدائية والسموكيات المفظية وغير المفظية التي تعبر عف قدرة
 .الفرد عمى التفاعؿ اإليجابي مع اآلخريف

ىي مقدار ما  Social Support المساندة االجتماعية -4
يتمقاه الفرد مف مساعدة ودعـ مادي وسموكي ومعرفي مف 
اآلخريف المحيطيف بو: األسرة، األصدقاء، الجيراف، الزمالء، وما 

 .يقابؿ ذلؾ مف قبوؿ ورضا مف الفرد ليقبؿ ذلؾ الدعـ
قدرة الفرد في  Position Social المكانة االجتماعية -5

الوصوؿ إلى منزلة عالية ومتميزة في مجتمعو، مف خالؿ تميزه 
في عممو أو دراستو، وقدرتو عمى المشاركة االجتماعية الفعالة 

 .وشعوره بالمسئولية االجتماعية
 & Religious Moral القيـ الدينية والخمقية واالجتماعية -6

Social Values  مجموعة مف المبادئ والقواعد والمثؿ العميا
الدينية والخمقية واالجتماعية التي يؤمف بيا أفراد المجتمع، 
ويتفقوف عمييا فيما بينيـ ويستندوف إلييا في تصرفاتيـ 
وسموكياتيـ، والتي مف خالليا يمكف الحكـ عمى قدرة الفرد في 

دينية والخمقية االلتزاـ بتمؾ المعايير والقيـ والضوابط ال
 ].11] واالجتماعية وعدـ الخروج عمييا

  Scholastic Aptitude:ثانيًا: الكفاءة الدراسية
إف مفيـو الذات يمعب دورًا محوريًا في حياة اإلنساف مف حيث  

أنو يشكؿ الدافع األساسي لسموكو واتجاىاتو وتوافقو مع نفسو 
 ].22] ومع اآلخريف

ات بأنيا جوىر الشخصية ومفيـو وقد عرؼ " كارؿ روجرز" الذ 
 الذات بأنو حجر الزاوية فييا وىو الذي ينظـ ويحدد السموؾ

[23.[ 
ودرس " ىارتر وآخروف " مكونات مفيـو الذات ونتج عف ذلؾ  

التقبؿ االجتماعي  –)الكفاءة الدراسية  وجود خمسة عوامؿ ىي
 –المظير البدني  –الكفاءة المينية  –الكفاءة الرياضية  –

 –السموؾ  –القدرة العقمية  –االبتكارية  –الجاذبية العاطفية 
القدرة عمى  – األخالؽ –العالقات القوية مع اآلباء واألصدقاء 

 ].24الكفاءة في أداء األدوار ] – األداء المنزلي
 وتوضح النظرية المعاصرة لمفيـو الذات أنو متعدد األبعاد      

وتتميز ىذه األبعاد بالتداخؿ والترابط وتتفاعؿ مع بعضيا 
البعض لتصنع الصورة النيائية لمذات وىذه األبعاد ىي: مفيـو 

مفيـو الذات  – global self concept الذات العاـ
 الذات الخمقيمفيـو  –  physical self conceptالبدني

moral self concept –  مفيـو الذات الشخصي personal 

self concept –  مفيـو الذات األسريfamily self 

concept – مفيـو الذات االجتماعي social self concept 

الذي  Academic self concept مفيـو الذات األكاديمي –
يشير إلى كيؼ يدرؾ األفراد أنفسيـ في المدرسة والعمؿ، ويرتبط 
مفيـو الذات باألداء الفعمي، ويميؿ األفراد مرتفعي مفيـو الذات 
األكاديمي إلى الشعور بالكفاءة في المدرسة أو العمؿ ويتحمموف 
الفشؿ في التعمـ واالنفتاحية لممياـ والمواقؼ الجديدة، ولدييـ 

 ].25الفرص والمواقؼ التعميمية الجديدة ]ميؿ نحو طمب 
أيضًا مفيـو الذات األكاديمي يشير إلى األفكار والمشاعر      

واالتجاىات التي يمتمكيا األفراد عف أنفسيـ كمتعمميف، والتي 
تتضمف معتقداتيـ عف كفاءتيـ كمتعمميف ومشاعرىـ واتجاىاتيـ 

  [26].نحو مجاالت التعمـ
" أف معظـ األفراد الذيف يحققوف ذاتيـ وقد وجد " ماسمو     

ويطوروف إمكاناتيـ إلى أقصى درجة، ويمروف بخبرة تصؿ إلى 
لحظات استثنائية مف تحقيؽ الذات، أسماىا " ماسمو" الخبرة 

وىي خبرة وجودية تتميز بالسعادة  Peak Experience القمية
 ].27] والتحقيؽ واإلنجاز

فراد الذيف يتصفوف بارتفاع مما سبؽ يتضح لمباحثة أف األ     
مفيـو الذات اإليجابي يمروف بخبرات تثقؿ كفاءتيـ في كؿ 
جوانب حياتيـ بصفة عامة وكفاءاتيـ الدراسية عمى وجو 
الخصوص، مما يجعميـ يحققوف أىدافيـ فيشعروف باإلنجاز 
والتفوؽ والثقة بالنفس والسعادة والتفاؤؿ والرضا عف الحياة، 

 .جودة الحياةوذلؾ خير دليؿ عمى 
[ إلى أف الفرد في حاجة لمتعامؿ 10موسى، ]وقد أشار       

بفاعمية مع البيئة، ومف ثـ يسعى بشكؿ أولي إلى تحقيؽ ذلؾ 
وىذا ىو معنى دافع الكفاءة ويتحدد مفيـو الكفاءة بشكؿ إجرائي 
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في مجاالت أربعة ىي )الكفاءة األكاديمية، الكفاءة االجتماعية، 
الرياضية، الكفاءة المنزلية(، وعمى ذلؾ فإف الكفاءة ما الكفاءة 

ىي إال توافر االمكانات الشخصية لدى الفرد والتي تتيح لو عف 
طريقيا بذؿ الجيود ليتمكف مف حؿ المشكالت التي تواجيو 
والتغمب عمى العقبات، وبناء عميو فإف الكفاءة تعتبر مكونًا 

 .أساسيًا مف مكونات الدافعية لإلنجاز
وتعرؼ " الكفاءة الدراسية " بأنيا توافر االمكانات والدوافع  

واالستعدادات الشخصية لدى الطالب والتي تدفعو لبذؿ المزيد 
مف الجيد لمتغمب عمى المشكالت الدراسية التي تواجيو وتخطي 
 العقبات المرتبطة بالدراسة وتحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا

[28.[ 
اءة الدراسية " قدرة الفرد عمى إنجاز كما ويقصد " بالكف     

 ةاألعماؿ المدرسية بثقة وكفاءة عالية، والتعمـ المستمر والمواجي
واالتقاف والعمؿ الفردي والتفوؽ الدراسي والشعور بالمتعة عند 
أداء الواجبات المدرسية. وىذا يعني أف الكفاءة الدراسية ىي كؿ 

رية والوجدانية، ويدؿ متكامؿ يجمع بيف الجوانب المعرفية والميا
السموؾ الدراسي لمطالب عمى مستوى تمكنو مف الكفاءة، ويمكف 
النظر إلى الكفاءة الدراسية بأنيا قدرة الطالب عمى األداء 
الدراسي بمستوي معيف يتسـ بالكفاءة والفاعمية. باإلضافة إلى 
ذلؾ فإف أىـ ما يميز الطالب الكؼء دراسيًا عف غيره ىو القدرة 

درس والفيـ واالستيعاب، وىذه القدرة قد تكوف ىبو وقد عمى ال
تكوف مكتسبة بالممارسة الجادة الفعالة، ويمكف رفع معدؿ 
الكفاءة الدراسية عف طريؽ اكتساب الخبرات والمعارؼ 

 ].10] والميارات المختمفة إلشباع حاجاتو األساسية
 [ إلى أف تقدير الذات9السيد، ]وفي نطاؽ ذلؾ أشارت        

يحدد نظريًا وعمميًا كإدراؾ لمكفاءات الذاتية المدركة، ذلؾ 
المفيـو الذي يشير إلى اعتقاد الفرد في إمكاناتو أو قدراتو 
العقمية، وما تنطوي عميو مف مقومات عقمية معرفية، وانفعالية 
دافعية، وحسية عصبية لمعالجة المواقؼ والمياـ والمشكالت، 

 .نجاز ماوالتأثير في األحداث لتحقيؽ إ
 [ الكفاءات الذاتية المدركة في فترة 29رزؽ، ]كما يعرض        

 :المراىقة فيما يمي
إدراؾ الفرد بأف  Social Competence الكفاءة االجتماعية *

لديو الميارات لالشتراؾ في األعماؿ واألنشطة االجتماعية 
 .واالندماج داخؿ الجماعة والشعور بالثقة تجاه سموكو

 Appearance Competenceالظيور الفيزيقيكفاءة  *

Physical  إدراؾ الفرد بأف لديو مظير وشكؿ جسمي متميز
 .يشعر تجاىو بالرضا

 General Academicالكفاءة األكاديمية العامة *

Competence  إدراؾ الفرد بأف لديو درجة مف الذكاء ومستوى
لألعماؿ  الميارات العقمية التي تمكنو مف األداء الجيد والسريع

 .الدراسية داخؿ الفصؿ وخارجو
إدراؾ  Athletic Competence كفاءة األلعاب الرياضية *

 .الفرد بأف لديو الميارة في أداء األلعاب البدنية بمستوى متميز
 Romantic Apeal كفاءة الجاذبية العاطفية *

Competence  إدراؾ الفرد بأنو أكثر شيرة وجاذبية تجعؿ مف
 .يبادلونو نفس االعجابيعجب بيـ أف 

 Behavioral Conductالكفاءة في التصرؼ *

Competence  إدراؾ الفرد بأنو يتصرؼ بالطرؽ الصحيحة
والتي ينبغي أف يتصرؼ بيا، مما يجعمو يشعر بالرضا عف تمؾ 

 .التصرفات
 [ أف الكفاءة المدركة30الشربيني، ]كذلؾ أوضحت      

Perceptions of Competence  إدراؾ الفرد أف لديو تعني
القدرة عمى إصدار سموؾ معيف إلحداث نتيجة مرغوبة وتنقسـ 

 Perception of Cognitiveالكفاءة المعرفية المدركة -إلى: أ

Competence  تعني إدراؾ الطالب لقدراتيـ األكاديمية أي
اعتقادىـ أف القدرة لدييـ عمى فيـ وأداء األعماؿ األكاديمية. 

 Perception of Social ماعية المدركةالكفاءة االجت-ب

Competence  وتعني إدراؾ الطالب أف لدييـ ميارات وقدرات
سيولة الحب مف  –)تكوف الصداقات  التفاعؿ مع اآلخريف مثؿ

 (.العضوية الفعالة في الفصؿ –اآلخريف 
 [ أف دافعية اإلنجاز العالية تقؼ وراء 9السيد، ]أيضًا ترى      
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التفكير والمعالجة المعرفية، وأف األفراد يبذلوف كؿ عمؽ عمميات 
طاقاتيـ لمتفكير واإلنجاز إذا كانوا مدفوعيف داخميًا، وفي ىذه 
الحالة فإف أغمب األفراد يعدوف أف المشكمة تحديًا شخصيًا ليـ 
وأف حميا يوصميـ إلى حالة مف التوازف المعرفي، ويمبي حاجات 

مًا إلى تحسيف ورفع مستوى داخمية لدييـ، وبالتالي يؤدي حت
تحصيميـ األكاديمي الذي ىو في األصؿ مستوى محدد مف 
اإلنجاز أو براعة في العمؿ المدرسي أو براعة في األداء في 
ميارة ما أو في مجموعة مف المعارؼ لذا فإف القوة الدافعة 
لإلنجاز تساىـ في المحافظة عمى مستويات أداء مرتفعة لمطمبة 

 .جيةدوف مراقبة خار 
ومف خالؿ وجيات النظر السابؽ عرضيا لمكفاءة الدراسية      

وأبعدىا المختمفة، ومراجعة األدبيات ذات الصمة والمقاييس 
المتاحة، استطاعت الباحثة التوصؿ إلى تحديد مفيـو لمكفاءة 
الدراسية و)خمسة أبعاد( لمقياس الكفاءة الدراسية الذي قامت 

 :الدراسة الحالية كما يميبإعداده بما يتناسب مع عينة 
 (:تعريؼ الكفاءة الدراسية )مف وجية نظر الباحثة

تعني مدى تمتع الطالبة بالميارات العقمية والدافعية إلنجاز      
األعماؿ المدرسية، ومدى قدرتيا عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ، 
تقاف مما يشير إلى كفاءتيا المدرسية، وأيضًا  وأدائيا بسرعة وا 
قدرتيا عمى التعاوف مع اآلخريف في بعض المواقؼ ومواجية 
التحدي والتنافس في مواقؼ أخرى، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ 

