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 الملخص: 

ملكة وعالقته بجودة الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في مدينة الدمام في الم اإليجابياستهدفت هذه الدراسة مدى السلوك 

العربية السعودية، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي لكونه أكثر مالئمة للدراسة ، فهذا المنهج 

على تساؤالت محددة لها عالقة باألحداث الراهنة، ولتطبيق هذا المنهج تم  لإلجابةيعمل على تجهيز بيانات وفروض عينية 

مرضى الفشل الكلوي في المستشفى المركزي في مدينة الدمام، وتشكلت أداة الدراسة من خالل عدة اختيار عينة عشوائية من 

فقرة، ثم توصلت الدراسة إلى  71فقرة ، استبانة جودة الحياة والمكونة من  17المكونة من  اإليجابيمقاييس: استبانة السلوك 

، وأن الفرد استطاع التكيف اإليجابيستوى مناسب من السلوك عدة نتائج مهمة وهي: أن طلبة الكليات التقنية يتمتعوا بم

والتوافق االجتماعي رغم الظروف التي يعاني منها مريض الفشل الكلوي وبعض التحديات التي تعترضه لالندماج في 

توصلت اليه  لدى مرضى الفشل الكلوي يرتبط بمستوى جودة الحياة لديهم، وأما ما اإليجابيالمجتمع، ارتفاع مستوى السلوك 

الدراسة من توصيات : يجب عمل برامج مجتمعية تدعم مرضى الفشل الكلوي بشكل خاص في كافة المستشفيات لتقديم كافة 

ورشات عمل وندوات توعية حول مرض الفشل الكلوي والمرضى وتقديم المساعدات النفسية  إقامةسبل الرعاية لهم، ثم 

نفسيين مختصين في  أطباءأسماء  إدراجحياة المعيشية خاصة لمرضى الفشل الكلوي، والمادية لهم، العمل على رفع مستوى ال

 مرضى الفشل الكلوي لرفع الروح المعنوية لدى المرضى. أقسامالطب النفسي للعمل داخل 

 .، جودة الحياةاإليجابيالفشل الكلوي، السلوك  الكلمات المفتاحية:
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Positive Behavior and its Relationship to Quality of Life among Patients with Renal Failure in 

the City of Dammam 

 

Abstract: 

This study targeted the extent of positive behavior and its relationship to the quality of life of 

patients with renal failure in the city of Dammam in the Kingdom of Saudi Arabia. To apply this 

approach, a random sample of renal failure patients was selected in the Central Hospital in 

Dammam, and the study tool was formed through several measures: the positive behavior 

questionnaire consisting of 71 items, the quality of life questionnaire consisting of 17 items, then 

the study reached several results. Important: that students of technical colleges enjoy an 

appropriate level of positive behavior, and that the individual has been able to adapt and 

socialize despite the conditions experienced by the renal failure patient and some of the 

challenges facing him to integrate into society. The high level of positive behavior among 

patients with renal failure is related to their level of quality of life. As for the recommendations 

of the study: it is necessary to work community programs to support patients with renal failure in 

particular in all hospitals to provide all means of care Then, organizing workshops and 

awareness seminars about renal failure and patients, providing psychological and material 

assistance to them, working to raise the standard of living, especially for patients with renal 

failure, including the names of psychiatrists specialized in psychiatry to work within the 

departments of renal failure patients to raise the morale of patients . 

Keywords: kidney failure, positive behavior, quality of life. 

 

 مقدمة:

يشهد عصرنا الحالي العديد من التغييرات المتسارعة والمتالحقة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية      

لتكيف الذي يتماشى ومتطلبات ذلك التغير. وتختلف درجة التكيف من مجتمع وغيرها، الشيء الذي يفرض على أفراد المجتمع ا

 إلى آخر ومن فرد آلخر وفقاً لتوافر احتياجات الحياة الالزمة لقضاء شؤون الحياة األساسية، والدعم االجتماعي لآلخرين.



