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 ملخص البخح:  
رأس المدال النفسدو واالمتنددان  ىدد  البحدث إلدل التعدر  عمدل الدددور الوسديط لكدل مدن

فو العبلقة بين جدودة حيداة العمدل المدركدة والينداا الدذاتو لددى المعممدين بالمرحمدة اإلعداديدة  
( معمًمددا ومعممددة بالمرحمددة اإلعداديددة  وتددم اسددت دام  أربعددة 211وتكونددت عينددة الدراسددة مددن  

كددة واليندداا الددذاتو  مددن مقدداييس ىددو رأس المددال النفسددو واالمتنددان وجددودة حيدداة العمددل المدر 
 وأسدفر البحدث عدن النتدالت التاليدة واسدت دمت الباحثدة طريقدة تحميدل المسدار   إعداد الباحثدة 

بددين كددل مددن رأس المددال النفسددو واالمتنددان وجددودة حيدداة العمددل  موجبددة توجددد عبلقددات ارتباطيددة
المددال النفسددو  واليندداا الددذاتو لدددى المعممددين بالمرحمددة اإلعداديددة  يوجددد تدد ثير مبا ددر لددرأس

كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغيدر تداب،   يوجدد تد ثير مبا در لبلمتندان كمتغيدر مسدتقل 
عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب،   يوجد ت ثير مبا ر لدرأس المدال النفسدو كمتغيدر مسدتقل عمدل 

قل عمددل االمتنددان كمتغيددر تدداب،  يوجددد تدد ثير مبا ددر لجددودة حيدداة العمددل المدركددة كمتغيددر مسددت
اليندداا الددذاتو كمتغيددر تدداب،   يوجددد تدد ثير مبا ددر لجددودة حيدداة العمددل المدركددة كمتغيددر مسددتقل 
عمل االمتنان كمتغير تاب،  يوجد ت ثير غير مبا ر لجودة حياة العمدل المدركدة كمتغيدر مسدتقل 
ر عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب، من  بلل رأس المال النفسدو كمتغيدر وسديط  يوجدد تد ثير غيد

مبا ر لجودة حياة العمدل المدركدة كمتغيدر مسدتقل عمدل الينداا الدذاتو كمتغيدر تداب، مدن  دبلل 
ُيمكن نمذجدة العبلقدة بدين جدودة حيداة العمدل المدركدة كمتغيدر مسدتقل  االمتنان كمتغير وسيط  

عمددل اليندداا الددذاتل كمتغيددر تدداب، مددن  ددبلل رأس المددال النفسددل واالمتنددان كمتغيددرين وسدديطين 
 .بالمرحمة اإلعدادية عممينلدى الم

رأس المال النفسدو  االمتندان  جدودة حيداة العمدل المدركدة  الينداا  الكممات المفتاحية 
 .الذاتو
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ABSTRACT: 

The research aimed to investigate the mediating role of 

psychological capital and gratitude through  the relationship between 

perceived quality of working life and Subjective well – being among the 

teachers in prep stage, the participants consisted of (300) male and female 

teachers in prep stage, The tools used in the research included four scales: 

Psychological capital , gratitude, perceived quality of working life and 

subjective well – being, which were prepared by the researcher, the 

researcher used path analysis method, the results showed that : there are  

positive statistically significant correlations between psychological capital , 

gratitude , perceived quality of working life and Subjective well – being 

among the teachers in prep stage, there is a statistically significant direct 

effect of the psychological capital as an independent variable on Subjective 

well – being as a dependent variable, there is a statistically significant 

direct effect of the gratitude as an independent variable on Subjective well 

– being as a dependent variable, there is a statistically significant direct 

effect of the psychological capital as an independent variable on gratitude 

as a dependent variable, there is a statistically significant direct effect of 

the perceived quality of working life as an independent variable on 

Subjective well – being as a dependent variable, there is a statistically 

significant direct effect of the perceived quality of working life as an 

independent variable on gratitude as a dependent variable, there is a 

statistically significant indirect effect of the perceived quality of working 

life as an independent variable on Subjective well – being as a dependent 

variable through the psychological capital as mediator variable, there is a 

statistically significant indirect effect of the perceived quality of working 

life as an independent variable on Subjective well – being as a dependent 

variable through the gratitude as mediator variable, the relationship can 

be modeled  between perceived quality of working life as an independent 

variable  and Subjective well – being as a dependent variable through 

psychological capital and gratitude as mediator variables among the 

teachers in prep stage. the 

Keywords: Psychological Capital ,Gratitude , Perceived Quality 

of Working life , Subjective Well – Being. 
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                                                                                                                            مكذمة:

بكفااة المعمم و صالصو  لما يتمت، بو  انتت ثر  نجاحوإن كفااة النظام التعميمو و   
 تعميمو  تربية وتحقيق أىدافيا فلالعامل األساسو  وفي ؛العممية التعميمية ومن دور بارز ف

ىو العامل  يالنشا ثروة األمم الحقيقية غير القابمة لمنفاد  حيث لم يعد رأس المال النقد
التنمية المستدامة  وكذلك لم  وف والجديد أو العنصر األساس واالقتصاد العالم والحاسم ف

مل األكثر أىمية  بل أصبح العا وتعد الموارد التقميدية من ثروات معدنية أو مصادر طاقة ى
والتنمية  الرفاىيةو  المعادلة التنافسية الدولية لتحقيق الريادة والب ر ىم العنصر الميم ف

ا الب رية وتنميتيا  مما يحقق جعل الدول تتجو لزيادة االىتمام بثروتي يالمستدامة  األمر الذ
 .النيوض والتقدم ملي

تنمية الثروة الب رية المتمثمة فو التبلميذ من  بلل ما  ومن دور المعمم ف وانطبلًقا  
  وما يغرسو من قيم رما يعممو من ميارات وأساليب تفكيينقمو من معار  و برات و 

المعمم وما يمتمكو من  صالص تساعده بىتمام البحوث ا زيادة كان من الضروريف تجاىات او 
 Subjective Well – Being باليناا الذاتوىتمام اال وكذلك زيادة عمل االضطبلع بدوره 

زيادة  عملباليناا الذاتو   عور المعممين حيث ينعكس والعوامل المؤثرة فيو  لممعممين 
من  (Demir, 2018)كد ذلك ما أ ار إليو أو  أداليم لدورىم و  بالتدريس لمعمل دافعيتيم

إلل  (Lybomir, 2001)ما أ ار ك  فو عمموين الحالة النفسية لمفرد وأدالو وجود عبلقة ب
  ألىميتو فو حياة الفرد والمتغيرات المرتبطة بو وضرورة التعر  عمل أسباب اليناا الذات

الذي يتناول متغيرات عمم النفس اإليجابو كثير من نقطة رليسة اللتقاا  ومثل اليناا الذاتيُ و 
  (APA, 2005 )وعرفتمتنان  االحياة و المرونة وجودة المل و األتفاؤل و الموضوعات 

نوعية حياتو بصفة عامة  عملب نو أحكام الفرد  واليناا الذات لعمم النفسالجمعية األمريكية 
 .رغباتوم، توقعاتو  ظرو  حياتو الواقعية ومدى ت ابوعن طريق تقييم جودة 

 ,Ben- Ariech, Kaufman, Andrew) كل منإليو أ ار ما وجدير بالذكر  

George, Lee & Aber, 2001)  ال يت ثر فقط بالسمات ال  صية لمفرد وأن اليناا الذات 
 ,Kahneman & Deaton)أ ار ما كالعوامل البيلية أيًضا  بيت ثر   بل و أو  صالصو

 وانطبلًقا من ذلك  يت ثر بمستوى د ل الفرد وتعميمو وصحتو واليناا الذاتأن  إلل (2010
 Quality لممعممين جودة حياة العملو  واليناا الذاتبين عبلقة وجود القول بإمكانية يمكن 
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of Working life    وأكد ذلك ما أ ارت لو دراسةIlgan, Cengiz, 

Atay&Akram,2015) )   جودة حياة من وجود عبلقة بين اليناا الذاتو لممعممين و
إلل وجود عبلقة  (Toulabi, Raoufi, & Allahpourashraf,2013) كما أ ار العمل
  لممعممين وسعادتيم جودة حياة العملبين 

 ,Shahbazi, Shokrzadeh, Bejani, Malekinia & Ghoroneh)عر  و 

ب نيا جوانب بيلة العمل التو تدعم الرضا الوظيفو لممعمم من  بلل  جودة حياة العمل (2011
 بعضإليو  أ ارت  ويؤكد ذلك ما العالد المادي وتوفير األمن الوظيفو  وفرص النمو المينو

من العوامل المؤثرة عمل أداا المعمم  ومن ىذه  (QWL) جودة حياة العملأن  منالدراسات 
 ,Mahmoodi  (Afsar, 2014)  (Penny & Joanne, 2013)الدراسات دراسة كل من 

Mohamadian, & Ghasemi, 2015) )(Jamali, Aghihi & kahyani, , 

 .(1104 حسنل الدحدوح   (2015
قيام    نجد أن  االىتمام بالمتغيرات المرتبطة ب داا المعممين لدورىم وفو نفس إطار  

المعمم بدوره ووفالو بمسؤولياتو مرىون بكفااتو النفسية وتمتعو بمستوى مرتف، من رأس 
ب نو  (Van – Wyk, 2014)عرفو  ي  الذPsychological Capital والمال النفس

المكون المعرفو والحالة النفسية االيجابية التو تتضمن الكفااة الذاتية  والتفاؤل  واألمل  
   (Datu & Valdez, 2016)دراسة كل منإليو أ ارت  ماوجدير بالذكر والمرونة  

(Kurt & Demirbolat, 2019) رأس المال و  ووجود عبلقة ارتباطيو بين اليناا الذات من
وأداا المعممين  ووجود عبلقة بين رأس المال النفس إللما أ ارت بعض الدراسات ك  والنفس
 ,Avey, Reichard, Luthans & Mhatre) ومن ىذه الدراسات دراسة ولتزام المينواال 

2011),(Wang, Chen & Hsu, 2014), (Nafa & Ishak, 2016), (Demir, 

والرضا  ومن الدراسات إلل وجود عبلقة بين رأس المال النفس عددأ ارت   كما (2018
 & Badran) ,(Mello, 2013) كل من لممعممين  ومن ىذه الدراسات دراسة والوظيف

Aminikhah, Khaneghah, & Youssef, 2015), (Almarshad, 2015), (

Naghdian, 2016), (Salam, 2017), (Yalcin & Isgor, 2017),    (Kurt & 

Demirbolat, 2019)   أظيرت دراسة و(Cimen & Ozgan, 2018)  أن بيلة العمل
 .ليم ورأس المال النفس ولممعممين تؤثر ف
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تسيم أو ترتبط  والعوامل التوفو نفس سياق االىتمام باليناا الذاتو لممعممين و   
  االمتنان إلل أن (Rosmarin, Krumrei & Pargament, 2010) كل من أ ارو  بو 

Gratitude بعضك فت    كماوتسيم فل ال عور باليناا الذات ويعد أحد العوامل الت 
 ومنيا دراسة كل من    االمتنانو  والدراسات عن وجود عبلقة ارتباطيو بين اليناا الذات

(Rey, 2009), (Rosmarin, Krumrei & Pargament, 2010), (Savage, 

2011), (Smullen, 2013), (Proyer, Ruch& Buchor, 2013), (Wu, Hsin, 

Chien, Jone & Chen, 2017).             وتعرAPA ,2005))  نو ال عور باالمتنان 
ما   كبال كر والسرور كاستجابة لمحصول عمل مناف، ممموسة ُقدمت لمفرد أو حصل عمييا

 منياو  جودة حياة العملو بين االمتنان  ةارتباطيوجود عبلقة   إللأ ارت بعض الدراسات 
  دراسة كل من

 (Wood, Joseph & Maltby, 2008), (Mc Canlies, Gu, Andrew& 

Violanti, 2018),   وأ ار (Froh, Snyder & Miller, 2007) وجود عبلقة  إلل
 .والرضا عن الحياة وبين االمتنان واليناا الذات ةارتباطي

 اتدراسقمة فو الاليناا الذاتو إال أنو توجد  عندراسات  وجودوعمل الرغم من    
 اىتمت بدراستو لدى المعممين  كما لم توجد دراسةالتو  -فو حدود اطبلع الباحثة - عربيةال

لدى  -فو حدود اطبلع الباحثة -جودة حياة العملالعبلقة بين اليناا الذاتو و  فحصتعربية 
البحث العبلقة بين متغيرات  فحصتجد دراسة و   وأيًضا لم تبالمرحمة اإلعداديةالمعممين 

 عمل عن ت ثير المتغيرات الوسيطةفحصت   وكذلك لم توجد دراسة عربية الحالو مجتمعة
رأس المال  ت ثير  إلل الك   عن وسعل البحث الحال   لذلكاليناا الذاتو لدى المعممين

 معممينلدى ال وواليناا الذات جودة حياة العملبين  ينوسيط ينكمتغير  واالمتنان والنفس
  .بالمرحمة اإلعدادية 
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 مصهلة البخح:  -

م، بعض المعممين  من  بلل مناق ة الباحثة  وانبثقت م كمة البحث الحال  
  وقد تبين وجود تباين فو المدارس أثناا التدريب العممو لمطبلب وحول  عورىم باليناا الذات

رجعوا ذلك إلل ت ثير عوامل دا مية و ارجية  وُيمكن أفو مستوى  عورىم باليناا الذاتو  و 
مستوى  عورىم بالكفااة الذاتية  والتفاؤل  المؤثرة كان أن من ىذه العوامل الدا مية  استنتاج

  أما وأن بعض ىذه المتغيرات تمثل مكونات رأس المال النفس كما تبينواألمل  والمرونة  
العمل   حياةا فكان من أبرزىا جودة يإيجابً ت ثيًرا العوامل ال ارجية المؤثرة فو اليناا الذاتو 

ال عور بم كمة البحث التغيرات والتطورات  وورضا المعممين عن مينتيم  ومما ساىم أيًضا ف
يمثل أحد  يوف ؛أدت إلل زيادة االىتمام برأس المال الب ري والت واالقتصاد العالم والحالية ف
 وفو التنمية المستدامة  اصة ف اميمً  لمثروة وعامبًل  امادية التو تعد مصدرً غير الالموارد 

من أن الموارد الب رية  (Gupta & Singh, 2014)الدول النامية  وأكد ذلك ما أ ار إليو 
 & Datu)مادية  وفو ظل ما أ ارت إليو دراسة كل من غير التعد من أىم الموارد 

Valdez, 2016)   (Kurt & Demirbolat, 2019) موجبة من وجود عبلقة ارتباطيو 
من  (Caglar & Yahya, 2018) ما أ ار إليوو   وواليناا الذات وبين رأس المال النفس

 .وواإلجياد النفس وواالحتراق الوظيف ووجود عبلقة سمبية بين رأس المال النفس
وجود عبلقة  منالدراسات  بعضإليو  أ ارتوجدير بالذكر فو نفس المجال ما  

 ,(Lin, 2013)  واالمتنان ومنيا دراسة كل من وارتباطيو موجبة بين اليناا الذات

(Proyer, Ruch, Buchor   , 2013), (Chen, 2013), (Chan, 2013), (Wu, 

Hsin, Chien, Jone & Chen, 2017), ,  دراسة كل من أ ارت وفو نفس السياق  
 (Mc Canlies, Gu, Andrew& Violanti, 2018), (Visserman, 

Righetti, Impett, Keltner& Vanlang, 2018) جودة حياة وجود عبلقة بين  إلل
 جودة حياة العملمما سبق حاول البحث الحالو الك   عن ت ثير  اوانطبلقً واالمتنان   العمل

رأس المال النفسو  متغيرين وسيطين ىما من  بللممعممين لاليناا الذاتو  عمل المدركة
 واالمتنان  وفو ضوا ما سبق يمكن تحديد م كمة البحث فو األسلمة التالية 
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 جودة حياة العملرأس المال النفسو واالمتنان و كل من بين  ةارتباطي اتوجد عبلقتىل -0
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  واليناا الذاتو لدى المعممين

يوجد ت ثير مبا ر لرأس المال النفسو كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغير  ىل  -1
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  تاب، لدى المعممين

ىل يوجد ت ثير مبا ر لبلمتنان كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب، لدى  -2
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  المعممين

النفسو كمتغير مستقل عمل االمتنان كمتغير تاب، لدى ىل يوجد ت ثير مبا ر لرأس المال  -3
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  المعممين

المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو  جودة حياة العملىل يوجد ت ثير مبا ر ل -4
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  كمتغير تاب، لدى المعممين

المدركة كمتغير مستقل عمل االمتنان كمتغير  جودة حياة العملىل يوجد ت ثير مبا ر ل-5
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  تاب، لدى المعممين

المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو  جودة حياة العملل غير مبا ر ىل يوجد ت ثير-6
 كمتغير تاب، من  بلل رأس المال النفسو كمتغير وسيط لدى المعممين؟

المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو  دة حياة العملجو ل غير مبا ر ىل يوجد ت ثير -7
 ؟بالمرحمة اإلعدادية  كمتغير تاب، من  بلل االمتنان كمتغير وسيط لدى المعممين

العبلقة بين جودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل  وذج يوضحنمالتوصل ل مكن يُ ىل  -8
كمتغير تاب، من  بلل رأس المال النفسل واالمتنان كمتغيرين  عمل اليناا الذاتل

 ؟بالمرحمة اإلعدادية  لدى المعممين وسيطين
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 أيذاف البخح: -

المدركة واليناا  جودة حياة العملبين رأس المال النفسو واالمتنان و التعر  عمل العبلقة  -0
 الذاتو لدى المعممين.

 المال النفسو عمل اليناا الذاتو لدى المعممين.الك   عن الت ثير المبا ر لرأس  -1
 الك   عن الت ثير المبا ر لبلمتنان عمل اليناا الذاتو لدى المعممين. -2
 الك   عن الت ثير المبا ر لرأس المال النفسو عمل االمتنان لدى المعممين. -3
 اتو لدى المعممينالمدركة عمل اليناا الذ جودة حياة العملالتعر  عمل الت ثير المبا ر ل -4
عمل اليناا الذاتو لدى كمتغير وسيط رأس المال النفسو ل مبا رالغير  ت ثيرالتفسير  -5

 المعممين.
 عمل اليناا الذاتو لدى المعممين. كمتغير وسيطبلمتنان ل مبا رالغير  تفسير الت ثير -6
العبلقة بين جودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا  الك   عن نمذجة -7

 الذاتل كمتغير تاب، من  بلل رأس المال النفسل واالمتنان كمتغيرين وسيطين
 أينية البخح: -

 أواًل: األينية الهظزية:

عن رأس المال النفسو الذي ُيسيم فو  عور األفراد  ب طر نظريةتزويد المكتبة النفسية  -0
  باليناا الذاتو الذي ُيعد أحد األىدا  الميمة والرليسة التو يسعل إلييا األفراد فو الحياة

 كما ُيمثل أحد روافد الصمود النفسو أمام الم كبلت. 
مؤثرة فو  فض تزويد المكتبة النفسية ب طر نظرية عن االمتنان الذي يعد من العناصر ال -1

 مستوى القمق واالكتلاب  وأحد العوامل المؤثرة عمل تحسين اليناا الذاتو لؤلفراد.  
الذي يعد أحد األىدا  الميمة التو يسعل أي  جودة حياة العملتناول البحث لمتغير  -2

مجتم، إلل تحقيقيا لت ثيرىا االيجابو عمل العمل  وتحقيًقا ألحد المؤ رات الدالة عمل 
 .ااالين

العممية  ودورىم البارز فمن ا تيار أفراد العينة من المعممين ل تويكتسب البحث أىمي -3
 التعميمية وتحقيق أىدافيا   وت ثيرىم الواضح فو   صية تبلميذىم واتجاىاتيم وأفكارىم. 

ُيمكن أن تسيم نتالت البحث فو تفسير ظاىرة ان فاض مستوى اليناا الذاتو لدى  -4
 المعممين.
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 ثانًيا: األينية التطبيكية:
  المدركة جودة حياة العملرأس المال النفسو  االمتنان  لكل من جديدة  مقاييس توفير  -0

 .اليناا الذاتو لممعممين
والمر دين النفسيين عن طريق إمدادىم بمعمومات إلعداد  قد تفيد نتالت البحث الباحثين -1

 برامت إر ادية لتنمية رأس المال النفسو لؤلفراد. 

قد تفيد نتالت البحث الباحثين والمر دين النفسيين عن طريق إمدادىم بمعمومات إلعداد  -2
برامت إر ادية قالمة عمل االمتنان كمد ل ل فض بعض االضطرابات النفسية كالقمق 

 الكتلاب.وا

 مصطلخات البخح: -

 Psychological Capital  يرأس املال الهفس -1
يجابية تؤثر فو سموك المعمم  وأدالو إحالة انفعالية  ُتعرفو الباحثة إجرالًيا ب نو 
  واستعادة اتزانو  مواجيتو لمضغوط الم تمفةأساليب و وسعيو لتحقيق أىدافو  لعممو  

  وُيقدر أربعة أبعاد ىو ال عور بالكفااة الذاتية  والتفاؤل  واألمل  والمرونة يتضمن ذلكو 
البحث  ويحصل عمييا المعمم عمل أبعاد المقياس المست دم ف وإجرالًيا بمجموع الدرجات الت

   الكفااة الذاتية  التفاؤل  األمل  المرونةالذي يقيس رأس المال النفسو  وىو  والحال
  وكما يماألبعاد ىذه  وُيمكن تعري 

الكفااة الذاتية  يقصد بيا معتقدات المعمم عن قدرتو عمل أداا ميامو الوظيفية بنجاح  -أ
 ومقاومتو لمف ل.

يقصد بو إقبال المعمم عمل الحياة  ونظرتو االيجابية نحو المستقبل وتوق، اٌتفاؤي:  -ب
 حدوث األفضل  والثقة فو تحقيق األىدا  والنجاح فو الحياة.

صراره عمل تجاوز   لتحقيقيا والسعوىدافو المعمم أل تحديد وا تياريقصد بو األمل   -ج وا 
 الصعاب من أجل تحقيقيا.

األسرية واالجتماعية  المرونة  يقصد بيا مواجية المعمم االيجابية لمم كبلت الم تمفة  -د
 ق م، ضغوط الحياة.عمل تعديل أفكاره وسموكو لمتوافأيًضا   وقدرتو (واالقتصادية والمينية
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 Gratitude  االمتهاى: -1
٠داتٟ ٠شؼش ف١ٗ اٌّؼٍُ تاٌغشٚس ٚاٌشىش ٚاٌتمذ٠ش ئأفؼاي  ُتعرفو الباحثة إجرالًيا ب نو

ٌّا حصً ػ١ٍٗ ِٓ ٘ثاخ أٚ ِٕافغ، ٠ٚتضّٓ رٌه اٌتؼث١ش ػٓ اٌشىش ٚاٌؼشفاْ هلل، ٌؤلعشج، 

  وُيقدر االمتنان تطش٠مح ٌفظ١ح أٚ غ١ش ٌفظ١ح ، ٠ٚىْٛ ٌآلخش٠ٓ، أٚ ٌثؼض األش١اء ٚاٌّٛالف
البحث  ويحصل عمييا المعمم عمل أبعاد المقياس المست دم ف وإجرالًيا بمجموع الدرجات الت

ويمكن   االمتنان هلل  االمتنان لؤلسرة  االمتنان لآل رينالذي يقيس االمتنان  وىو  والحال
  وتعري  األبعاد كما يم

 ػ١ٍٙا. االمتنان هلل  ويقصد بو االعترا  بفضل اهلل وبنعمو والسرور بيا  و كره -أ
٠ٚمصذ تٗ اٌشؼٛس تاٌغشٚس ٚاٌتمذ٠ش، ٚاالػتشاف تد١ًّ اٌٛاٌذ٠ٓ :  االمتنان لؤلسرة -ب

 ٚاألخٛج ػٍٝ ِا تزٌٖٛ ِٓ خٙذ ِٚا لذِٖٛ ِٓ سػا٠ح .
ٚاٌّٛالف اال٠دات١ح ٚاٌغشٚس تٙا ، : ٠ٚمصذ تٗ تمذ٠ش تؼض األشخاص االمتنان لآل رين -ج

 تؼض األشخاص ٚاٌّٛالف اٌغٍث١ح ٌذٚس٘ا فٟ ئوغاتٗ خثشاخ. ٚوزٌه تمذ٠ش
 Life Perceived Quality of Working  املذرنة العنلجودة حياة ا -2

معتقدات المعممين التو تعبر عن رضاىم الوظيفو عن  ُتعرفيا الباحثة إجرالًيا ب نيا
النفسية  واالجتماعية   جودة الحياةالنواحو المادية وغير المادية لبيلة عمميم  وتتضمن 

المستمدة من المنظومة الثقافية  معاييرالواالقتصادية  واإلدارية  والصحية  وذلك فو ضوا 
ر إجرالًيا بمجموع الدرجات التو يحصل عمييا التو يعي ون فييا  وُتقدفو البيلة والقيمية 
 و  وىجودة حياة العملالذي يقيس  المقياس المست دم فو البحث الحالو عمل أبعاد المعمم 
 الحياةجودة و   ةاالقتصاديالحياة جودة و   ةاالجتماعي الحياةجودة و   ةالنفسي الحياةجودة 
 .الصحو الحياةجودة و   ةاإلداري

  واألبعاد كما يموُيمكن تعري  
النفسية لحاجاتو  العمل إ باعدرجة  نحومعتقدات المعمم  ايقصد بي:  ةالنفسي الحياةجودة  -أ

 عمل مواجية الضغوط. تو  و عوره بالرضا واالستقرار الوظيفو واالنتماا  وقدر الم تمفة
االجتماعية بينو وبين عبلقات نحو المعتقدات المعمم  ا  يقصد بيةاالجتماعي الحياةجودة  -ب

كل من الزمبلا والتبلميذ وأولياا األمور واإلداريين  و عوره بالتوازن بين ميامو الوظيفية 
 وحياتو االجتماعية.