 .أىدافيا الدراسية في حياتيا
ويشير ىذا التعريؼ إلى أف الكفاءة الدراسية تتمثؿ في      

القدرة عمى الفيـ  -خمسة أبعاد ىى )الدافعية لإلنجاز
 -التعاوف الدراسي  -السرعة في األداء  -واالستيعاب والتعمـ 

التنافس الدراسي( ويمكف تناوؿ ىذه األبعاد بشكؿ إجرائي كما 
 :يمي
الدافعية لإلنجاز: وتعني قدرة الطالبة عمى االستذكار طواؿ  -1

العاـ الدراسي والبحث عف كؿ ما يساىـ في تحسيف مستواىا 
 .الدراسي حتى تحقؽ النجاح بتفوؽ

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفيـ واالستيعاب والتعمـ: وتعني أف الطالب القدرة عمى -2

تستطيع أف تفيـ المعمومات والمعارؼ وتستوعبيا بسيولة، مما 
 .يساىـ في تحقيؽ التعمـ لدييا

السرعة في األداء: وتعني قدرة الطالبة عمى أداء أعماليا  -3
وقدرات عقمية المدرسية بسرعة تفوؽ زميالتيا، وتمتعيا بميارات 

تساعدىا في إنجاز تمؾ األعماؿ بإتقاف وسرعة داخؿ الفصؿ 
 .وخارجو

التعاوف الدراسي: ويعنى مساعدة الطالبة لزميالتيا داخؿ  -4
قباليا عمى العمؿ  الفصؿ، ومشاركتيا ليف بأفكارىا ومعموماتيا، وا 
في األنشطة الجماعية مع زميالتيا المعروؼ عنيف الكفاءة 

 .والتميز
التنافس الدراسي: ويعني قدرة الطالبة عمى تحدي زميالتيا  -5

في إنجاز األعماؿ المدرسية بشكؿ أفضؿ ومتميز، يوضح أنيا 
 .أكفأ تمميذة في الفصؿ، مما يضفي عمييا الشعور بالسعادة

وفي نطاؽ ذلؾ؛ أظيرت نتائج بعض الدراسات أف الدافع      
لثقافة السائدة في لإلنجاز يختمؼ مف مجتمع ألخر طبقًا لنوع ا

المجتمع، والدافع لإلنجاز يتضمف األداء في ظؿ معايير 
االمتياز والتفوؽ وىي معايير يكتسبيا الطفؿ مف ثقافتو وبشكؿ 
أكثر تحديدًا مف والديو كممثميف لمثقافة، أي أف الثقافة تؤثر في 
شخصية األفراد وبالتالي في دافعيتيـ حيث يكتسب الفرد مف 

الذي يعيش فيو العديد مف خبرات التعمـ  الوسط الثقافي
 ].31] االجتماعي

باإلضافة إلى ذلؾ، أف مصطمح " المساندة " ىو أفضؿ      
مصطمح يعبر عف السموكيات المساندة مف قبؿ الوالديف، وتعتبر 
المساندة الوالدية واحدة مف أىـ العوامؿ الالزمة لنمو األبناء 

لتي تتضمف تقدير الذات المراىقيف، وكفاءتيـ االجتماعية ا
 ].32] والسموؾ القيمي، واإلنجاز األكاديمي

وىنا ترى الباحثة أف المستوى االقتصادي واالجتماعي      
والثقافي لألسرة المصرية عندما يكوف مرتفع بسبب إقامتيا في 
إحدى دوؿ الخميج العربي مثؿ المممكة العربية السعودية، عدة 

الدخؿ وتوفير مستوى معيشة سنوات مف أجؿ تحسيف مستوى 
مناسب ألبنائيـ وخاصة في مرحمة الطفولة والمراىقة، حيث 
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يسعى الوالديف لتوفير الفرص ألبنائيـ إلنجاز وتحقيؽ أىدافيـ 
يجابية، فإف ذلؾ يعتبر  في ظؿ عالقات وتفاعالت أسرية طيبة وا 
مف مؤشرات جودة الحياة التي تؤدي إلى الشعور بالكفاءة في 

ت الحياة لدى المراىقيف وخاصة الكفاءة الدراسية كؿ مجاال
واإلنجاز والتفوؽ الدراسي، مما يضفي عمييـ السعادة ويرفع 

 .لدييـ اإلحساس بالثقة بالنفس
إلى جودة  [33عبد الوىاب وشند، ]وفي ىذا الصدد تشير      

الحياة األسرية بأنيا األداء الجيد لموالديف في األسرة أو السعادة 
، ويعتبر الرضا والفرص المتاحة لزيادة دخؿ األسرة أو األسرية

فرص االشتراؾ في أنشطة وقت الفراغ تعتبر مف أىـ مؤشرات 
جودة الحياة األسرية، كما أف عمؿ الزوجيف أو أحدىما يزيد مف 
الدخؿ االقتصادي لألسرة، ومف ثـ زيادة جودة الحياة بصفة 

  .عامة
لمعاممة الجيدة وتكويف [ أف ا34برونزافت ]كما أوضحت      

قامة عالقات أسرية حميمة، كاف  عالقات إيجابية مع األبناء وا 
ليا أكبر األثر عمى اإلنجاز األكاديمي لألبناء والشعور بقيمة 
الذات، والرضا عف الحياة لدييـ، مما يؤكد وجود عالقة ارتباطيو 

ًا بيف جودة العالقات األسرية والرضا عف الحياة إحصائيدالة 
 .لدى األبناء

 :المتغيرات الديموجرافية في الدراسة الحالية
تناولت الدراسة الحالية بعض المتغيرات الديموجرافية التي      

تشمؿ المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي والمرحمة التعميمية 
ومدة اإلقامة في المممكة العربية السعودية لدى عينة مف 
الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية، 

 ةػػػػػػػػػػػػػػوسطة والثانوية تمؾ المرحمويدرسف في المرحمة التعميمية المت
 .التي تمثؿ مرحمة المراىقة 

 الدراسات السابقة
 :أواًل: الدراسات التي تناولت جودة الحياة

[ إلى الكشؼ عف الفروؽ 35ىدفت دراسة كرستيف وأخروف ]    
بيف الجنسيف في أبعاد جودة الحياة النفسية، وتوصمت عمى 
نتائج منيا عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الرضا عف الحياة 

مية الذات والمكونات االجتماعية لمفيـو والتوازف الوجداني وفاع
 .الذات
[ إلى تقديـ برنامج إرشادي 2عزب، ]ىدفت دراسة كما      

لخفض اإلكتئابية وتحسيف جودة الحياة لدى عينة مف طالب 
كمية التربية بجامعة عيف شمس، وأوضحت النتائج وجود فروؽ 

      ًا بيف المجموعة التجريبية والضابطة بعد إحصائيدالة 
 ح ػػػػػػػػػػػػ)االكتئاب وجودة الحياة( لصال تطبيؽ البرنامج عمى مقياسي

 .المجموعة التجريبية
[ إلى التعرؼ عمى 36عبد الفتاح وحسيف، ]وىدفت دراسة      

العوامؿ األسرية والمدرسية والمجتمعية المنبئة بجودة الحياة لدى 
ظيرت األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ بمحافظة بني سويؼ، وأ

النتائج اختالؼ مستوى جودة الحياة لألطفاؿ ذوي صعوبات 
التعمـ باختالؼ مستوى دخؿ األسرة لصالح األسر ذات الدخؿ 
المرتفع، كما أكدت عمى أف جودة الحياة األسرية ىي المنبئة 

 .بجودة حياة األطفاؿ
[ فقد ىدفت إلى تحديد قمؽ 37] الجماؿ وبخيت،أما دراسة      

وعالقتو بجودة الحياة وفاعمية الذات لدى طالب السنة البطالة 
النيائية بكمية التربية بجامعة المنوفية، وأوضحت النتائج أف 
األفراد ذوي المستوى المنخفض في قمؽ البطالة يكونوا أكثر 

 .إيجابية وترتفع لدييـ معدالت جودة الحياة
يف [ إلى التعرؼ عمى العالقة ب38خميس، ]وىدفت دراسة      

جودة الحياة وكؿ مف الرضا الوظيفي وقمؽ المستقبؿ لدى 
معممات رياض األطفاؿ في محافظة المنوفية، وأوضحت أف 
معممات رياض األطفاؿ مرتفعات قمؽ المستقبؿ يعانيف مف 

ممحوظ في جودة الحياة، وكمما زاد الرضا الوظيفي زاد  انخفاض
 .معو تحقيؽ مستوى عاؿ مف جودة الحياة

 :لدراسات التي تناولت الكفاءة الدراسيةثانيًا ا
[ إلى الكشؼ عف أف الكفاءة 10موسي، ]ىدفت دراسة       

الدراسية متغيرًا وسيطًا لمدافعية لإلنجاز، التعاوف، التنافس، 
التفوؽ الدراسي، وأظيرت النتائج وجود أربعة عوامؿ مف الدرجة 

 الدراسية اءة ػػػػة وىي الكفػػػػػػاءة الدراسيػػػػػػػاد الكفػػػػػػػػػاألولى تتضمف أبع
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 .والتنافس الدراسي والتعاوف الدراسي والتوافؽ الدراسي
[ محؿ التحكـ وعالقتو 28رمضاف، ]وتناولت دراسة      

 باألحساءبالكفاءة الدراسية لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي 
بالمممكة العربية السعودية، وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ 

ذوي المستويات المختمفة ًا بيف مجموعات الطالب إحصائيدالة 
لمتحكـ الداخمي في كؿ مف بعدي التعاوف والتنافس الدراسي 

 روؽػػػػػػػػػػػػػػػلصالح الطالب األكثر تحكمًا داخميًا، في حيف ال توجد ف
 .دالة في كؿ مف بعدي الدافعية لإلنجاز والتوافؽ الدراسي

وؽ [ إلى التعرؼ عمى الفر 30الشربيني ]كما وىدفت دراسة      
اجتماعية( في كؿ  –بيف الطالب ذوي الكفاءة المدركة )أكاديمية 

مف أىداؼ االنجاز وسموؾ البحث عف العوف مف طالب جامعة 
ًا إحصائيالمنصورة، وتوصمت إلى نتائج منيا وجود فروؽ دالة 

بيف الذكور واإلناث في ىدؼ التوجو نحو التعمـ وىدؼ الكفاءة 
ًا بيف إحصائيوجود فروؽ دالة  األكاديمية لصالح الذكور، كذلؾ
اجتماعية( في كؿ مف سموؾ  –ذوي الكفاءة المدركة )أكاديمية 

اإلقداـ نحو العوف والفوائد المدركة مف العوف لصالح ذوي 
 .الكفاءة المدركة األكاديمية

يفانز      [ لتيدؼ إلى الفيـ 39] وجاءت دراسة سوليفياف وا 
العميؽ لمستوى إدراؾ الكفاءات الذاتية وعالقتو بالرضا العائمي 
لدى عينة مف المراىقيف األمريكاف األفارقة ممف يعيشوف في 
البيوت العامة، وتوصمت النتائج إلى أف متوسطات درجات 
الذكور أعمى مف متوسطات درجات اإلناث في مجاالت 

كفاءات لأللعاب البدنية، وأكدت عمى أف الكفاءات الدراسية، وال
 .األداء المدرسي منبئ بالقيمة اإلجمالية لمذات المدركة

[ إلى تحديد درجة داللة تأثير 29رزؽ ]كما ىدفت دراسة       
كؿ مف درجة التفوؽ الدراسي والجنس في إدراؾ طالب الصؼ 

رفة، األوؿ مف المرحمة الثانوية لكفاءتيـ الذاتية ودافعيتيـ لممع
وتوصمت إلى نتائج منيا تأثير لمستوى التفوؽ الدراسي عمى 
أبعاد الدافع المعرفي لصالح المتفوقيف دراسيًا، أيضًا وجود فروؽ 
في الكفاءة االجتماعية والكفاءة األكاديمية العامة، القيمة 

االجمالية لمذات لصالح اإلناث المواتي يكف أكثر قبواًل اجتماعيًا 
 .ألسرة وفي المجتمعمف اآلخريف في ا

[ تحديد مدى تأثير 9لسيد ]اأخيرًا فقد استيدفت دراسة      
المستوى الدراسي في إدراؾ طالبات الصؼ األوؿ مف المرحمة 
الثانوية لكفاءتيـ الذاتية ودافعيتيـ لإلنجاز، وتوصمت إلى نتائج 

ًا بيف الطالبات المتأخرات دراسيًا إحصائيمنيا وجود فروؽ دالة 
مدركة كميا ودافعية ديات في كؿ مف الكفاءات الذاتية الوالعا
 .نجاز، وذلؾ لصالح الطالبات العادياتاإل