 
 

  

 

 

، وأدى إلى تطور تقنيات جديدة لفحص ومع تطور المجتمعات وتقدمها أدى ذلك إلى استمرار البحث في خصائصه اإلنسانية     

اآلثار الجانبية لألمراض المزمنة على نفسية المريض ومنها القلق، والتوتر واالكتئاب وانخفاض مستوى التكيف الناتج من 

 التفكير الالعقالني والتفكير بالموت،

وارتفاع ضغط الدم وأمراض  ومن هذه األمراض مرض الفشل الكلوي الذي له عدة أسباب منها مضاعفات مرض السكري 

 (2008الكلى المختلفة، )تايلور،

وما من شك في أن لألمراض المزمنة أبعاداً مختلفة ال يمكن فصل أحدها عن اآلخر، حيث تلعب األوضاع االجتماعية       

عديد من المشكالت واستقرارها دوراً مهماً في نجاح العالج أو عدمه، كما أن األمراض المزمنة في حد ذاتها قد تفرز ال

 (.8172ودرويش،  )أبوحمور االجتماعية التي من غير الممكن تجاهلها

ويعد مرض الفشل الكلوي من األمراض الخطيرة التي تؤثر على المنظومة العضوية والنفسية لإلنسان، كون أن هذا      

مع كثير من الوظائف الهامة في البناء العضوي  المرض له أبعاده السلبية على البناء النفسي لإلنسان، حيث يتقاطع هذا المرض

والنفسي للمريض، والتي قد تسبب له االضطرابات العضوية والنفسية الخطيرة، كما أن الـذهنيـات واالعتـقادات السـلبية عن 

 األلـم تـؤدي إلـى معـايشـة غير تكيفية، وتفـاقم األلم، والمـعاناة المـرتفعة، وإلـى إعـاقة أكبر. 

لي جميع الدول اهتماماً كبيراً بالصحة ومعالجة األمراض، لما لهذه الرعاية والخدمات منن تنيثير مباشنر علنى حيناة وتو

اإلنسان وصحته، خاصة أن الخارطة الصحية فني العنالم تغينرت بصنورة ملحوظنة، فغندت األمنراض المزمننة واحندة منن أبنرز 

على كاهل األفراد والمجتمعات باعتبارها أمراض تتطلب جهندا اقتصناديا األمراض انتشارا، وهذا من شينه أن يشكل عبئا كبيرا 

واجتماعيا ونفسيا. فمتابعة األمراض المزمنة والعمنل علنى التقلينل منن آثارهنا علنى المنريض تقنع فني المرتبنة األولنى فني قائمنة 

 (887، ص8181)آل مشافى،  .أولويات الرعاية الصحية األساسية

أساسية للجمينع مننذ القندم، إذ يسنعى كنل فنرد إلنى تحسنين مسنتوى حياتنه وزينادة جودتهنا، بكنل  وتعد جودة الحياة مطلباً 

مجاالتها، المادية وغير المادية، وترتبط جودة الحياة على الصعيد الفردي، بتقدير الفرد المسنتوى السنعادة التني يعيشنها، ودرجنة 

ط مسنتوى معيشنة الفنرد المادينة، إنمنا تنرتبط بتنوافر البيئنة المناسنبة تمتعه باالحتياجات المهمة لحياته، فجودة الحيناة ال تعكنس فقن

للفرد، وصحته البدنية والعقلية والنفسية، والتعليم والترفيه، وامنتالك وقنت الفنراو، والتمتنع بالعالقنات االجتماعينة، كمنا وتعكنس 

 (Sharma & Kaur, 2012)الفرق أو الفجوة بين آمال الفرد وتوقعاته مع تجربته المعاشة حالياً 

فقد أصبح معنى الحياة له أهمية متزايدة في البحوث التجريبية، وخاصة من حيث ارتباطه بالسعادة والرفاهية واألداء الوظيفي 

 (2019الفعال والعالج النفسي اإليجابي )العقاد،

( التعةر  Lucena et al 2017(  ;7102دراسةة لسسةي ا خروةرخ  وبرزت جهود عديدة للباحثين حنول جنودة الحيناة فهندفت 

عالقة جودة الحياة للمرأة المعنفة بالعنف األسري ضد المرأة في البرازيل، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلني،  على 

( سنة فيكثر من جواو البرازيلية، وكشفت النتائج وجود ارتبناط بنين العننف األسنري 72( امرأة بعمر )484بلغت عينة الدراسة )

 د المرأة على جودة الحياة لهؤالء المعنفات، بحيث أن ذلك العنف يسهم في الحد من جودة حياتهن.الموجه ض