 .............. مدركة والهناء الذاتيرأس المال النفسي واالمتنان كمتغيرين وسيطين في العالقة بين جودة حياة العمل ال

- 001 - 

العالد  نحومعتقدات المعمم التو تعبر عن الرضا  ا  يقصد بيةاالقتصادي الحياةجودة  -ج
لتمبية وا  باع حاجاتو   اوكفايتي  والحوافز المادية من حيث عدالة األجور المادي 

 ووضوح معايير المكافآت والحوافز.
معتقدات المعمم حول م اركة اإلدارة لو فو ات اذ  ا  يقصد بيةاإلداري الحياةجودة  -د

وتوفير فرص التطور  القرارات  وجيود اإلدارة فو تقديم الدعم وتحسين ظرو  العمل 
 الوظيفو.

من حيث بيلة العمل أنيا صحية نحو معتقدات المعمم  ابي  يقصد ةالصحي الحياةجودة  -ه
سيم فو  عوره بالراحة مما يُ لو  الرعاية الصحيةوكذلك توفر   تيويةالضااة و اإل

 والسبلمة.
 Subjective Well – Being   ياهلهاء الذات -4

لنوعية حياتو   لدى المعمم تقييم المعرفو والوجدانوال ُتعرفو الباحثة إجرالًيا ب نو
ويتضمن التقييم المعرفو إصدار أحكام تدل عمل رضاه عن حياتو فو الماضو والحاضر  أما 

انفعاالت فو و م اعر لنوعية ما مر بو من  يجابواإل التقييم الوجدانو يقصد بو تقييم المعمم
ى مستو ان فاض يجابية  و اإلاالنفعاالت و  الم اعر ارتفاع مستوىفو حياتو  ويظير ذلك 

يحصل عمييا المعمم عمل  ووُيقدر إجرالًيا بمجموع الدرجات الت االنفعاالت والم اعر السمبية 
التقييم المعرفو   وىما واليناا الذاتالذي يقيس  والبحث الحال وُبعدي المقياس المست دم ف

  وكما يم ُبعدي اليناا الذاتوويمكن تعري     لمحياة  والتقييم الوجدانو لبلنفعاالت
يقصد بو أراا وأحكام المعمم التو تدل عمل رضاه عن حياتو فو  التقييم المعرفو لمحياة  -أ

 الماضو والحاضر.

لنوعية ما مر بو من  ةيجابيالمعمم اإل اتالتقييم الوجدانو لبلنفعاالت  يقصد بو تقييم-ب
االنفعاالت و الم اعر انفعاالت وم اعر  ويتمثل ذلك فو تمتعو بمستوى مرتف، من 

 االنفعاالت السمبية.و الم اعر يجابية  ومستوى من فض من اإل
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 اإلطار الهظزي: -

 Psychological Capital  يأوًلا:  رأس املال الهفس 
يجابو التو تيتم متغيرات عمم النفس اإل يمثل أحد ون مفيوم رأس المال النفسإ 

  وتوافقو تؤدى إلل تحسن أدالو والفرد الت لدىيجابية جوانب القوة وال صالص اإل بدراسة
  كل من ما أ ار إليوويؤكد ذلك 
  (Hansen, Buitendach & Kanengoni, 2015, 623), 

 (Kamei, Ferreia, Valentini, Peres, Kami & Damasio, 2018, 205)        

 ؛يمتمك مقومات النجاح وأن من يمتمك رصيًدا جيًدا من رأس المال النفس حيث أكدوا      
لمظرو   ووسعيو لتحقيق األىدا  وتقييمو االيجاب ويجابإسموكو ب كل  وحيث يسيم ذلك ف

 نو حالة ببعض الباحثين  حيث عرفو  ووتحديو لمضغوط  وتعددت تعريفات رأس المال النفس
 استعداد لو آ رون أنو أ ار   صية  بينما  سمة أنوالبعض األ ر رأى  يجابية  وإانفعاليو 

فو المجموعة األولل نجد ف فو ثبلث مجموعات مكن تصنيفيا يُ التعريفات  من  بلل تحميلو 
   ق كل منااتف

 (Luthans, Youssef & Avolio, 2007), (Kenneth, Daly & Mak, 2009), 
 (Avey, Richard,  luthans  & Mohate, 2011), 

(Sapyaprapa,Tuicomepee  &  Watakakosol, 2013), (Van-wyk, 2014) 
ترتبط  والحالة النفسية االيجابية لمفرد القابمة لمتطور والتأن رأس المال النفسو ىو  

بسموكو وأدالو بالعمل وتتضمن أربعة أبعاد وىل الكفااة الذاتية والتفاؤل واألمل والمرونة  
  (Baron, Franklin & Hmieleski, 2013)كل من  فو المجموعة الثانية أ اربينما 

يمتمكو الفرد من  صالص  يأنو الرصيد الذإلل ( 1107ومنار أحمد   و وليد أبو المعاط
فو و نجاحو  وىل الكفااة الذاتية والتفاؤل واألمل والثقة بالنفس والمرونة   و  صية تسيم ف
ب نو قابمية لدى الفرد لمدافعية  (Cavus & Goken, 2015) كل من عرفوالمجموعة الثالثة 

 والمثابرة من أجل النجاح واإلنجاز.
مفيوم  وويتضح من  بلل التعريفات السابقة اتفاقيا عمل أن رأس المال النفس   

 وسمات ثابتة  وأنيا تؤثر إيجاًبا عمل سموك الفرد ونجاحو ف تليسن مكوناتو أمتعدد األبعاد و 
 حياتو.
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يتكون من  مفيوم وأن رأس المال النفساتفق عدد من الباحثين   وأبعاد رأس المال النفس - 
  أربعة أبعاد ىل الكفااة الذاتية والتفاؤل واألمل والمرونة النفسية  ومنيم

 (Luthan, Youssef & Avolio, 2007), (Kenneth, Daly & Mak, 2009), 

(Sapyaprapa, Tuicomepee & Watakasol, 2013), (Nafa & Ishak, 

ومنار أحمد   و(   وليد أبو المعاط1107   توفيق السنبانل وعامر السنبانل  (2016
قدراتو عمل األداا  وثقة الفرد وقناعتو ف ىوا إلل أن الكفااة الذاتية و حيث أ ار  (1107

الميام الصعبة والتفاؤل ىو قدرة الفرد عمل االستب ار بالنجاح  واألمل ىو  ووالنجاح ف
التوافق م، األحداث غير  ونحو األىدا  والبحث عن السبل لتحقيقيا  والمرونة ى والسع

 السارة ومحاولة حل الم كبلت.
  Psychological Capital theory  نظزية رأس املال الهفسي - 
إلل  .Seligman, Mالتسعينات عندما أ ار  وف ويجاباإل ن   تيار عمم النفس   

دارتيا بداًل من ُتمثل  التويجابية المتغيرات اإلباالىتمام  جوانب القوة لدى الفرد وتطويرىا وا 
يجابية   اإلالمتغيرات أحد ىذه  ورأس المال النفسُيعد الضع  والقصور  و  واالىتمام بنواح

 & Cavus) ثم( (Luthans& Youssef, 2004 كل من  ىذا المفيوم طوروقد 

Goken, 2015, 244)  لمفرد ىو الحالة النفسية  وأن رأس المال النفسحيث أ اروا
  والتفاؤل  الكفااة الذاتية  ويجابية القابمة لمتطوير  ويتكون من أربعة أبعاد إيجابية ىاإل

 واألمل  والمرونة.
إلل أن  (Luthans, Avolio, Avey& Norman, 2007 b)وأ ار كل من  

قابل لمتنمية  وعمل الرغم من أن متغير وىو   الفرد يؤثر عمل سموك ورأس المال النفس
نظرية  أنعمل حدة كمتغير إال من أبعاد رأس المال النفسو عد الدراسات النفسية تناولت كل بُ 

عمل سموك  وجدت أن الجم، بينيم يؤدى إلل مفيوم كمل متكامل يؤثر ورأس المال النفس
حيث   (Martin, Donohue & Dawkins, 2011)ذلك دراسة الفرد  كما أوضحت 

إلل المرونة  ويتضح من بدورىا  تؤدى والتو الكفااة الذاتية األمل يؤدي إلل أن أ اروا إلل 
ليا ت ثير عمل سموك الفرد أكبر من ت ثير مكوناتو  ةمجتمع وذلك أن مكونات رأس المال النفس

 إلل أن األفراد األكثر تفاؤالً  (Shukla & Singh, 2013, 97) كذلك كل عمل حدة   وأ ار
أماكن  ولدييم قدرة أكبر عمل استعادة توازنيم وحل الم كبلت والصراعات ف كفااةً و  وأمبًل 

 نفسو المن فض.العمل مقارنة ب قرانيم ذوى مستوى رأس المال ال
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من أن مفيوم  (Cavus & Gokcen, 2015, 245)ومن الجدير بالذكر ما أ ار إليو   
طوال  وفًقا لممواق  فيو ليس سمات أو  صالص ثابتةنسبًيا  صالص متغيرة  ىورأس المال 

 .الوقت
 Gratitude  ا: االمتهاى:نًيثا
 والرضا عن نفسو وعن اآل رين الفرد بالسعادة   عور ويؤدى االمتنان دوًرا ميًما ف   
من أن  (Ansari, 2014, 22)يجابية بين األفراد  وأكد ذلك ما أ ار إليو بناا العبلقات اإلو 

  مما ينعكس عمل فو الحياة ااالمتنان يجعل األفراد ي عرون ب نيم أكثر تماسًكا واتساقً 
 ,Wood)أ ار إليو  ويتفق ذلك م، ما  ن الحياة ليا معنل ويسيل التحكم فييا ب ىم عور 

Froh& Garaghty, 2010, 6)  من أن االمتنان يرتبط ب عور الفرد بالسرور المقترن
 ,Steptoe)ذلك ما أ ارت إليو دراسة    كما يؤكدلؤلن طة وواالجتماع وبالتوظي  االنفعال

Deoliveiva, Demakakos, Zaninotto, 2014)  من ارتباط االمتنان بال عور باليناا
 ,Watkins, Woodword) , واالستمتاع بالحياة  ويفسر ذلك ما أ ار إليو كل من  والذات

Stone& kolts, 2003, 431) 
 (Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2006, 3), (Algoe, Fredricson 

& Gable, 2013, 607), (Sun, Jiang, Chu & Qian, 2014), (Washizu & 

Naito, 2015),    االمتنان ييسر إقامة العبلقات االجتماعية ويجعميا أكثر إيجابيةن أمن.  
تنوعت بين تعريفو ب نو ميل عام أو  ن العديد من التعريفات لبلمتنان وقدم الباحثقد و    

   مس مجموعات  حيث عر  كل من فوويمكن تصنيفيا  حالة انفعالية أو قيمة ُ مقية 
  (Mc cullough, Emmons & Tsang, 2002)    (Fagley, 2012),    ىيام 

االمتنان فل المجموعة األولل  (Rey & Extremera, 2014, 200)(  1102صادق   
يجابية والفوالد التل من التعريفات ب نو ميل عام لئلدراك واالستجابة لبلنفعاالت وال برات اإل

نحو مقدم  وام األ بلقوااللتز  وحصل عمييا الفرد من اآل رين  ويتضمن ذلك التقدير الوجدان
  كل من  الفالدة  بينما تضمن تعري  االمتنان فل المجموعة الثانية تعري 

(Barlet&Destone 2006), (Washizu & Naito, 2015), (Visserman, 

Righetti,  Impett, Keltner & Vanlange, 2018)   حيث عرفوا االمتنان ب نو
عاطفة إيجابية تمثل رد فعل عمل منفعة مقدمة من اآل رين  أما المجموعة الثالثة من 

حيث أ ارا إلل  (Chen, 2013) ,(Harpham, 2000)التعريفات فت مل تعري  كل من 
ة أن االمتنان ىو ُ مق أو قيمة تحسن من نوعية حياة الفرد وعبلقاتو  أما المجموعة الرابع
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 & Wood, Joseph) ,(Emmons & Shetton, 2002)  تتضمن تعري  كل منف

Maltby, 2008),   

 (Satici, Uysal & Akin, 2014)     أن االمتنان ىو حالة انفعالية إيجابية  رأواالذين
ي عر فييا الفرد بال كر والتقدير تجاه اآل رين والحياة  بينما تتضمن المجموعة ال امسة 

حيث  APA,2005)   (Toussaint & Friedman, 2009)   كل من تعري   فتتضمن
عرفوا االمتنان ب نو  عور بال كر والسرور كاستجابة لمحصول عمل مناف، ممموسة قدمت 

( إلل أن 1103حسن   ومن   ص ما أو حصل عمييا بالمصادفة  بينما أ ار  ىان
قدم لو من  دمات وفوالد مما من الفرد نحو ما يُ  و إيجابووجدان واالمتنان ىو تقييم معرف

 يؤدى إلل اتجاىو لمسموك بإيجابية نحو اآل رين.
 ,Mackenzie)    (Snyder & Lopez, 2007, 273)وذكرت دراسة كل من    

Vohs& Baumeister, 2014, 1424)  األفراد بعض توجيو االمتنان يكون إلل اهلل أو أن
 بالنسبة ليم . جيدةأ رى أو بعض األ ياا فو الحياة مثل الطبيعة أو الصحة أو أ ياا 

أن االمتنان يمكن أن يتضمن أيًضا بعض األحداث واأل ياا السيلة  (Hay, 2008)وأضا   
 زيادة  براتو. ول عور الفرد بإسياميا ف

مكن القول أن االمتنان ىو تقييم معرفو ووجدانو إيجابو من وفو ضوا ما سبق يُ  
يظير فو  عوره بالسرور والتقدير نحو ما وىبو اهلل و الفرد نحو ما حصل عميو من فوالد  

من نعم  وما حصل عميو من عطايا من اآل رين  وأيًضا نحو ما اكتسبو من  برات من 
 المواق  الم تمفة. 

أنو يمكن  (Mccallough & Tsang, Emmons, 2004, 295-359) كل من أ ارو 
 النظر إلل االمتنان ب نو 

 يجابية م، اآل رين.بالسموكيات اإل لانبمُ  .0
 .االيجابوفيو يزيد من احتمال القيام بالسموك   معزز .1

                   داف، لمسموك االجتماعو والتفاعبلت االيجابية.  .2
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 إلل أن االمتنان يتكون من عناصر ىو (Van, 2013, 19)  أشارمهونات االمتهاى:  -
 ما.  وا عور بالعرفان ل  ص ما أو ال -أ
 ما.  وانحو   ص ما أو  يجابواإل باالتجاه عور ال -ب

 مًعا. يجابواإلناتت من التقدير واالتجاه السموك ال -ج

يمكن  ةمركب ةيجابيإ يةانفعالحالة  وفو ضوا ما سبق ُيمكن القول أن االمتنان 
يتضمن أبعاد  وىو لسموكيات ايجابيو  ئمن زوايا م تمفة كداف، أو معزز أو منب ادراستي

يجابو نحو اآل رين أو إكون لدى الفرد اتجاه يسيم فو أن تُ  معرفية وانفعالية وسموكية 
فيو مفيوم ثري ولذلك نجد أن بعض الدراسات أ ارت إلل إمكانية است دامو فو  األ ياا 

بعض البرامت اإلر ادية كمد ل عبلجو لبعض االضطرابات كاالكتلاب  أو كمد ل تنموي 
 ,Palmieri)  (Emmons, 2013)   مصمود النفسو  ويؤكد ذلك كل منلمتفاؤل أو ل

تعديل األفكار البلعقبلنية  ويحسن من  وفأن االمتنان يساعد  حيث أ ارا إلل (2018
 .الصحة النفسية لمفرد

 طزم التعبري عو االمتهاى: -

  (Richard, Beatriz & Adelia. 2011, 39-42) كل من أ ار 
(Hasemeyer, 2013), 

 أربعة أنواع  ىو   إللتنوع طرق التعبير عن االمتنان وقاموا بتصنيفيا إلل 
 ويتضمن كممات ال كر والتقدير. وأ( االمتنان المفظ
  الممموس( ويتضمن تقديم أ ياا ممموسة تظير امتنان الفرد. يب( االمتنان الماد

 الصداقة. و  وفيو يعبر الفرد عن م اعر الود والتكريم والرغبة فوج( االمتنان التواصم
الفرد بعمل ما   وي ير إلل اىتمام أكثر من الفرد باألفعال ك ن يقوم ود( االمتنان الغال

تقان كرغبة ف  رد الجميل ب كل إيجابو. وبإ بلص وا 
 نوعين رليسينإلل االمتنان طرق التعبير عن  و ُيمكن تصني ويتضح مما سبق أن 

 . ةمفظيالوغير  الطريقة المفظية ىما 
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 & Fredrickson) ,(Miller, 2006, 5)أ ار كل من    خصائص  األفزاد املنتهني: -

Branigon, 2005, 316), (Kirgiz, 2007, 5), (Wood, Joseph & Mattby, 

2008, 50), (Hay, 2008, 15), (Rosmarin, Krumrei & Pargament, 2010, 

3),    (Erickesn, 2013, 88), (Sun, 2013, 1365)  الممتنين يتصفون  فرادإلل أن األ
قمة الم احنات والتفتح واالنبساط باإليجابية والرضا عن الحياة والتفاؤل واألمل والسعادة و 

 (Watkins, Woodward, Stone& Kolts, 2003, 449) كل من وأضا   والمقبولية
 Toussaint)وال ي عرون بالحرمان  وأكد  لرفاىةيتمتعون باإلحساس با األفراد الممتنين أن

& Friedman, 2009, 637)   الحياة اليومية. وأنيم يقدرون األ ياا البسيطة فعمل 
يجب  وتوجد بعض ال صالص التأنو  (Snyder & Lopez, 2007, 273)كل من  وأ ار

 ي عر باالمتنان  وىل  وأن تتوفر فيما يحصل عميو الفرد من عطايا أو فوالد لك
يثار  يأن تقدم ب كل ا تيار  .0  وتكون ذات قيمة لدى المانح والمستفيد. يومقصود وا 
بذل فييا جيًدا أو  أويعتقد المستفيد أن ال  ص المانح قصد  عوره باليناا  أن .1

  .ا غير متوق، وال يستحقوومنحو  

أن  عور الفرد باالمتنان  (Emmons & Shetton, 2002, 330-331)وأضا   
 يحصل عمييا وتقديره لم  ص المانح.  ووتقديره لمفالدة الت ويت ثر باستعداده ال  ص

 ت املفسزة لالمتهاى:االجتايا -

لمبللمتيا لمفيوم   Attribution theoryنظرية العزو  وتبنل البحث الحال   
ناتجة عن تقدير تتضمن ال كر والسرور    إيجابية ةحالة انفعاليأنو الذي ي ير إلل االمتنان 

 النظرية إليو ىذهت ير يتفق ذلك م، ما و   الفرد لما قدمو لو اآل رون من  دمات أو عطايا
يجابية لدييم إلل جيود اآل رين  اإلإلل عزو بعض النتالت  نأن األفراد الممتنين يميمو من

إلل االعترا  ب دمات اآل رين فيما حصموا عميو من نتالت إيجابية  وال يعنل  يتجيونحيث 
نما يقصد بذلك عزو بعض أسباب ىناليم وما وذلك أنيم يقممون من قيمة جيدىم الذات   وا 

 & Mc cllough, Emmons)موا عميو من فوالد إلل أفراد آ رين باإلضافة ألنفسيم حص

Tasng, 2002). 
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 Life Perceived Quality of Working املذرنة: جودة حياة العنلا: لًجثا
أحد ن وعد المعممإن نجاح المنظومة التعميمية يبدأ من االىتمام بمواردىا الب رية  ويُ 

عناصر العممية التعميمية  ومن  ويؤثر عمل باق يالذ والموارد  فيم المحرك األساس ىذهأىم 
جودة   ومن ىذه المتغيرات أداليمالعوامل المؤثرة عمل  وىذا المنطمق بدأ االىتمام بالبحث ف

  ويؤكد ذلك ما الذاتو باليناا و لمينتو و عورهلعمل أداا المعمم وانتما تؤثر والت حياة العمل
وقد   من وجود عبلقة بين الحالة النفسية لمفرد وأدالو وكفااتو (Demir, 2018)أ ار إليو 

 والت نيا العمميات بليا بعض الباحثين  أ اروتباينت  حيث  جودة حياة العملتعريفات  تعددت
معتقدات ال البعض أنيا عرفيا  بينما بيلة العمل أنيا رأىوالبعض اآل ر   عملحياة ال ُتحسن
يمكن تصنيفيا فو  الم تمفة التعريفات ومن  بلل تحميلعممو   تعبر عن رضا الفرد عنالتو 

 نيا مجموعة من العمميات من التعريفات ُعرفت بالمجموعة األولل  فو  ثبلث مجموعات
الوظيفية  تؤثر عمل الحياة والمتكاممة والمستمرة  التو تيد  إلل تحسين م تم  الجوانب الت

(   بينما المجموعة الثانية 1117  ويندرج تحت ىذه المجموعة تعري   سيد جاد الرب  
المادية وغير المادية  ومن  بلل النواح وتدعم الرضا الوظيف وعرفتيا ب نيا بيلة العمل الت

 ,Kalayanee,Anusorn,Busaya&Don)ويندرج تحت ىذه المجموعة تعري  كل من 

 & Shahbazi, Shokrzadeh, Bejani, Malkinia)(  1118  مؤيد السالم  (2009

Ghoroneh, 2011), (Mozaffari,Amir&Asker, 2013) حين أن المجموعة  و  ف
تعبر عن رضا الفرد عن بيلة العمل  التو الثالثة عرفتيا ب نيا مجموعة المعار  والمعتقدات 

  و محمد (Sirgy, Efraty, Siegel & Lee, 2001)ويندرج تحتيا تعري  كل من 
 (.1105 عبان  

 تقييمالمدركة يقصد بيا  جودة حياة العملوفل ضوا ما سبق يمكن القول أن   
 ياإ باعومدى بيلة عمميم    أيًضاو تعبر عن رضاىم عن عمميم  والمعممين وأحكاميم الت

وظيفتيم  منبين الواق، والمتوق،  وذلك فو ضوا الت ابوحاجاتيم وتحقيق أىدافيم  ل
 .فو سياق ثقافتيم كمعممين
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 املذرنة: جودة حياة العنلأبعاد  -

جودة إلل أن أبعاد  (Sirgy, Efraty, Siegel & Lee, 2001, 240-247)أ ار    
تمبية االحتياجات الصحية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية  تتضمن حياة العمل
  (Elazar& Shye, 1990) ,(Ellis & Pompli, 2002)  واتفق كل من لمفرد والمعرفية

 (Laar, Edwards & Easton, 2007)   عبد الكريم بن  الد ومبارك بو حفص  
  والتوازن بين وبيلة العمل  والعبا الوظيف وى عمل( عمل أن أبعاد جودة حياة  ال1104

 .والمدرسة  وفرص التطور المينالعمل واألسرة  والعبلقات االجتماعية فو 
المدركة وتصنيفيا فل  جودة حياة العملوفل ضوا ما سبق يمكن تحديد أبعاد  
نظام  كفاية وعدالةثنين ىما البعد المادي والبعد غير المادي  ويتضمن البعد المادي اُبعدين 

تحقق وتحفظ  والت الفيزيقية األجور والمكافآت وأيًضا ظرو  بيلة العمل ويقصد بيا الظرو 
فيتضمن الجانبين االجتماعو والنفسو  يأما البعد غير الماد الصحة والسبلمة والراحة 

م، الزمبلا والتبلميذ  أما الجانب  يجابيةاإل ويتضمن الجانب االجتماعو العبلقات االجتماعية
لذات وتحقيق ا وواالحترام والتقدير والرضا الوظيف ويتضمن ال عور باألمان الوظيف والنفس

 التوازن بين الحياة األسرية والعمل.تحقق   و وبإتاحة الفرصة لمتطور المين
 املذرنة: ودة حياة العنلاالجتايات املفسزة جل -

  جودة حياة العملن لتفسير ولج  إلييا الباحث وتعددت النظريات واالتجاىات الت   
حيث   حياة العمل جودةلتفسير  Maslowنظرية الحاجات لماسمو  ووتبنل البحث الحال

العبلقة بين إ باع الفرد لحاجاتو األولية من  بلل العالد المادي  ُيمكن من  بلليا تفسير
وُيمكن   فو بيلة العمل وا  باع حاجاتو الثانوية من  بلل الدعم والعبلقات االجتماعية  لمعمل

ىرم الحاجات إ باع الحاجات الدنيا من من  بلل عممو إلل يسعل  المعمم ذلك ب ن توضيح
ل عور باألمن امن  ابداً  باع حاجاتو الثانوية إيمو ذلك  ثم   وىل الحاجات الفسيولوجية

والرعاية الصحية  ثم  وواالستقرار الوظيف ييتحقق من  بلل العالد المادالذي واالستقرار 
بيا تربطو التو بيلتو  وف لٌ وأنو مقب هإ باع حاجاتو من المحبة واالنتماا من  بلل  عور 

 و  ثم يمييا إ باع حاجاتو فأو غيرىم تبلميذ وأزمبلا  سوااعبلقات إيجابية م، اآل رين 
بميامو مما ي عره بالكفااة ويجعمو موض، تقدير وثقة اآل رين   وتقدير الذات من  بلل قيام