 :ثالثًا: الدراسات التي تناولت جودة الحياة والكفاءة الدراسية
[ إلى الكشؼ عف العالقة بيف 34] ىدفت دراسة برونزافت     

الرضا عف الحياة وبعض خصائص الشخصية، وأثر ذلؾ عمى 
إلنجاز األكاديمي، وتوصمت النتائج إلى أف األفراد الذيف لدييـ ا

إنجاز أكاديمي مرتفع أظيروا مستوى عاؿ مف الصحة النفسية 
والجسمية والرضا عف الحياة، أيضًا أظيرت وجود عالقة 
ارتباطية دالة بيف الرضا عف الحياة لدى األبناء وجودة العالقات 

س ذلؾ عمى األبناء بالسعادة األسرية لدى أفراد العينة وانعكا
 .والطمأنينة والثبات االنفعالي

[ دراسة الخصائص الوالدية وجودة 40وتناوؿ شييؾ ]      
الحياة النفسية والتوافؽ الدراسي والسموؾ المشكؿ لعينة مف 

دالة  ارتباطيةالمراىقيف الصينييف، وأظيرت النتائج وجود عالقة 
مف وجية نظر األبناء ًا بيف الخصائص الوالدية إحصائي

المراىقيف )والتي تتمثؿ في األساليب الوالدية المدركة والدعـ 
والعوف مف اآلباء والعالقات مع اآلباء( مع جودة الحياة النفسية 

 .ليؤالء األبناء وتوافقيـ الدراسي والسموؾ المشكؿ
[ إلى الكشؼ عف 41وىدفت دراسة فيتشيو وزمالئو ]     

االجتماعية  –ت الكفاءة الدراسية )األكاديمية العالقة بيف معتقدا
التنظيـ الذاتي( والرضا عف العمؿ والتحصيؿ األكاديمي لعينة  –

مف المراىقيف، وأسفرت النتائج عف وجود عالقة موجبة ودالة 
ًا بيف الرضا عف الحياة وكؿ مف التحصيؿ الدراسي إحصائي

نبؤ بالرضا عف واألداء األكاديمي، أيضًا أشارت إلى إمكانية الت
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الحياة مف خالؿ الكفاءة الذاتية والتحصيؿ الدراسي واألداء 
 .االجتماعي

[ إلى الكشؼ عف الفروؽ 18] رجيعةكما وىدفت دراسة      
منخفضي( الذكاء االجتماعي في  –بيف الطمبة )مرتفعي 

دراؾ جودة الحياة النفسية لعينة مف طالب  التحصيؿ األكاديمي وا 
لسويس، وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة كمية التربية با

ًا لصالح مرتفعي الذكاء االجتماعي في إدراؾ جودة إحصائي
الحياة النفسية، وأنو يمكف التنبؤ بإدراؾ جودة الحياة النفسية مف 

 .الذكاء االجتماعي
[ إلى الكشؼ عف العالقة 8النجار ]في حيف ىدفت دراسة       

ف الذكاءات المتعددة، ومفيـو بيف جودة الحياة النفسية وكؿ م
الذات األكاديمي، والتحصيؿ الدراسي لعينة مف طالب كمية 
التربية جامعة كفر الشيخ، وأظيرت النتائج أف جودة الحياة 
النفسية عبارة عف عامؿ كامف عاـ تنتظـ حولو العوامؿ 

النمو  –الكفاءة البيئية  –المشاىدة الستة وىي )االستقالؿ الذاتي 
اليدؼ مف  –العالقات اإليجابية مع اآلخريف  –الشخصي 

ًا بيف إحصائيتقبؿ الذات(، كما أثبتت وجود عالقة دالة  –الحياة 
 .جودة الحياة النفسية ومتغيرات الدراسة

[ فقد ىدفت إلى الكشؼ 42محمود والجمالي ]أما دراسة       
عف العالقة بيف فعالية الذات وجودة الحياة لدى طالب الجامعة 

 –ف المتفوقيف والمتعثريف دراسيًا، لعينة مف طالب كمية التربية م
، وتوصمت إلى نتائج منيا وجود فروؽ دالة اإلسكندريةجامعة 
ًا في جودة الحياة بيف المتفوقيف والمتعثريف دراسيًا إحصائي

لصالح المتفوقيف دراسيًا، وأوضحت أف تمتع الفرد بدرجة عالية 
 .جودة الحياة لديو عارتفامف اإلنجاز يؤدي إلى 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خالؿ عرض الدراسات السابقة تبيف لمباحثة أف كثير  -1

مف الدراسات استخدمت عينة مف طالب الجامعة واألطفاؿ 
ناث أو ذكور فقط، وىذا يختمؼ مع الدراسة  وغالبًا ذكور وا 

التعميـ الحالية التي تستخدـ عينة مف اإلناث فقط في مرحمتي 
 .المتوسط والثانوي

تناولت  –في حدود عمـ الباحثة  –ال توجد دراسة عربية  -2
دراسة العالقة بيف جودة الحياة والكفاءة الدراسية بشكؿ مباشر 
ومحدد، وال توجد أي دراسة استخدمت العينة الحالية وىي مف 
الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية في 

تي التعميـ )المتوسط " اإلعدادي " والثانوي(، مما يعطي مرحم
 .أىمية كبيرة لمدراسة الحالية

 جرااات. الطريقة واإل4
 منهج الدراسة .أ 

اعتمدت الدراسة الحالية عمى منيج البحث الوصفي بما      
 .يشتمؿ عميو ىذا المنيج مف خطوات عممية أساسية معروفة

 عينة الدراسة ب. 
( طالبة مف الطالبات 60عينة الدراسة مف )تكونت      

المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية في مرحمتي 
المقيدات ببعض المدارس الحكومية  –التعميـ المتوسط والثانوي 

 :خميس مشيط "، مقسمة حسب الجدوؿ التالي –بمدينتي " أبيا 
 1جدول 

 (66محددات اختيار عينة الدراسة الحالية )ن = يوضح 
 ع م العمر الزمني العدد المرحمة التعميمية
 0.99 13.80 15 -12 30 المرحمة المتوسطة
 0.94 16.57 18 – 15 30 المرحمة الثانوية
 1.69 15.18 18 - 12 60 اجمالى العينة

 أدوات الدراسةج. 
 :الباحثة المقاييس النفسية التالية استخدمت

 :مقياس جودة الحياة(1) 
 [، وتكوف المقياس 11أعدت ىذا المقياس في البيئة المصرية ]

 :( عبارة موزعة عمى النحو التالي100في صورتو النيائية مف )
( 24 - 1المعيار األوؿ: معيار الصحة )يتضمف العبارات 

 :وتشمؿ المحكات التالية
  البدنية: سالمة الجسـ وحيويتوالصحة  -1
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الصحة العقمية )المعرفية(: األفكار العقالنية / التركيز /  -2
  االنتباه / حؿ المشكالت

 الصحة النفسية: االنفعالية والمزاجية -3
المعيار الثاني: بعض خصائص الشخصية السوية )العبارات 

25-64) 
الرضا  -4التوكيدية  -3الثقة بالنفس  -2الصالبة النفسية  -1

االستقالؿ  -7التفاؤؿ  -6الشعور بالسعادة  -5 عف الحياة
 ة.الكفاءة الذاتي -8 النفسي

 (100 – 65المعيار الثالث: المعيار الخارجي )العبارات 
ساندة الم -4الميارات االجتماعية  -3العمؿ  -2االنتماء  -1

والدينية  القيـ الخمقية -6المكانة االجتماعية  -5 االجتماعية
  واالجتماعية والحقوؽ

وفي ىذا المقياس يطمب مف المفحوص أف يقـو باإلجابة       
عمى عبارات المقياس بإعطاء تقدير دقيؽ وصريح وذلؾ عمى 

درجة(، نادرًا أو  1درجتيف(، أحيانًا ) 2مقياس يتدرج مف كثيرًا )
ال يحدث )صفر(، وقد قامت الباحثة الحالية بتغيير األوزاف 

 3لمتدرجة ليذا المقياس بحيث أصبحت كما يمي: )كثيرًا )ا
درجة(. بذلؾ  1درجة(، نادرًا أو ال يحدث ) 2درجتيف(، أحيانًا )

وتتوزع درجة(،  300 –1لممقياس ما بيف ) تتراوح الدرجة الكمية
 – 1مستويات جودة الحياة عمى المقياس عمى النحو اآلتي: )

مستوى متوسط  200 – 101مستوى منخفض أو متدني،  100
مستوى مرتفع أو المستوى المتميز،  300 – 201أو مرضي، 

 .وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درجة جودة الحياة لدى الفرد
وقد اعتمدت عميو الدراسة الحالية نظرًا لكفاءتو       

السيكومترية وألنو يفيد جميع األعمار الزمنية مف الجنسيف ابتداء 
لة المتأخرة إلى كبار السف وحتى سف الشيخوخة مف مرحمة الطفو 

 .مف األسوياء وغير العادييف
وقامت الباحثة الحالية بتقنيف ىذا المقياس في البيئة       

( طالبة مف الطالبات 77السعودية عمى عينة مكونو مف )
المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية في مرحمتي 

وية ببعض المدارس الحكومية في مدينتي التعميـ المتوسطة والثان
 :خميس مشيط "، مقسمات حسب الجدوؿ التالي –" أبيا 

 2 جدول
 (77يوضح محددات اختيار عينة الصدق والثبات لمقياس جودة الحياة والمقياسين اآلخرين )ن = 

 ع م العمر الزمني العدد المستوى الدراسي
 1.01 13.83 15 -12 35 المرحمة المتوسطة
 0.99 16.48 18 – 15 42 المرحمة الثانوية
 1.67 15.23 18 - 12 77 اجمالى العينة

 :صدؽ المقياس: تـ حساب الصدؽ بطريقة االتساؽ الداخمي
 أواًل: صدؽ مفردات مقياس جودة الحياة: تـ حساب معامؿ

كؿ مفردة بالدرجة الكمية والمفردة بدرجة البعد الذي تنتمي ارتباط 
 :إليو لمقياس جودة الحياة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 3جدول 
 يوضح قيم معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية والعبارة والبعد الذي تنتمي إليه لمقياس جودة الحياة

قيمة معامل االرتباط لمعبارة  العبارةرقم 
 بالدرجة الكمية

قيمة معامل االرتباط لمعبارة 
 بالبعد المنتمية له

قيمة معامل االرتباط لمعبارة  رقم العبارة
 بالدرجة الكمية

قيمة معامل االرتباط لمعبارة 
 بالبعد المنتمية له

1 0.335** 0.307** 51 0.402** 0.338* 
2 0.292* 0.342** 52 0.326** 0.255* 
3 0.253* 0.245* 53 0.320** 0.266* 
4 0.264* 0.277* 54 0.494** 0.457** 
5 0.441** 0.280* 55 0.289* 0.254* 
6 0.337** 0.535** 56 0.292** 0.339** 
7 0.312** 0.321** 57 0.230* 0.268* 
8 0.242* 0.398** 58 0.444** 0.467** 
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9 0.492** 0.460** 59 0.329* 0.327** 
10 0.497** 0.495** 60 0.672** 0.644** 
11 0.585** 0.629** 61 0.498** 0.487** 
12 0.442** 0.631** 62 0.246* 0.301** 
13 0.246* 0.276* 63 0.295** 0.343** 
14 0.615** 0.614** 64 0.352** 0.356** 
15 0.594** 0.540** 65 0.259* 0.249* 
16 0.238* 0.346** 66 0.335** 0.249* 
17 0.567** 0.675** 67 0.265* 0.397** 
18 0.546** 0.545** 68 0.258* 0.439** 
19 0.558** 0.661** 69 0.491** 0.410** 
20 0.604** 0.628** 70 0.263* 0.298** 
21 0.515** 0.617** 71 0.453** 0.317** 
22 0.282* 0.517** 72 0.319** 0.249* 
23 0.523** 0.529** 73 0.0290** 0.311** 
24 0.461** 0.576** 74 0.271* 0.231* 
25 0.470** 0.541** 75 0.572** 0.608** 
26 506** 0.552** 76 0.247* 0.450** 
27 0.496** 0.504** 77 0.254* 0.255* 
28 0.416** 0.428** 78 0.283* 0.419** 
29 0.467** 0.530** 79 0.325** 0.463** 
30 0.555** 0.608** 80 0.274* 0.248* 
31 0.554** 0.606** 81 0.412** 0.452** 
32 0.486** 0.549** 82 0.348** 0.358** 
33 0.499** 0.455** 83 0.281* 0.400** 
34 0.675** 0.685** 84 0.339** 0.273* 
35 0.497** 0.502** 85 0.463** 0.461** 
36 0.312** 0.239* 86 0.234* 0.344** 
37 0.266* 0.264* 87 0.266* 0.263* 
38 0.273* 0.247* 88 0.281* 0.339** 
39 0.309** 0.284* 89 0.348** 0.246* 
40 0.484** 0.529** 90 0.369** 0.518** 
41 0.578** 0.600** 91 0.561** 0.530** 
42 0.556** 0.538** 92 0.325** 0.287* 
43 0.347** 0.396** 93 0.250* 0.415** 
44 0.283* 0.335** 94 0.376** 0.456** 
45 0.481** 0.477** 95 0.278* 0.344** 
46 0.241* 0.224* 96 0.259* 0.370** 
47 0.287* 0.274* 97 0.389** 0.361** 
48 0.291* 0.290* 98 0.325** 0.517** 
49 0.584** 0.529** 99 0.268* 0.261* 
50 0.367** 0.365** 100 0.502** 0.490** 
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( أف جميع معامالت االرتباط بيف 3) يتضح مف الجدوؿ      
كؿ مفردة بالدرجة الكمية وكؿ مفردة بالبعد الذي تنتمي إليو 
لمقياس جودة الحياة، دالة عند مستوى داللة يتراوح ما بيف 