 
 

  

 

 

استهدفت تلنك الدراسنة إلنى التعنرف علنى جنودة الحيناة وعالقتهنا بكنل منن السنلوك االجتمناعي ( دراسة 7102جرى معشي  أو 

 خدمت المنهج الوصفي التحليلي،واألمن النفسي لدى عينة من المراهقين، ولتحقيق أهداف الدراسة است

سالبة( بنين درجنات جنودة الحيناة -وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ وجود عالقة ارتباطية )موجبة  

والسلوك االجتماعي واألمن النفسي لدى عينة البحث من المنراهقين. وكنذلك إمكانينة التنبنؤ بالسنلوك االجتمناعي واألمنن النفسني 

 ن جودة الحياة. م

الكشف عن مستوى جودة الحياة ومستوى أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  (7170دراسة  المقبل:خاستهدفت 

والعالقة بينهما لدى النساء المعنفات، وقد استخدم المنهج الوصفي االرتباطي، أظهرت النتائج أن مستوى كل من جودة الحياة 

ة كان متوسطاً، أما فيما يتعلق بيبعاد مقياس جودة الحياة، فقد جاء البعد المعرفي في وأعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدم

المرتبة األولى كما كشفت النتائج وجود عالقة ارتباط سلبية دالة إحصائية بين جودة الحياة وأعراض اضطراب ضغوط ما بعد 

 الصدمة.

مسئولية االجتماعية بكل من: التوافق الوظيفي وجودة بهدف البحث الكشف عن عالقة ال( 7170جاءت دراسة البراق  كما

الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، تكون  أهدافالحياة لدى المعلمين بالتعليم العام في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق 

ودية، وتضمنت أدوات البحث: ( معلماً ومعلمة من معلمات التعليم العام بالمملكة العربية السع01مجتمع وعينة الدراسة من )

مقياس المسئولية االجتماعية ومقياس التوافق الوظيفي ومقياس جودة الحياة وأسفرت نتائج البحث عن وجود ارتباط دال بين 

المسئولية االجتماعية مع جودة الحياة ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين بالتعليم العام في 

 العربية السعودية مرتفعي ومنخفضي المسئولية االجتماعية في جودة الحياة . المملكة

وبهذا فإن مرضى الفشل الكلوي وما يعانون من مشكالت جسمية ونفسية وفي إطار التبادل العالئقي بين العوامل النفسية     

الجهاز العصبي فهنا تظهر الضرورة الملحة والجسمية، واالنعكاس الكبير على أجهزة الجسم المختلفة، والترابط بين الغدد و

 لدى مرضى الفشل الكلوي وما يحدثه من اثار نفسية لدى هؤالء المرضى. تحقيق جودة الحياةللبحث في آليات 

 والعقل البشري ال يقبل بالفراو فإما أن يمتلئ باألفكار اإليجابية أو األفكار السلبية وهذ بدوره يجعنل اإلنسنان يمنارس السنلوكيات

اإليجابية الناجحة في حياته المنبثقة من أفكار إيجابية مثل الثقة والشجاعة والقيام باألعمال اإلنتاجية وغيره أو بندوره يتمثنل لندى 

 اإلنسان السلوكيات السلبية الهدامة لإلنسان ومجتمعه.

فنرد دومناً علنى درب التقندم، فهني إشنعاع فإن السلوك اإليجابي مقومناً للنذات ومطنوراً للبيئنة والواقنع واإليجابينة هني منن تندفع ال

 (21: 8112خالق، دائم يجعل من الفرد اإلنسان مشروعاً ال يكتمل وهي تعني بناء اإلنسان وبناء الحياة.)راشد، 

( أن صميم اإلنسان هو اإليجابية وبدونها يكون الفرد عاقراً، ألن اإليجابية الخالقنة هني التني تكنون 01: 7827ويقول )مخيمر،  

ئماً حبلى بيجنحة إنجازات المستقبل، فاإليجابية والمستقبل عاشقان ليس ألحدهما أن يوجد بغينر اآلخنر ولنيس للحيناة أن تعنرف دا

 بغيرهما مجتمعين. االزدهار



 
 

  

 

 

( أن اإليجابية هي االضطالع بالمسؤولية، واتخاذ القرار، والمضي به وباآلخرين إن لزم األمنر إلنى 1: 7827ويقول )عبيد،     

يز التنفيذ، إشباعاً للحاجات في الواقع، وذلك فني مواجهنة المواقنف الجديندة، ودون إضنرار بناآلخرين واإليجابينة هني المروننة ح

 والمبادأة والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية والحيوية الدافعة والحرص والتروي والقيادة الديمقراطية واألصالة.