 وفرص لمترقو  حوافز الحصول عملإ باع حاجاتو لتحقيق الذات من  بلل حتل يصل إلل 
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التوازن بين حياتو ال  صية و المينية  ومن  بلل إ باع الحاجات تحقيق والتدريب  و 
 ةإدراكو لجودة حيا وسيم فيُ و  ي عر بتحقيق أىدافوفإنو األولية والثانوية لمفرد بدرجة مقبولة 

 (.1105(   نياد ال نطل  1118 عطا اهلل ال الدى ودالل العممل   .العمل
 Subjective Well – Being رابًعا: اهلهاء الذاتى :

ىدًفا يسعل األفراد إلل تحقيقو عن طريق سبل ووسالل م تمفة   وُيعد اليناا الذات
كالسعادة والرضا  االيجابوالعديد من متغيرات عمم النفس  تحتياوىو بمثابة مظمة عامة يندرج 

   حسن (Diener,Lucas&Oishi 2002)وأ ار كل من   وغيرىاوالتسامح عن الحياة 
 ناي  الحربل  وأبو المجد   (Eddington & Shumman, 2008)(  1115  الفنجرى

ب نو مفيوم ي مل الرضا عن الحياة  ومستوى  اليناا الذاتوأن إلل  (1101ال وربجل  
وُيبلحظ مرتف، من ال برات الوجدانية اإليجابية  وكذلك غياب التجارب الوجدانية السمبية  

منيا اليناا  جما  فمو العديد من التر وترجمة الباحثين لمصطمح اليناا الذات ا تبل 
 جما  التنعم  طيب الحال  حسن الحال  الحياة الطيبة  وعمل الرغم من تعدد التر وال  ص

لنوعية حياتو  ولكنيا  ووالوجدان ويم الفرد المعرفيتق لممصطمح إال أنيا اتفقت عمل أنو
ضوا ذلك يمكن عرض تعريفات اليناا فو يتكون منيا و  والت ا تمفت حول عدد األبعاد

  كل من لدى فو تعريفوالذاتو  فنجد اتفاق 
  (Diener, Lucas & Dishi, 2002), (Diener & Scollon, 2003), (Lopez, 

2013), (Tamann aeifar & Motaghedifard, 2014), (Lampropoulou, 

لنوعية حياتو  ويتضمن  ووالوجدان وتقييم الفرد المعرف وأن واليناا الذات حيث عرفوا (2017
األول ىو الرضا عن الحياة  والبعد الثانو ىو مستوى مرتف، من الُبعد  ذلك ثبلثة أبعاد 

الوجدان االيجابو  ويقصد بو المرور بالعديد من ال برات السارة كالتفاؤل واألمل والرضا عن 
لبعد الثالث فيو مستوى من فض من الوجدان السالب الحياة والفرح والقناعة والزىو  أما ا

والم اعر غير السارة مثل الغضب والحزن والذنب  االنفعاالتويقصد بو المرور بعدد قميل من 
(  و ناي  الحربل  أبو المجد 1100وأضا   أحمد عبد ال الق وغادة عيد    والقمق  يوال ز 

وأنو مفيوم يتكون من  يجابواإلط السموك ( أن اليناا الذاتل ىو أحد أنما1101  وال وربج
أربعة أبعاد ىل الرضا عن الحياة  وحب الحياة  والتفاؤل  واألمل  بينما أ ار كل من  

(Ryff, Magee, Kling & Wing, 1999)  (Ryff & Singer, 2008)  سيد  
( إلل أنو مفيوم متعدد األبعاد يعكس تقييم األفراد 1107منل عمل   نبيل حافظ   وصبح
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تقبل الذات  والعبلقات االيجابية م،  وألنفسيم ولنوعية حياتيم  وىو يتضمن ستة أبعاد ى
  والبيلة  واليد  من الحياة  والنمو  التطور( ال  ص واآل رين  واالستقبللية  والتحكم ف

مكونين فو  واليناا الذات أبعاد( 1115  يسن الفنجر    ح(Carr, 2004)كل من   وصن 
تدل  واألحكام المعرفية الت و  ويقصد بالمكون المعرفووالمكون الوجدان وىما المكون المعرف

فيتضمن مكونين فرعيين ىما مستوى مرتف، من  وعمل الرضا عن الحياة  أما المكون الوجدان
 بينما  من فض من ال برات والم اعر السمبيةيجابية وكذلك مستوى ال برات والم اعر اإل

ب نو أحكام الفرد عن نوعية حياتو عن طريق تقييم ب كل عام (عرفتو APA (2005,نجد أن 
 جودة ظرو  حياتو الواقعية ومدى ت ابو ىذه الظرو  م، توقعاتو ورغباتو.

فو حياة  رضا المقترن بالسرور ىو ويتضح أن اليناا الذات وفو ضوا ما سبق
 و برات انفعالية فما مر بو من لنوعية حياتو و  يجابواإل تقييم الفرد   ويرج، ذلك إلللفرد ا

ويمثمو رضا الفرد نسبًيا عن  ومعرفالتقييم ال كبًل من والحاضر  ويتضمن ذلك التقييم والماض
ويظير ىو تقييم الفرد لنوعية وتكرار ما مر بو من  برات انفعالية و  والتقييم الوجدانو حياتو  
 .نفعالية سالبةاال  برات ال مستوىان فاض و ل برات االنفعالية السارة ا مستوىارتفاع  وذلك ف

 :ياالجتايات املفسزة للًهاء الذات -  

 (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012)تبنل البحث الحالو تفسير    
أن ىذا التفسير يتناسب م، أفراد عينة    كماومكوناتو لتوافقو م، مفيوم اليناا الذاتو

حيث   لممعممين ظرو  الحياة الحالية ظلفو  بالواقعية ىم لمينااتفسير  البحث  وأيًضا اتسم
 مفردل المادية وغير الماديةموارد الىو نقطة التوازن بين  واليناا الذات أنإلل أ اروا 

 فيو يمج   كل مرة يواجو الفرد تحديات يحاول أن يتوافق معيا وففيواجييا   ووالتحديات الت
موارده لمواجيتيا  ولذلك فاألفراد المتمتعون باليناا الذاتو ىم الذين يمتمكون موارد  الست دام

  ولكن أو التوافق معيا نفسية واجتماعية وجسمية تمكنيم من مواجية التحديات الم تمفة
كبر مما يمتمكون من موارد فإن ذلك يؤدي إلل ان فاض مستوى عندما يواجو األفراد تحديات أ

 ىناليم الذاتو.
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 الفزوض: -

   كما يمووفو ضوا اإلطار النظري والدراسات السابقة  يمكن صياغة فروض البحث    
جددودة رأس المددال النفسددو واالمتنددان و كددل مددن  بددين إحصدداليا دالددة ةارتباطيدد اتوجددد عبلقددت -0 

 .بالمرحمة اإلعدادية واليناا الذاتو لدى المعممين المدركة حياة العمل
يوجدد تد ثير مبا در دال إحصدالًيا لدرأس المدال النفسدو كمتغيدر مسدتقل عمدل الينداا الدذاتو  -1

 .بالمرحمة اإلعدادية كمتغير تاب، لدى المعممين
كمتغيدر تداب،  يوجد ت ثير مبا ر دال إحصالًيا لبلمتنان كمتغيدر مسدتقل عمدل الينداا الدذاتو -2

 .بالمرحمة اإلعدادية لدى المعممين
المدركدة كمتغيدر مسدتقل عمدل اليندداا  جدودة حيداة العمدليوجدد تد ثير مبا در دال إحصدالًيا ل -3

 .بالمرحمة اإلعدادية الذاتو كمتغير تاب، لدى المعممين
كمتغيدر  يوجد ت ثير مبا ر دال إحصالًيا لرأس المال النفسو كمتغير مسدتقل عمدل االمتندان -4

 .بالمرحمة اإلعدادية تاب، لدى المعممين
المدركدة كمتغيدر مسدتقل عمدل االمتندان  جودة حيداة العمدليوجد ت ثير مبا ر دال إحصالًيا ل -5

 .بالمرحمة اإلعدادية كمتغير تاب، لدى المعممين
المدركددة كمتغيددر مسددتقل عمددل  جددودة حيدداة العمددلدال إحصددالًيا ل غيددر مبا ددر يوجددد تدد ثير -6

 اليندداا الددذاتو كمتغيددر تدداب، مددن  ددبلل رأس المددال النفسددو كمتغيددر وسدديط لدددى المعممددين
 .بالمرحمة اإلعدادية

المدركددة كمتغيددر مسددتقل عمددل  جددودة حيدداة العمددلدال إحصددالًيا ل غيددر مبا ددر يوجددد تدد ثير -7
بالمرحمددة  لدددى المعممدديناليندداا الددذاتو كمتغيددر تدداب، مددن  ددبلل االمتنددان كمتغيددر وسدديط 

 .اإلعدادية

مكدن نمذجدة العبلقددة بدين جددودة حيداة العمددل المدركدة كمتغيددر مسدتقل عمددل الينداا الددذاتل يُ  -8
 لدددى المعممددين كمتغيددر تدداب، مددن  ددبلل رأس المددال النفسددل واالمتنددان كمتغيددرين وسدديطين

 .بالمرحمة اإلعدادية
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 إجزاءات البخح: -

 مهًج البخح:أوًلا:

  حيددث بحددثنظددرًا لمناسددبتو لطبيعددة ال البحددث الحددالو عمددل المددنيت الوصددفوعتمددد ا 
ارتباطيددا مدد، غيرىددا مددن  فددو الواقدد، ووصدد  يعتمددد ىددذا المددنيت عمددل دراسددة الظدداىرة كمددا ىددو

 الظواىر.
 :(عيهة البخحثانًيا: املصارنوى يف البخح )

بمدددارس تكددون مجتمدد، البحددث األصددمو مددن المعممددين والمعممددات    جمتنــا البخــح األ ــلي - 
محافظدة اإلسدكندرية فدو فدو   وسدط و درق والمنتدزةالتعميميدة دارات اإلبد المرحمدة اإلعداديدة
 ا تمل البحث عمل ما يمو م(  و  1108/1111العام الدراسو  

معمًمدددا ( 116عيندددة التحقدددق مدددن ال صدددالص السددديكومترية ألدوات البحدددث  تكوندددت مدددن  -أ
 فدددو محافظدددة اإلعداديدددةمرحمدددة المعمًمدددا ب (58   ومعممدددة (027  ومعممدددة  يتددد لفون مدددن

 (24  21 تراوحدت أعمدارىم الزمنيدة بدين  ( 1108/1111فو العام الدراسو   اإلسكندرية
وتيدد  ىدذه العيندة إلدل  (0. 42 وانحرا  معيداري  ( عاًما 22. 31 عمريبمتوسط  عاًما

ت البحث من الناحية العممية مدن حيدث  صددقيا وثباتيدا واتسداقيا التحقق من صبلحية أدوا
 الدا مو.

محافظددة فددو  اإلعداديددةمرحمددة المعمًمددا ومعممددة ب( 211 مددنالعينددة األساسددية  وتكونددت  -ب
  معممددة( 118مددن  وتكونددت العينددة (  1111 -1108اإلسددكندرية فددو العددام الدراسددو  

 (. 0 .35  وانحرا  معياري ( عاًما22. 41 عمري  بمتوسط معمًما( 60و 
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  أدوات البخحثالًجا: 
جددودة   ومقيدداس رأس المددال النفسددوبإعددداد األدوات والمتمثمددة فددو مقيدداس  قامددت الباحثددة 

إجدرااات إعدداد  الباحثدة وسدتتناول ومقيداس الينداا الدذاتو    ومقيداس االمتندانحياة العمدل
 كل أداة من ىذه األدوات كما يمو 

 (  0  إعداد/ الباحثة                            ممحق املال الهفسيمكياس رأس  -0
وقدد تدم   المعممدينلددى ييد  المقيداس إلدل قيداس رأس المدال النفسدو  اهلذف مو املكياس: -

 .فو مصطمحات البحث اوأبعاده مسبقً  اتعريفو إجراليً 
تم إعداد المقياس الحالو بيد  توفير مقياس مستمد من البيلة  املكياس: خطوات إعذاد -

المصرية وليتناسب م، طبيعة أفراد عينة البحث و صالصيم  ولندرة وجود مقياس لرأس 
 إعدادتم  المال النفسو لممعممين فو البيلة العربية عامة  والبيلة المصرية  اصة  ولقد

رأس د من الدراسات والمقاييس التو تناولت عمل عدالباحثة طبلع ابعد  تومقياس وصياغال
(  وتوفيق 1107كل من وليد أبو المعاطل ومنار أحمد   دراسة   ومنياالمال النفسو

 Luthans, et.,al.( 2007    (  ومقياس كل من1107السنبانل وعامر السنبانل  

a,b), Sapyaprapa ,  et.,al.(2013), , Yalçin& Isgör(2017), Kamei, 

et.,al. (2018) 

رأس المال الباحثة مقياس  فو ضوا الدراسات والمقاييس السابقة أعدت و ف املكياس: -
 ايتبعي مفردةوكل   أبعاد أربعةفو صورتو األولية موزعة عمل  مفردة( 53  وتضمن  النفسو

رأس المال عدد مفردات كل بعد من أبعاد مقياس  (0  يوضح جدولو   ثبلث استجابات
 فو صورتو األولية. النفسو

 (1خذٚي)

 فٝ صٛستٗ األ١ٌٚح سأط اٌّاي إٌفغٟػذد ِفشداخ وً تؼذ ِٓ أتؼاد ِم١اط 

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ اٌّشٚٔح األًِ اٌتفاؤي اٌىفاءج اٌزات١ح أتؼاد اٌّم١اط

 64 16 16 16 16 ػذد اٌّفشداخ

 ثدبلث اوىدل  دالًمد الثبلثدل لتددريت ليكدرت  اوفًقد تقددر اإلجابدة طزيكة تكذيز درجات املكياس: -
السدمبية  وبعدد  لممفدرداتدرجة واحدة( لممفردات الموجبة  والعكس  ادرجتين  أبدً  ادرجات  أحيانً 

( مفدردة وبالتدالو فدإن 51التحقق من ال صالص السيكومترية لممقياس أصبح عدد المفدردات  
 ( درجة.075(  والدرجة العظمل  51 لممقياسالدرجة الصغرى 
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 :رأس املال الهفسي اخلصائص السيهومرتية ملكياس -

فو صورتو األولية عمل عينة التحقق من  رأس المال النفسوتم تطبيق مقياس 
  وذلك بيد  حساب  الصدق  الثبات  معمًما ومعممة( 116السيكومترية   ال صالص

 السابقة واالتساق الدا مو  وفيما يمو عرض لمنتالت المرتبطة بكل ىد  من األىدا  
 رأس المال النفسوبحساب صدق مقياس  الباحثة قامت  رأس المال النفسو صدق مقياس -أ

   وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة ومحكمين  والصدق العاممال بطريقتو صدق
 (01عدد فو صورتو األولية عمل  رأس المال النفسو تم عرض مقياس صدق المحكمين  -

الصحة النفسية  ممحق و  فو مجال عمم النفس التربوي المحكمين المت صصينالسادة  من
بداا مبلحظاتيم رأس المال النفسو( بيد  التحقق من صبلحيتو وصدقو لقياس 4   وا 

  ووضوح صياغة كل بعد من أبعاد المقياس م، ما يقيسو البعد مفرداتحول االتساق بين 
عمل  بنااً  المفردات وتم تعديل بعض  المقياس  ومناسبة نظام تقدير الدرجات مفردات

 مفردةقامت الباحثة بحساب نسب اتفاق المحكمين عمل كل و   تعديبلت السادة المحكمين
وتراوحت نسب اتفاق المحكمين عمل صبلحية مفردات المقياس بين المقياس   مفرداتمن 

  مما ي ير إلل  (71صدق لو و لممقياس ككل  نسبة ومتوسط  % ( %011  71 
 بمستوى مقبول من الصدق.تمت، المقياس 

 Exploratoryاالستك افو واست دمت الباحثة أسموب التحميل العامم الصدق العاممو -
Factor Analysis  عن طريق  رأس المال النفسولمقياس  ولمتحقق من الصدق العامم

عمل عينة التحقق من  مفردة( 53المقياس   فرداتإ ضاع مصفوفة االرتباطات لم
 من (1مترية  ف سفر التحميل العاممو عن ظيور قيم  يوع لعدد  السيكو  ال صالص
(  فقامت الباحثة بحذفيما وأعادت إجراا التحميل العاممو 1.4أقل من  المفردات 

كايزر  ماير     وتم حساب معاملمفردة( 51وعددىا   فرداتاالستك افو عمل باقو الم
 Samplingلمتحقق من كفااة سحب العدينة  Keiser, Meyer & Olkenوأولكن

Adequacy   وبذلك تم التحقق من صبلحية البيانات لمتحميل 1.725فكان مرتفًعا  )
  Components Principalالعاممو  والذي تم حسابو ب سموب المكونات األساسية 

عوامل بعد تدوير األبعاد تدويًرا  أربعةالباحثة  والذي من  بللو است مصت
  وترتيبيا وفًقا Varimaxبطريقة فاريماكس  Orthogonal Rotationمًدامتعا
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  وبذلك أصبح عدد العوامل Keiser( طبًقا لمحك كيزر1.2لمت بعات  األكبر من 
  وىذه العوامل جذورىا الكامنة أكبر من فردة( م51  فردات  وعدد المأربعةالمست مصة 

المقياس   فرداتتباين الكمل بين ممن ال%(61.785 الواحد الصحيح  وفسرت مجتمعة 
 رأس المال النفسو.قياس ملالجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات  (1جدول  ويوضح 

 (2خذٚي )

 (202سأط اٌّاي إٌفغٟ )ْ=م١اط ٌّاٌدزٚس اٌىإِح ٌّصفٛفح االستثاطاخ 

 اٌؼٛاًِ

 اٌدزٚس اٌّغتخٍصح ِٓ ػ١ٍّح اٌتح١ًٍ اٌدزٚس اٌىإِح األ١ٌٚح

 اٌم١ّح

 ٔغثح

اٌتثا٠ٓ اٌّفغش 

% 

 إٌغثح

اٌتد١ّؼ١ح 

% 

 اٌم١ّح

 ٔغثح

اٌتثا٠ٓ اٌّفغش 

% 

 إٌغثح

اٌتد١ّؼ١ح 

% 

1 2.916 72.896 72.896 2.916 72.896 72.896 

2 .425 10.627 83.523    

3 .345 8.623 92.146    

4 .314 7.854 100    

عمو العامل الوحيدد النداتت  رأس المال النفسوقياس مت بعات أبعاد  (2 ُيبين جدول و 
 من التحميل العاممو.

 (3خذٚي )

 (202)ْ=ػٍٟ اٌؼاًِ اٌٛح١ذ إٌاتح ِٓ اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِٟ  سأط اٌّاي إٌفغٟم١اط ِتشثؼاخ أتؼاد 

 األتؼاد َ
 اٌتشثغ ػٍٝ 

 اٌؼاًِ اٌٛح١ذ

 731.  اٌزات١ح اٌىفاءج 1

 740. اٌتفاؤي 2

 744. األًِ 3

 700. اٌّشٚٔح 4

العوامدل األربعددة عمدو  رأس المدال النفسدوقيداس مفدردات مت دبعات  (3 ُيبدين جددول و  
 .لالتحميل العامم الناتجة من
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 (4خذٚي )

ٝ اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِ اٌؼٛاًِ األستؼح إٌاتدح ِٓػٍٟ  سأط اٌّاي إٌفغٟم١اط ِفشداخ ِتشثؼاخ 

=ْ(202) 

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 اٌشاتغ

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 اٌشاتغ

1 .777    1  .689   

2 .722    2  .657   

3 .720    3  .624   

4 .710    4  .626   

5 .716    5  .707   

6 .660    6  .751   

2 .667    2  .612   

8 .577    8  .712   

9 .730    9  .648   

10 .669    10  .647   

11 .723    11  .676   

12 .659    12  .806   

13 .737    13  .669   

14 .718    14  .664   

15 .610    15  .746   

16 .699     

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 اٌشاتغ

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 اٌشاتغ

1   .721  1    .581 

2   .630  2    .631 

3   .627  3    .705 

4   .707  4    .648 

5   .710  5    .594 

6   .692  6    .702 

2   .600  2    .605 

8   .677  8    .665 

9   .582  9    .546 

10   .654  10    .720 

11   .641  11    .620 

12   .733  12    .736 

13   .632  13    .719 

14   .589  14    .630 

15   .696  15    .723 

 16    .648 
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زادت أظيددرت ت ددبعات  رأس المددال النفسددوقيدداس مأن أبعدداد  (3 جدددولويتضددح مددن 
  ومددن  دبلل حسدداب اإحصداليً لة الوحيدد ولددذلك فيدو ت ددبعات داً لعاماعمل (1.21 ٓقيمتيا ع

 بطددرق صدددق المحكمددين وصدددق لو ددل والصدددق العدداممل رأس المددال النفسددوصدددق مقيدداس 
فدو البحدث  ؛ ممدا ي دير إلدل إمكانيدة اسدت دامويتضح أن المقياس تتمت، بمعامل صدق مقبول

 .والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث  الحالو
بطريقتدو ألفدا  رأس المال النفسدومقياس  ثبات تم حساب رأس المال النفسوثبات مقياس -ب

 لكل طريقة   وفيما يمو توضيًحا إعادة التطبيقكرونباخ  وطريقة 
  Cronbach's alpha Method: بطزيكة ألفا نزونباخ ثبات املكياسحساب معامالت -

فدو  رأس المدال النفسدواست دمت الباحثة طريقة ألفدا كرونبداخ لحسداب ثبدات مقيداس 
معامددل الثبددات لمقيدداس رأس المددال النفسددو بحسدداب  الباحثددة  كمددا قامددتفددردة حالددة حددذ  الم

 (.4جدول    والنتالت يوضحيا ككل
 (5خذٚي )

ٌىً ِفشدج ِٚؼاًِ اٌثثاخ ٌّم١اط سأط اٌّاي إٌفغٟ ل١ُ ِؼاِالخ اٌثثاخ تطش٠مح "أٌفا وشٚٔثاخ" 

 (202)ْ= وىً

سلممممممممممُ 

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

 ثثاخ أٌفا

سلمممممممممممممممُ 

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

 ثثاخ أٌفا

سلمممممممممممممُ 

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

 ثثاخ أٌفا

سلممممممممممممممُ 

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

 ثثاخ أٌفا

1 .884 12 .884 33 .883 49 .884 

2 .885 18 .885 34 .885 50 .883 

3 .887 19 .885 35 .883 51 .882 

4 .885 20 .883 36 .884 52 .883 

5 .884 21 .884 32 .882 53 .883 

6 .883 22 .886 38 .884 54 .884 

2 .884 23 .883 39 .884 55 .884 

8 .883 24 .885 40 .883 56 .884 

9 .884 25 .883 41 .882 52 .883 

10 .883 26 .883 42 .884 58 .885 

11 .883 22 .886 43 .885 59 .885 

12 .884 28 .885 44 .883 60 .885 

13 .885 29 .884 45 .886 61 .885 

14 .885 30 .883 46 .885 62 .884 

15 .883 31 .887 42 .884 
 

16 .883 32 .884 48 .886 

 888. ِؼاًِ ثثاخ اٌّم١اط وىً
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يقل معامدل ثباتيدا  رأس المال النفسو( أن جمي، مفردات مقياس 5يتضح من جدول  
المقيدداس ككددل؛ إذ تتددراوح قدديم معددامبلت الثبددات بطريقددة ألفددا  مفددرداتثبددات معامددل عددن قيمددة 

المقيداس ككدل فقدد  مفدردات(  أما معامل الثبات لمجموع 1.776( إلل  1.771كرونباخ بين  
ممدا ي دير  بدرجة مقبولة من الثبات رأس المال النفسو (  وبالتالو يتمت، مقياس1.777بمغ  

 إلل إمكانية است دامو فو البحث الحالو.
  قامدددت الباحثدددة بحسددداب ثبدددات مقيددداس رأس المدددال النفسدددو معامـــل ثبـــات إعـــادة التطبيـــل -

معدامبلت ثبدات مقيداس رأس المدال النفسدو  (5 ُيبين جددول باست دام طريقة إعادة التطبيق  و 
 .بطريقة إعادة التطبيق

 (6خذٚي )

 (202ِؼاِالخ ثثاخ ِم١اط سأط اٌّاي إٌفغٟ تطش٠مح ئػادج اٌتطث١ك )ْ= 

أتؼممممممممممممممممممممماد 

 اٌّم١اط 

اٌىفممممممممممممماءج  

 اٌزات١ح

اٌّم١ممممممماط        اٌّشٚٔح      األًِ      اٌتفاؤي     

 وىً

 **902. **847. **836. **830.  **843. ِؼاًِ اٌثثاخ

( أن معامددل ثبددات إعددادة التطبيددق لمقيدداس رأس المددال النفسددو 5يتضدح مددن الجدددول   
 .(1.10ثبات دال إحصاليًا عند مستوي داللة   **( وىو معامل1.811ككل بمغ  
عددادة  رأس المددال النفسددوومددن  ددبلل حسدداب ثبددات مقيدداس    بطريقتددو ألفددا كرونبدداخ وا 

التطبيق يتضح أن المقياس تتمت، بدرجة مرتفعة من الثبات  مما ي ير إلل إمكانيدة اسدت دامو 
 فو البحث الحالو  والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث.