 .يدؿ عمى صدؽ مقياس جودة الحياة ( مما0510( و)0110)

ثانيًا: صدؽ أبعاد مقياس جودة الحياة: تـ حساب معامؿ 
االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة، 

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 4جدول 
 لمقياس جودة الحياةيوضح قيم معامل االرتباط بين البعد والدرجة الكمية 

 قيمة معامل االرتباط لمبعد بالدرجة الكمية المعيار أو البعد
 **0.854 معيار الصحة

 **0.956 معيار بعض خصائص الشخصية السوية
 **0.820 المعيار الخارجي

 االرتباط معامالت قيـ جميع أف( 4) الجدوؿ مف يتضح     
 الحياة، جودة لمقياس الكمية والدرجة المقياس أبعاد درجات بيف
 الداخمي االتساؽ إلى يشير مما( 0110) مستوى عند دالة

 .الحياة جودة لمقياس

 :المقياس ثبات 
 التجزئة طريقة باستخداـ الحياة جودة مقياس ثبات حساب تـ

"  براوف – سبيرماف"  بمعادلتي الثبات معامؿ وحساب النصفية
 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ" جيتماف"و

 5 جدول
 " جيتمان" و"  براون – سبيرمان"  معادلتي باستخدام الحياة جودة لمقياس الثبات معامل يوضح
 معامل ثبات جتمان براون -معامل الثبات سبيرمان  معامل االرتباط بين الجزئين المعيار أو البعد
 0.747 0.764 **0.618 معيار الصحة

 0.764 0.780 **0.639 معيار بعض خصائص الشخصية السوية
 0.708 0.712 **0.552 المعيار الخارجي
 0.802 0.829 **0.708 الدرجة الكمية

( قرب معامؿ االرتباط ومعامؿ 5يتضح مف الجدوؿ )     
الثبات مف الواحد الصحيح، لذا فإف جميع قيـ معامالت الثبات 

( مما يدؿ عمى ثبات 0110ًا عند مستوى داللة )إحصائيدالة 
 .مقياس جودة الحياة

 (:مقياس كفاءة الدراسية )إعداد الباحثة (2)
إليو مف تراث  عمى ما توصمت باالطالعقامت الباحثة      

ثقافي ودراسات سابقة ومقاييس الكفاءة الدراسية والدافعية 
[ التي تناولت سيكولوجية 10موسى، ] لإلنجاز مثؿ دراسة

الكفاءة الدراسية، وتوصمت تمؾ الدراسة مف خالؿ التحميؿ 
السيكولوجي إلى أف  الفقوالنظري لمفيـو الكفاءة الدراسية في 

يط لمفاىيـ الدافعية إلنجاز، التعاوف الكفاءة الدراسية متغير وس
التنافس الدراسي، التوافؽ الدراسي، ومف خالؿ التحميؿ  –

العاممي الستجابات الطالب عمى بعض المقاييس النفسية إلى 
)الدافعية لإلنجاز  ىيأف الكفاءة الدراسية تتألؼ مف أربعة أبعاد 

سي( حيث التوافؽ الدرا –التنافس الدراسي  –التعاوف الدراسي  -
تشكؿ تمؾ األبعاد فيما بينيا الكفاءة الدراسية لمطالب، ودراسة 

[ التي تناولت محؿ التحكـ وعالقتو بالكفاءة 28)رمضاف، ]
الدراسية، وانتيجت نفس توجو الدراسة السابقة في إعداد مقياس 

[ التي استخدمت مقياس 43منشار، ] الكفاءة الدراسية، ودراسة
بدافعية اإلنجاز، وبعض الدراسات التي الضغط النفسي وعالقتو 

 .تناولت الكفاءات الذاتية المدركة بأبعادىا المختمفة
وقد اعتمدت الباحثة الحالية عمى مقاييس تمؾ الدراسات في      

( عبارة 30بناء مقياس الكفاءة الدراسية الحالي، وتوصمت إلى )
القدرة عمى الفيـ  -)الدافعية لإلنجاز  ىي( أبعاد 5تمثؿ )

 -التعاوف الدراسي  -السرعة في األداء  -واالستيعاب والتعمـ 
التنافس الدراسي(. وتـ صياغة المقياس في صورتو المبدئية، 

( عبارة جميعيا موجبة، ثـ قامت الباحثة 30حيث تكوف مف )
لمقياس بتحديد األوزاف المتدرجة الخاصة باإلجابة عمى عبارات ا
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 2درجات(، أحيانًا ) 3درجات(، غالبًا ) 4كما يمي: دائمًا )
درجة( بحيث تكوف الدرجة العميا عمى  1درجتيف(، نادرًا )

( تشير إلى ارتفاع مستوى الكفاءة الدراسية 120) ىيالمقياس 
لدى الطالبات المصريات المقيمات بالسعودية في مرحمتي التعميـ 

( تشير إلى 30وف الدرجة الصغرى ))المتوسطة والثانوية(، وتك
 .انخفاض مستوى الكفاءة الدراسية لدى ىؤالء الطالبات

وقد قامت الباحثة الحالية بتقنيف ىذا المقياس في البيئة السعودية 
 .عمى نفس العينة المستخدمة في لتقنيف مقياس جودة الحياة

 :صدؽ المقياس
 يػػػػػػػػػػف صدؽ المحكميف: لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو -

"( 7(عمى مجموعة المحكميف )عددىـ "صورتو األولية )المبدئية 
مف األساتذة المتخصصيف في عمـ النفس التربوي والصحة 
النفسية وأصوؿ التربية والمناىج وطرؽ التدريس، وفي ضوء 
آراءىـ وتوجيياتيـ تـ إجراء بعض التعديالت شممت الحذؼ 

لعادات وتقاليد وثقافة  واإلضافة بما يتالءـ مع طبيعة العينة وفقاً 
 .المجتمع السعودي الذي تقيـ فيو عينة الدراسة الحالية

 :الصدؽ بطريقة االتساؽ الداخمي -
أواًل: صدؽ مفردات مقياس الكفاءة الدراسية: تـ حساب معامؿ 
ارتباط كؿ مفردة بالدرجة الكمية والمفردة بدرجة البعد الذي تنتمي 

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾإليو لمقياس الكفاءة الدراسية 
 6جدول 

 لمقياس الكفااة الدراسية يوضح قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية والعبارة والبعد الذي تنتمي إليه
قيمة معامل االرتباط لمعبارة  رقم العبارة

 بالدرجة الكمية
لمعبارة قيمة معامل االرتباط 

 بالبعد المنتمية له
قيمة معامل االرتباط لمعبارة  رقم العبارة

 بالدرجة الكمية
قيمة معامل االرتباط لمعبارة 

 بالبعد المنتمية له
1 0.380** 0.539** 16 0.518** 0.730** 
2 0.421** 0.572** 17 0.265* 0.577** 
3 0.414** 0.604** 18 0.530** 0.551** 
4 0.231* 0.407** 19 0.264* 0.331** 
5 0.519** 0.645** 20 0.323** 0.617** 
6 0.281* 0.362** 21 0.398** 0.573** 
7 0.460** 0.494** 22 0.310** 0.511** 
8 0.662** 0.696** 23 0.274* 0.544** 
9 0.428** 0.584** 24 0.254* 0.575** 
10 0.327** 0.361** 25 0.539** 0.756** 
11 0.430** 0.547** 26 0.582** 0.819** 
12 0.478** 0.595** 27 0.614** 0.755** 
13 0.321** 0.402** 28 0.524** 0.535** 
14 0.438** 0.687** 29 0.430** 0.483** 
15 0.589** 0.703** 30 0.319** 0.603** 
( أف قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ 6يتضح مف الجدوؿ )     

مفردة بالدرجة الكمية وكؿ مفردة بالبعد الذي تنتمي إليو لمقياس 
(، فيما عدا 0110الكفاءة الدراسية، دالة عند مستوى داللة )

 ( كانت دالة عند مستوى 24-23-19-17-6-4العبارات )

 .الكفاءة الدراسية( مما يدؿ عمى صدؽ مقياس 0510داللة )
ثانيًا: صدؽ أبعاد مقياس الكفاءة الدراسية: تـ حساب معامؿ 
االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس الكفاءة الدراسية، 

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
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 7جدول 
 الكفااة الدراسيةيوضح قيم معامل االرتباط بين البعد والدرجة الكمية لمقياس 

 قيمة معامل االرتباط لمبعد بالدرجة الكمية األبعاد 
 **0.790 الدافعية لإلنجاز

 **0.592 القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ
 **0.734 السرعة في األداء
 *0.262 التعاوف الدراسي
 **0.723 التنافس الدراسي

 ( أف جميع قيـ معامالت االرتباط 7يتضح مف الجدوؿ )     
 اءةػػػػػػػػػػػػبيف درجات أبعاد المقياس والدرجة الكمية لمقياس الكف

(، فيما عدا قيمة معامؿ 0110الدراسية، دالة عند مستوى داللة )
(، مما 0510االرتباط لمبعد الرابع كانت دالة عند مستوى داللة )

 .لداخمي لمقياس الكفاءة الدراسيةيشير إلى صدؽ االتساؽ ا

ثبات المقياس: تـ حساب ثبات مقياس الكفاءة الدراسية باستخداـ 
طريقة " تحميؿ التبايف " فقد تـ حساب معامؿ ثبات مقياس 
الكفاءة الدراسية باستخداـ معامؿ " ألفا كرونباخ " والجدوؿ التالي 

 :يوضح ذلؾ

 8جدول 
 يوضح معامل ألفا كرونباخ لكل بعد والدرحة الكمية لمقياس الكفااة الدراسية

 كرونباخ معامل ألفا األبعـــــــــــاد
 0.459 الدافعية لإلنجاز

 0.560 القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ
 0.481 السرعة في األداء
 0.522 التعاوف الدراسي
 0.510 التنافس الدراسي
 0.618 قيمة ألفا الكمية

( أف قيـ معامالت ألفا عند حذؼ 8يتضح مف الجدوؿ )     
قيمة البعد لجميع االبعاد أقؿ مف قيمة ألفا الكمية مما يدؿ عمى 
عدـ وجود أي بعد يقمؿ أو يضعؼ مف ثبات المقياس.، وقد 

معامؿ ثبات مرتفع،  ( وىذا يعد61810بمغت قيمة ألفا الكمية )
ومف ثـ فإف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات في قياس 

 .الكفاءة الدراسية
الثقافي )إعداد  ياس المستوى االقتصادي االجتماعيمق (3)

 (:الباحثة
عمى ما توصمت إليو مف تراث  باالطالعقامت الباحثة  -1

ثقافي ودراسات سابقة وبعض مقاييس المستوى االقتصادي 
االجتماعي الثقافي مثؿ )مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي 

(، وتمكنت الباحثة 1997الثقافي إعداد / حمداف محمود فضة 
مف بناء مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي الحالي 

المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لموالديف بيدؼ تحديد 
إجابات  3( عبارة )مفردة( لكؿ منيا 20)لألسرة(، وتكوف مف )

اختياريو، ويطمب مف المفحوص / المفحوصة االستجابة لكؿ 
عبارة أو مفردة بأحد االختيارات الثالثة المحددة لكؿ عبارة، 

ما بيف بحيث يحصؿ المفحوص / المفحوصة عمى درجة تتراوح 
( درجات بحسب إجابتيا التي قامت باختيارىا، ثـ يتـ 3 – 1)

جمع الدرجات في كؿ مفردات المقياس لمحصوؿ عمى الدرجة 
 .( درجة60 – 20الكمية والتي تتراوح ما بيف )