الكشف عن  ( حيث استهدفت7171دراسة  شلبي، ت حول السلوك اإليجابي منها وفي هذا الصدد أجريت العديد من الدراسا

العالقة بين السلوك اإليجابي والوجود النفسي الممتلئ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي، وقد 

السلوك اإليجابي قد تراوحت بين  أظهرت نتائج البحث األهمية النسبية الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات أبعاد

ووجد فروق دالة إحصائياً بين جميع أبعاد مقياس الوجود النفسي الممتلئ لمعلمي السباحة وجميع أبعاد %) 81: 12.87%)

 .مقياس السلوك اإليجابي لمعلمي السباحة والمقياس ككل، مما يدل على وجود ارتباط طردي

الكشف عنن طبيعنة واتجاهنات العالقنة بنين جنودة الحيناة والهوينة االجتماعينة ( 7101في حين استهدفت دراسة  سليم خاورخ ،

والسننلوك اإليجننابي لنندى عينننة مننن طننالب جامعننة دمنهننور والكشننف عننن اإلسننهام النسننبي لمتغيننري الهويننة االجتماعيننة والسننلوك 

على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصنلت االجتماعي اإليجابي في التنبؤ بجودة الحياة لدى طالب الجامعة، وقد اعتمدت الدراسة 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهنا: توجند عالقنة ارتباطينة موجبنة دالنة إحصنائياً بنين جنودة الحيناة والسنلوك اإليجنابي لندى 

 .يوجد نموذج بنائي للعالقة بين جودة الحياة والهوية االجتماعية والسلوك االجتماعي اإليجابي طالب الجامعة،

( دراسة هدفت الدراسنة إلنى تنمينة السنلوك االجتمناعي اإليجنابي لندى التالمينذ القنابلين للنتعلم منن ذوي 8181ت )الديب،وطرح 

اإلعاقة الفكرية، وذلك من خالل استخدام استراتيجيات التدريس العالجي، واسنتخدمت الباحثنة المننهج شنبة التجريبني، وأشنارت 

اسننتراتيجيات التنندريس العالجنني المسننتخدمة؛ ممننا يسننهم فنني تنميننة السننلوك االجتمنناعي  النتننائج إلننى فاعليننة البرنننامج القننائم علننى

 .اإليجابي لدى التالميذ القابلين للتعلم من ذوي اإلعاقة الفكرية

لهذا ما أحوج مرضى الفشل الكلوي للسلوك اإليجابي بحيث ينعكس ذلك على حياتهم اليومية وصوالً لتحقيق حياة كريمة تتصنف 

 .وعليه فيننا نبحث عن وجود عالقة بين السلوك اإليجابي وجودة الحياة، لدى مرضى الفشل الكلوي والرقي.بالجودة 

 مشكلة الدراسة ختساؤالتها:

إن مرض الفشل الكلوي من األمراض المزمنة التني لهنا تنيثيرات جسنمية عديندة وعنندما يصناب الفنرد السنليم بمنرض الفشنل     

شكالت النفسية التي تنعكس بفعل المنرض العضنوي ممنا ينؤثر علنى حياتنه االجتماعينة، وإنتاجيتنه الكلوي يتعرض للعديد من الم

 للعمل بشكل ملموس.

فالعالقة بين الجسم والنفس عالقة تيثير متبادل، فالنفس تؤثر على الجسم، والجسم يؤثر على النفس، فنال توجند صنحة للجسنم فني 

 معزل عن صحة النفس،

زل عن صحة الجسم، وهذه العالقة القوية بين النفس والجسم تجعل مـن الصـعب الفصنل بنين متطلبنات وال صحة الـنفس في مع 

 (.2000كل من الصحة النفسية والصحة الجسمية، فما ينمي الجسـم ينمـي النفس، وما يضعف الجسم يضعف النفس )كمال،



 
 

  

 

 

نفسية في تعيق من االندماج فني المجتمنع أو التعامنل  مشكالت يواجهونومع مشاكل الحياة وتعقيداتها فإن مرضى الفشل الكلوي 

 بطريقة اعتيادية.