 رأس املال الهفسـي ملكياس  يقامت الباحجة حبساب االتسام الذاخلللنكياس:  ياالتسام الذاخل -ج

 عو طزيل حساب:

 معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ودرجة البعد الذي تنتمو إليو.  -
 لممقياس. معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية  -
 معامبلت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس. -

رأس معامبلت االرتباط بدين درجدة كدل مفدردة مدن مفدردات مقيداس  (6 ويوضح جدول 
 إليو والدرجة الكمية لممقياس.  وودرجة البعد الذي تنتم المال النفسو
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 ( 2خذٚي )

ِفشداخ ِم١اط سأط اٌّاي إٌفغٟ ٚدسخح اٌثؼذ اٌزٜ  ِؼاِالخ االستثاط ت١ٓ دسخح وً ِفشدج ِٓ

 (202تٕتّٝ ئ١ٌٗ ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط )ْ=

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

1 
.351

** 

.319

** 
12 

.451

** 

.412

** 
33 

.461

** 

.458

** 
49 

.435

** 

.337

** 

2 
.386

** 

.300

** 
18 

.390

** 

.300

** 
34 

.403

** 

.311

** 
50 

.502

** 

.417

** 

3 
.298

** 

.159

* 
19 

.397

** 

.344

** 
35 

.520

** 

.421

** 
51 

.512

** 

.541

** 

4 
.320

** 

.308

** 
20 

.381

** 

.403

** 
36 

.414

** 

.359

** 
52 

.420

** 

.412

** 

5 
.359

** 

.332

** 
21 

.383

** 

.354

** 
32 

.573

** 

.505

** 
53 

.464

** 

.444

** 

6 
.456

** 

.414

** 
22 

.294

** 

.175

* 
38 

.519

** 

.422

** 
54 

.472

** 

.382

** 

2 
.447

** 

.398

** 
23 

.408

** 

.402

** 
39 

.398

** 

.376

** 
55 

.434

** 

.388

** 

8 
.466

** 

.401

** 
24 

.446

** 

.333

** 
40 

.463

** 

.406

** 
56 

.402

** 

.328

** 

9 
.451

** 

.378

** 
25 

.518

** 

.482

** 
41 

.563

** 

.532

** 
52 

.535

** 

.425

** 

10 
.483

** 

.439

** 
26 

.510

** 

.462

** 
42 

.446

** 

.357

** 
58 

.446

** 

.340

** 

11 
.435

** 

.435

** 
22 

.343

** 

.238

** 
43 

.303

** 

.238

** 
59 

.393

** 

.285

** 

12 
.488

** 

.348

** 
28 

.371

** 

.340

** 
44 

.484

** 

.447

** 
60 

.360

** 

.290

** 

13 
.397

** 

.281

** 
29 

.344

** 

.341

** 
45 

.309

** 

.207

** 
61 

.370

** 

.308

** 

14 
.370

** 

.353

** 
30 

.510

** 

.420

** 
46 

.331

** 

.279

** 
62 

.462

** 

.315

** 

15 
.453

** 

.448

** 
31 

.350

** 

.227

** 
42 

.385

** 

.374

** 
 

16 
.560

** 

.502

** 
32 

.443

** 

.400

** 
48 

.225

** 

.198

** 

والدرجدة  رأس المدال النفسدومعدامبلت االرتبداط بدين أبعداد مقيداس  (7 ويوضح جدول 
 الكمية لممقياس.

 (8خذٚي )

 (202)ْ= ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط سأط اٌّاي إٌفغِٟؼاِالخ االستثاط ت١ٓ أتؼاد ِم١اط 

 اٌّشٚٔح األًِ اٌتفاؤي اٌىفاءج اٌزات١ح أتؼاد اٌّم١اط

 **845. **863. **851. **855. ِؼاًِ االستثاط

الُبعددد  مرتبطددة ارتباًطددا موجًبددا مدد، مفددردةكددل  ات( أن درجدد7  6  ويتضددح مددن جدددولو 
رأس المددال النفسددو  وأيًضددا درجددة كددل بعددد الدرجددة الكميددة لمقيدداس وكددذلك  الددذي تنتمددو إليددو 
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وىدو معدامبلت  ( 1.10عندد مسدتوي داللدة  و  والدرجدة الكميدة لممقيداس  ارتباًطا موجًبا ةمرتبط
 مما يُد ير إلل أن ىناك اتساقدًا دا مًيا لممقياس. ارتباط مرتفعة

ــة ملكيــاس  - ــال الهفســي الصــورة الهًائي رأس المددال الصددورة النياليددة لمقيدداس  تضددمنت  رأس امل
توزيدد، مفددردات مقيدداس ( 8أربعددة أبعدداد  ويوضددح جدددول  عمددل  ينمددوزع فددردةم( 51  النفسددو

      أبعاده.رأس المال النفسو عمل 
 ( 9خذٚي ) 

 ِم١اط سأط اٌّاي إٌفغٟ أتؼاد تٛص٠غ ِفشداخ

اٌىفمممممممممممممممماءج   أتؼاد اٌّم١اط 

 اٌزات١ح

ِدّمممممممممممممممممممٛع  اٌّشٚٔح      األًِ      اٌتفاؤي     

 اٌّفشداخ

تٛص٠ممممممممممممممممممممغ 

 اٌّفشداخ

1 :16 12 :31 32  :46 42  :62 62 

 (1إعداد / الباحثة                 ممحق    مكياس االمتهاى: -0
وقدد تدم تعريفدو  المعممدين لددى ييد  ىذا المقياس إلل قياس االمتندان  اهلذف مو املكياس: -

 .فو مصطمحات البحث اوأبعاده مسبقً  اإجراليً 
تدم إعدداد المقيداس الحدالو بيدد  تدوفير مقيداس مسدتمد مدن البيلدة   املكياس خطوات إعذاد -

المصرية وليتناسب م، طبيعدة أفدراد عيندة البحدث و صالصديم  ولنددرة وجدود مقيداس لبلمتندان 
 مقيداس وصدياغةال إعددادتدم  لممعممين فو البيلة العربية عامة  والبيلة المصدرية  اصدة  ولقدد

   دراسة   ومنيااالمتنانراسات والمقاييس التو تناولت طبلع عمل عدد من الداالبعد  ومفردات

Mc Cullough, Emmons & Tasng (2002), 

    Watkins, Wood ward, Stone& Kolts, R (2003) 
 Wood, Froh & Geraghty(2010),   ،1104 وكوكب عبابنو وفيصل الربي). 

  االمتنددانالباحثددة مقيدداس  فددو ضددوا الدراسددات والمقدداييس السددابقة أعدددت و ــف املكيــاس: -
ثددبلث  ايتبعيدد مفددردةوكددل   أبعدداد ثبلثددةفددو صددورتو األوليددة موزعددة عمددل  مفددردة( 33  وتضددمن

فدو صدورتو  االمتندانعدد مفردات كدل بعدد مدن أبعداد مقيداس  (01  يوضح جدولو   استجابات
 األولية.
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 (10)خذٚي

 صٛستٗ األ١ٌٚح ِٟفشداخ وً تؼذ ِٓ أتؼاد ِم١اط االِتٕاْ ف ػذد

االِتٕمممممممممممممممممماْ  االِتٕاْ هلل أتؼاد اٌّم١اط 

 ٌؤلعشج

االِتٕممممممممممممممممممماْ 

 ٌؤلخش٠ٓ

ِدّمممممممممممممممٛع 

 اٌّفشداخ

 42 14  14  14 تٛص٠غ اٌّفشداخ

 ثدبلث اوىدل  دالًمد لتددريت ليكدرت الثبلثدل  اوفقً  تقدر اإلجابة طزيكة تكذيز درجات املكياس: -
السدمبية  وبعدد  لممفدرداتدرجة واحدة( لممفردات الموجبة  والعكس  ادرجتين  أبدً  ادرجات  أحيانً 

( مفدردة وبالتدالو فدإن 31التحقق من ال صالص السيكومترية لممقياس أصبح عدد المفدردات  
 ( درجة.011(  والدرجة العظمل  31 لممقياسالدرجة الصغرى 

فو صورتو األوليدة عمدل  االمتنان تم تطبيق مقياس االمتهاى اخلصائص السيهومرتية ملكياس - 
  وذلددك بيددد  معمًمددا ومعممدة( 116 المكونددة مدن السديكومترية  عيندة التحقددق مدن ال صددالص

حساب  الصدق  الثبات  واالتساق الدا مو  وفيما يمو عرض لمنتالت المرتبطدة بكدل ىدد  مدن 
 األىدا  السابقة 

ــاس  -أ ــاى  ــذم مكي  بطريقتددو صدددق االمتنددانبحسدداب صدددق مقيدداس  الباحثددة قامددت :االمته
 محكمين  والصدق العاممو  وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة ال
السدادة  مدن (01عددد فدو صدورتو األوليدة عمدل  االمتندان تم عدرض مقيداس  ذم احملهنني: -

( بيددد  4الصددحة النفسددية  ممحددق و  المحكمددين المت صصددين فددو مجددال عمددم الددنفس التربددوي
بدداا مبلحظداتيم حول االتسداق بدين االمتندانالتحقق من صدبلحيتو وصددقو لقيداس   مفدردات  وا 

المقيداس  ومناسدبة  مفدردات  ووضدوح صدياغة كل بعد مدن أبعداد المقيداس مد، مدا يقيسدو البعدد
قامدت و   عمدل تعدديبلت السدادة المحكمدين بندااً  المفدرداتوتم تعديل بعض   نظام تقدير الدرجات

وتراوحدت نسدب المقيداس   مفدرداتمدن  مفدردةالباحثة بحساب نسدب اتفداق المحكمدين عمدل كدل 
نسدددبة ومتوسدددط  % ( 011%  71اتفددداق المحكمدددين عمدددل صدددبلحية مفدددردات المقيددداس بدددين  

   مما ي ير إلل تمت، المقياس بمستوى مقبول من الصدق. (71صدق لو و لممقياس ككل  
 Exploratoryباحثددة أسدموب التحميددل العدداممو االستك دافواسددت دمت ال الصـذم العــاملي: -

Factor Analysis   عددن طريددق إ ضدداع  االمتنددانلمتحقددق مددن الصدددق العدداممو لمقيدداس
 عمدددل عيندددة التحقدددق مدددن ال صدددالص مفدددردة( 31المقيددداس   فدددرداتمصدددفوفة االرتباطدددات لم

أقددل مددن المفددردات  مددن (1السدديكومترية  ف سددفر التحميددل العدداممو عددن ظيددور قدديم  دديوع لعدددد  
وأعدددادت إجدددراا التحميدددل العددداممو االستك دددافو عمدددل بددداقو  ا(  فقامدددت الباحثدددة بحدددذفيم1.4 
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 & Keiser, Meyerكدايزر  مداير  وأولكدن   وتم حساب معاملمفردة( 31وعددىا   فرداتالم
Olken  لمتحقق من كفااة سحب العددينةSampling Adequacy   1.715فكدان مرتفًعدا  )

التحقدق مدن صدبلحية البياندات لمتحميدل العداممو  والدذي تدم حسدابو ب سدموب المكوندات وبذلك تم 
عوامدل  ثبلثدةالباحثدة    والدذي مدن  بللدو است مصدتComponents Principalاألساسدية 

  Varimaxبطريقدة فاريمداكس  Orthogonal Rotationبعدد تددوير األبعداد تددويرًا متعامدًدا
  وبدددذلك أصدددبح عددددد Keiser( طبًقدددا لمحدددك كيدددزر1.2بدددر مدددن وترتيبيددا وفًقدددا لمت دددبعات  األك

  وىدذه العوامدل جددذورىا الكامندة أكبددر فددردة( م31  فدردات  وعددد المثبلثددةالعوامدل المست مصدة 
المقيدداس   فددرداتمددن التبدداين الكمددل بددين م%(53.019 مددن الواحددد الصددحيح  وفسددرت مجتمعددة 

قيدداس ملالجددذور الكامنددة لمصددفوفة االرتباطددات  كددذلكويوضددح   (00 والنتددالت يوضددحيا جدددول
 االمتنان.

 (11خذٚي )

 (202)ْ= االِتٕاْم١اط ٌّاٌدزٚس اٌىإِح ٌّصفٛفح االستثاطاخ 

 اٌؼٛاًِ

 اٌدزٚس اٌّغتخٍصح ِٓ ػ١ٍّح اٌتح١ًٍ اٌدزٚس اٌىإِح األ١ٌٚح

 اٌم١ّح

 ٔغثح

اٌتثا٠ٓ اٌّفغش 

% 

 إٌغثح

اٌتد١ّؼ١ح 

% 

 اٌم١ّح

 ٔغثح

اٌّفغش  اٌتثا٠ٓ

% 

 إٌغثح

اٌتد١ّؼ١ح 

% 

1 1.591 53.019 53.019 1.591 53.019 53.019 

2 .805 26.820 79.839    

3 .605 20.161 100    

عمددو العامددل الوحيددد الندداتت مددن  االمتنددانقيدداس مت ددبعات أبعدداد  (01 ُيبددين جدددول و 
 التحميل العاممو.

 (12خذٚي )

 (202)ْ=ػٍٟ اٌؼاًِ اٌٛح١ذ إٌاتح ِٓ اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِٟ  االِتٕاْم١اط ِتشثؼاخ أتؼاد 

 األتؼاد َ
 اٌتشثغ ػٍٝ

 اٌؼاًِ اٌٛح١ذ

 0.282 االِتٕاْ هلل 1

 0.249 االِتٕاْ ٌؤلعشج 2

 0.233 ٌؤلخش٠ٓاالِتٕاْ  3

 
العوامدل الثبلثدة الناتجدة عمدو  االمتندانقيداس مفدردات مت دبعات  (02 ُيبين جددول و            

 .لالتحميل العامم من
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 (13خذٚي )

 (202)ْ= ػٍٟ اٌؼٛاًِ اٌثالثح إٌاتدح ِٓ اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِٝاالِتٕاْ تشثؼاخ ِفشداخ ِم١اط 

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

1 .522   1  .708  1   .540 

2 .647   2  .762  2   .574 

3 .681   3  .280  3   .724 

4 .644   4  .780  4   .753 

5 .751   5  .622  5   .697 

6 .612   6  .764  6   .614 

2 .585   2  .816  2   .648 

8 .671   8  .813  8   .255 

9 .628   9  .671  9   .575 

10 .677   10  .721  10   .645 

11 .741   11  .741  11   .596 

12 .683   12  .704  12   .702 

13 .633   13  .760  13   .551 

14 .742   14  .686  14   .703 

زادت قيمتيا أظيدرت ت دبعات  االمتندانقيداس م مفدرداتأن  (13  جدولويتضح من ال
ن رقددم ي؛ وتددم حددذ  المفددردتاإحصدداليً لة الوحيددد ولددذلك فيددو ت ددبعات داً لعاماعمل (1.21 ٓع
البعددد الثالددث لعدددم وصددوليم إلددل الحددد األدنددل المقبددول  و( فدد7  ورقددم  والبعددد الثددان و( فدد2 

بطدرق صددق المحكمدين وصددق  االمتندانلمت ب، عمل العامل ومن  بلل حساب صدق مقياس 
تمتدد، بمعامددل صدددق مقبددول؛ ممددا ي ددير إلددل يالو ددل والصدددق العدداممل يتضددح أن المقيدداس 

 .سفر عنيا البحثوالوثوق بالنتالت التو سي  إمكانية است دامو فو البحث الحالو
بطريقتو ألفدا كرونبداخ  وطريقدة  االمتنانمقياس  ثباتتم حساب  :االمتهاىثبات مكياس -ب 

   وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة إعادة التطبيق
  Cronbach's alpha Method: بطزيكة ألفا نزونباخ ثبات املكياسحساب معامالت -

 ووالجدول التدال  االمتنانلحساب ثبات مقياس  است دمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ
 االمتندانيوضح قيم معامبلت الثبات بطريقة "ألفا كرونباخ" لكل مفدردة ومعامدل الثبدات لمقيداس 

 (.14  والنتالت يوضحيا جدول  ككل
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 ( 14خذٚي )

وىً ل١ُ ِؼاِالخ اٌثثاخ تطش٠مح "أٌفا وشٚٔثاخ" ٌىً ِفشدج ِٚؼاًِ اٌثثاخ ٌّم١اط االِتٕاْ 

=ْ(202) 

 

يقل معامل ثباتيا عن قيمدة  االمتنان( أن جمي، مفردات مقياس 03يتضح من جدول          
المقياس ككل؛ إذ تتراوح قديم معدامبلت الثبدات بطريقدة ألفدا كرونبداخ بدين  مفرداتالثبات معامل 

(  1.536ككدددل فقدددد بمدددغ   مفدددرداتال(  أمدددا معامدددل الثبدددات لمجمددوع 1.535إلددل  ( 1.471 
مما ي ير إلل إمكانيدة اسدت دامو فدو  بدرجة مقبولة من الثبات االمتنان وبالتالو يتمت، مقياس

 البحث الحالو.
  قامت الباحثة بحسداب ثبدات مقيداس االمتندان باسدت دام طريقدة معامل ثبات إعادة التطبيل -

 .معامبلت ثبات مقياس االمتنان بطريقة إعادة التطبيق( 04 ُيبين جدول لتطبيق  و إعادة ا
 (15خذٚي )

 (202ِؼاِالخ ثثاخ ِم١اط االِتٕاْ تطش٠مح ئػادج اٌتطث١ك )ْ=

االِتٕاْ  االِتٕاْ هلل أتؼاد اٌّم١اط

 ٌؤلعشج

االِتٕاْ 

 ٌؤلخش٠ٓ

 اٌّم١اط وىً

 **0.259 **0.202 **0.203 **0.216 ِؼاًِ اٌثثاخ

  
  

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

1 .597 11 .600 21 .589 31 .608 

2 .644 12 .586 22 .618 32 .602 

3 .646 13 .622 23 .623 33 .611 

4 .615 14 .626 24 .616 34 .622 

5 .582 15 .633 25 .601 35 .639 

6 .619 16 .600 26 .594 36 .623 

2 .638 12 .629 22 .605 32 .599 

8 .625 18 .593 28 .638 38 .596 

9 .584 19 .635 29 .604 39 .610 

10 .618 20 .595 30 .624 40 .631 

 0.647 ِؼاًِ ثثاخ اٌّم١اط وىً
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( أن معامل ثبات إعدادة التطبيدق لمقيداس االمتندان ككدل بمدغ 04ويتضح من الجدول   
 .(1.10عند مستوي داللة   ا**( وىو معامل ثبات دال إحصاليً 1.648 

عددادة  االمتنددانومددن  ددبلل حسدداب ثبددات مقيدداس وممددا تقدددم  بطريقتددو ألفددا كرونبدداخ وا 
مرتفعدددة مدددن الثبدددات  ممدددا ي دددير إلدددل إمكانيدددة  تمتددد، بدرجدددةيالتطبيدددق يتضدددح أن المقيددداس 

   والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث.واست داميا فو البحث الحال
قامدددت الباحثددة بحسدداب االتسدداق الدددا مو لمقيددداس  ملكيــاس االمتهــاى:   ياالتســام الــذاخل   -ج

 عن طريق حساب  االمتنان
 درجة كل مفردة من مفردات المقياس ودرجة البعد الذي تنتمو إليو.  معامبلت االرتباط بين -
 معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس.  -
 معامبلت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس.-

مفددردات مقيدداس  معددامبلت االرتبدداط بددين درجددة كددل مفددردة مددن (05 ويوضددح جدددول 
 إليو والدرجة الكمية لممقياس.  وودرجة البعد الذي تنتم االمتنان

 (16خذٚي )

ئ١ٌٗ  ٟتٕتّ ِٞؼاِالخ االستثاط ت١ٓ دسخح وً ِفشدج ِٓ ِفشداخ ِم١اط االِتٕاْ ٚدسخح اٌثؼذ اٌز 

 (202)ْ= ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

1 
.337

** 

.394

** 
11 

.462

** 

.393

** 
21 

.501

** 

.504

** 
31 

.292
** 

.304
** 

2 
.173

* 

.160

* 
12 

.502

** 

.534

** 
22 

.197

** 

.206

** 
32 

.486
** 

.388
** 

3 
.149

* 

.142

* 
13 

.396

** 

.183

** 
23 

.283

** 

.181

** 
33 

.395
** 

.280
** 

4 
.276

** 

.213

** 
14 

.200

** 

.149

* 
24 

.326

** 

.198

** 
34 

.273
** 

.184
** 

5 
.518

** 

.579

** 
15 

.185

** 

.166

* 
25 

.568

** 

.382

** 
35 

.380

** 

.199

** 

6 
.341

** 

.171

* 
16 

.603

** 

.366

** 
26 

.553

** 

.454

** 
36 

.165
* 

.160
* 

2 
.270

** 

.150

* 
12 

.288

** 

.155

* 
22 

.414

** 

.347

** 
32 

.494
** 

.423
** 

8 
.442

** 

.149

* 
18 

.454

** 

.419

** 
28 

.280

** 

.229

** 
38 

.432
** 

.445
** 

9 
.462

** 

.495

** 
19 

.418

** 

.369

** 
29 

.468
** 

.333
** 

39 
.351

** 

.317
** 

10 
.339

** 

.186

** 
20 

.495

** 

.436

** 
30 

.327
** 

.220

** 
40 

.477

** 

.405

** 
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 معامبلت االرتباط بين أبعاد مقياس االمتنان والدرجة الكمية لممقياس. (17 يوضح جدول و 
 (12خذٚي )

 (202ِؼاِالخ االستثاط ت١ٓ أتؼاد ِم١اط االِتٕاْ ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط )ْ=

االِتٕممممممممممممممممممممماْ  االِتٕاْ ٌؤلعشج االِتٕاْ هلل أتؼاد اٌّم١اط 

 خش٠ٌٓؤل

 **735. **754. **690. االستثاط ِؼاًِ

يتمتدد، المقيدداس يتضددح أن  االمتنددانومددن  ددبلل حسدداب االتسدداق الدددا مو لمقيدداس 
والوثدوق بالنتدالت التدو   باالتساق الدا مو؛ مما ُي ير إلل إمكانية است دامو فو البحث الحالو

 .سُيسفر عنيا البحث
 فدردةم( 31  االمتندانالصدورة النياليدة لمقيداس  تضدمنت :االمتهـاى الصـورة الهًائيـة ملكيـاس    -

      عمل أبعاده. االمتنانتوزي، مفردات مقياس ( 07ثبلثة أبعاد  ويوضح جدول  عمل  ينموزع
 (18خذٚي ) 

 تٛص٠غ ِفشداخ ِم١اط االِتٕاْ ػٍٝ األتؼاد

االِتٕاْ  االِتٕاْ هلل أتؼاد اٌّم١اط

 ٌؤلعشج

االِتٕاْ 

 خش٠ٓؤلٌ

ِدّٛع 

 اٌّفشداخ

 40 40:  28 22: 15 14: 1 تٛص٠غ اٌّفشداخ

 (2 ممحق    ةالباحث/ إعداد املذرنة: جودة حياة العنلمكياس  -3
المدركدددة لددددى  جدددودة حيددداة العمدددل  ييدددد  ىدددذا المقيددداس إلدددل قيددداس اهلـــذف مـــو املكيـــاس -

 .فو مصطمحات البحث اوأبعاده مسبقً  اوقد تم تعريفو إجراليً   المعممين
تدم إعدداد المقيداس الحدالو بيدد  تدوفير مقيداس مسدتمد مدن البيلدة   املكياس خطوات إعذاد -

لجودة حيداة المصرية وليتناسب م، طبيعة أفراد عينة البحث و صالصيم  ولقمة وجود مقياس 
لممعممين بالتعميم العام فو البيلة العربيدة عامدة  والبيلدة المصدرية  اصدة  ولقدد  العمل المدركة

عمددل عدددد مددن الدراسددات والمقدداييس الباحثددة طددبلع ابعددد  ومفرداتدد وصددياغةمقيدداس ال إعدددادتددم 
(  وندو  1105محمدد  دعبان  (  و 1117آن بدولينت    ومنيداجدودة حيداة العمدلالتو تناولت 

 (1108المفرود ومحمود المقدادي 
جدودة حيداة الباحثدة مقيداس  فو ضدوا الدراسدات والمقداييس السدابقة أعددت و ف املكياس: -

وكددل   أبعدداد  مسددةفددو صددورتو األوليددة موزعددة عمددل  مفددردة( 61  وتضددمن   مدركددةال العمددل
( عددد مفدردات كدل بعدد مدن أبعداد مقيدداس 08  يوضدح جددولو   ثدبلث اسدتجابات ايتبعيد مفدردة

 فو صورتو األولية. جودة حياة العمل
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(19)خذٚي  

 اٌّذسوح فٝ صٛستٗ األ١ٌٚح خٛدج ح١اج اٌؼًّػذد ِفشداخ وً تؼذ ِٓ أتؼاد ِم١اط 

أتؼمممممممممممممممممماد 

 اٌّم١اط 

اٌّدمممممممماي  

 إٌفغٟ

اٌّدممممممممممممممممماي 

 االختّاػٟ

اٌّدممممممممممممممممماي 

 االلتصادٞ

اٌّدمممممممممماي 

 االداسٞ

اٌّدممممممممماي 

 اٌصحٟ

اٌّدّمممممممممممٛع 

اٌىٍممممممممممممممممممممٟ 

 ٌٍّفشداخ

ػمممممممممممممممممممذد 

 اٌّفشداخ

14  13 14 15 14 20 

 ثدبلث اوىدل  دالًمد لتددريت ليكدرت الثبلثدل  اوفقً  تقدر اإلجابة طزيكة تكذيز درجات املكياس: -
السدمبية  وبعدد  مفدرداتدرجة واحدة( لممفردات الموجبة  والعكس لم ادرجتين  أبدً  ادرجات  أحيانً 