 :تصحيح المقياس -2
أواًل: بالنسبة لتقدير درجة االستجابة ألي عبارة مف عبارات  

( مفردة 20مفردات )عبارات( المقياس )المقياس، حيث أف عدد 
 :إجابات( فإف تقديرىا يكوف كما يمي 3)عبارة(، وكؿ عبارة ليا )

 در ػػػػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػة الثانيػػػػجابدة، واإلػػػػة واحػػػػدر بدرجػػػػة األولى تقػػػػجاباإل
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 .جابة الثالثة تقدر بثالث درجاتبدرجتيف، واإل
ثانيًا: بالنسبة لتقدير الدرجة الكمية لممفحوص / المفحوصة، 

 20الحد األدنى لممستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي ) فيكوف
درجة( وىو يشير إلى انخفاض المستوى االقتصادي االجتماعي 
الثقافي الذي يعيش في ظمو المفحوص / المفحوصة، ويقدر 

 60الحد األعمى لممستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي )
جتماعي درجة( وىو يشير إلى ارتفاع المستوى االقتصادي اال

 .الثقافي الذي يعيش في ظمو المفحوص / المفحوصة
وقد قامت الباحثة الحالية بتقنيف ىذا المقياس في البيئة السعودية 

 .عمى نفس العينة المستخدمة لتقنيف مقياس جودة الحياة
 :صدؽ مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي

رضو في صدؽ المحكميف: لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ ع -
"( 7صورتو األولية )المبدئية(عمى مجموعة المحكميف )عددىـ "

مف األساتذة المتخصصيف في عمـ النفس التربوي والصحة 
النفسية وأصوؿ التربية والمناىج وطرؽ التدريس، وفي ضوء 
آراءىـ وتوجيياتيـ تـ إجراء بعض التعديالت شممت الحذؼ 

قًا لعادات وتقاليد وثقافة واإلضافة بما يتالءـ مع طبيعة العينة وف
 .المجتمع السعودي الذي تقيـ فيو عينة الدراسة الحالية

 الصدؽ بطريقة االتساؽ الداخمي لمقياس المستوى االقتصادي  -
 :االجتماعي الثقافي

تـ حساب معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية      
 :لممقياس، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 9جدول 
 يوضح قيم معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لمقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي

 قيمة معامل االرتباط لمعبارة بالدرجة الكمية رقم العبارة قيمة معامل االرتباط لمعبارة بالدرجة الكمية رقم العبارة
1 0.742** 11 0.681** 
2 0.488** 12 0.672** 
3 0.312** 13 0.427** 
4 0.470** 14 0.444** 
5 0.532** 15 0.367** 
6 0.505** 16 0.331** 
7 0.664** 17 0.502** 
8 0.621** 18 0.655** 
9 0.573** 19 0.662** 
10 0.495** 20 0.651** 

( أف جميع قيـ معامالت ارتباط 9) يتضح مف الجدوؿ     
مفردات مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي بالدرجة 

(، أي أف 0110ًا عند مستوى داللة )إحصائيالكمية لممقياس دالة 
جميع عبارات المقياس مرتبطة بالدرجة الكمية لممقياس، مما يدؿ 

 .جتماعي الثقافيعمى صدؽ مقياس المستوى االقتصادي اال

ثبات المقياس: تـ حساب ثبات مقياس المستوى االقتصادي 
االجتماعي الثقافي باستخداـ طريقة " التجزئة النصفية " وحساب 

براوف " و" جيتماف "  –معامؿ الثبات بمعادلتي " سبيرماف 
 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 16 جدول
 براون " و" جيتمان " –باستخدام معادلتي " سبيرمان  معامل الثبات لمقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافييوضح 

 معامل ثبات جتمان براون -معامل الثبات سبيرمان  معامل االرتباط بين الجزئين المقياس
 0.836 0.850 **0.739 الدرجة الكمية لممقياس

( أف قيـ معامالت الثبات مرتفعة 10يتضح مف الجدوؿ )     
(، 0110ًا عند مستوى داللة )إحصائيومتقاربة، وىذ القيـ دالة 

مما يدؿ عمى ثبات مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي 
 .الثقافي
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 ومناقشتهانتائج . ال5
في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا والفروض التي قامت       

 :عمييا، يمكف عرض وتفسير نتائج الدراسة طبقًا لما يمي
 :اختبار صحة الفرض األوؿ -1
وجد عالقة ذات داللة ينص الفرض األوؿ عمى أنو: " ت      

الدرجة الكمية(  –ة بيف درجات جودة الحياة )األبعاد إحصائي
      الدرجة الكمية( لدى –ودرجات الكفاءة الدراسية )األبعاد 

       عينة مف الطالبات المصريات المقيمات في المممكة 
 ".العربية السعودية

"  االرتباطولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ  
بيرسوف " بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس جودة 

الدرجة الكمية( ومقياس الكفاءة الدراسية  –الحياة )األبعاد 
الدرجة الكمية( والجدوؿ التالي يوضح معامالت  –)األبعاد 

ارتباط " بيرسوف " بيف درجات أفراد العينة عمى مقياسي جودة 
 :يالحياة والكفاءة الدراسية، كما يم

 11جدول 
 الكميةيوضح داللة معامالت االرتباط بين درجات أبعاد مقياس جودة الحياة والدرجة الكمية وبين درجات أبعاد مقياس الكفااة الدراسية والدرجة 

 معايير أو
 )أبعاد( جودة الحياة
 أبعاد الكفااة الدراسية

خصائص معيار بعض  معيار الصحة
 الشخصية السوية

 الدرجة الكمية المعيار الخارجي

قيمة معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قيمة معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قيمة معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قيمة معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 دالة 0.389 0.007دالة  0.343 الدافعية لإلنجاز
0.002 

 دالة 0.393
0.002 

دالة عند  0.423
0.001 

غير دالة  0.080 القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ
0.451 

غير دالة  0.112
0.395 

غير دالة  0.063
0.630 

غير دالة  0.100
0.447 

غير دالة  0.245 السرعة في األداء
0.059 

غير الة  0.244
0.060 

غير دالة  0.011
0.936 

غير دالة  0.195
0.136 

 دالة 0.261 التعاوف الدراسي
0.04 

دالة عند  0.325 0.028دالة  0.284 0.015دالة  0.312
0.011 

غير دالة  0.164 التنافس الدراسي
0.212 

 غير دالة 0.120
0.363 

غير دالة  0.128
0.331 

غير دالة  0.152
0.247 

 دالة 0.363 الدرجة الكمية
0.004 

دالة عند  0.397 0.024دالة  0.292 0.002دالة  0.386
0.002 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات 11يتضح مف الجدوؿ )     
ة بيف جودة الحياة والكفاءة الدراسية كدرجة كمية، إحصائيداللة 

ة بيف البعد األوؿ إحصائيأيضًا وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 
" وكال مف  لإلنجازمف أبعاد الكفاءة الدراسية وىو " الدافعية 

)أبعاد( جودة الحياة والدرجة الكمية، وذلؾ عند مستوى  معايير
(، كما توجد عالقة ارتباطيو معنوية بيف البعد 0110داللة )

الرابع مف أبعاد الكفاءة الدراسية وىو " التعاوف الدراسي " وكال 
عايير )أبعاد( جودة الحياة والدرجة الكمية، وذلؾ عند مف م

(، بينما ال توجد عالقة ارتباطيو دالة 0.05مستوى داللة )
ًا بيف بقية أبعاد الكفاءة الدراسية )القدرة عمى الفيـ إحصائي

التنافس الدراسي(  –السرعة في األداء  –واالستيعاب والتعمـ 
درجة الكمية، لدى عينة )أبعاد( جودة الحياة وال وبيف معايير

 .الدراسة الحالية
وىذه النتيجة تبدو منطقية، حيث أف الطالبات المصريات       

المقيمات في السعودية يتميزف بكفاءة عالية في النواحي الدراسية 
واالجتماعية واألخالقية وسط نظرائيف مف الطالبات السعوديات 

التي يوفرىا ليف وتزداد تمؾ الكفاءة مع شعورىف بجودة الحياة 
الوالديف أو أحدىما مف وجودىما في السعودية لمعمؿ وتوفير 
مستوى معيشة مرتفع وراقي ألبنائيما، فتزداد لدييف دافعية 
اإلنجاز التي تعرؼ بأنيا نزعة الفرد في تنفيذ األعماؿ بكفاءة 
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في وقت قصير وبمستوى أداء متميز، أيضًا التعاوف الدراسي 
رة الفرد عمى التعاوف مع اآلخريف في الذي يعرؼ بأنو قد

المدرسة، وبصفة عامة تزداد لدييف الكفاءة الدراسية التي تعرؼ 
بأنيا قدرة الطالب عمى األداء الدراسي بمستوي معيف يتسـ 
بالكفاءة والفاعمية، وكؿ ذلؾ يمثؿ جوانب ىامة في معايير 

الحياة )أبعاد( جودة الحياة، حيث تتفؽ مع المعيار الثاني لجودة 
في المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية إعداد / شقير، 

( في جانب الثقة بالنفس التي تتمثؿ في شعور الفرد 2009
بكفاءتو وقدراتو المعرفية والسموكية، وجانب السموؾ التوكيدي 
الذي يتمثؿ في قدرة الفرد عمى التعاوف مع اآلخريف ومشاركتيـ 

الذاتية التي يدركيا الطالب في  مختمؼ األنشطة، وجانب الكفاءة
فترة المراىقة وتتمثؿ في الكفاءة االجتماعية والكفاءة األكاديمية، 
كما تتفؽ مع المعيار الثالث في جانب الميارات االجتماعية، 

ًا بيف بعض إحصائيوىذا يؤكد العالقة االرتباطية الموجبة والدالة 
ودرجة كمية، وفي ىذا أبعاد الكفاءة الدراسية وجودة الحياة كأبعاد 

[ أف جودة الحياة ىي درجة إحساس 44حبيب ] الصدد يؤكد
الفرد بالتحسف المستمر لجوانب شخصيتو في النواحي النفسية 
والمعرفية واإلبداعية والثقافية والرياضية والشخصية والجسمية 
والتنسيؽ بينيا، مع تييئة المناخ المزاجي واالنفعالي المناسبيف 

جاز والتعمـ المتصؿ بالعادات والميارات واالتجاىات، لمعمؿ واالن
وكذلؾ تعمـ حؿ المشكالت وأساليب التوافؽ والتكيؼ، وتبني 
منظور التحسف المستمر لألداء كأسموب حياة وتمبية الفرد 
الحتياجاتو ورغباتو بالقدر المتوازف، واستمرارية في توليد األفكار 

ـ التعاوني بما ينمي مياراتو واالىتماـ باإلبداع واالبتكار والتعم
 .النفسية واالجتماعية

 ,Vecchio وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة     

G. , et al.  [41] ًا بيف إحصائيمف وجود عالقة موجبة ودالة
الرضا عف الحياة وكؿ مف التحصيؿ الدراسي واألداء األكاديمي، 

عف الحياة مف خالؿ أيضًا أشارت إلى إمكانية التنبؤ بالرضا 
كما تتفؽ  الكفاءة الذاتية والتحصيؿ الدراسي واألداء االجتماعي.