ونظننراً ألن الفشننل الكلننوي بنوعيننه الحنناد والمننزمن أصننبح مننن األمننراض المنتشننرة والمهننددة للحينناة والصننحة والسننالمة النفسننية 

و اقتصنادية أو اجتماعينة أو سياسنية الكثير من الضغوط التي تجعل الفرد يقلق على حياته، سواء كانت صنحية أ والجسمية فهناك

أو بيئية وتؤثر على مسنتوى الصنحة النفسنية لندى األفنراد، كمنا تنؤثر درجنة ومندة اإلصنابة بنالمرض فني مسنتويات الرضنا عنن 

 2015). )طشطوش، الحياة لدى جميع األفراد المصابين باألمراض المزمنة والخطيرة بدرجات مختلفة

ض األفراد لإلصابة بالمرض يقلل من مستوى رضاهم عنن الحيناة، وخصوصناً لندى األفنراد ( أن تعر2012ويؤكد المجدالوي )

الذين يعملون، فيؤدي المرض إلى عدم قدرتهم على ممارسة حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي، وعدم قدرتهم علنى إشنباع حاجناتهم 

حبناط، والقلنق، وسنوء التوافنق، والينيس والنظنرة الجسمية واالقتصادية، األمر الذي يحرمهم العديد من الحاجنات، ويشنعرهم باإل

 .التشاؤمية نحو المستقبل، مما يجعلهم غير راضين عن حياتهم، وتظهر لديهم األعراض النفسجسمية

حينث أن مرضنى الفشنل الكلنوي المـنـزمن المقينـدين للعنالج بالغسنيل الكلنوي  يتولند Bayat.et.al) ،2012وهنذا مناذكره )      

يولوجية "عضوية " ومشاكل نفسـية مختلفـة ، حيث ينـؤثر هنـذا المنرض علنـى التنـرابط األسنـري لندى عوائنـل لديهم مشاكل فسـ

 المرضى.

 وبناًء على ذلك فقد تحددت تساؤالت الدراسة الحالية فيما يلي:

 الدمام؟مدي ة خجسدة الحياة لدى مرضى الفشل الكلسي في  اإليجابيهل ه اك عالقة بين السلسك -

 الفرعية نجملها فيما يلي: األسئلةعن التساؤل الرئيسي عدد من وينبثق 

 ؟الدماممدينة لدى مرضى الفشل الكلوي في  اإليجابيما مستوى السلوك  .7

 ؟الدماممدينة ما مستوى جودة الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في  .8

لحياة لدى مرضى الفشل الكلوي فني ومستوى جودة ا اإليجابيبين مستوى السلوك  إحصائياتوجد عالقة ارتباط دالة هل  .2

 الدمام؟مدينة 

 أهدا  الدراسة:

 التحقق من وجود عالقة بين السلوك اإليجابي وجودة الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي.

 فيما يلي: وتمثلت األهداف الفرعية

 .مدينة الدماملدى مرضى الفشل الكلوي في  اإليجابيالكشف عن مستوى السلوك  -



 
 

  

 

 

 .مدينة الدمامالحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في  تحديد مستوى جودة -

ومسننتوى جننودة الحينناة لنندى  اإليجننابيبننين مسننتوى السننلوك  إحصننائياتوجنند عالقننة ارتبنناط دالننة الكشننف عمننا إذا كانننت  -

 .الدماممدينة مرضى الفشل الكلوي في 

 أهمية الدراسة:

 تتجسد أهمية هذه الدراسة في المجالين التاليين:

 ة:األهمية ال ظري -0

تنبع أهمينة الدراسنة منن أنهنا منن الدراسنات الهامنة والننادرة التني تنظنر إلنى السنلوك اإليجنابي وجنودة الحيناة علنى أسناس أنهمنا  -

 بشكل خاص كما أنهما قد يكمالن بعضهما البعض. ولمرضى الفشل الكلويعنصران مهمان في حياتنا اليومية بشكل عام 