( مفدردة وبالتدالو فدإن 51التحقق من ال صالص السيكومترية لممقياس أصبح عدد المفدردات  
 ( درجة.075(  والدرجة العظمل  51 لممقياسالدرجة الصغرى 

 جودة حيداة العمدلتم تطبيق مقياس   املذرنة جودة حياة العنل ملكياس اخلصائص السيهومرتية - 
  معمًمددا ومعممددة( 116السدديكومترية   فددو صددورتو األوليددة عمددل عينددة التحقددق مددن ال صددالص

وذلك بيد  حساب  الصددق  الثبدات  واالتسداق الددا مو  وفيمدا يمدو عدرض لمنتدالت المرتبطدة 
 بكل ىد  من األىدا  السابقة 

جدودة حيداة بحسداب صددق مقيداس  الباحثدة قامدت :املذرنـة  جـودة حيـاة العنـل    مكيـاس  ذم  -أ
 محكمين  والصدق العاممو  وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة ال بطريقتو صدق العمل
 مدن (01عددد فو صورتو األولية عمدل  جودة حياة العمل تم عرض مقياس  ذم احملهنني: -

( 4الصددحة النفسددية  ممحددق و  عمددم الددنفس التربددويالمحكمددين المت صصددين فددو مجددال السددادة 
بددددداا مبلحظدددداتيم  جددددودة حيدددداة العمددددلبيددددد  التحقددددق مددددن صددددبلحيتو وصدددددقو لقيدددداس    وا 

  ووضدوح صدياغة كدل بعدد مدن أبعداد المقيداس مد، مدا يقيسدو البعدد مفدرداتحول االتساق بين 
عمدددل  بندددااً  المفدددرداتوتدددم تعدددديل بعدددض   المقيددداس  ومناسدددبة نظدددام تقددددير الددددرجات مفدددردات

مدن  مفدردةو قامت الباحثة بحساب نسب اتفاق المحكمدين عمدل كدل  تعديبلت السادة المحكمين
% 81وتراوحت نسب اتفاق المحكمين عمل صبلحية مفردات المقياس بدين  المقياس   مفردات

  مما ي دير إلدل تمتد، المقيداس  (81صدق لو و لممقياس ككل  نسبة ومتوسط  % ( 011 
 من الصدق. بمستوى مقبول
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 Exploratoryاسددت دمت الباحثددة أسدموب التحميددل العدداممو االستك دافو العــاملىصـذم  ال -
Factor Analysis   عددن طريددق  جددودة حيدداة العمددللصدددق العدداممو لمقيدداس المتحقددق مددن

 عمل عينة التحقق من ال صدالص فردة( م61المقياس   فرداتإ ضاع مصفوفة االرتباطات لم
أقددل مددن المفددردات  مددن(1ف سددفر التحميددل العدداممو عددن ظيددور قدديم  دديوع لعدددد  السدديكومترية  

(  فقامدددت الباحثدددة بحدددذفيما وأعدددادت إجدددراا التحميدددل العددداممو االستك دددافو عمدددل بددداقو 1.4 
 Measuresتضح أن معامبلت التحقق من كفااة المعايندة ا  و مفردة( 57وعددىا   فرداتالم

of Sampling Adequacy   أقل من القيمة المتوسطة لمقبدول وىدل  فرداتمالمن ( 1لعدد
( 55  واقدد (  ولددذا تددم حددذفيما  وُأعيددد إجددراا التحميددل العدداممو مددرة أ ددري عمددل عدددد الم1.6 
لمتحقدق مدن  Keiser, Meyer & Olkenكدايزر  مداير  وأولكدن   وتدم حسداب معامدلفدردةم

وبدذلك تددم التحقددق (  1.757فكدان مرتفًعددا   Sampling Adequacyكفدااة سددحب العددينة 
مدددن صدددبلحية البياندددات لمتحميدددل العددداممو  والدددذي تدددم حسدددابو ب سدددموب المكوندددات األساسدددية 

Components Principalعوامدل بعدد تددوير   مسةالباحثة    والذي من  بللو است مصت
  وترتيبيددا Varimaxبطريقددة فاريمدداكس  Orthogonal Rotationاألبعدداد تدددويرًا متعامددًدا

تددم حددذ  العوامددل التددو لددم قددد   و Keiser( طبًقددا لمحددك كيدزر1.2ات  األكبددر مددن وفًقدا لمت ددبع
  وبددذلك مفددردات( 3ندددرج تحتيددا  ي وامددل( ع2فدد كثر  وبمددغ عددددىم   واقدد ( م2تت ددب، عمددل  

  وىدذه العوامدل جدذورىا فدردة( م51  فدردات  وعددد الم مسدةأصبح عدد العوامل المست مصدة 
 فدردات%( من التباين الكمدل بدين م45.542وفسرت مجتمعة   الكامنة أكبر من الواحد الصحيح 

جددودة حيدداة قيدداس مل( الجددذور الكامنددة لمصددفوفة االرتباطددات 11ويوضددح جدددول  المقيدداس  
 .المدركة العمل

 (  20خذٚي )

 (202اٌّذسوح )ْ= خٛدج ح١اج اٌؼًّم١اط ٌٌّدزٚس اٌىإِح ٌّصفٛفح االستثاطاخ ا

 اٌؼٛاًِ

 اٌدزٚس اٌّغتخٍصح ِٓ ػ١ٍّح اٌتح١ًٍ اٌىإِح األ١ٌٚح اٌدزٚس

 اٌم١ّح
 ٔغثح

 اٌتثا٠ٓ اٌّفغش %

 إٌغثح

 اٌتد١ّؼ١ح %
 اٌم١ّح

 ٔغثح

 اٌتثا٠ٓ اٌّفغش %

 إٌغثح

 اٌتد١ّؼ١ح %

1 2.377 45.542 45.542 2.377 45.542 45.542 

2 .928 20.559 66.101    

3 .757 15.142 81.244    

4 .564 11.280 92.523    

5 .374 7.477 100    
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( وجددود عامددل واحددد فقددط ُيفسددر التبدداين الكمددو  بعددد إىمددال 11ويتضددح مددن جدددول 
العوامددل األ ددرى ألن جددذورىا الكامنددة تقددل عددن قيمددة الواحددد الصددحيح وبددذلك يمكددن القددول أن 

تبداين أداا المعممدين  %( من34.431التحميل العاممو قد ك   عن وجود عامل واحد ُيفسر  
 جددودة حيدداة العمددلالمدركددة؛ لددذا يمكددن أن نطمددق عميددو عامددل  جددودة حيدداة العمددلقيدداس م وفدد

ت دبعات  (10 ُيبين جدول و المدركة  حيث أن محاور المقياس قد ت بعت بو بصورة جوىرية. 
 العاممو.عمو العامل الوحيد الناتت من التحميل المدركة جودة حياة العملقياس مأبعاد 

 (21خذٚي )

 (202)ْ=ػٍٟ اٌؼاًِ اٌٛح١ذ إٌاتح ِٓ اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِٟ اٌّذسوح خٛدج ح١اج اٌؼًّم١اط ِتشثؼاخ أتؼاد 

 األتؼاد َ
 اٌتشثغ ػٍٝ 

 اٌؼاًِ اٌٛح١ذ

 674. اٌّداي إٌفغٟ 1

 667. اٌّداي االختّاػٟ 2

 678. اٌّداي االلتصادٞ 3

 747. اٌّداي اإلداسٞ 4

 538. اٌصحٟ اٌّداي 5

العوامدل عمو المدركة جودة حياة العملقياس مفردات مت بعات  (11 كما ُيبين جدول    
 .لالتحميل العامم األربعة الناتجة من

 (22خذٚي )

 (202ٝ )ْ=اٌتح١ًٍ اٌؼاٍِ اٌؼٛاًِ األستؼح إٌاتدح ِٓػٍٟ اٌّذسوح  خٛدج ح١اج اٌؼًّم١اط ِفشداخ ِتشثؼاخ 

 اٌّفشدج

 اٌتشثؼاخ

 اٌؼاًِ

 األٚي

 اٌؼاًِ

 اٌثأٝ

 اٌؼاًِ

 اٌثاٌث

 اٌؼاًِ

 اٌشاتغ

 اٌؼاًِ

 اٌخاِظ

1 .456 .481 .535 .575 .492 

2 .582 .500 .586 .583 .491 

3 .532 .519 .492 .495 .493 

4 .489 .549 .489 .486 .420 

5 .562 .535 .480 .485 .458 

6 .580 .525 .494 .484 .434 

2 .505 .558 .475 .491 .436 

8 .550 .568 .487 .432 .472 

9 .513 .522 .498 .471 .476 

10 .520 .549 .492 .485 .475 

11 .533 .531 .490 .483 .482 

12 .514  .470 .482 .478 

13    .484  

14    .505  

15    .571  
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المدركدة بطدرق صددق المحكمدين  جدودة حيداة العمدلومن  بلل حساب صددق مقيداس 
ل؛ ممدا ي دير وصدق الو دل والصددق العداممل يتضدح أن المقيداس تتمتد، بمعامدل صددق مقبدو

 .والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث  فو البحث الحالو إلل إمكانية است دامو
 المدركدة جدودة حيداة العمدلمقيداس  ثباتتم حساب :املذرنة جودة حياة العنلثبات مكياس  -ب

   وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة إعادة التطبيقبطريقتو ألفا كرونباخ  وطريقة 
  Cronbach's alpha Method: بطزيكة ألفا نزونباخ ثبات املكياسحساب معامالت  -

  المدركددة جددودة حيدداة العمددلاسددت دمت الباحثددة طريقددة ألفددا كرونبدداخ لحسدداب ثبددات مقيدداس 
يوضح قيم معدامبلت الثبدات بطريقدة "ألفدا كرونبداخ" لكدل مفدردة ومعامدل الثبدات  (12 والجدول 
 .المدركة ككل جودة حياة العمللمقياس 

 (23خذٚي )

 خٛدج ح١اج اٌؼًّل١ُ ِؼاِالخ اٌثثاخ تطش٠مح "أٌفا وشٚٔثاخ" ٌىً ِفشدج ِٚؼاًِ اٌثثاخ ٌّم١اط 

 (202وىً)ْ=

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثاخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثاخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثاخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثاخ 

 أٌفا

1 .668 12 .705 33 .649 49 .701 

2 .697 18 .706 34 .653 50 .674 

3 .701 19 .691 35 .667 51 .683 

4 .685 20 .691 36 .650 52 .703 

5 .699 21 .685 32 .647 53 .676 

6 .675 22 .680 38 .655 54 .691 

2 .703 23 .723 39 .688 55 .686 

8 .682 24 .707 40 .678 56 .687 

9 .668 25 .642 41 .664 52 .685 

10 .713 26 .652 42 .671 58 .700 

11 .683 22 .693 43 .692 59 .672 

12 .678 28 .658 44 .693 60 .686 

13 .662 29 .674 45 .695 61 .687 

14 .662 30 .671 46 .698 62 .686 

15 .671 31 .673 42 .683 
 

16 .708 32 .660 48 .667 

 724. ِؼاًِ ثثاخ اٌّم١اط وىً
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يقل معامل ثباتيدا  جودة حياة العمل( أن جمي، مفردات مقياس 12يتضح من جدول  
المقيدداس ككددل؛ إذ تتددراوح قدديم معددامبلت الثبددات بطريقددة ألفددا  مفددرداتثبددات معامددل عددن قيمددة 

المقيداس ككدل فقدد  مفدردات(  أما معامل الثبات لمجموع 1.612 ( إلل 1.531كرونباخ بين  
ممدا ي دير  بدرجدة مقبولدة مدن الثبدات جودة حياة العمل (  وبالتالو يتمت، مقياس1.613بمغ  

 إلل إمكانية است دامو فو البحث الحالو.
 جدودة حيداة العمدلثبدات مقيداس معامدل قامت الباحثدة بحسداب  معامل ثبات إعادة التطبيل: -

جددودة ( معددامبلت ثبددات مقيدداس 13 ُيبددين جدددول المدركددة باسددت دام طريقددة إعددادة التطبيددق  و 
 .المدركة بطريقة إعادة التطبيق حياة العمل

 (24خذٚي )

 (202)ْ= اٌّذسوح تطش٠مح ئػادج اٌتطث١ك خٛدج ح١اج اٌؼًِّؼاِالخ ثثاخ ِم١اط 

أتؼاد 

 اٌّم١اط

اٌّداي 

 إٌفغٟ

اٌّداي 

 االختّاػٟ

 اٌّداي

 االلتصادٞ

اٌّداي 

 االداسٞ

اٌّداي 

 اٌصحٟ

اٌّم١اط 

 وىً

ِؼاًِ 

 اٌثثاخ

.747** .741** .750** .763** .752** .780** 

 جدودة حيداة العمدل ( أن معامل ثبات إعدادة التطبيدق لمقيداس13ويتضح من الجدول   
 .(1.10عند مستوي داللة   ا**( وىو معامل ثبات دال إحصاليً 1.671ككل بمغ  المدركة 
المدركدة بطريقتدو ألفدا  جدودة حيداة العمدلومدن  دبلل حسداب ثبدات مقيداس ومما تقدم  

عادة التطبيق يتضح أن المقيداس  تمتد، بدرجدة مرتفعدة مدن الثبدات  ممدا ي دير إلدل يكرونباخ وا 
 إمكانية است دامو فو البحث الحالو  والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث.

جدودة حيداة قامدت الباحثدة بحسداب االتسداق الددا مو لمقيداس  االتسام الـذاخلي املكيـاس:   -ج
 المدركة عن طريق حساب  العمل

 معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ودرجة البعد الذي تنتمو إليو.  - 
 درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس.  معامبلت االرتباط بين -
 معامبلت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس. -

جدودة حيدداة ( معدامبلت االرتبداط بدين درجدة كدل مفدردة مدن مفدردات مقيداس 14ويوضدح جددول 
 المدركة ودرجة البعد الذي تنتمو إليو والدرجة الكمية لممقياس.  العمل
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 (25خذٚي )

اٌّذسوح ٚدسخح اٌثؼذ  خٛدج ح١اج اٌؼًِّؼاِالخ االستثاط ت١ٓ دسخح وً ِفشدج ِٓ ِفشداخ ِم١اط  

 (202اٌزٞ تٕتّٟ ئ١ٌٗ ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط )ْ=

اٌّفش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفش

 دج

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ

 االستثاط

 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

1 
.429

** 

.354

** 
12 

.303

** 

.254

** 
33 

.467

** 

.357

** 
49 

.364

** 

.281

** 

2 
.357

** 

.302

** 
18 

.474

** 

.400

** 
34 

.426

** 

.352

** 
50 

.411

** 

.266

** 

3 
.560

** 

.323

** 
19 

.405

** 

.162

* 
35 

.408

** 

.362

** 
51 

.442

** 

.343

** 

4 
.523

** 

.275

** 
20 

.360

** 

.333

** 
36 

.429

** 

.325

** 
52 

.408

** 

.348

** 

5 
.366

** 

.349

** 
21 

.424

** 

.152

* 
32 

.416

** 

.315

** 
53 

.446

** 

.372

** 

6 
.349

** 

.288

** 
22 

.374

** 

.138

* 
38 

.454

** 

.306

** 
54 

.466

** 

.397

** 

2 
.414

** 

.370

** 
23 

.393

** 

.305

** 
39 

.461

** 

.412

** 
55 

.273

** 

.263

** 

8 
.564

** 

.503

** 
24 

.229

** 

.162

* 
40 

.342

** 

.456

** 
56 

.541

** 

.202

** 

9 
.748

** 

.291

** 
25 

.474

** 

.354

** 
41 

.434

** 

.386

** 
52 

.274

** 

.160

* 

10 
.470

** 

.413

** 
26 

.482

** 

.356

** 
42 

.496

** 

.315

** 
58 

.582

** 

.244

** 

11 
.559

** 

.239

** 
22 

.208

** 

.137

* 
43 

.345

** 

.310

** 
59 

.354

** 

.325

** 

12 
.657

** 

.327

** 
28 

.479

** 

.305

** 
44 

.335

** 

.266

** 
60 

.333

** 

.293

** 

13 
.219

** 

.533

** 
29 

.387

** 

.303

** 
45 

.348

** 

.288

** 
61 

.389

** 

.252

** 

14 
.323

** 

.376

** 
30 

.495

** 

.321

** 
46 

.353

** 

.279

** 
62 

.489

** 

.455

** 

15 
.422

** 

.373

** 
31 

.487

** 

.230

** 
42 

.239

** 

.422

** 
 

16 
.375

** 

.243

** 
32 

.499

** 

.451

** 
48 

.718

** 

.661

** 
 
 

المدركدة  جدودة حيداة العمدل( معامبلت االرتبداط بدين أبعداد مقيداس 15ويوضح جدول  
 والدرجة الكمية لممقياس.
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 (26خذٚي )

 (202)ْ= اٌّذسوح ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط خٛدج ح١اج اٌؼًّت١ٓ أتؼاد ِم١اط ِؼاِالخ االستثاط 

أتؼاد 

 اٌّم١اط

اٌّداي 

 إٌفغٟ

اٌّداي 

 االختّاػٟ

اٌّداي 

 االلتصادٞ

اٌّداي  اٌّداي اإلداسٞ

 اٌصحٟ

ِؼاًِ 

 االستثاط

.354** .518** .796** .754** .620** 

المدركددة يتضددح أن  حيدداة العمددلجددودة ومددن  ددبلل حسدداب االتسدداق الدددا مو لمقيدداس  
والوثدوق بالنتدالت التدو   يتمت، باالتسداق الددا مو؛ ممدا ُي دير إلدل إمكانيدة اسدت داموالمقياس 

 .سُيسفر عنيا البحث
جدودة الصدورة النياليدة لمقيداس  تضدمنت :املذرنـة  جـودة حيـاة العنـل   الصـورة الهًائيـة ملكيـاس    -

توزيدد، ( 16 مسددة أبعدداد  ويوضددح جدددول  عمددل  ينمددوزع فددردةم( 51 المدركددة  حيدداة العمددل
      عمل أبعاده. جودة حياة العمل مفردات مقياس

 (22خذٚي ) 

 خٛدج ح١اج اٌؼًّتٛص٠غ ِفشداخ ِم١اط 

 اٌّداي أتؼاد اٌّم١اط

 إٌفغٟ

اٌّداي 

 االختّاػٟ

اٌّداي 

 االلتصادٞ

اٌّداي 

 االداسٞ

اٌّداي 

 اٌصحٟ

ِدّٛع 

 اٌّفشداخ

تٛص٠غ 

 اٌّفشداخ

1 :12 13 :23 24  :35 36  :50 51  :62 62 

 3مقياس اليناا الذاتو        إعداد / الباحثة                             ممحق  -3
وقدد تدم   ييدد  ىدذا المقيداس إلدل قيداس الينداا الدذاتو لددى المعممدين اهلذف مو املكيـاس:  -

 .فو مصطمحات البحث اوأبعاده مسبقً  اتعريفو إجراليً 
تدم إعدداد المقيداس الحدالو بيدد  تدوفير مقيداس مسدتمد مدن البيلدة  املكياس: خطوات إعذاد -

مقيددداس ال إعددددادتدددم المصدددرية وليتناسدددب مددد، طبيعدددة أفدددراد عيندددة البحدددث و صالصددديم  ولقدددد 
الينداا عمدل عددد مدن الدراسدات والمقداييس التدو تناولدت الباحثدة طدبلع ابعدد  مفرداتدو وصياغة
   ومنياالذاتو

Sirgy, Efroty, Siegel& Lee (2001)      ندداي  الحربدل وأبددو 1117آن بدولينت  )
 .(1101المجد ال وربجل  

اليندداا الباحثددة مقيدداس  فددو ضددوا الدراسددات والمقدداييس السددابقة أعدددت و ــف املكيــاس:  -
ثدبلث  ايتبعيد مفدردةوكدل ُبعددين  فو صورتو األولية موزعة عمدل  مفردة( 21  وتضمن  الذاتو

  استجابات
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 صورتو األولية. وف اليناا الذاتوعدد مفردات كل بعد من أبعاد مقياس  (17  جدول يوضحو 
 (28)خذٚي

ُّخصصح ٌىً تؼذ ِٓ أتؼاد ِم١اط إٌٙاء اٌزاتٟ ف  صٛستٗ األ١ٌٚح ٟػذد ِفشداخ اٌ

اٌتم١١ُ اٌّؼشفٟ  أتؼاد اٌّم١اط

 ٌٍح١اج

اٌتم١١ُ اٌٛخذأٟ 

 ٌالٔفؼاالخ

 ِدّٛع اٌّفشداخ

 32 12 15 تٛص٠غ اٌّفشداخ

 ثدبلث اوىدل  دالًمد لتددريت ليكدرت الثبلثدل  اوفقً    تقدر اإلجابةطزيكة تكذيز درجات املكياس -
السدمبية  وبعدد  لممفدرداتدرجة واحدة( لممفردات الموجبة  والعكس  ادرجتين  أبدً  ادرجات  أحيانً 

( مفدردة وبالتدالو فدإن 21التحقق من ال صالص السيكومترية لممقياس أصبح عدد المفدردات  
 ( درجة.81(  والدرجة العظمل  21 لممقياسالدرجة الصغرى 

 :اهلهاء الذاتي اخلصائص السيهومرتية ملكياس -

 فو صورتو األولية عمل عينة التحقق من ال صدالص اليناا الذاتوتم تطبيق مقياس   
واالتسداق الددا مو     وذلك بيد  حساب  الصددق  الثبدات معمًما ومعممة( 116السيكومترية  

 وفيما يمو عرض لمنتالت المرتبطة بكل ىد  من األىدا  السابقة 
بطريقتدو  الينداا الدذاتوبحسداب صددق مقيداس  الباحثدة قامدت  اهلهـاء الـذاتي    ذم مكياس -أ

   وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة  وو صدق المحك ال ارجصدق المحكمين  
 مددن (01عدددد فددو صددورتو األوليددة عمددل  اليندداا الددذاتو تددم عددرض مقيدداس  ــذم احملهنــني: -

الصدحة النفسدية بيدد  التحقدق و  المحكمين المت صصين فو مجال عمم الدنفس التربدويالسادة 
بداا مبلحظاتيم حول اليناا الذاتومن صبلحيتو وصدقو لقياس  كدل  مفدرداتاالتسداق بدين    وا 

المقيداس  ومناسدبة نظدام مفدردات غة   ووضدوح صديابعد من أبعاد المقياس م، ما يقيسو البعدد
الباحثددة وقامددت   السددادة المحكمددين رأيعمددل  بنددااً  المفددرداتوتددم تعددديل بعددض   تقددير الدددرجات

وتراوحددت نسددب اتفدداق المقيدداس   مفددرداتمددن مفددردة بحسدداب نسددب اتفدداق المحكمددين عمددل كددل 
صددددق نسدددبة ومتوسدددط  % ( 011%  81المحكمدددين عمدددل صدددبلحية مواقددد  المقيددداس بدددين  

   مما ي ير إلل تمت، المقياس بمستوى مقبول من الصدق. (81لو و لممقياس ككل  
حيددث  وتددم حسدداب الصدددق باسددت دام صدددق المحددك ال ددارج ذم احملو اخلارجي) التالسمي(: -

متزامًندا  (1107سيد صبحو ونبيل حدافظ ومندل عمدل إعداد  النفسية الرفاىةتم تطبيق مقياس 
مدد، المقيدداس المعددد  وبحسدداب معامددل االرتبدداط بددين درجددات المعممددين عمددل المقياسددين بمغددت 

ومددن  ددبلل حسدداب ( ممددا ي ددير إلددل صدددق المقيدداس المعددد لقيدداس اليندداا الددذاتو  1.758 
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بطدرق صددق المحكمدين وصددق الو دل وصددق المحدك ال دارجو   اليناا الذاتوصدق مقياس 
بمعامل صدق مقبدول؛ ممدا ي دير إلدل إمكانيدة اسدت دامو فدو البحدث  تمت،ييتضح أن المقياس 

 الحالو  والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث.
بطريقتددو ألفددا كرونبدداخ  وطريقددة  اليندداا الددذاتومقيدداس  ثبدداتتددم حسدداب  ثبــات املكيــاس: -ب

   وفيما يمو توضيًحا لكل طريقة إعادة التطبيق
قامددت الباحثددة بحسدداب ثبددات مقيدداس  Cronbach's alpha معامــل ثبــات ألفــا نزونبــاخ   - 

يوضح قيم معدامبلت الثبدات بطريقدة  (18 جدول و اليناا الذاتو باست دام طريقة ألفا كرونباخ 
 "ألفا كرونباخ" لكل مفردة ومعامل الثبات لمقياس اليناا الذاتو ككل.