[ التي أوضحت 42محمود والجمالي، ]ىذه النتيجة مع دراسة 

نتائجيا أف التفوؽ األكاديمي ينعكس عمى إدراؾ الفرد لذاتو 
ولمواقع الذي يعيشو ومكانتو في الحياة فيو يزيد مف الثقة 

ؤثر عمى جميع سموكيات الفرد فيجعؿ صحتو بالنفس، مما ي
العامة جيدة وتتحسف عالقاتو باآلخريف ويكوف أكثر رضا عف 
حياتو ولديو قدرة عالية عمى فيـ دروسو باإلضافة إلى جودة 
الحياة األكاديمية، أيضًا المتفوقيف يدركوف دعـ وتشجيع ومساندة 

ـ، وتأييد أسرىـ والتي تسيـ بنجاح في توجيييـ وتحفيزى
فيشعروف بمعنى الحياة والتفاؤؿ، مما يزيد مف جودة الحياة 

 .لدييـ
التي  Shek [40] أيضًا ىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة      

أسفرت عف وجود عالقة ارتباطية بيف الخصائص الوالدية 
المدركة )المتمثمة في الدعـ والعوف مف اآلباء( مف وجية نظر 
األبناء المراىقيف، وجودة الحياة النفسية وتوافقيـ الدراسي. أما 
بقية أبعاد الكفاءة الدراسية )القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ 

في طبيعة  متوفرةالتنافس الدراسي( فيي  –ء السرعة في األدا –
شخصية الطالب المصرييف المقيميف في مصر والمقيميف في 
دوؿ خارج مصر، سواء كانوا يشعروف بالرضا أو عدـ الرضا 
عف حياتيـ، فال يكوف لجودة الحياة عالقة تذكر بتمؾ األبعاد 
مف الكفاءة الدراسية لدييـ. وعمى وجو الخصوص الطالبات 

صريات المقيمات في السعودية يتصفف بالقدرة عمى الفيـ الم
التنافس الدراسي،  –السرعة في األداء  –واالستيعاب والتعمـ 

بالمقارنة بنظرائيف مف الطالبات السعوديات ألف ذلؾ متأصؿ 
في شخصياتيف، بجانب مساندة ودعـ وتشجيع الوالديف أو 

شعرف بيا أحدىما ليف بصرؼ النظر عف جودة الحياة التي ي
نتيجة إقامتيف في السعودية فترة مؤقتة ميما طالت حتي 
يستطعف تحقيؽ ذواتيف والوصوؿ إلى مكانة مرموقة في 

 .موطنيف األصمي مصر
 :اختبار صحة الفرض الثاني -2
ينص الفرض الثاني عمى أنو: " توجد فروؽ ذات داللة       

لدرجة ا –ة في متوسط درجات جودة الحياة )األبعاد إحصائي
الكمية( وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لدى 
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عينة مف الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية 
 ". السعودية

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات 
ة بيف حصائيواالنحراؼ المعياري وقيمة " ت " وداللتيا اإل

تصادي االجتماعي الثقافي الطالبات ذوات المستوى االق
المتوسط، والطالبات ذوات المستوى االقتصادي االجتماعي 

 :الثقافي المرتفع، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 12 جدول
 االجتماعي الثقافيوفقًا لممستوى االقتصادي  يوضح داللة الفروق في معايير )أبعاد( جودة الحياة والدرجة الكمية

 معايير )أبعاد( جودة الحياة
 المستوى االقتصادي واالجتماعي الثقافي

 34 = ن المستوى المرتفع 26 = ن المستوى المتوسط مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.289غير دالة  1.03 5.18 57.97 7.15 56.27 معيار الصحة
 0.358غير دالة  0.926 8.46 103.18 9.00 101.08 معيار بعض خصائص الشخصية السوية

 0.244غير دالة  1.18 4.55 94.94 6.92 93.19 المعيار الخارجي
 0.247غير دالة 1.171 15.98 256.09 20.76 250.54 الدرجة الكمية

ًا إحصائي( عدـ وجود فروؽ دالة 12يتضح مف الجدوؿ )    
متوسطي درجات الطالبات المصريات المقيمات بالسعودية بيف 

في معايير )أبعاد( جودة الحياة والدرجة الكمية عمى مقياس جودة 
الحياة، وفقًا لممستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لوالدييف، 
وىذا يشير إلى عدـ تحقؽ الفرض الثاني، مما يؤكد عدـ صحة 

ر ىذه النتيجة، مف خالؿ )رفض( الفرض الثاني. ويمكف تفسي
تعريؼ جودة الحياة بأنيا تعبير عف رقي مستوى الخدمات 
المادية واالجتماعية التي تقدـ ألفراد المجتمع، وأف جودة الحياة " 
نزوع نحو نمط الحياة التي تتميز بالترؼ " وىذا النمط مف الحياة 
الذي ال يستطيع تحقيقو سوى مجتمع الوفرة الذي يحؿ كافة 

كالت المعيشية لغالبية سكانو، وحيث أف جودة الحياة تقاس المش
بمستوى الخدمات الصحية والتعميمية التي تقدـ ألفراد المجتمع، 
وما يقدـ مف خدمات الرتفاع مستوى المعيشة، فإف ىذه 
المستويات يعيشيا بالفعؿ طالبات عينة الدراسة الحالية مع 

يمكف  لتي نادرًا أو الوالدييف، المقيميف في المجتمع السعودي وا
تحقيقيا في المجتمع المصري، وسواء كاف المستوى االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي لألبويف أو أحدىما متوسط أو مرتفع نتيجة 
العمؿ واإلقامة في السعودية فيو يوفر كثير مف المزايا لألبناء 
يجعميـ يشعروف بالسعادة والرضا عف حياتيـ بشكؿ كبير وذلؾ 

شرات جودة الحياة، لذا توجد فروؽ قميمة ال تذكر وغير مف مؤ 
ًا بيف الطالبات ذوات المستوى االقتصادي إحصائيدالة 

االجتماعي الثقافي المتوسط، والطالبات ذوات المستوى 
االقتصادي االجتماعي الثقافي المرتفع في جودة الحياة كأبعاد 

حالية مف ودرجة كمية. وذلؾ ألف جميع أفراد عينة الدراسة ال
الطالبات المصريات المقيمات مف والدييف يشعروف بجودة الحياة 
بشكؿ كبير أفضؿ مف وجودىف في مصر حيث يعانوف فييا 
 الكثير في كؿ جوانب حياتيف المعيشية والتعميمية والمادية..

[ 5سميماف، ] إلخ. وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة
الحياة ودخؿ األسرة، حيث أف الدخؿ في وجود عالقة بيف جودة 

 .المرتفع يوفر استقرار نفسي لكؿ أفراد األسرة
 :اختبار صحة الفرض الثالث -3
ينص الفرض الثالث عمى أنو: " توجد فروؽ ذات داللة  

الدرجة  –ة في متوسط درجات جودة الحياة )األبعاد إحصائي
التعميـ الكمية( وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية في مرحمتي 

الثانوي( لدى عينة مف الطالبات المصريات  –)المتوسط 
 ". المقيمات في المممكة العربية السعودية

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات  
ة بيف حصائيواالنحراؼ المعياري وقيمة " ت " وداللتيا اإل

الطالبات المصريات في مرحمة التعميـ المتوسط )اإلعدادي(، 
لبات في مرحمة التعميـ الثانوي، والجدوؿ التالي يوضح والطا
 :ذلؾ
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 13جدول 
 يوضح داللة الفروق في معايير )أبعاد( جودة الحياة والدرجة الكمية وفقًا لممرحمة التعميمية

 مستوى الداللة قيمة ت المرحمة التعميمية معايير )أبعاد( جودة الحياة
 36 = ن الثانوي 36 = ن المتوسط )اإلعدادي(

 ع م ع م
 0.011دالة عند  2.61 6.24 59.20 5.40 55.27 معيار الصحة

 0.004دالة عند  2.97 7.19 105.40 9.04 99.13 معيار بعض خصائص الشخصية السوية
 0.049دالة عند  2.02 5.86 95.63 5.28 92.73 المعيار الخارجي

 0.005دالة عند  2.96 15.98 260.23 18.27 247.13 الكميةالدرجة 
ة إحصائي( وجود فروؽ ذات داللة 13لجدوؿ )يتضح مف ا      

بيف متوسطي درجات طالبات المرحمة المتوسطة )اإلعدادية(، 
ودرجات طالبات المرحمة الثانوية في جودة الحياة كأبعاد ودرجة 
كمية، عمى مقياس جودة الحياة، وفقًا لممرحمة التعميمية، عند 

(، فيما عدا بعد " المعيار الخارجي " عند 0110مستوى داللة )
الح طالبات المرحمة الثانوية، ( وذلؾ لص0510مستوى داللة )

وىذا يؤكد تحقؽ الفرض الثالث، مما يشير إلى صحة )قبوؿ( 
الفرض الثالث كميًا. ويمكف تفسير ىذه النتيجة، بأف الطالبات 
المصريات المقيمات في السعودية عند يصمف إلى المرحمة 
الثانوية تزداد احتياجاتيف ومتطمباتيف وفقًا لطبيعة مرحمة 

التي يمرف بيا، وبالتالي يزداد دعـ ومساندة الوالديف أو المراىقة 
احتياجاتيف ومتطمباتيف  بإشباعأحدىما ليف، ويزداد االىتماـ 

ومساعدتيف عمى تحقيؽ أىدافيف في حياتيف، حتى يقبمف عمى 
المرحمة الجامعية في موطنيف األصمي مصر، وىف يتمتعف 

خصية سوية بالصحة النفسية والمعرفية السميمة وبخصائص ش
وقيـ دينية وخمقية تـ ثقميا وترسيخيا في نفوسيف مف خالؿ زيادة 
الوعي الديني في المدارس الثانوية بشكؿ أكبر مف المدارس 
المتوسطة )اإلعدادية( لمبنات، بجانب كثرة توافدىف عمى المسجد 
الحراـ في الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريؼ أثناء 

دية وىي مجتمع إسالمي يؤثر في نفوس تواجدىف في السعو 
جميع المسمميف بشكؿ إيجابي مف الناحية الدينية والخمقية 
واالجتماعية، لذا كانت المرحمة التعميمية ليا دور مؤثر في 
شعور الطالبات المصريات المقيمات في السعودية بجودة الحياة 

 (.)كأبعاد ودرجة كمية
 ف ػػػػػػػػػػػػػالمراىقي ألبنائيـالوالديف وىنا ترى الباحثة أف مساندة        

والمراىقات واشباع حاجاتيـ مف شأنو أف ينمي لدييـ اإلحساس 
باالستقالؿ واالنتماء والكفاءة الدراسية والكفاءة االجتماعية 
والشعور بالرضا عف الحياة، وكؿ ذلؾ يعتبر مف مؤشرات 

تحقيؽ مستوى  التكيؼ والتوافؽ والصحة النفسية السميمة، ومف ثـ
 .عالي مف جودة الحياة

مف بعض الحقائؽ الخاصة  [14جود ] وىذا يتفؽ مع ما ذكره 
 :بجودة الحياة وتتمثؿ فيما يمي

أف يشعر الفرد بجودة الحياة عندما تشبع حاجاتو األساسية،   •
 .وتكوف لديو الفرصة لتحقيؽ أىدافو في مجاالت حياتو الرئيسية

ى الفرد بجودة حياة األشخاص اآلخريف ترتبط جودة الحياة لد  •
 .الذيف يعيشوف في البيئة نفسيا

 .تعزيز جودة الحياة يتضمف األنشطة والمساندة االجتماعية  •
[ أف جودة الحياة تعني تنمية كؿ 45] المنوفي ويؤكد ذلؾ       

إنساف أينما كاف موقعو بتوفير كافة احتياجاتو المادية والمعنوية 
والروحية إنضاجًا لكافة قدراتو وطاقاتو ومواىبو الفكرية 

ما تستطيعو مف  ىوالوجدانية والميارية، وذلؾ إلى أقص
 .إمكانات

 :اختبار صحة الفرض الرابع -4
مى أنو: " توجد فروؽ ذات داللة ينص الفرض الرابع ع 

الدرجة  –ة في متوسط درجات جودة الحياة )األبعاد إحصائي
أكثر مف  –سنوات  3الكمية( وفقًا لمتغير مدة اإلقامة )أقؿ مف 

سنوات( لدى عينة مف الطالبات المصريات المقيمات في  3
 ". المممكة العربية السعودية

اب المتوسطات ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حس     
ة بيف حصائيواالنحراؼ المعياري وقيمة " ت " وداللتيا اإل
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سنوات،  3الطالبات الالتي يقمف في السعودية أقؿ مف 
سنوات،  3والطالبات الالتي يقمف في السعودية أكثر مف 

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 14 جدول
 معايير )أبعاد( جودة الحياة والدرجة الكمية وفقًا لمدة االقامة في السعوديةيوضح داللة الفروق في 

 معايير )أبعاد( جودة الحياة
 مدة االقامة في السعودية

 44 = ن سنوات 3أكثر من  16 = ن سنوات 3أقل من  مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.071غير دالة  1.84 5.60 58.09 7.00 54.88 معيار الصحة
 0.113غير دالة  1.61 8.45 103.34 8.93 99.31 معيار بعض خصائص الشخصية السوية

 0.035دالة عند  2.15 5.64 95.11 5.28 91.52 المعيار الخارجي
 0.043دالة عند  2.07 16.99 256.54 19.82 245.71 الدرجة الكمية

ة إحصائي( وجود فروؽ ذات داللة 14يتضح مف الجدوؿ )      
بيف متوسطي درجات الطالبات المصريات الالتي يقيمف في 

سنوات، والطالبات المصريات الالتي  3السعودية أكثر مف 
سنوات في أحد أبعاد جودة الحياة  3يقيمف في السعودية أقؿ مف 

س جودة وىو " المعيار الخارجي " والدرجة الكمية عمى مقيا
( 0712 – 1512الحياة، حيث بمغت قيمة " ت " عمى الترتيب )

(، وذلؾ لصالح 0510ًا عند مستوى داللة )إحصائيوىي قيـ دالة 
 3الطالبات المصريات الالتي يقيمف في السعودية أكثر مف 

ًا بيف متوسطي درجات إحصائيسنوات، بينما ال توجد فروؽ دالة 
السعودية في بعدي جودة الحياة الطالبات المصريات المقيمات ب