 (.وجودة الحياةوالعربية في موضوعي الدراسة )السلوك اإليجابي  سعوديةال تعتبر هذه الدراسة إضافة نظرية للمكتبة -

أمس الحاجة لتلقني  لحاجة المجتمع الذي ال يخلو من مرضى الفشل الكلوي بيعداد ليست قليلة وفي هذه الدراسة استجابة تعد -

 واالجتماعي. خدمات دائمة ومنظمة في مجاالت الدعم النفسي

 األهمية التطبيقية: -7

المختصنين علنى معرفنة آلينات يسناعد  وهذا مما جودة الحياةتقدم الدراسة معلومات عن مدى توفر السلوك اإليجابي ومستوى قد  -

 الكلوي.التعامل مع مرضى الفشل 

 قد تفيد الدراسة الباحثين والمؤسسات الخاصة المهتمة في موضوعات الدراسة وطلبة الدراسات -

 حدخد الدراسة: 

 عية الحدخد المسضس أخال:

 –الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي  بجودةوعالقته  اإليجابي )السلوكتتمثل الحدود الموضوعية للدراسة في تناولها لموضوع 

 الدمام(مدينة في 

 الحدخد المكانية  ثانيا:

 المركزي.مستشفى الوحدات غسيل الكلى في 

 الحدخد الزمانية  ثالثا:

 م8187 -م 8181ه /7448 -هـ 7447العام

 الحدخد البشرية  بعا:را

 تطبق الدراسة الحالية على مرضى الفشل الكلوي ذكور وإناث.

 

 



 
 

  

 

 

 إجراءات البحث:

 م هج البحث: 

استخدم الباحث المنهج الوصفي كونه المالئم لهذه الدراسة حيث أن هذا المنهج يبحث عن الحاضر، ويهدف إلى تجهينز 

اؤالت محنددة بدقنة تتعلنق بنالظواهر الحالينة، واألحنداث الراهننة التني يمكنن بيانات إلثبات فروض معينة تمهيداً لإلجابنة عنن تسن

 (34: 7117 األغا، جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث، وذلك باستخدام أدوات مناسبة 

 مجتمع الدراسة: 

 بالمملكة العربية السعودية.مدينة الدمام تكون مجتمع البحث من جميع مرضى الفشل الكلوي في 

 ي ة الدراسة:ع

  مدينة الدمام في المركزي مستشفى التم اختيار عينة عشوائية من مرضى الفشل الكلوي في 

 

 ال ظري  اإلطار

 المبحث األخل: جسدة الحياة.

 مفهسم جسدة الحياة 

مباشنر بمندى تمتنع يعتبر مفهوم جنودة الحيناة منن المفناهيم الهامنة فني الدراسنات التربوينة والنفسنية واإلنسنانية، الرتباطنه بشنكل 

األفراد في الصحة النفسية والعقلية، وما ينطوي عليه من مؤشرات تدل علنى شنعور األفنراد باألمنل والتفناؤل والنظنرة اإليجابينة 

للحياة، بحيث يعيش األفراد حياة مفعمة بالنشاط والحيوية والتقبل واالحترام واالستقالل المعرفي، وهذا منا يننعكس علنى مختلنف 

 (822. ص 8187الهاشمي،) .وغيرهالحياتية لألفراد االجتماعية والمهنية واألسرية الجوانب ا

فقد عرفت جودة الحياة بينها شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة ورقي الخدمات التي 

 ن إدارة الوقت واالستفادة منه، تقدم له في المجاالت الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفسية، مع حس

فجودة الحياة من وجهة نظرهما تتمثل في درجة رقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، وإدراك 

تقدم له هؤالء األفراد القدرة الخدمات التي تقدم لهم على إشباع حاجاتهم المختلفة، وال يمكن أن يدرك الفرد جودة الخدمات التي 

 .(82، ص 8171معهم. )منسي، كاظم،  بمعزل عن األفراد الذين يتفاعل

( جنودة الحيناة: بينهنا مسنتوى تلبينة االحتياجنات البشنرية للفنرد، ومندى Costanza et al، 8111وعنرف كوسنتانزا وآخنرون )

 رضاه أو عدم رضاه عن مختلف مجاالت حياته. 