 (29خذٚي )

 ِٚؼاًِ اٌثثاخ ٌّم١اط إٌٙاء اٌزاتٟ وىً ٌىً ِفشدجل١ُ ِؼاِالخ اٌثثاخ تطش٠مح "أٌفا وشٚٔثاخ" 

=ْ(202) 

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

 اٌّفشدج

 ِؼاًِ

ثثمممممممممماخ 

 أٌفا

1 .561 9 .569 12 .570 25 .561 

2 .566 10 .557 18 .600 26 .560 

3 .592 11 .589 19 .615 22 .541 

4 .563 12 .578 20 .558 28 .556 

5 .562 13 .546 21 .549 29 .541 

6 .574 14 .570 22 .545 30 .552 

2 .566 15 .572 23 .540 
 

8 .559 16 .542 24 .579 

 0.616 ِؼاًِ ثثاخ اٌّم١اط وىً

يقددل معامددل ثباتيددا  اليندداا الددذاتو( أن جميدد، مفددردات مقيدداس 18يتضددح مددن جدددول  
المقيدداس ككددل؛ إذ تتددراوح قدديم معددامبلت الثبددات بطريقددة ألفددا  مفددرداتالثبددات معامددل عددن قيمددة 

المقيداس ككدل فقدد  مفدردات(  أما معامل الثبات لمجموع 1.504( إلل  1.431كرونباخ بين  
ممدا ي دير إلدل  بدرجة مقبولة مدن الثبدات اليناا الذاتو (  وبالتالو يتمت، مقياس1.505بمغ  

 و.إمكانية است دامو فو البحث الحال
قامدت الباحثدة بحسداب ثبدات مقيداس الينداا الدذاتو باسدت دام  معامل ثبـات إعـادة التطبيـل:    -

معامبلت ثبات مقياس الينداا الدذاتو بطريقدة إعدادة  (21 ُيبين جدول طريقة إعادة التطبيق  و 
 .التطبيق



 .............. مدركة والهناء الذاتيرأس المال النفسي واالمتنان كمتغيرين وسيطين في العالقة بين جودة حياة العمل ال

- 035 - 

 (30خذٚي )

 (202ِؼاِالخ ثثاخ ِم١اط إٌٙاء اٌزاتٟ تطش٠مح ئػادج اٌتطث١ك )ْ=

اٌتم١١ُ اٌّؼشفٟ  اٌّم١اطأتؼاد 

 ٌٍح١اج

اٌتم١١ُ اٌٛخذأٟ 

 ٌالٔفؼاالخ

 اٌّم١اط وىً

 **0.244 **0.662 **0.623 ِؼاًِ اٌثثاخ

ككددل  اليندداا الدذاتو ( أن معامدل ثبددات إعدادة التطبيددق لمقيداس21يتضدح مدن جدددول   
 .(1.10عند مستوي داللة   ا**( وىو معامل ثبات دال إحصاليً 1.633بمغ  

بطريقتددو ألفددا كرونبدداخ  اليندداا الددذاتوومددن  ددبلل حسدداب ثبددات مقيدداس وممددا تقدددم 
عادة التطبيق يتضدح أن المقيداس تتمتد، بدرجدة مرتفعدة مدن الثبدات  ممدا ي دير إلدل إمكانيدة  وا 

 است دامو فو البحث الحالو  والوثوق بالنتالت التو سيسفر عنيا البحث.
 الينداا الدذاتوثة بحساب االتساق الددا مو لمقيداس قامت الباح االتسام الذاخلي املكياس: -ج

 عن طريق حساب 
 معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ودرجة البعد الذي تنتمو إليو. -
 معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس.  -
 أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس. معامبلت االرتباط بين -

معددامبلت االرتبدداط بددين درجددة كددل مفددردة مددن مفددردات مقيدداس  (20 ويوضددح جدددول 
 ودرجة البعد الذي تنتمو إليو والدرجة الكمية لممقياس.  اليناا الذاتو

(31خذٚي )  

ثؼذ اٌزٞ تٕتّٟ ئ١ٌٗ ِؼاِالخ االستثاط ت١ٓ دسخح وً ِفشدج ِٓ ِفشداخ ِم١اط إٌٙاء اٌزاتٟ ٚدسخح اٌ

 (202ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط )ْ=

اٌّفممش
 دج

 ِؼاًِ
 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ
 االستثاط
 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش
 دج

 ِؼاًِ
 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ
 االستثاط
 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش
 دج

 ِؼاًِ
 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ
 االستثاط
 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

اٌّفممش
 دج

 ِؼاًِ
 االستثاط

 تاٌثؼذ

 ِؼاًِ
 االستثاط
 تاٌذسخح

 اٌى١ٍح

1 
.408

** 
.285

** 
9 

.270
** 

.339
** 

12 
.252

** 
.265

** 
25 

.323
** 

.310
** 

2 
.344

** 
.264

** 
10 

.291
** 

.261
** 

18 
.211

** 
.165

* 
26 

.560
** 

.468
** 

3 
.263

* 
.170

* 
11 

.334
** 

.142
* 

19 
.232

** 
.248

** 
22 

.438
** 

.349
** 

4 
.487

** 
.288

** 
12 

.309
** 

.413
** 

20 
.384

** 
.317

** 
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** 
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والدرجددة  اليندداا الددذاتومعددامبلت االرتبدداط بددين أبعدداد مقيدداس  (21 ويوضددح جدددول  
 الكمية لممقياس.

 (32خذٚي )

 (202أتؼاد ِم١اط إٌٙاء اٌزاتٟ ٚاٌذسخح اٌى١ٍح ٌٍّم١اط )ْ= ِؼاِالخ االستثاط ت١ٓ 

اٌتم١١ُ اٌّؼشفٟ  أتؼاد اٌّم١اط

 ٌٍح١اج

 اٌتم١١ُ اٌٛخذأٟ ٌالٔفؼاالخ

 **810. **750. ِؼاًِ االستثاط

يتمتد، المقيداس يتضدح أن  الينداا الدذاتوومن  بلل حساب االتساق الدا مو لمقياس 
والوثدوق بالنتدالت التدو   إلل إمكانية است دامو فو البحث الحالوباالتساق الدا مو؛ مما ُي ير 

   .سُيسفر عنيا
 اليندداا الددذاتوالصددورة النياليددة لمقيدداس  تضددمنت :اهلهــاء الــذاتي الصــورة الهًائيــة ملكيــاس  -
   .ُبعديومقياس عمل التوزي، مفردات (  22  ويوضح جدول ُبعدينعمل  ينموزع فردةم( 21 

 ( 33خذٚي )

 ِفشداخ ِم١اط إٌٙاء اٌزاتٟ تٛص٠غ 

اٌتم١١ُ اٌّؼشفٟ   أتؼاد اٌّم١اط 

 ٌٍح١اج

اٌتم١١ُ اٌٛخذأٟ 

 ٌالٔفؼاالخ

 ِدّٛع اٌّفشداخ

 30 30: 16  15: 1 تٛص٠غ اٌّفشداخ

   مهاقصتًا وتفسرييا:ونتائج البخح  -

 اتوجددد عبلقددت "يددنص الفددرض األول عمددل أنددو:  ومهاقصــتًا وتفســريياالفــزض األول  ةجــينت -1
المدركدة رأس المدال النفسدو واالمتندان وجدودة حيداة العمدل  كدل مدن بدين إحصداليا دالة ةارتباطي

الفددرض  تددم  اولمتحقددق مددن صددحة ىددذ"  بالمرحمددة اإلعداديددة  واليندداا الددذاتو لدددى المعممددين
رأس المدال النفسدو واالمتندان وجدودة حيداة العبلقدة بدين  إليجداداست دام معامل ارتباط بيرسون 

 ( يوضح ذلك.23العمل واليناا الذاتو لدى المعممين  وجدول   
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 ( 34خذٚي )

 ِؼاًِ استثاط ت١شعْٛ ٌالستثاط ت١ٓ سأط اٌّاي إٌفغٟ ٚاالِتٕاْ

 (300)ْ =  ػ١ٕح اٌثحث ٚإٌٙاء اٌزاتٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓاٌّذسوح ٚخٛدج ح١اج اٌؼًّ 

 سأط اٌّاي إٌفغٟ اٌثحث ِتغ١شاخ َ
 خٛدج ح١اج اٌؼًّ

 اٌّذسوح
 االِتٕاْ

إٌٙاء 

 اٌزاتٟ

1 
سأط اٌّاي 

 إٌفغٟ
1 518,0** 380,0** 313,0** 

2 
 خٛدج ح١اج اٌؼًّ

 اٌّذسوح
518,0** 1 442,0** 311,0** 

 **325,0 1 **442,0 **380,0 االِتٕاْ 3

 1 **325,0 **311,0 **313,0 إٌٙاء اٌزاتٟ 4

 0.113( = 0.05(، ِٚغتٜٛ دالٌح ) 298ل١ّح ِؼاًِ االستثاط اٌدذ١ٌٚح ػٕذ دسخح حش٠ح ) * 

 0.148( = 0.01(، ِٚغتٜٛ دالٌح ) 298** ل١ّح ِؼاًِ االستثاط اٌدذ١ٌٚح ػٕذ دسخح حش٠ح ) 

 مايمو  (23ويتضح من جدول      
 وجددودة حيدداة العمددل رأس المددال النفسددوموجبددة دالددة إحصددالًيا بددين  ةوجددود عبلقددة ارتباطيدد -أ

 & Shukla)  وُيمكن تفسير ىذه النتيجة مدن  دبلل مدا أ دار إليدو لدى المعممين المدركة
Singh, 2013)  لددييم قددرة أكبدر عمدل اسدتعادة  ةأن األفراد األكثر تفاؤاًل وأمبًل وكفااً من

أمدداكن العمددل مقارنددة بدد قرانيم ذوى مسددتوى رأس  وتددوازنيم وحددل الم ددكبلت والصددراعات فدد
عمددل  اكمددا ُيمكددن القددول أن رأس المددال النفسددو يجعددل الفددرد قددادرً  المددال النفسددو المددن فض 

مدد، الضددغوط الم تمفددة ممددا يجعددل نظرتددو  ةيجابيددإالتقيدديم المعرفددو السددميم لمواقدد، والتعامددل ب
عمدل الدرغم  راكدو لجدودة حيداة عممدوعمدل إدإيجاًبدا لمحياة أكثر  موليو واقعيو  مما يدنعكس 

من وجود بعض القصور فو جواندب مينتدو  حيدث أن تقبدل الدنقص واإلحباطدات فدو الحيداة 
مددن العمميددات التددو ت ددمل التفدداؤل  ةبصددفة عامددة والعمددل بصددفة  اصددة يحتدداج إلددل سمسددم

فعدو إلدل مواقد،  وتدلوقبولدو بالنواحو اإليجابيدة فدو حياتدو نمو وعيو واألمل والمرونة التو تُ 
السدعو لبدذل الجيدد والبحددث عدن سدبل لتحقيددق أىدافدو  وتجعمدو أكثددر اسدتمتاعا بمدا يحققددو 

 & Badran) وتتفدق ىدذه النتيجدة مد، نتيجدة دراسدة كدل مدن ويحصدل عميدو فدو عممدو 
2016),  Aminikhah, et.al.,Youssef, 2015), (Almarshad, 2015), (

(Salam, 2017), (Yalcin & Isgor, 2017),    (Kurt & Demirbolat, 
التو أ ارت إلل وجود عبلقدة ارتباطيدو بدين رأس المدال النفسدو والرضدا الدوظيفو   (2019

رأس المددال لممعممدين  ويتضدح ممدا سدبق وجدود عبلقدة ارتباطيدو موجبدة دالدة إحصدالًيا بدين 
 .النفسو وجودة حياة العمل لدى المعممين
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رأس المدددال النفسدددو واالمتندددان لددددى موجبدددة دالدددة إحصدددالًيا بدددين  ةوجدددود عبلقدددة ارتباطيددد -ب
  وُيمكددن تفسددير ىددذه النتيجددة فددو ضددوا أن األفددراد الممتنددين يتصددفون باإليجابيددة المعممددين

رأس المدددال والتفدداؤل واألمددل وقمددة الم دداحنات والمقبوليددة  ممددا يظيددر وجددود عبلقددة بددين 
وفددو  رونددة مددن مكونددات رأس المددال النفسددوحيددث أن التفدداؤل واألمددل والمالنفسددو واالمتنان 

  وتتفددق ىددذه النتيجددة مدد، نتيجددة دراسددة كددل مددن األفددراد الممتندديننفددس الوقددت يتسددم بيددم 
(Kirgiz, 2007, 5), (Wood, et.,al., 2008, 50), (Hay, 2008, 15), 
(Rosmarin, et.,al., 2010, 3),   (Erickesn, 2013, 88), (Sun, 2013, 

اروا إلددل أن األفددراد الممتنددين يتصددفون باإليجابيددة والرضددا عددن الحيدداة الددذين أ دد  (1365
ويتضدددح ممددا سدددبق وجددود عبلقدددة   والتفدداؤل واألمددل وقمدددة الم دداحنات والتفدددتح والمقبوليددة

 .رأس المال النفسو واالمتنان لدى المعممينارتباطيو موجبة دالة إحصالًيا بين 
رأس المدال النفسدو والينداا الدذاتو لددى موجبدة دالدة إحصدالًيا بدين  ةوجود عبلقدة ارتباطيد -ج

 ,.Dodge, et.,al)    وُيمكن تفسير ذلك فو ضوا مدا تبنداه البحدث مدن تفسديرالمعممين
ن باليندداا الددذاتو ىددم الددذين ي   لميندداا الددذاتو الددذي أ ددار إلددل أن األفددراد المتمتعدد(2012

مكددنيم مددن مواجيددة التحددديات الم تمفددة أو يمتمكددون مددوارد نفسددية واجتماعيددة وجسددمية ت
مكوندات رأس المدال النفسدو ىدو التوافق معيا  وُيمكدن القدول أن مدن ىدذه المدوارد النفسدية 

حيددث أن المرونددة تجعددل الفددرد أكثددر قدددرة عمددل  مددن كفددااة ذاتيددة وأمددل وتفدداؤل ومرونددة 
التحددديات والم ددكبلت  الكفددااة الذاتيددة تجعمددو أكثددر مثددابرة فددو مواجيددة و مواجيددة الضددغوط  

 أما التفاؤل واألمل فيمدا مدن االنفعداالت االيجابيدة التدو تسديم فدو ال دعور بالينداا الدذاتو 
 & Kurt)    (Datu & Valdez, 2016)وتتفق ىذه النتيجة م، نتيجدة دراسدة كدل مدن

Demirbolat, 2019)  ورأس  ووجدود عبلقدة ارتباطيدو بدين الينداا الدذاتالتو أ ارت إلل
رأس النفسددو  ويتضددح ممددا سددبق وجددود عبلقددة ارتباطيددو موجبددة دالددة إحصددالًيا بددين  المددال

 .المال النفسو واليناا الذاتو لدى المعممين
  لددى المعممدين جودة حياة العمل واالمتنانموجبة دالة إحصالًيا بين  ةوجود عبلقة ارتباطي -د

  حيددث يمكددن Maslowوُيمكددن تفسددير ىددذه النتيجددة فددو ضددوا نظريددة الحاجددات لماسددمو 
حقدق ليدم إ دباع حاجداتيم بدرجدة مرضدية ممدا أدى إلدل  بميندتيم القول أن عمل المعممين

 إدراك المعممددين لجددودة عمميددم أن  فددو ضددوا ددعورىم باالمتنددان  وأيًضددا يمكددن تفسددير ذلددك 
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من مكانة اجتماعية  وراتب ثابدت  ومواعيدد وعددد سداعات عمميم  ما يوفره ليم يسيم فيو 
( يسدديم الدددروسعمدل مناسددبة  باإلضدافة إلددل إمكانيددة تدوفر عمددل إضددافو  المجموعدات أو 

فدو إ ددباع الناحيددة االقتصددادية  ممدا ي ددعرىم باالمتنددان   اصددة فدو ظددل عدددم تددوافر فددرص 
 مد، نتيجدة دراسدة كدل مدن  وتتفدق ىدذه النتيجدة عمدل لدزمبلليم  ريجدو الكميدات المنداظرة

(Emmonds & Mccuough, 2004), (Kirgiz, 2007), (Sing & Jhe, 

2008), (Wood, Joseph & Maltby, 2008), (Erickson, 2013), (Mc 

Canlies, Gu, Andrew& Violanti, 2018), (Visserman, Righetti, 

Impett, Keltner& Vanlang, 2018) بدين  ةقة ارتباطيإلل وجود عبل وا أ ار  الذين
موجبدة دالدة إحصدالًيا  ةويتضح مما سبق وجود عبلقدة ارتباطيد  جودة حياة العمل واالمتنان

 .لدى المعممين جودة حياة العمل واالمتنانبين 
لدددى  جددودة حيدداة العمددل واليندداا الددذاتوموجبددة دالددة إحصددالًيا بددين  ةوجددود عبلقددة ارتباطيدد -ه

إدراك جدودة حيداة  العمدل تعكدس حالدة   وُيمكن تفسدير ىدذه النتيجدة فدو ضدوا أن المعممين
ويددنعكس رضددا الفددرد عددن عممددو عمددل ىنالددو   مددن الرضددا التددو يعي دديا المعمددم تجدداه عممددو

 مكددن القددول أن جددودة حيدداة العمددل تعددد أحددد مؤ ددرات ال ددعور باليندداا الددذاتوويُ   الددذاتو
التمتد، باإلضدافة إلدل  مدادي ونفسدو لمعداممين بيدادعدم    فبيلة حياة العمل التو تقدملؤلفراد

المعممدددين فدددو  دددعور  سددديمممدددا يُ    وعبلقدددات اجتماعيدددة إيجابيدددة مكانددة اجتماعيدددة جيددددةب
 ,Ilgan, Cengizوتتفددددق ىددددذه النتيجددددة مدددد، نتيجددددة دراسددددة  باليندددداا الددددذاتو 

Atay&Akram,2015)  لممعممددين عدن وجددود عبلقدة بددين الينداا الددذاتو ( التدو أسددفرت
التددو  (Toulabi, et.,al.,2013) تتسددق مدد، نتيجددة دراسددةكمددا  وجددودة حيدداة العمددل 

ويتضددح ممددا سددبق   لممعممددين وسددعادتيم جددودة حيدداة العمددلوجددود عبلقددة بددين  رت عددنأسددف
لدددى  جددودة حيدداة العمددل واليندداا الددذاتلوجددود عبلقددة ارتباطيددو موجبددة دالددة إحصددالًيا بددين 

 .المعممين
  لدددى المعممدديناالمتنددان واليندداا الددذاتل موجبددة دالددة إحصددالًيا بددين  ةوجددود عبلقددة ارتباطيدد -و

د الدذين ي دعرون باالمتندان لمدا يمتمكوندو أو ااألفدر وُيمكن تفسير ىذه النتيجة مدن  دبلل أن 
مددا حصددموا عميددو مددن أ ددياا ماديددو وغيددر ماديددة يددنعكس ذلددك عمددل  ددعورىم  بالرضددا عددن 

فو صورة انفعاالت موجبو كال عور بالسرور وال كر واالرتيداح ويمثدل حياتيم  ويظير ذلك 
كل من الرضا واالنفعاالت الموجبة كالسرور المكوندان األساسديان لمينداا الدذاتو ممدا يفسدر 
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  وتتفدق ىدذه النتيجدة مد، نتيجدة دراسدة وجود عبلقة ارتباطيو  بين االمتنان واليناا  الذاتو
 ,Mccullough) ,(Watkins, Wood word, Stone & Kolts, 2003)كدل مدن

 (Seligman, Steen, Park, & Peterson Tsang & Emmons, 2004),

2005), (Miller, 2006),( Kirgiz,2007), (Froh, Snyder& Miller, 2007), 

(Rey, 2009), (Rosmarin, Krumrei & Pargament, 2010), (Savage, 

2011), (Smullen, 2013), (Lin, 2013), (Proyer, Ruch& Buchor, 

2013), (Chen, 2013), (Chan, 2013), (Wu, Hsin, Chien, Jone & 

Chen, 2017). االمتنددان واليندداا الددذاتلبددين  ةإلددل وجددود عبلقددة ارتباطيدد واأ ددار  حيددث  
 االمتندان والينداا الدذاتلموجبدة دالدة إحصدالًيا بدين  ةويتضح مما سبق وجود عبلقة ارتباطي

 .لدى المعممين
دالددة إحصدداليا بددين رأس المددال  موجبددة وجددود عبلقددة ارتباطيددووفددو ضددوا ماسددبق  يتضددح   

  ومددن ثددم فقددد تددم قبددول النفسددو واالمتنددان وجددودة حيدداة العمددل واليندداا الددذاتو لدددى المعممددين
 الفرض األول.

يوجد ت ثير عمل أنو  "  الثانوينص الفرض  :لجاني ومهاقصتًا وتفسريياالفزض ا يجةنت -0
مبا ر دال إحصالًيا لرأس المال النفسو كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب، لدى 

است دام تحميل االنحدار ال طل تم  صحة الفرضلمتحقق من و   " بالمرحمة اإلعدادية المعممين
لرأس  بيد  التعر  عمل الت ثير المبا ر  13 موسأ (AMOS,V. 24) البسيط ببرنامت 

 (.24  وكانت النتيجة كما يوضحيا جدول المال النفسو عمل اليناا الذاتو لدى المعممين
(35) خذٚي  

 ( 300)ْ=ٔتائح اٌتأث١ش اٌّثاشش ٌشأط اٌّاي إٌفغٟ ػٍٝ إٌٙاء اٌزاتٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث

اٌّتغ١مممممش 

 اٌّغتمً

اٌّتغ١ش  اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحمممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّممممممممح 

 اٌحشخح

اٌممممممممممممممٛصْ  اٌذالٌح

االٔحممممذاسٞ 

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتمممممممغ 

ِؼاِمممممً 

 االستثاط

سأط 

اٌّمممممممممماي 

 إٌفغٟ

إٌٙممماء  ←

 اٌزاتٟ

. 096  0   .017 0 5 . 693 0.01 

 . 313 0 
.098 

0 

( أن رأس المال النفسو يؤثر ت ثيًرا مبا رًا طردًيا دااًل إحصالًيا 24يتضح من جدول 
 . 5    والقيمة الحرجة(  1  096 .ت قيم االنحدار البلمعياري  بمغحيث  عمل اليناا الذاتو

ويمكن   01 .0)وىو قيم دالة عند مستوى  ( 1 313 .الوزن االنحداري المعياري  ( و 693
مكونات رأس المال النفسو من كفااة ذاتية وتفاؤل وأمل أن   تفسير ىذه النتيجة فو ضوا

النفسية التو تسيم فو  عور المعمم باليناا الذاتو  حيث أن   متغيراتمن العدوا يُ  ومرونة 
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الكفااة الذاتية تسيم فو أداا المعمم لميامو وت طيو لصعوبات العمل  أما المرونة فتساعده 
ئلحباطات والمثابرة ل ت طيوفو التعامل بايجابية م، الم كبلت  والتفاؤل واألمل يسيمان فو 

لضغوط والتعافو ات طو  فو المعمميساعد  مًعا كونات وعممياووجود ىذه الم فو أداا العمل 
وتتفق ىذه النتيجة م،   ال عور باليناا الذاتو من آثارىا واالستمتاع بالحياة مما يسيم فو

 يؤثر عمل سموك وأن رأس المال النفس من (Luthans, et.,al., 2007 b)ما أ ار إليو 
عمل من أبعاد رأس المال النفسو عد النفسية تناولت كل بُ عمل الرغم من أن الدراسات   و الفرد

وجدت أن الجم، بينيم يؤدى إلل مفيوم كمل  ونظرية رأس المال النفس أنحدة كمتغير إال 
حيث   (Martin, et.,al., 2011)ذلك دراسة  كدعمل سموك الفرد  كما أ إيجاًبا متكامل يؤثر
ثقة ب ان األداا أي الأن األمل يؤدى إلل و مرونة  أن الكفااة الذاتية تؤدى إلل الأ ارت إلل 

مجتمعو ليا ت ثير عمل سموك  والكفااة الذاتية  ويتضح من ذلك أن مكونات رأس المال النفس
دراسة كل إليو أ ارت  ماويؤكد ىذه النتيجة   عمل حدة كل مكونأكبر من ت ثير  وىنالو الفرد
وجود عبلقة  من (Kurt & Demirbolat, 2019)   (Datu & Valdez, 2016)من

دال  ت ثير مبا ر ويتضح مما سبق وجودو  رأس المال النفسو  وبين اليناا الذات ةارتباطي
  لرأس المال النفسو كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب، لدى المعممين  إحصالًيا

 وىذا يعنل تحقق صحة الفرض  ومن ثم فقد تم قبول الفرض الثانو.