وىما )معيار الصحة ومعيار بعض الخصائص الشخصية 
السوية( عمى مقياس جودة الحياة، وفقًا لمتغير مدة اإلقامة في 
السعودية، وىذا يشير إلى تحقؽ الفرض الرابع جزئيًا، مما يؤكد 

 .صحة الفرض الرابع جزئياً 
أف األفراد الذيف  ويمكف تفسير ىذه النتيجة، عمى أساس      

سنوات(  3يقيموف في السعودية فترة طويمة مف الزمف )أكثر مف 
يترسخ فييـ أحد معايير جودة الحياة وىو المعيار الخارجي الذي 

المساندة  –الميارات االجتماعية  –العمؿ  –يشمؿ )االنتماء 
القيـ الدينية والخمقية  –المكانة االجتماعية  –االجتماعية 

ية(، وذلؾ كاف واضحًا لدى أفراد عينة الدراسة الحالية واالجتماع
مف الطالبات المصريات المقيمات في السعودية مدة أكثر مف 

سنوات( في شعورىف بجودة الحياة مف خالؿ زيادة ارتباطيف  3)
باألسرة وزمالئيف في الدراسة واحساسيف باالنتماء إلى المجتمع 

مصر(، وقدرتيف عمى يعيشف فيو بعيدًا عف مجمعيف األصمي )
التفاعؿ اإليجابي مع اآلخريف بجانب احساسيف بالرضا نتيجة 
المساندة االجتماعية التي تتمثؿ في كؿ ما يتمقاه الفرد مف 
مساعدة ودعـ مادي وسموكي ومعرفي مف اآلخريف المحيطيف بو 
)األسرة واألصدقاء والجيراف والزمالء( وقدرتيف عمى تحقيؽ 

فسيف مف خالؿ التميز في دراستيف والتفوؽ مكانة اجتماعية ألن
عمى نظرائيف مف الطالبات السعوديات في نفس الصؼ 
الدراسي، وامتثاليف لقيـ وتقاليد المجتمع السعودي الذي يقيمف 
فيو وتمسكيف بالمبادئ والقواعد والمثؿ العميا الدينية والخمقية 

نعكاس واالجتماعية التي يؤمف بيا أفراد المجتمع السعودي، وا
ذلؾ عمى تصرفاتيف وسموكياتيف، والتزاميف باألوامر والنواىي 
والتعميمات والقواعد االجتماعية، وقدرتيف عمى إقامة عالقات 
يجابية مع األخريات مف السعوديات داخؿ المجتمع  طيبة وا 
المدرسي، بناء عمى ذلؾ فإف إقامتيف في المجتمع السعودي 

ابي يساىـ في تحقيؽ سنوات كثيرة يؤثر عمييف بشكؿ إيج
توافقيف النفسي واالجتماعي واحساسيف بالرضا عف ذواتيف 
وحياتيف، وذلؾ يعبر عف المعيار الخارجي لجودة الحياة في 
مقياس جودة الحياة المطبؽ عمى ىؤالء الطالبات في ىذه 
الدراسة. أما المعياريف )البعديف( اآلخريف لجودة الحياة عمى ذلؾ 

ر الصحة( ويشمؿ: الصحة البدنية مف المقياس وىما )معيا
سالمة الجسـ وحيويتو، والصحة العقمية والمعرفية مثؿ األفكار 
العقالنية والتركيز واالنتباه وحؿ المشكالت، والصحة النفسية مف 
الناحية االنفعالية والمزاجية، و)معيار بعض الخصائص 
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س الشخصية السوية( الذي يشمؿ الصالبة النفسية والثقة بالنف
والسموؾ التوكيدي والرضا عف الحياة والشعور بالسعادة والتفاؤؿ 
واالستقالؿ النفسي والكفاءة الذاتية، فيما يرتبطاف بالجوانب 
الذاتية لإلنساف بصفة عامة، وىذه النتيجة تشير إلى اتصاؼ 
ىؤالء الطالبات بمفيـو إيجابي عف ذواتيف وشعورىف بأنيف أكثر 

إحساسيف  ارتفاعاتيف، وىذا يعبر عف كفاءة وأكثر تقديرًا لذو 
بجودة الحياة سواء كانت إقامتيف في السعودية قميمة أو كثيرة، 
معنى ذلؾ أف متغير مدة اإلقامة في السعودية ليس لو تأثير 
بعض معايير جودة الحياة لدى أفراد عينة الدراسة مف الطالبات 
 المصريات المقيمات في السعودية. وفي ىذا الصدد، توضح

أف جودة الحياة تتمثؿ في اإلحساس  [46كاروؿ رايؼ وآخروف ]
اإليجابي بحسف الحاؿ، كما يتـ رصده بالمؤشرات السموكية التي 
تدؿ عمى ارتفاع مستويات رضا الفرد عف ذاتو وعف حياتو بشكؿ 
عاـ وسعيو المتواصؿ لتحقيؽ أىدافو الشخصية الواضحة وذات 
ة المعنى والقيمة بالنسبة لو واالستقالؿ الذاتي في تحديد وجي

قامة عالقات اجتماعية إيجابية وناجحة ومتبادلة  ومسار حياتو وا 
حساسو العاـ بالسعادة  ة والطمأنينمع اآلخريف واالستمرار فييا وا 

 .النفسية والسعادة واليناء
 :اختبار صحة الفرض الخامس -5
ينص الفرض الخامس عمى أنو: " توجد فروؽ ذات داللة  

الدرجة  –الدراسية )األبعاد ة في متوسط درجات الكفاءة إحصائي
الكمية( وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لدى 
عينة مف الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية 

 ". السعودية
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات       

 ة بيفحصائيواالنحراؼ المعياري وقيمة " ت " وداللتيا اإل
درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس الكفاءة الدراسية والدرجة 
الكمية، وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي، 

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 15جدول 
 لممستوى االقتصادي االجتماعي الثقافييوضح داللة الفروق في أبعاد الكفااة الدراسية والدرجة الكمية وفقًا 

 أبعاد الكفااة الدراسية
 المستوى االقتصادي واالجتماعي الثقافي

 34 = ن المستوى المرتفع 26 = ن المستوى المتوسط مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.038دالة عند  2.12 2.44 27.91 2.53 26.54 الدافعية لإلنجاز
 0.858غير دالة 0.180 1.50 17.62 1.72 17.69 واالستيعاب والتعمـ القدرة عمى الفيـ

 0.674غير دالة 0.423 2.09 22.12 2.06 22.35 السرعة في األداء
 0.557غير دالة 0.571 1.63 16.94 2.13 16.65 التعاوف الدراسي
 0.384غير دالة 0.877 2.94 21.88 1.81 21.31 التنافس الدراسي
 0.266غير دالة 1.12 7.38 106.47 5.39 104.54 الدرجة الكمية

ًا بيف إحصائي( وجود فرؽ داؿ 15يتضح مف الجدوؿ )      
متوسطي درجات الطالبات المصريات المقيمات في المممكة 
العربية السعودية ذوات المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي 
المرتفع، ودرجات الطالبات المصريات المقيمات في المممكة 
العربية السعودية ذوات المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي 

ة الدراسية وىو )الدافعية لإلنجاز( المتوسط، في أحد أبعاد الكفاء
(، وذلؾ 0510عمى مقياس الكفاءة الدراسية، عند مستوى داللة )

لصالح الطالبات المصريات ذوات المستوى االقتصادي 

ًا إحصائياالجتماعي الثقافي المرتفع، بينما ال توجد فروؽ دالة 
بيف متوسطات درجات الطالبات المصريات المقيمات في 

عربية السعودية في باقي أبعاد الكفاءة الدراسية وىي المممكة ال
 – األداءالسرعة في  –والتعمـ  واالستيعاب)القدرة عمى الفيـ 
التنافس الدراسي( والدرجة الكمية عمى مقياس  –التعاوف الدراسي 

الكفاءة الدراسية، وذلؾ بالنسبة لمتغير المستوى االقتصادي 
تحقؽ الفرض الخامس  االجتماعي الثقافي، وىذا يشير إلى

جزئيًا، مما يؤكد صحة الفرض الخامس جزئيًا. وتوضح نتيجة 
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ىذا الفرض أف أحد أبعاد الكفاءة الدراسية وىو " الدافعية 
لإلنجاز" لدى الطالبات المصريات المقيمات مع والدييف 
بالسعودية يتأثر بالمستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي المرتفع 

ألف جودة الحياة ترتبط بمستوى معيشة األفراد فإف لموالديف، نظرًا 
ذلؾ المستوى المرتفع يعطي حافز كبير لمطالبات المصريات 
المقيمات في السعودية ألف يبذلف جيدىف في الدراسة والمذاكرة 
الجادة حتى يمتحقف بأي كمية يرغبف فييا في مصر ميما كانت 

أف االمكانيات  التكمفة المادية لاللتحاؽ بتمؾ الكمية، طالما
المادية متوفرة والمستوى االقتصادي مرتفع وفي نفس الوقت 
تناسب المستوى االجتماعي والثقافي لألبويف، أيضًا يعتبر تحدي 
شخصي لمحاولة تحقيؽ الذات مف خالؿ االلتحاؽ بكمية مرموقة 
في المجتمع المصري واثبات الذات الذي تتميز بو الطالبات في 

لدى  لإلنجازكؿ ذلؾ يعمؿ عمى زيادة الدافعية مرحمة المراىقة، 
ىؤالء الطالبات بشكؿ كبير مف أجؿ تحقيؽ أىدافيف الدراسية 
 في حياتيف، وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة

[ في وجود عالقة بيف جودة التعميـ ودخؿ األسرة. 5سميماف، ]

الذات أما بقية أبعاد الكفاءة الدراسية فيي مرتبطة بمفيـو 
ومكوناتو لدي الفرد وعمى وجو الخصوص لدى أفراد عينة 
الدراسة الحالية مف الطالبات المصريات المقيمات في السعودية 

 .لذلؾ ال تتأثر بالمستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لموالديف
 :اختبار صحة الفرض السادس -6
ينص الفرض السادس عمى أنو: " توجد فروؽ ذات داللة        

الدرجة  –ة في متوسط درجات الكفاءة الدراسية )األبعاد إحصائي
 –الكمية( وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية )مرحمة التعميـ المتوسط 

مرحمة التعميـ الثانوي( لدى عينة مف الطالبات المصريات 
 ". ديةالمقيمات في المممكة العربية السعو 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات        
ة بيف حصائيواالنحراؼ المعياري وقيمة " ت " وداللتيا اإل

درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس الكفاءة الدراسية وفقًا 
لمتغير المرحمة التعميمية )مرحمتي التعميـ المتوسط أي اإلعدادي 

 :التالي يوضح ذلؾ والتعميـ الثانوي(، والجدوؿ

 16جدول 
 يوضح داللة الفروق في أبعاد الكفااة الدراسية والدرجة الكمية وفقًا لممرحمة التعميمية

 مستوى الداللة قيمة ت المرحمة التعميمية أبعاد الكفااة الدراسية
 36 = ن التعميم الثانوي 36 = ن )االعدادي( التعميم المتوسط

 ع م ع م
 0.118غير دالة  1.59 2.49 26.80 2.21 27.83 الدافعية لإلنجاز

 0.003دالة عند  3.05 1.74 17.07 1.17 18.23 القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ
 0.019دالة عند  2.41 2.42 21.60 1.39 22.83 السرعة في األداء
 0.001دالة عند  3.77 1.59 17.63 1.76 16.00 التعاوف الدراسي
 0.415غير دالة 0.820 2.97 21.37 1.97 21.90 التنافس الدراسي
 0.175غير دالة 1.38 8.19 104.47 4.37 106.80 الدرجة الكمية

( وجود فروؽ ذات داللة 16يتضح مف الجدوؿ )       
ة بيف متوسطي درجات الطالبات المصريات المقيمات إحصائي

في السعودية في المرحمة التعميمية المتوسطة )اإلعدادية( 
ودرجات درجات الطالبات المصريات المقيمات في السعودية 
المرحمة التعميمية الثانوية في بعدي الكفاءة الدراسية وىي )القدرة 

( عمى مقياس األداء السرعة في –والتعمـ  واالستيعابعمى الفيـ 
 3.05الكفاءة الدراسية، حيث كانت قيمة " ت " عمى الترتيب )

 – 0110ًا عند مستوى داللة )إحصائي( وىي قيـ دالة 2.41 -
(، وذلؾ لصالح طالبات المرحمة التعميمية المتوسطة 0510

)اإلعدادية(، وبعد )التعاوف الدراسي( عمى نفس المقياس، حيث 
ًا عند مستوى إحصائي( وىي قيمة دالة 3.77بمغت قيمة " ت " )