وإمكاناته وقدرتنه علنى تحقينق أهدافنه، فني ظنل مجموعنة الظنروف المادينة والقيمينة  كما وعرفت بينها: درجة إدراك الفرد لذاته

السننائدة فننني مجتمعنننه، ودرجنننة رضننناه وسنننعادته عنننن ذاتنننه ومحيطنننه. ومسنننتوى سنننالمة صنننحته النفسنننية والجسنننمية والمعرفينننة 

 (72، ص8187واالجتماعية. )المقبل، والشقران،



 
 

  

 

 

عور الفرد( بجودة معيشته وإحساسه بالرضا أو عدم الرضا عن شتى جوانب وعرفتها أمل الشنفري" بينها: إحساس الفرد )ش

م، ص 8112الحياة ويترتب على ذلك إحساسه أو عدم إحساسه بالرضا عن حياته وإحساسه إما بالسعادة أو الشقاء" )الشنقري، 

787.) 

 أبعاد جسدة الحياة:

لجوانب، فكل منا ينظر إلى جودة حياته من زاوية أو مجال أو عدة إن مفهوم جودة حياة الفرد هو مفهوم متعدد األبعاد ومتعدد ا

مجاالت، وهو مفهوم نسبي لدى الشخص ذاته، وفقا للمراحل العمرية والمواقف التي يعيشها الفرد ويتعايش معها، حيث ارتبط 

لبية إشباعها، حينها تمثل هذه الحاجات هذا المفهوم بحاجات الفرد النفسية واالجتماعية والروحية والبدنية والعقلية، ومن ثم يتم ت

 ومقومات جودة حياة الفرد، فجودة الحياة مفهوم متعدد األبعاد يقوم على: إشباعها

 االتجاه التفاؤلي والشعور بالسعادة. -أ

 مفهوم الذات اإليجابي. -ب

 (7112.ص 8187الشعور بعدم اإلنجاز في الحياة. )البراق، -ج

 أ  ه اك أربعة أبعاد رئيسية لجسدة الحياة هي: Diener  &myersبي ما يرى مايزرخدي ز 

 esteem - selfتقدير الذات  -7

 Personal controlالضغط الذاتي  -8

  Optimismالتفاؤل  -2

 (  Extraversion          Rahtz .2000. p10-19)  &Diener اإلنبساط -4

 خهي:( أبعاد أورى لجسدة الحياة 0122.ص 7170خيحدد  البراق،

 السعادة: وهي مقدار ما يشعر به الفرد من سعادة، وشعوره بالرضا عن ظروفه الحياتية. -7

 االستقرار النفسي: ويتمثل في الرضا عن النفس والشعور بالتفاؤل تجاه المستقبل. -8

 التقدير االجتماعي: يتمثل في ثقة الفرد في قدراته واإلعجاب تجاه سلوكه االجتماعي. -2

 ة: تعبير عن رضا الفرد وقناعه بما وصل إليه واقتناعه بمستوى معيشته.القناع -4

 الطمينينة: وهي تعبر عن استقرار الحالة االنفعالية وتقبل نقد اآلخرين.-0

 المبحث الثاني: السلسك اإليجابي.

ولنه معنان وأهنداف أخالقينة، يساعد السلوك االجتماعي على تنظيم العالقات بين النناس، فهنو سنلوك التنيلف والتنوادد والتعناون، 

يسعى من خالله الشخص إلى تحقيق التوافق مع الجماعة والحصول على تقديرها، وهو سلوك مكتسب يتعلمه الفنرد منن تجربتنه 

السننابقة، ويتنننوع هننذا السننلوك بحسننب تنننوع حاجننات الفننرد والمواقننف التنني تواجهننه، والننناس الننذين يتفاعننل معهننم وكننذلك سننلوك 

هو السلوك الذي يوجه الشنخص نحنو األخنرين ألجنل االتصنال بهنم، والتنيثير علنيهم بحسنب تجاربنه وخبراتنه األخرين تجاهه، و

 (284، ص8181ووفقا لحاجاته. )الديب،

 

 



 
 

  

 

 

 مفهسم السلسك اإليجابي:

 , Cherry) برز مصطلح السلوك اإليجابي في السبعينيات من القرن الماضي كمصطلح مضاد لمفهوم السلوك المعادي للمجتمع