يوجدد تد ثير عمدل أندو  "  الثالدثيدنص الفدرض  :لجالح ومهاقصـتًا وتفسـرييا  الفزض ا يجةنت -3
 مبا ر دال إحصدالًيا لبلمتندان كمتغيدر مسدتقل عمدل الينداا الدذاتو كمتغيدر تداب، لددى المعممدين

اسدت دام تحميدل االنحددار ال طدل البسديط تدم  صحة الفرضلمتحقق من و   " بالمرحمة اإلعدادية
 (.25  وكانت النتيجة كما يوضحيا جدول  13 موسأ ببرنامت

 (36) خذٚي

 ( 300)ْ= ٔتائح اٌتأث١ش اٌّثاشش ٌالِتٕاْ ػٍٝ إٌٙاء اٌزاتٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث 

اٌّتغ١مممممش 

 اٌّغتمً

اٌّتغ١ش  اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّممممممممح 

 اٌحشخح

اٌممممممممممممممٛصْ  اٌذالٌح

االٔحممممذاسٞ 

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتمممممممغ 

ِؼاِمممممً 

 االستثاط

إٌٙممماء  ← االِتٕاْ

 اٌزاتٟ

.  254   0 . 043 0 5 . 949 0.01 

 
. 325 0 

. 106 

0 

 
  



 .............. مدركة والهناء الذاتيرأس المال النفسي واالمتنان كمتغيرين وسيطين في العالقة بين جودة حياة العمل ال

- 042 - 

( أن االمتنان يؤثر ت ثيرًا مبا رًا طردًيا دااًل إحصالًيا عمدل الينداا 25يتضح من جدول 
   والقيمدة الحرجدة (1   (254  .ت قديم االنحددار البلمعيداري بمغدحيدث  الذاتو لددى المعممدين 

  01 .0)وىدو قديم دالدة عندد مسدتوى  ( 1 325 .الوزن االنحداري المعياري  و  ( 949 . 5 
حصدل  تعري  االمتنان ب نو  عور الفرد بالسرور نحو مدا ويمكن تفسير ىذه النتيجة فو ضوا

ومدا مدر عميو فو حياتو من مكاسب  وتعري  اليناا الذاتو ب نو رضا الفدرد عدن نوعيدة حياتدو 
ماديدة وغيدر بمدا نالدو مدن مكاسدب  بو من انفعاالت  وبالتالو فإن المعمم الذي ي دعر باالمتندان

وتتفق ىذه النتيجة مد، مدا   باليناا الذاتوإحساسو فو  أيًضايسيم ذلك فإن   مادية فو حياتو
أن االمتندان يجعدل األفدراد ي دعرون  لدلالتدو أ دارت إ (Ansari, 2014)أسدفرت عندو دراسدة 

ب نيم أكثر تماسًكا واتساًقا فو الحياة  مما ينعكس عمل  عورىم ب ن الحياة ليدا معندل ويسديل 
مدن ارتبدداط  (Steptoe, et.,al., 2014)يؤكدد ذلدك مدا أ دارت إليدو دراسددة و الدتحكم فييدا  

تدد ثير مبا ددر  مددا سددبق وجددوداالمتنددان بال ددعور باليندداا الددذاتو واالسددتمتاع بالحيدداة  ويتضددح م
وىددذا دال إحصددالًيا لبلمتنددان كمتغيددر مسددتقل عمددل اليندداا الددذاتو كمتغيددر تدداب، لدددى المعممددين  

 تحقق صحة الفرض  ومن ثم فقد تم قبول الفرض الثالث. يعنل
يوجددد تدد ثير عمددل أنددو  " الرابدد، يددنص الفددرض الفــزض الزابــا ومهاقصــتًا وتفســرييا:  يجــةنت -4

إحصالًيا لجودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغيدر تداب، مبا ر دال 
اسدت دام تحميدل االنحددار تدم  صدحة الفدرضلمتحقدق مدن و   " بالمرحمة اإلعداديدة لدى المعممين

 (.26  وكانت النتيجة كما يوضحيا جدول  13 موسأ ال طل البسيط ببرنامت 
(32خذٚي )  

اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث ٌذٜ  إٌٙاء اٌزاتٟ ػٍٝ ٌدٛدج ح١اج اٌؼًّ اٌّذسوحّثاشش اٌتأث١ش ٔتائح اٌ

=ْ(300 ) 

اٌّتغ١ممممممممش 

 اٌّغتمً

 اٌّتغ١ممممش اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحمممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطمممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّممممممممممح 

 اٌحشخح

اٌممممممممممممممممٛصْ  اٌذالٌح

 ٞاالٔحمممممممذاس

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتممممممممممغ 

ِؼاِممممممممً 

 االستثاط

خممممممممممممٛدج 

ح١مممممممممممممماج 

اٌؼّممممممممممممً 

 اٌّذسوح

 إٌٙممممممماء ←

 اٌزاتٟ

.  152   0 . 027 0 5 . 656 0.01 

 
. 311 0 . 097 0 
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دااًل  اطردًيدد اا مبا ددرً ؤثر تدد ثيرً تددأن جددودة حيدداة العمددل المدركددة ( 26جدددول  يتضددح مددن
  والقيمدة  (1   (152  .ت قديم االنحددار البلمعيداري بمغدحيدث  عمدل الينداا الدذاتو   إحصدالًيا
وىدو قديم دالدة عندد مسدتوى ( 1 311 .االنحدداري المعيداري  الدوزن و  ( 656 . 5  الحرجدة

مددا تددوفره مينددة ف  لمحاجددات ماسددمونظريددة  مكددن تفسددير ىددذه النتيجددة فددو ضددواويُ   01 .0) 
مدن  د نو أن ٠دات١مح، ئٚػاللماخ اختّاػ١مح ِىأح اختّاػ١ح ٚػائذ ِمادٞ ِٕاعمة مدن  لوالمعمم 

عكس حالدة مدن الرضدا التدو يولما كان إدراك جودة حياة العمل  باليناا الذاتو  هيؤثر فو  عور 
يعي يا الفرد تجاه عممو بجوانبو الم تمفة فإن ىذا الرضا يدنعكس عمدل حياتدو وي دعره بالينداا 

مدن ارتبداط جدودة الحيداة  (1117آن بدولينت   مدا أ دارت إليدو   وتتفق ىدذه النتيجدة مد،الذاتو
أ دار إليدو ىدذه النتيجدة مد، مدا  تتسدقو  وره بالينداا بصفة عامة بالصدحة النفسدية لمفدرد و دع

(Ben- Ariech, et.,al., 2001)  ال يتد ثر فقدط بالسدمات ال  صدية  وأن الينداا الدذاتمدن
مددددا أ ددددارت لددددو ىددددذه النتيجددددة    ويؤكدددددالعوامددددل البيليددددة أيًضدددداب  بددددل و أو  صالصددددو لمفددددرد
مدن وجدود عبلقدة بدين الينداا الدذاتو لممعممدين وجدودة حيداة  (  (Ilgan, et.,al.,2015دراسدة
 جددودة حيدداة العمددلإلددل وجددود عبلقددة بددين  (Toulabi, et.,al.,2013) كمددا أ ددار العمددل 

لجددودة حيدداة العمددل  دال إحصددالًيا تدد ثير مبا ددر ويتضددح ممددا سددبق وجددود  لممعممددين وسددعادتيم
وىددذا يعنددل تحقددق   المدركددة كمتغيددر مسددتقل عمددل اليندداا الددذاتو كمتغيددر تدداب، لدددى المعممددين

 صحة الفرض  ومن ثم فقد تم قبول الفرض الراب،.
يوجددد عمددل أنددو  " ال ددامس يددنص الفددرض  :خلــامس ومهاقصــتًا وتفســريياالفــزض ا يجــةنت -5

النفسو كمتغير مستقل عمدل االمتندان كمتغيدر تداب، لددى ت ثير مبا ر دال إحصالًيا لرأس المال 
است دام تحميل االنحدار ال طدل تم  صحة الفرضلمتحقق من و   " بالمرحمة اإلعدادية المعممين

 (.27  وكانت النتيجة كما يوضحيا جدول  13 موسأ البسيط ببرنامت 
 ( 38) خذٚي

 ( 300)ْ= االِتٕاْ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحثٔتائح اٌتأث١ش اٌّثاشش ٌشأط اٌّاي إٌفغٟ ػٍٝ 
اٌّتغ١ممممممممش 

 اٌّغتمً

اٌّتغ١مممممممش  اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحمممممممممممممممممممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطممممممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّممممممممممممح 

 اٌحشخح

اٌمممممممممممممممممممٛصْ  اٌذالٌح

االٔحممممممممذاسٞ 

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتممممممممممممممغ 

ِؼاِمممممممممممً 

 االستثاط

سأط 

اٌّمممممممممممممماي 

 إٌفغٟ

 0.01 094 . 7 0210 . 0   148  . االِتٕاْ ←

 . 380 0 . 144  0 
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( أن رأس المدال النفسدو يدؤثر تد ثيرًا مبا درًا طردًيدا دااًل إحصدالًيا 27يتضح من جدول 
 . 7    والقيمدة الحرجدة( 1  ( 148  .ت قديم االنحددار البلمعيداري بمغدحيدث  عمدل االمتندان 

ويمكدن   01 .0)وىدو قديم دالدة عندد مسدتوى   (1 380 . الدوزن االنحدداري المعيداري و ( 094
 مدن أن مكوندات  Kamei, et.,al., 2018)مدا أ دار إليدو   تفسدير ىدذه النتيجدة فدو ضدوا

 المعمددم لمواقددد، تقبدددلسددديم فددو رأس المددال النفسددو مدددن كفددااة ذاتيدددة وتفدداؤل وأمدددل ومرونددة تُ 
نظرتدو  واستمتاعو بالسدعو وتحددي الصدعوبات وتحقيدق األىددا   فتصدبح  بإيجابياتو وسمبياتو

كمدا   وليسدت عوالدق ينظر لمصعوبات عمل أنيا تحديات يستطي، تجاوزىا حيث  إيجابيةلمحياة 
ا بما يحققدو ومدا يحصدل يكون أكثر استمتاعً ف يؤثر األمل والتفاؤل عمل نظرتو لمحياة وأحداثيا 

ونظرًا لعدم وجود دراسدة  ُيسيم فو  عوره باالمتنان مما   حتو الصغير منيا عميو من مكاسب
ر لرأس المال النفسو كمتغير مستقل عمل االمتنان كمتغير تداب، لددى ت ثير المبا ك فت عن ال

تد ثير  ويتضدح ممدا سدبق وجدود  فمم تستط، الباحثة مقارنة ىذه النتيجة بنتالت أ رى المعممين
مبا ددر دال إحصددالًيا لددرأس المددال النفسددو كمتغيددر مسددتقل عمددل االمتنددان كمتغيددر تدداب، لدددى 

 فرض  ومن ثم فقد تم قبول الفرض ال امس.وىذا يعنل تحقق صحة الالمعممين  
يوجددد يددنص الفددرض السددادس عمددل أنددو  " الفــزض الســادس ومهاقصــتًا وتفســرييا:   يجــةنت -6

تدد ثير مبا ددر دال إحصددالًيا لجددودة حيدداة العمددل المدركددة كمتغيددر مسددتقل عمددل االمتنددان كمتغيددر 
تددم اسددت دام تحميددل ولمتحقددق مددن صددحة الفددرض   " بالمرحمددة اإلعداديددة تدداب، لدددى المعممددين

 (.28  وكانت النتيجة كما يوضحيا جدول  13أموس  االنحدار ال طل البسيط ببرنامت 
 (39) خذٚي

 ( 300)ْ= ػٍٝ االِتٕاْ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث اٌّذسوح ٔتائح اٌتأث١ش اٌّثاشش ٌدٛدج  ح١اج اٌؼًّ 
اٌّتغ١ممممممممممش 

 اٌّغتمً

اٌّتغ١مممممش  اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحمممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطمممممممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّمممممممممممح 

 اٌحشخح

اٌممممممممممممممممممٛصْ  اٌذالٌح

االٔحممممممممذاسٞ 

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتمممممممممممممغ 

ِؼاِممممممممممً 

 االستثاط

خٛدج ح١ماج 

 اٌؼّمممممممممممممممً

 اٌّذسوح

 0.01   633 .8 0  032 . 0  279 . االِتٕاْ ←

 . 447 0 . 200 0 

دااًل  اطرديً  اا مبا رً ؤثر ت ثيرً ت أن جودة حياة العمل المدركة( 28جدول  يتضح من
 .8    والقيمة الحرجة(1  (279 .ت قيم االنحدار البلمعياري بمغحيث    االمتنانعمل  إحصالًيا

مكن ويُ   01 .0)وىو قيم دالة عند مستوى   (1 447 . الوزن االنحداري المعياري (  و   633
اٌّؼٍُ اٌزٞ ٠ذسن  خٛدج ح١اج ػٍّٗ تىْٛ ٌذ٠ٗ ٔظشج أوثش  أن تفسير ىذه النتيجة فو ضوا

مما يؤدي إلل  ِاد٠ح ٚغ١ش ِاد٠حِٚا حصً ػ١ٍٗ ِٓ ِىاعة  ،ػٍّٗا٠دات١ح ِٓ غ١شٖ  ٔحٛ 
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المعمم الذي  يدرك جودة حياة وُيمكن تفسير ذلك أيًضا من  بلل أن    عوره بالسرور بذلك
ويظير ىذا فو تقديره عممو وا  باعو لحاجاتو   العمل  يعنو ذلك أنو يتبنل تقييم ايجابو نحو

نظرية العزو إليو  تالنتيجة م، ما أ ار  وتتفق ىذه عوره باالمتنان  و  اإليجابو لعممو 
Altribution theory   أن األفراد الممتنين يميموا إلل عزو بعض النتالت االيجابية من
 ,Toulabi) ما أ ار إليو ىذه النتيجة  أيًضا  ويؤكد أو  دماتيم  لدييم إلل جيود اآل رين

et.,al.,2013)  وتتسق ىذه   لممعممين وسعادتيم جودة حياة العملمن وجود عبلقة بين
وجود  من  (Mc Canlies, et.,al., 2018)   دراسةنتالت   إليو  أ ارت النتيجة م، ما 

 دال إحصالًيا ت ثير مبا ر ويتضح مما سبق وجود  واالمتنان الرضا عن الحياةعبلقة بين 
وىذا   لجودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل عمل االمتنان كمتغير تاب، لدى المعممين

 يعنل تحقق صحة الفرض  ومن ثم فقد تم قبول الفرض السادس.
 يوجدد تد ثيرعمدل أندو  " السداب، ينص الفرض  :لسابا ومهاقصتًا وتفسريياالفزض ا يجةنت -7

دال إحصالًيا لجودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الدذاتو كمتغيدر  غير مبا ر
لمتحقدق و    "بالمرحمة اإلعداديدة تاب، من  بلل رأس المال النفسو كمتغير وسيط لدى المعممين

بددون تقددير التد ثير المبا در لممتغيدر المسدتقل جدودة حيداة نموذج  اقتراحتم  صحة الفرضمن 
 جودة حياة العمدل المدركدةتمثيل فيو تم حيث العمل المدركة عمل المتغير التاب، اليناا الذاتل  

  وتدم تمثيدل رأس المدال ومبلحدظ تداب،كمتغيدر  رأس المال النفسدوعمل كمتغير مبلحظ ومستقل 
وتم حسداب معدامبلت   غير تاب، ومبلحظتكم يناا الذاتوال عملكمتغير مبلحظ ومستقل  النفسو

االنحدددار البلمعياريددة والقدديم الحرجددة وداللتيددا ومعددامبلت االنحدددار المعياريددة ومربدد، معددامبلت 
 (.31والنتالت يوضحيا جدول    المبا رة االرتباطات والت ثيرات المبا رة وغير

(40خذٚي )  

اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح ٌذٜ ٚإٌٙاء اٌزاتٟ سأط اٌّاي إٌفغٟ ٚاٌؼًّ اٌّذسوح  ح١اج  خٛدجت١ٓ  اختأث١شأٌتائح 

 ( 300اٌثحث)ْ=

اٌّتغ١ش 

 اٌّغتمً

 اٌّتغ١ش اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّح 

 اٌحشخح

اٌٛصْ  اٌذالٌح

 ٞاالٔحذاس

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتغ 

ِؼاًِ 

 االستثاط

خٛدج ح١اج 

 اٌؼًّ

 اٌّذسوح

سأط  ←

 اٌّاي

 إٌفغٟ

.  830  0 . 079 0 10 . 485 0.01 

 0. 518 . 269 0 

سأط 

اٌّاي 

 إٌفغٟ

إٌٙاء  ←

 اٌزاتٟ

. 096  0 .017 0 5 . 693 0.01 

 . 313 0 .098 0 
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 ( ما يمو 31جدول  يتضح من و 
 أي رأس المدال النفسدو فدو إحصدالًيا داالً  ًيدادطر ا تد ثيرً  تدؤثرالمدركدة جودة حيداة العمدل  أن -أ

ت قديم االنحددار بمغدحيث  ممعممين لرأس المال النفسو  جودة حياة العمل ُتزيد منأن زيادة 
( وىدل دالدة عندد مسدتوى (485 .10القيمدة الحرجدة لممسدار (  1  (830  .البلمعيداري 

   .(518 .0  معيارياالنحدار ال( وقيمة 1.10 
أن زيددادة  أي اليندداا الددذاتو وفدد إحصددالًيا داالً طردًيددا ا يددؤثر تدد ثيرً  رأس المددال النفسددوأن  -ب

 ت قديم االنحددار البلمعيداريبمغدحيدث   الينداا الدذاتو لممعممدينمدن  رأس المال النفسو ُتزيد
وقيمدة ( 1.10وىدل دالدة عندد مسدتوى    (693 . 5القيمة الحرجة لممسدار    و 0.096) 

يدؤثر كمتغيدر وسديط  رأس المدال النفسدووىدذا يوضدح أن   (1 313 .  االنحددار المعيداري
ويمكددن تفسددير ىددذه   كمتغيددر تدداب، اليندداا الددذاتوو كمتغيددر مسددتقل  جددودة حيدداة العمددلبددين 

المتمثددل فددو مكانددة اجتماعيددة  لجددودة حيدداة عمميددمالمعممددين  إدراك أن النتيجددة فددو ضددوا
نجدداز مددن  ددبلل مددا باإل  ىم ددعور و   ةيجابيددإ ةاجتماعيدد توتفدداعبل  واسددتقرار وظيفددو  جيدددة
مدن  د نو أن  فكدل مدا سدبق  ليدم ىمحدب تبلميدذو   ترقدومفرص ل وتوفر  مفو عممي وهيحقق

مكوندات رأس المدال ذه المتغيرات ىتمثل  و  ميزيد من مستوى التفاؤل واألمل والمرونة لديي
النفسو  وتنعكس تمدك المتغيدرات االيجابيدة عمدل  دعور المعمدم بالرضدا عدن حياتدو  وتسديم 

االنفعالية االيجابية من سدرور وف در  وفدو ضدوا تعريد  الينداا  وفو ارتفاع مستوى  برات
أن الذاتو ب نو الرضا عن الحياة وارتفاع مستوى ال برات االنفعالية االيجابيدة  يمكدن القدول 

الينداا الدذاتو مدن  دبلل رأس المدال النفسدو كمتغيدر  عمدلتدؤثر حياة العمل المدركة   جودة
      .المعممينلدى  وسيط

المسددتقل   جددودة بإضددافة تقدددير التدد ثير المبا ددر لممتغيددر  نمددوذجالرسددم  ةإعددادثددم تددم 
مددن  ددبلل رأس المددال النفسددو كمتغيددر (  و( عمددل المتغيددر التدداب،   اليندداا الددذات العمددلحيدداة 

 (30كما يتضح من الجدول  وسيط لدى المعممين 
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  (41خذٚي )

إٌٙاء اٌزاتٟ ِٓ خالي سأط اٌّاي إٌفغٟ  اٌؼًّ اٌّذسوح ػٍٝ ح١اج  دٛدجغ١ش اٌّثاشش ٌتأث١ش أٌتائح 

 ( 300اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث )ْ=ٌذٜ  وّتغ١ش ٚع١ظ

اٌّتغ١مممممش 

 اٌّغتمً

 اٌّتغ١ش اٌّغاس

 اٌتاتغ 

االٔحممممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطممممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

االٔحمممذاس  اٌذالٌح اٌم١ّح اٌحشخح

 اٌّؼ١اسٜ

خمممممممممٛدج 

ح١مممممممممممماج 

اٌؼّمممممممممً 

 اٌّذسوح

 إٌفغٟ سأط اٌّاي ←

.830 .079 10.485 
0.01 

 
 0.518 

سأط 

 اٌّمممممممممماي

 إٌفغٟ

 3.282 019. 063. إٌٙاء اٌزاتٟ ←
0.01 

 
 0.21 

خمممممممممٛدج 

ح١مممممممممممماج 

  اٌؼًّ

 3.221 031. 099. إٌٙاء اٌزاتٟ ←
0.01 

 
 0.20 

 (  ما يمل  30يتضح من الجدول  
 (.0.518وجود ت ثير مبا ر لجودة حياة العمل المدركة عمل رأس المال النفسو بمغ   - أ
 .0.21)وجود ت ثير مبا ر لرأس المال النفسو عمل اليناا الذاتو ُيقدر ب   -ب
( ولكن 1.11قدر بدد يُ عمل اليناا الذاتل العمل المدركة وجود ت ثير مبا ر لجودة حياة  -ج 

ىذا الت ثير المبا ر ان فض بسبب وجود المتغير الوسيط فل النموذج  رأس المال 
عمل اليناا الذاتل  المدركة العملقيمة الت ثير المبا ر لجودة حياة  كانتالنفسل( حيث 

 .( 1.20فل الفرض الراب، بدون وجود أية متغيرات وسيطة كانت  
أدى إلل تقميل الت ثير  كمتغير وسيط ورأس المال النفسن إد ال يتضح مما سبق أو  

ومن ثم فرأس   ولكنو لم يقط، تمك العبلقة وواليناا الذات العملالمبا ر بين جودة حياة 
و  نبويمكن تفسير ىذه النتيجة   ا من نوع الوسيط الجزلوا وسيطً المال النفسو يعد متغيرً 

جودة حياة توجد متغيرات وسيطة أ رى تد مت م، رأس المال النفسو وأسيمت فو ت ثير 
أحد ُيعد رأس المال النفسو النتالت أن  كما أتضح من  العمل عمل اليناا الذاتو لممعممين

مما ي ير إلل وجود متغيرات  بين جودة حياة العمل واليناا الذاتو المتغيرات الوسيطة الجزلية
أ ار وتتفق ىذه النتيجة م، ما جودة حياة العمل واليناا الذاتو  ر عمل العبلقة بينأ رى تؤث

ال يت ثر فقط بالسمات  وأن اليناا الذاتمن  (Ben- Ariech, et.,al., 2001)إليو 
 إليوما أ ارت ىذه النتيجة    ويؤكدالعوامل البيلية أيًضاب  بل و  صالصو أو ال  صية لمفرد

من وجود عبلقة بين اليناا الذاتو لممعممين وجودة حياة  (  (Ilgan, et.,al.,2015دراسة 
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وجود عبلقة  من (Toulabi, et.,al.,2013) إليو  أ اروتتسق ىذه النتيجة م، ما  العمل 
دال غير مبا ر ت ثير  ويتضح مما سبق وجود  لممعممين وسعادتيم جودة حياة العملبين 

لجودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب، من  بلل  إحصالًيا
وىذا يعنل تحقق صحة الفرض  ومن ثم فقد   رأس المال النفسو كمتغير وسيط لدى المعممين

 تم قبول الفرض الساب،.
تد ثير يوجدد عمدل أندو  " الثدامن يدنص الفدرض  :لجامو ومهاقصتًا وتفسريياالفزض ا يجةنت -8

غير مبا ر دال إحصالًيا لجودة حياة العمل المدركة كمتغير مستقل عمل اليناا الدذاتو كمتغيدر 
صدحة لمتحقق مدن و   " بالمرحمة اإلعدادية تاب، من  بلل االمتنان كمتغير وسيط لدى المعممين

مدركدة بدون تقدير الت ثير المبا ر لممتغير المستقل جودة حياة العمل النموذج تم رسم  الفرض
كمتغيددر  جددودة حيدداة العمددل المدركددةتمثيددل فيددو تددم حيددث عمددل المتغيددر التدداب، اليندداا الددذاتل  

كمتغيددر مبلحددظ    وتددم تمثيددل االمتنددانومبلحددظ تدداب،كمتغيددر  عمددل االمتنددانمبلحددظ ومسددتقل 
 وتدم حسداب معدامبلت االنحددار البلمعياريدة  غيدر تداب، ومبلحدظتكم اليناا الدذاتو عملومستقل 

والقدديم الحرجددة وداللتيددا ومعددامبلت االنحدددار المعياريددة ومربدد، معددامبلت االرتباطددات والتدد ثير 
 (.31 والنتالت يوضحيا جدول   المبا ر المبا ر وغير

 ( 42) خذٚي

 إٌٙاء اٌزاتٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحثٚ ٚاالِتٕاْ ٌدٛدج  ح١اج اٌؼًّ اٌّذسوح اخٔتائح اٌتأث١ش

=ْ(300 ) 

 اٌّتغ١مممممممممش

 اٌّغتمً

اٌّتغ١ممش  اٌّغاس

 اٌتاتغ

االٔحممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطمممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّمممممممممممح 

 اٌحشخح

اٌممممممممممممممممٛصْ  اٌذالٌح

االٔحممممممذاسٞ 

 اٌّؼ١اسٜ

ِشتممممممممممممغ 

ِؼاِمممممممممً 

 االستثاط

خٛدج ح١اج 

 اٌؼّمممممممممممممً

 اٌّذسوح

 0.01 633  . 8 0  032 . 0 279  . االِتٕاْ ←

 0.  447 
.  200 

0 

إٌٙممممماء  ← االِتٕاْ

 اٌزاتٟ

. 254  0   . 043 0 5 .  949 0.01 

 
.  325 0 . 106 0 
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 ( ما يمو 31جدول  يتضح من و 
أن زيددادة  أي فددو االمتنددان إحصددالًيا الً دا طردًيدداا تدد ثيرً  جددودة حيدداة العمددل المدركددة تددؤثرأن  -أ

 ت قديم االنحددار البلمعيداريبمغدحيدث  االمتندان لددى المعممدين  جودة حياة العمل ُتزيد مدن
   (1.10( وىدل دالدة عندد مسدتوى  (633  . 8القيمدة الحرجدة لممسدار و    279 .0) 

 واالنحدار المعياري
  0.  447).   
 االمتندان ُتزيددأن زيدادة  أي الينداا الدذاتوفدل  إحصالًيا الً دا طردًياا يؤثر ت ثيرً  االمتنانأن  -ب

     254 .0 )    ت قدديم االنحدددار البلمعيدداريبمغددحيددث  اليندداا الددذاتو لممعممددين مددن 

  واالنحدددار ( 1.10( وىددل دالددة عنددد مسددتوى  949  . 5لممسددار   والقيمددة الحرجددة
جدودة حيداة يدؤثر كمتغيدر وسديط بدين  االمتندانوىدذا يوضدح أن   ( 1 325  .  المعيداري