(، وذلؾ لصالح طالبات المرحمة التعميمية الثانوية، 0110داللة )
ًا بيف متوسطات درجات إحصائيبينما ال توجد فروؽ دالة 

الطالبات المصريات المقيمات في المممكة العربية السعودية في 
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تنافس ال –بعدي الكفاءة الدراسية وىما )الدافعية لإلنجاز 
الدراسي( والدرجة الكمية عمى نفس مقياس الكفاءة الدراسية، 
وذلؾ بالنسبة لمتغير المرحمة التعميمية )التعميـ المتوسط أي 
اإلعدادي والتعميـ الثانوي(، وىذا يشير إلى تحقؽ الفرض 

 .السادس جزئيًا، مما يؤكد صحة الفرض السادس جزئياً 
وتوضح نتيجة ىذا الفرض إلى أف الكفاءة الدراسية        

لمطالبات المصريات المقيمات مع والدييف بالسعودية تتأثر 
بالمرحمة التعميمية )التعميـ المتوسط أي اإلعدادي والتعميـ 

 –والتعمـ  واالستيعابالثانوي( وذلؾ في أبعاد )القدرة عمى الفيـ 
ينما ال يكوف ىناؾ أي التعاوف الدراسي( ب – األداءالسرعة في 

التنافس  –تأثير في بعدي الكفاءة الدراسية )الدافعية لإلنجاز 
الدراسي( والدرجة الكمية، وفقًا لممرحمة التعميمية )التعميـ المتوسط 
أي اإلعدادي والتعميـ الثانوي(، ويمكف تفسير ىذه النتيجة، بأف 

مرحمة  الطالبات في المرحمة المتوسطة )اإلعدادية( وىي بداية
قدراتيف  بإظيارالمراىقة يرغبف في اثبات ذواتيف أماـ اآلخريف 

العقمية في العممية التعميمية مف خالؿ التركيز لمفيـ واالستيعاب 
وأداء األعماؿ المدرسية بسرعة واتقاف بالتالي تحقيؽ التعمـ عمى 
أحسف وجو ممكف. بينما الطالبات في المرحمة الثانوية يكف أكثر 

ي مرحمة المراىقة ويفضمف التعاوف الدراسي مع زميالتيف تقدمًا ف
مف أجؿ تحقيؽ رغبتيف في جذب اىتماـ اآلخريف وكسب محبة 
الجميع، بالتالي تزداد الثقة التي تكتسبيا الطالبات مف 
المالطفات االجتماعية ممف حوليف مف المجتمع الدراسي 

 وؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقبواألسرة نتيجة لتقدميف وتفوقيف الدراسي، فيشعرف بال

 .االجتماعي ويُكف أكثر كفاءة دراسية
والتنافس الدراسي لدى  لإلنجازأما بعدي الدافعية       

ات في السعودية متأصؿ بشكؿ مالطالبات المصريات المقي
طبيعي كتحدي شخصي بداخميف بحكـ طبيعة مرحمة المراىقة 

والديف ليف حتى تتحقؽ التي يمرف بيا، بجانب تشجيع ال
االستفادة مف إقامتيف في الغربة والعودة إلى موطنيف األصمي 
مصر، وىف في أحسف مستوى عممي ودراسي وااللتحاؽ 
بالكميات المرموقة في المجتمع المصري، كؿ ذلؾ يجعؿ ىناؾ 

والتنافس الدراسي والكفاءة  لإلنجازتساوي في بعدي الدافعية 
طالبات كؿ مف المرحمة المتوسطة الدراسية بشكؿ عاـ لدى 

)اإلعدادية( والمرحمة الثانوية وال يوجد بينيف أي فروؽ كبيرة 
 .اً إحصائيتذكر وتكوف دالة 

 :اختبار صحة الفرض السابع -7
ينص الفرض السابع عمى أنو: " توجد فروؽ ذات داللة  

الدرجة  –ة في متوسط درجات الكفاءة الدراسية )األبعاد إحصائي
أكثر مف  –سنوات  3الكمية( وفقًا لمتغير مدة اإلقامة )أقؿ مف 

سنوات( لدى عينة مف الطالبات المصريات المقيمات في  3
 ".المممكة العربية السعودية

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات       
       ة حصائيواالنحراؼ المعياري وقيمة " ت " وداللتيا اإل

      اد العينة عمى أبعاد مقياس الكفاءة الدراسيةبيف درجات أفر 
وفقًا لمتغير مدة إقامتيف في السعودية، والجدوؿ التالي يوضح 

 :ذلؾ
 17جدول 

 يوضح داللة الفروق في أبعاد الكفااة الدراسية والدرجة الكمية وفقًا لمدة االقامة في السعودية
 مستوى الداللة قيمة ت مدة االقامة الدراسية أبعاد الكفااة

 44سنوات ن =  3أكثر من  16سنوات ن =  3أقل من 
 ع م ع م

 0.729غير دالة  0.348 2.61 27.38 2.47 27.13 الدافعية لإلنجاز
 0.305غير دالة 1.034 1.67 17.52 1.26 18.00 القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعمـ

 0.137غير دالة 1.509 2.35 27.97 1.31 22.87 األداءالسرعة في 
 0.207غير دالة 1.276 1.86 17.00 1.82 16.31 التعاوف الدراسي
 0.719غير دالة 0.362 2.84 21.71 1.26 21.44 التنافس الدراسي
 0.935غير دالة 0.082 7.28 105.59 4.49 105.75 الدرجة الكمية
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ًا إحصائي( عدـ وجود فروؽ دالة 17يتضح مف الجدوؿ )      
بيف متوسطي درجات الطالبات المصريات الالتي يقيمف 

سنوات، ودرجات الطالبات المصريات  3بالسعودية أكثر مف 
سنوات في أبعاد الكفاءة  3الالتي يقيمف بالسعودية أقؿ مف 
القدرة عمى الفيـ واالستيعاب  –الدراسية وىي )الدافعية لإلنجاز 

التنافس  –الدراسي التعاوف  – األداءالسرعة في  –والتعمـ 
الدرجة الكمية( عمى مقياس الكفاءة الدراسية، وذلؾ  –الدراسي 

بالنسبة لمتغير مدة اإلقامة في السعودية، وىذا يشير إلى عدـ 
 .تحقؽ الفرض السابع، مما يؤكد عدـ صحة الفرض السابع

وتوضح نتيجة ىذا الفرض إلى أف الكفاءة الدراسية       
مقيمات مع والدييف بالسعودية ال تتأثر لمطالبات المصريات ال

بمدة إقامتيف بالسعودية. نظرًا ألف طبيعة الطالبات المصريات 
لدييف قدرات عقمية عالية في التحصيؿ األكاديمي وشعور 
بأىمية األعماؿ الدراسية ورغبة كبيرة في النجاح تجعميف قادرات 

ذىنية  عمى تحمؿ المسئولية الدراسية والعمؿ عمى انجاز ميمات
تتطمب قدرًا عاليًا مف الجيد العقمي والعمميات المعرفية وخاصة 
في مرحمة المراىقة، حيث يزداد اىتماـ الوالديف بمساعدة أبنائيـ 
ثبات ذواتيـ األكاديمية لتفوقيـ  عمى إدراؾ كفاءتيـ الدراسية وا 
دراسيًا وااللتحاؽ بكميات مرموقة في المجتمع المصري، بجانب 

الطالبات المصريات في إشباع دافع النجاح وتحقيؽ رغبة ىؤالء 
الذات والشعور بالرضا عف أنفسيف وحياتيف، كؿ ذلؾ يجعميف 
ال يتأثرف في كفاءتيف الدراسية سواء كانت إقامتيف في مصر أو 
في السعودية وسواء كانت مدة إقامتيف في السعودية قصيرة أـ 

توسطة طويمة، بالرغـ مف اختالؼ طالبات المرحمة الم
)اإلعدادية( في البعد الثاني )القدرة عمى الفيـ واالستيعاب 

ًا مف إحصائيوالتعمـ( بنسبة أعمى قمياًل ال تذكر وغير دالة 
 -طالبات المرحمة الثانوية، بينما في أبعاد )الدافعية لإلنجاز 

 -التنافس الدراسي  -التعاوف الدراسي  -السرعة في األداء 
لبات المرحمة الثانوية أعمى قمياًل بشكؿ ال الدرجة الكمية( فإف طا
ًا مف طالبات المرحمة المتوسطة إحصائييذكر وغير داؿ 

)اإلعدادية(، عمى اعتبار أف الطالبات المراىقات كمما تقدمف في 
العمر ازداد لدييف دافعية إثبات الذات وتحقيؽ الذات وتحقيؽ 

ف ىناؾ التفوؽ والنجاح الدراسي بشكؿ أكبر، ومف ثـ ال يكو 
تأثير لمدة اإلقامة في السعودية بالنسبة ليؤالء الطالبات أفراد 

  .عينة الدراسة الحالية
 التوصيات. 6

 :في ضوء نتائج الدراسة تتقدـ الباحثة بالتوصيات اآلتية 
ضرورة االىتماـ بالطالبات في مرحمة المراىقة وتمبية  -1

ورغباتيف بالقدر المتوازف، وتقديـ الدعـ والعوف ليف  احتياجاتيف
في الجوانب الدراسية المختمفة بما ينمي كفاءتيف الدراسية 
ومياراتيف النفسية واالجتماعية، مما يزيد مف تفوقيف الدراسي 

 .وزيادة إحساسيف بجودة الحياة
محاولة اآلباء توفير المناخ النفسي واالجتماعي والدراسي  -2

ات في المجتمع المصري مثؿ المناخ الذي يعيشنو في لمطالب
المجتمع السعودي حتى ال يشعرف بفروؽ كثيرة عندما يمتحقف 

 .بالمرحمة الجامعية في مصر
يجب عمى الوالديف أو أحدىما توفير مستوى معيشة راقي  -3

عندما يتركوف السعودية ويعودوف إلى موطنيـ  ألبنائيماومرتفع 
جودة الحياة ترتبط بمستوى الخدمات  األصمي مصر، حيث أف

الصحية والتعميمية ومستوى المعيشة والمستوى الثقافي لموالديف 
 .واألبناء

ضرورة االىتماـ بتشجيع الطالبات المصريات المراىقات  -4
بالتمسؾ بالقيـ الدينية والخمقية التي اكتسبنيا أثناء وجودىف في 

كثر عند عودتيف السعودية وتدعيميا وترسيخيا في نفوسيف أ
بالجامعة، مف أجؿ  لاللتحاؽإلى موطنيف األصمي مصر 

المحافظة عمى الصحة النفسية السميمة لدييف والتي تساعدىف 
عمى تحقيؽ ذواتيف وتفوقيف الدراسي في الجامعة، مما ينعكس 

 .إيجابًا عمى شعورىف بجودة الحياة
االىتماـ بجعؿ مفيـو جودة الحياة أساسي في بعض  -5

المقررات الدراسية العامة، لكي يدرؾ جميع الطالب معنى جودة 
الحياة وانعكاسيا عمى كفاءتيـ الدراسية وتحقيؽ ذواتيـ، مما 

 يجعميـ يشعروف بالرضا عف حياتيـ.
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ABSTRACT_ Current study aimed at finding the relationship between the quality of life and 

scholastic Aptitude besides the effect of the changes in (economical, social, and cultural level of 

their parents), their educational level " intermediate - secondary ", and length of residence in 

Saudi Arabia) on the scores of quality of life and scholastic Aptitude on a group of Egyptian 

students resident in Kingdom of Saudi Arabia. They were 60 students who study in governmental 

schools in Abha and Khamis Mushait. They were studying in intermediate and secondary schools. 

The study shows many results. Some of the most important ones are: 

1- There is a positive correlation with statistical significance between the quality of life (as 

dimensions and a total mark) and the scholastic Aptitude (in the motivation of accomplishment, 

scholastic cooperation and total mark).  

2- There are significant statistical differences between the average scores of the students in 

intermediate and secondary schools in quality of life (as dimensions and a total mark) on the 

quality of life scale, and on the scholastic Aptitude scale , according to the level of education and 

this is for the benefit of secondary school students. 

3- There is a statistical difference between the average scores of the Egyptian students resident in 

Kingdom of Saudi Arabia, in the dimension of (motivation of accomplishment) on the scholastic 

Aptitude scale, Those who benefit more are Egyptian students residents in Saudi Arabia and their 

parents have high economic, social, cultural level. 

4- No statistically significant differences between the average scores of the Egyptian students 

resident in Kingdom of Saudi Arabia, in the scholastic Aptitude dimensions and the total mark, on 

the scholastic Aptitude scale,but There are significant statistical differences in the dimension of 

External Standard and the Total mark on the quality of life scale, according to the length of 

residency in Saudi Arabia. 

KEY WORDS: quality of life - Scholastic Aptitude. 