 ويمكدن تفسدير ىدذه النتيجدة فدو ضدوا  كمتغيدر تداب، اليناا الذاتوكمتغير مستقل و  العمل
المتمثدددل فدددو مكاندددة اجتماعيدددة جيددددة واسدددتقرار  حيددداة عمميدددملجدددودة إدراك المعممدددين  أن

مدن  مه فدو عمميدو باالنجداز مدن  دبلل مدا يحققد  دعوريجدابو و إوظيفو وتفاعل اجتماعو 
االمتنددان لمددا حصددموا عميددو مددن فوالددد   يددؤدي إلددل  ددعورىم بليددمم ترقددو وحددب تبلميددذى

رضددا  وفددو مددن سددرور و  ُيسدديم فددو ارتفدداع مسددتوى االنفعدداالت االيجابيددةممددا  ومميددزات 
ضددوا تعريدد  اليندداا الددذاتو ب نددو الرضددا عددن الحيدداة وارتفدداع مسددتوى ال بددرات االنفعاليددة 

الينداا الدذاتو مدن  دبلل  حيداة العمدل المدركدة عمدل  جدودة بت ثيريمكن القول فااليجابية  
الدراسدات أ دارت إليدو ق ىذه النتيجدة مد، مدا س  وتتالمعممينلدى  كمتغير وسيط االمتنان

  واالمتنان ومنيا دراسة كل من ووجود عبلقة ارتباطيو موجبة بين اليناا الذات من
(Lin, 2013),(Proyer, et.,al., 2013), (Chen, 2013), (Wu, et.,al., 2017)  

جددودة حيدداة العمددل لالمبا ددر غيددر بإضددافة تقدددير التدد ثير  ثددم تددم إعددادة رسددم النمددوذج 
الدذاتو مدن  دبلل االمتندان كمتغيدر وسديط لددى المعممدين كمدا يتضدح مددن المدركدة عمدل الينداا 

 .(32الجدول  
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  (43خذٚي )

 إٌٙاء اٌزاتٟ ِٓ خالي االِتٕاْ ح١اج اٌؼًّ اٌّذسوح ػٍٝ  غ١ش اٌّثاشش ٌدٛدجتأث١ش ٔتائح اٌ

 ( 300اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث )ْ=ٌذٜ  وّتغ١ش ٚع١ظ 

اٌّتغ١ش 

 اٌّغتمً

 اٌّتغ١ش

 اٌتاتغ 

االٔحذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطأ 

 اٌّؼ١اسٜ

االٔحذاس  اٌذالٌح اٌم١ّح اٌحشخح

 اٌّؼ١اسٜ

 ح١اج خٛدج

اٌؼًّ 

 اٌّذسوح

 االِتٕاْ

.279 .032 8.633 
0.01 

 
0.447 

 إٌٙاء اٌزاتٝ االِتٕاْ
.182 .047 3.886 

0.01 

 
0.23 

 ح١اج خٛدج

اٌؼًّ 

 اٌّذسوح

 إٌٙاء اٌزاتٝ

.101 .029 3.451 
0.01 

 
0.21 

 (  ما يمل  32يتضح من الجدول  
 (.0.447بمغ   االمتنانوجود ت ثير مبا ر لجودة حياة العمل المدركة عمل  -أ 
 .0.23)عمل اليناا الذاتو ُيقدر ب   لبلمتنانوجود ت ثير مبا ر  -ب
( ولكن 1.10وجود ت ثير مبا ر لجودة حياة العمل المدركة عمل اليناا الذاتل ُيقدر بدد  -ج 

( حيث كانت االمتنانىذا الت ثير المبا ر ان فض بسبب وجود المتغير الوسيط فل النموذج  
عمل اليناا الذاتل فل الفرض الراب، بدون  المدركة قيمة الت ثير المبا ر لجودة حياة العمل

 ( . 1.20وجود أية متغيرات وسيطة كانت  
أدى إلل تقميل الت ثير المبا ر  كمتغير وسيط االمتنانويتضح مما سبق أن إد ال  

 فاالمتنانواليناا الذاتو ولكنو لم يقط، تمك العبلقة  ومن ثم المدركة  العملبين جودة حياة 
جودة  أن ويمكن تفسير ىذه النتيجة فو ضوا  يعد متغيًرا وسيًطا من نوع الوسيط الجزلو

عدة عمل اليناا الذاتو لممعممين من  بلل  اتؤثر ت ثيًرا غير مبا رً  المدركة حياة العمل
أحد ىذه المتغيرات الوسيطة  وك فت النتيجة السابقة عن أن االمتنان يعدمتغيرات وسيطة  

  وتتفق ىذه النتيجة م، ما فو العبلقة بين جودة حياة العمل المدركة واليناا الذاتو الجزلية
بين االمتنان وجودة حياة العمل ومنيا  ةأ ارت إليو بعض الدراسات من وجود عبلقة  ارتباطي

  دراسة كل من
 (Emmonds & Mccuough, 2004), (Kirgiz, 2007), (Sing & Jhe, 

2008), (Mc Canlies, et.,al., 2018),   ما أ ار إليو ىذه النتيجة م،  ق تتسو
(Froh, et.,al., 2007)  من وجود عبلقة ارتباطيو بين االمتنان واليناا الذاتو والرضا عن

دال إحصالًيا لجودة حياة العمل المدركة غير مبا ر ت ثير  ويتضح مما سبق وجود  الحياة
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وسيط لدى  كمتغير مستقل عمل اليناا الذاتو كمتغير تاب، من  بلل االمتنان كمتغير
 ومن ثم فقد تم قبول الفرض الثامن.وىذا يعنل تحقق صحة الفرض  المعممين  

مكدن نمذجدة يُ عمدل أندو" ، ساتالوينص الفرض ومهاقصتًا وتفسرييا:  تاساالنتيجة الفزض  -9
كمتغيددر مسددتقل عمددل اليندداا الددذاتل كمتغيددر تدداب، مددن المدركددة العبلقددة بددين جددودة حيدداة العمددل 

  " بالمرحمدة اإلعداديدة لددى المعممدين  دبلل رأس المدال النفسدل واالمتندان كمتغيدرين وسديطين
واسدت دمت الباحثدة   (0صحة الفرض اقترحت الباحثة النموذج المبين فو  كل  لمتحقق من و 

وتدم معالجدة  بعد الت كد من ال روط الواجدب توافرىدا فدو تحميدل المسدار  أسموب تحميل المسار 
بيدد  التحقدق مدن نمدوذج تحميدل المسدار الدذي يتضدمن  13البيانات باست دام برنامت آموس 

التدد ثيرات المبا ددرة وغيددر المبا ددرة لجددودة حيدداة العمددل المدركددة  عمددل اليندداا الددذاتو مددن  ددبلل 
( 0كمتغيددرين وسدديطين  وكانددت النتيجددة كمددا يوضددحيا   ددكل   رأس المددال النفسددو واالمتنددان

 النموذج المقترح. 

  
  اٌّذسوح ٌٍّٕٛرج االفتشاضٟ ٌتح١ًٍ اٌّغاس ٌٍؼاللاخ ت١ٓ خٛدج ح١اج اٌؼًّ( اٌّغاس اٌتخط١طٟ 1شىً )

 وّتغ١ش ِغتمً ٚسأط اٌّاي إٌفغٟ ٚاالِتٕاْ وّتغ١ش٠ٓ ٚع١ط١ٓ ٚإٌٙاء اٌزاتٟ وّتغ١ش تاتغ

( أن ىددذا النمددوذج مطددابق لمبيانددات المفترضددة  ويؤكددد ذلددك مددا 0ويتضددح مددن   ددكل  
 حسن المطابقة. (  ال اص بمؤ رات34ورد فو جدول  
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 ( 44خذٚي )

 ِإششاخ حغٓ اٌّطاتمح ٌٍّٕٛرج

اٌّذٜ  ل١ّح اٌّإشش اٌّإشش

 اٌّثاٌٝ

اٌم١ّح اٌتٝ تش١ش ئاٌٝ 

 اٌّطاتمح

 اٌمشاس

CMIN ٜ3.167 ِشتغ وا    

DF 1 دسخح اٌحش٠ح    

Sig ِطاتك غ١ش داي  075. اٌذالٌح 

CMIN/DF  ِشتغ

 واٜ/ دسخح اٌحش٠ح

 ِطاتك 5ألً ِٓ   3.167

GFI  ِٓإشش حغ

 اٌّطاتمح
.995 

 ِطاتك 0.90 0-1

AGFI  ِٓإشش حغ

 اٌّطاتمح اٌّصحح

 ِطاتك 0.90 0-1 948.

NFI  ِإشش اٌّطاتمح

 اٌّؼ١اسٞ
.986 

 ِطاتك 0.90 0-1

RFI  ِإشش اٌّطاتمح

 إٌغثٟ

 ِطاتك 0.90 0-1 915.

TLI ِإشش تٛوش

 ٠ٌٛظ
.940 

 ِطاتك 0.90 0-1

CFI  ِإشش اٌّطاتمح

 إٌغثٟ
.990 

 ِطاتك 0.90 0-1

RMSEA  خزس

ِتٛعظ ِشتؼاخ 

 اٌخطأ

.085 

0- 0,1 

 0.08ألً ِٓ 

 ِطاتك

ECVI  اٌصذق

 اٌضائف اٌّتٛلغ

 أْ تىْٛ ٔت١دح  

ECVI فٟ إٌّٛرج

ألً ِٓ أٚ تغاٚٞ 

MECVI 

 ِطاتك

MECVI  اٌصذق

 اٌّشثغ

    

( أن جمي، مؤ رات المطابقة تفيد توافر حسن مطابقة 33يتضح من الجدول  و 
جاات غير دالة مما و   (3.167نموذج تحميل المسار المقترح حيث بمغت قيمة مرب، كاى  

قل من ثبلثة أيفيد تحقق حسن المطابقة وقيمة قسمة مرب، كاى عمل درجة الحرية جاات 
جاات مطابقة  GFI    AGFI   CFI    NFI   RFI   TLIوىل مطابقة وقيمة مؤ رات 

جاات مثالية حيث بمغت صفر   RMSEA(  وقيمة  1.81حيث تعدت القيمة المثالية وىل  
 قل من الصدق الم ب،. أأما قيمة الصدق الزال  المتوق، وىل 
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 ويمكن توضيح نتالت تحميل المسار لجودة حياة العمل ورأس المال النفسو واالمتنان
 (.34واليناا الذاتو لدى المعممين عينة البحث من  بلل جدول  

 (45خذٚي )

ح١اج اٌؼًّ اٌّذسوح ٚإٌٙاء اٌزاتٟ ٚ سأط اٌّاي إٌفغٟ  ٌىً ِٓ خٛدجّثاشش اٌتأث١ش ٔتائح اٌ 

 ( 300اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث )ْ=ٌذٜ ٚاالِتٕاْ 

اٌّتغ١مممممممممممش 

 اٌّغتمً

 اٌّتغ١ش اٌّغاس

 اٌتاتغ 

االٔحمممممممممممذاس 

 اٌالِؼ١اسٜ

اٌخطمممممممممممأ 

 اٌّؼ١اسٜ

اٌم١ّممممممممممممممح 

 اٌحشخح

اٌتمممممممأث١ش  اٌذالٌح

 اٌّثاشش

اعممممممممُ 

 اٌّغاس

خٛدج ح١اج 

 اٌؼًّ

 اٌّذسوح

 االِتٕاْ ←

.279 .032 8.633 
0.01 

   
.447 A 

 سأط اٌّاي ←    االِتٕاْ

 إٌفغٝ 
.570 .128 4.463 0.01 .223 C 

خٛدج ح١اج 

 اٌؼًّ

 اٌّذسوح

 سأط اٌّاي ←   

 D 406. 0.01 7.872 082. 649. إٌفغٝ 

سأط اٌّاي 

 إٌفغٝ

إٌٙممممممممممممماء  ←  

 اٌزاتٝ
.206 .033 6.223 0.01 .673 K 

المدركة تؤثر ت ثيًرا مبا ًرا دااًل عمل كل  جودة حياة العمل( أن 34يتضح من جدول  
وعمل رأس   (1  10وىو دال إحصالًيا عند مستوى    447 .0)من االمتنان وبمغت قيمتو  

(  ويتضح 1  10  وىو دال إحصالًيا عند مستوى   406 .0)النفسو وبمغت قيمتو  المال 
 .0)112 كذلك أن االمتنان يؤثر ت ثيًرا مبا ًرا دااًل عمل رأس المال النفسو وبمغت قيمتو  

  كما يتضح أن رأس المال النفسو يؤثر ت ثيًرا  ( 1  10 وىو دال إحصالًيا عند مستوى  
  10وىو دال إحصالًيا عند مستوى    673 .0)اليناا الذاتو بمغت قيمتو   مبا ًرا دااًل عمل

 وُيمكن تفسير ت ثير جودة حياة العمل عمل االمتنان ورأس المال النفسو فو ضوا أن(  1
ال عور بجودة حياة العمل يحفز لدى المعمم ال عور باالمتنان نحو الكثير من األمور فو 

مادية وغير  والتقدير لما حصل عميو  فو عممو من فوالدحياتو  فيجعمو ي عر بالسرور 
ما مر بو من مواق  جيدة  وحتل المواق  السيلة فإنو ينظر إلييا باعتبارىا مواق  و  مادية 

عمل تفاؤل المعمم ومرونتو فو مواجية المواق  إيجاًبا اكتسب منيا  برات  مما يؤثر 
ن األمل أالم تمفة  كما يمكن تفسير ت ثير االمتنان عمل رأس المال النفسو فو ضوا 

السرور واالرتياح التو تنتابو عند و  التقدير ن بحالةووالتفاؤل لدى المعمم وكفااتو يت ثر 
 متنان.  وىو ما ُيعر  باال اآل رينحصولو عمل مكاسب أو  دمات من 
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 حياة العمل المدركة عمل  لجودةنتالت الت ثير غير المبا ر ( 35ويوضح جدول  
المعممين عينة لدى  اليناا الذاتو من  بلل  رأس المال النفسو واالمتنان كمتغيرين وسيطين

 .البحث
 (46خذٚي )

 خالي سأط اٌّاي إٌفغٟإٌٙاء اٌزاتٟ ِٓ  ح١اج اٌؼًّ اٌّذسوح ػٍٝ  ٌدٛدجّثاشش غ١ش اٌتأث١ش ٔتائح اٌ

 ( 300اٌّؼ١ٍّٓ ػ١ٕح اٌثحث )ْ=ٌذٜ  ٚاالِتٕاْ وّتغ١ش٠ٓ ٚع١ط١ٓ

ش  غ١ش ١اٌتأث اٌتأث١شاخ غ١ش اٌّثاششج ِٓ خالي اٌّتغ١ش٠ٓ اٌٛع١ط١ٓ

 اٌّثاشش

ِغتٜٛ 

 اٌذالٌح

خٛدج ح١اج اٌؼًّ ػٍٝ سأط اٌّاي إٌفغٝ ِٓ خالي  تأث١ش

 االِتٕاْ

.134 .005 

تأث١ش خٛدج ح١اج اٌؼًّ ػٍٝ إٌٙاء اٌزاتٝ ِٓ خالي سأط اٌّاي 

 إٌفغٝ

.159 .005 

دال إحصددالًيا لجددودة حيدداة العمددل  مبا ددرغيددر تدد ثير ( وجددود 35 يتضددح مددن الجدددول 
غيددر  تدد ثيرو  ( 134 .0  رأس المددال النفسددو مددن  ددبلل االمتنددان بمغددت قيمتددوعمددل المدركددة 

العمل عمل اليناا الذاتو من  بلل رأس المال النفسدو  بمغدت لجودة حياة  مبا ر دال إحصالًيا
 ىدذه وُيمكدن تفسدير   05 .0)وىذان الت ثيران داالن إحصدالًيا عندد مسدتوى   (0.159  قيمتو

  مما يسيم فدو زيدادة رصديد رأس المال النفسويؤثر إيجاًبا عمل  االمتنان النتيجة فو ضوا أن
إدراك ساسددًيا وايجابًيددا فددو أدورًا  ان مًعددايؤديددف النفسددية لديددو الفددرد النفسددو ومددن مكددامن القددوة 

 دعوره تمدك المتغيدرات النفسدية االيجابيدة مًعدا فتدؤثر عمدل  وتدنعكس  المعمم لجدودة حيداة العمدل
اليندداا الددذاتو  فاالمتنددان يسدديم بايجابيددة فددو  تفاعبلتددو االجتماعيددة ممددا يسدديل لددو الحصددول ب

مددن رصدديده  فددو رأس المددال النفسددو  كمددا يضددي  انفعددال  عمددل الدددعم االجتمدداعو ممددا يزيددد
ايجابو يسيم فو تفاؤل المعمم وسعادتو وي حذ كفااتو  كما أن مكونات رأس المال من كفدااة 
ذاتيددة وتفدداؤل وأمددل ومرونددة تسدداعده فددو تعاممددو مدد، ضددغوط عممددو وحياتددو بايجابيددة  وفددو 

مما يسيم فو إدراكو لجدودة حيداة ىدافو تفاعبلتو االجتماعية  وفو سعيو ومثابرتو فو تحقيق أ
تندتت مدن   ة  فاليناا الدذاتو حالدو ولديس سدميجاًبا عمل  عوره باليناا الذاتوإ مما يؤثر العمل

م، بيلتو المحيطة  ويتضح مما سبق أندو يمكدن نمذجدة اإليجابية  تفاعل بعض  صالص الفرد
اا الدذاتل كمتغيدر تداب، مدن  دبلل العبلقة بين جودة الحياة الوظيفيدة كمتغيدر مسدتقل عمدل اليند

رأس المال النفسو واالمتنان كمتغيرين وسيطين  وىذا يعنل تحقق صحة الفرض  ومن ثدم فقدد 
 .لتاس،تم قبول الفرض ا
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 :واملكرتحاتتو يات ال
فو ضوا ما أسفر عنو البحث من نتالت يمكن ال روج بمجموعة من التوصيات 

 والمقترحات عمل النحو التالو 
تضمين مقررات عمم النفس والصحة النفسية فو الجامعات موضوعات عمم النفس  -0

ا من دور فو ال عور باليناا ومواجية مواالمتنان  لما ليالنفسو االيجابو كرأس المال 
 الضغوط النفسية.

تنمية رأس  أولياا األمور والقالمين عمل ت طيط المناىت الدراسية ألىمية انتباهتوجيو  -1
المال النفسو واالمتنان لدى األطفال والمراىقين ألىميتيما فو توافقيم و عورىم 

  بالسعادة.
معممو التعميم العام ومعممو التربية ال اصة فو رأس المال  بين مقارنةإجراا دراسة  -2

 النفسو.
ومعممو ذوي  دى معممو التعميم العامللتنمية رأس المال النفسو  ةبرامت إر ادي تقديم -3

 .االحتياجات ال اصة
لدى  قالم عمل االمتنان ل فض االكتلابامت إر ادي نبر  عن فاعمية راا دراسةإج -4

 .ال باب
 .لدى المعممين االغتراب الوظيفوو  جودة حياة العملإجراا دراسة عن العبلقة بين  -5
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 املزاجا:

 أواًل: املزاجا العزبية:

 ي(. حدددل ادح)ددد    ا با هددد  ا دص ددد   اد ة ددد3122ة ددددح خ)دددح  أحمدددح محمدددح خادددح ادةددد د    ددد ح   -
 .47-26، 3، ع :4، ادك )ت، مج مجمة العموم االجتماعية اسبقالد  خن ادحافع)ة. 

. ب جمددة حسدد)ن ح ددمت، قيدداس الصددحة   عددرض لمقدداييس جددودة الحيدداة(. 3119آن ادد د) ج   -
 ادق ه  : مجم خة اد )ل ادع ا)ة.

 أثدد ع خلددد   ي(. االحبدد ا  اددد  ) 3129 خدد م  خاددح اد هدد ل ادسدد ا      ب ف)دد  م ددلس ادسدد ا    -
، مجمددة اآلداب .ه)ئددة مسب دد    مدد   ادعدد م مددن  جصددة   دد هم يدددحا ادعدد مل)ن فدد ي أس ادمدد ل اد  سدد
 .:8-47، 9ع اد)من،ج معة  م  ، 

. والصددحة النفسددية االيجددابوالسددعادة بددين عمددم الددنفس (. 3117  يحسددن خاددح اد بدد ج اد  جدد   -
 م  : حا  ا ص  مؤسسة اإلةالص دلها خة  اد   . 

ادم حلدة اسس سد)ة امح ف د ت  يددحا معلمد اد  ) )دةح)د   ادجد ح  (. 3126حس   فؤاح ادححح ج   -
 ،  ز .اإلسالم)ة، ادج معة  رسالة ماجستير ز   خالقبص  امسب ا أحائصم. 

منظمدددات األعمدددال  فدددل (QWL  وظيفيدددةحيددداة الالجدددودة (. 3119سددد)ح محمدددح جددد ح ادددد ل   -
 .ي. م  : حا  اد ك  ادع االعصرية

(. ادة ددد ئص 3129  ا)دددل خادددح اد بددد ج حددد ف   م ددد  خادددح ادمددد عم خلددد    يسددد)ح محمدددح  ددداح -
، ج معددة خدد)ن والنفسدد اإلر ددادمجمددة . يادسدد)ك مب )ة دمق)دد س اد ف هددة اد  سدد)ة دددحا اد ددا ل ادجدد مع

 .296-242، 67   ح، ع  مس، م كز اإل

ددحا  اد  ) )دةح)د   ادجد ح  (. اد ض  خن 3113ض ان ح ف   أحمح محمح ا قع ن  خاح ادحك)م    -
السدداب، لكميددة التربيددة  جامعددة  والمددؤتمر العممدداجمص  )ددة م دد  ادع ا)ددة.  يادبعلدد)م ادثدد     يمعلمدد
 طنطا.

ادمج ل  يف   ) )ةح)   ادادج ح  (. فلس ة إحا   3126خاح ادك )م ان ة دح  ما  ك ا  ح ص   -
-228(، 31، ج معة ق  حا م ا ج، ادجزائ ، ع  مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية. يادمص 
23:. 
. خمد ن: الصحة النفسية وعبلقتيا بدالتكي  والتوافدق(. :311خه  اهلل ادة دحا  حالل ادعلم    -

 حا  اد     دل     ادب ز)ع.
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(. االمب  ن  ادسع ح   جد ح  ادح)د   ددحا هلادة 3126،  ف) ل ةل)ل اد ا)ع  ك كل ) سف خا ا   -
، كل)دددة ادب ا)دددة، ج معدددة اد) مددد ك، رسدددالة ماجسدددتيرج معدددة اد) مددد ك فدددي ضددد   اعددد  ادمب )ددد ات. 

 اس حن.

 ادسدددع ح  خلدد  جددد ح  ح)ددد    ي(. أثددد  ب  خدددل كددل مدددن اددد ك   اد  حددد3127محمددح  دددعا ن محمددح   -
التربيددة وعمددم  ودراسددات عربيددة فددما )ق)ددة. إادب ا)ددة ادة  ددة: ح اسددة  يمددادعمددل دددحا خ) ددة مددن معل

 .4:9 – 436، :7،  ااهة ادب ا ))ن ادع ل، ادسع ح)ة، ع النفس

. خمددد ن: إثددد ا  وإدارة المدددوارد الب دددرية مدددد ل اسدددتراتجيو تكدددامم(. :311مؤ)دددح سدددع)ح ادسددد دم   -
 دلب ز)ع  اد   .

(. ادع دف اسسد ا  أثد ع خلد  كدل مدن 3123)م اد د  اج    أاد  ادمجدح إاد اه ي  )ف محمدح ادح اد -
التربيدة وعمدم الدنفس   ودراسدات عربيدة فد ادعح ا )ة ددحا اسا د   ا دمح) دة ادم د   .  يادص    اد ة 

 .669-624(، 3(، ج  35، ع  السعودية

سسدددد ت ادحك م)ددددة ؤ ادم يفدددد اد  ) )ددددةح)دددد   ادجدددد ح  (.  اقددددع 3127اد دددد ه    خاددددح اددددد حمن  صدددد ح -
 ، ج معة اسق  ،  ز .رسالة ماجستير خالقبص  اأةالق) ت ادعمل. 

(. بق))م أث  ج ح  ح)   ادعمل خل  مم  س ت :312  ف اح  ادم   ح،  محم ح ح مح ادمقحاحي   -
، كل)ددة ادعلدد م ادب ا )ددة، ج معددة آل ادا)ددت، رسددالة ماجسددتيري ادمددحا س ادث   )ددة اح دددة ادك )ددت.  مددح)

 اس حن.

ادب ادؤ ا دسدع ح  ددحا هدالل  يدلبسد مس  االمب د ن فد ياد سدا اإلسدص م(. 3125سدع)ح حسدن   يه   -
 .295د  254(، 3  35، مجمة دراسات نفسية" .اال)ج ايادج معة "ح اسة ف  خلم اد  س 

(. ب م)دددة ادع ددد   ضددداه اد ضدددل ددددحا خ) دددة مدددن ادمددد اهق)ن اهدددي  3124  ه)ددد م  ددد ا   ددد ح  -
 .379-336، 3، ع 33، ج معة خ)ن  مس، مج البناتمجمة كمية ادبعلم. 

(.  أس ادمددد ل ادددد  س  خالقبددد  اددد الدبزام 3129 م ددد   م  ددد   أحمدددح  ي  د)دددح محمدددح أاددد  ادمعددد ه -
 .552-:51(، 3(، ج  4، ع  مجمة العموم التربويةادبعل)م ادع م.  يدحا معلم يادمص 
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