2018 ) ( antisocial behavior واختلفننت الصننيغة التعبيرينة لننه بنناللغتين العربيننة واالنجليزينة؛ حيننث تراوحننت تسننميته ،)

أمننا باللغننة العربيننة فسننمي بسننلوك المعاضنندة  positive social behaviorو  prosocial behaviorباإلنجليزيننة مننا بننين 

 (.80، ص8172إليثاري )بكير، االجتماعية، أو السلوك الخيري أو الغيري أو ا

 األخنر( ويقصند بنه السنلوكيات التني توجنه نحنو الشنخص Wispeالنى ويسنبي ) اإليجنابيحيث يعود تسنمية المصنطلح بالسنلوك 

( Underwood 1982 ,Moorلنذلك الشنخص، كمنا يعرفنه آنندروود ومنور) &  اإليجابينة اإلفنادةبقصد المساعدة في استمرار 

 فرد من سلوكيات يهدف من خاللها تحقيق مكاسب لآلخرين أكثر من نفسه.أنه مجموع ما يصدر عن ال

بعض المحكات المهمنة لهنذا السنلوك االجتمناعي وهني أن يكنون تطوعيناً، دون ترقنب أو  (77، ص8178)أبو شمالة، و دكرت 

 مكافية أو تعزيز، بل قد يستلزم أحيانا تضحيات مادية أو معنوية. 

اإليجابي بينه: "السلوك الذي يلقى التقدير في مجتمع ويتمثل في مساعدة اآلخرين التدخل إلنقناذ ( السلوك 8171وتعرف )كمال، 

(، أمنا شنقورة 722: 8171تؤدي اختيارية ودون فرض خارجي. )كمنال ، وهذه السلوكيات اآلخرين، والتعاون معحياة شخص، 

عادات وتقاليد وقيم المجتمع التي يعيش فيه، واندماجنه فينه  " السلوك المنضبط والمقبول والسوي والمتطابق للفرد مع فعرفه بينه

 (.72. ص8174من خالل الجانب النفسي والجانب العملي التطبيقي والجانب االجتماعي" )شقوررة، 

 .p3وقد تم تعريفه أيضا بينه أحد أشكال السلوك التطوعي التي تهدف إلى مساعدة أو إفادة فرد أخر أو مجموعنة منن األفنراد" )

Eisenberg and Mussen 1989 ويعرف أيضاً بينه: سنلوك يؤدينه فنرد أو جماعنة بهندف تحقينق الفائندة أو النفنع لآلخنرين ،)

دون انتظار مكافية خارجية، وقد يتطور هنذا السنلوك حسنب الموقنف إلنى إيثنار مصنلحة اآلخنرين علنى مصنلحة الفنرد ذاتنه، بنل 

 (،122،ص8187األمر. )عبدالاله،التضحية من أجل تحقيق هذا النفع لهم إذا لزم 

ويعرف السلوك االجتماعي اإليجنابي بيننه سنلوك يجند الفنرد فني نفسنه دافعنة للقينام بنه المصنلحة نفنع اآلخنرين مادينة أو معنوينة  

ة. ويتخذ أشكاال متعددة مثل: المشاركة، ونجدة اآلخرين، التعاون، التعناطف، التسنامح، اإليثنار، اإلحسناس بالمسنئولية االجتماعين

 (284، ص8181)الديب،

 ( 74-72. ص8174)شقورة،  وصائص يجب أ  يتصف بها اإلنسا  اإليجابي كما ذكرها

إن السلوك اإليجابي يمنح صاحبه عدة خصائص ليميزه عن غيره في الوسنط المعيشني النذي يوجند فينه، فنإن خصنائص اإلنسنان 

 اإليجابي تتلخص في عدة نقاط وهي:

 لفرص المناسبة للتغيير. اإليجابيون يبحثون عن ا -7

 عالية تساعدهم على تغيير وتوجيه األهداف. إنجازاإليجابيون لديهم دافعية  -8

 اإليجابيون يستبقون األحداث ويستنطقونها، وبذلك يتفادون المشاكل قبل وقوعها. -2

 اإليجابيون مجددون ومجودون يفعلون األشياء بطرق مختلفة وليس نسخا للواقع. -4

 بيون مثابرون على العمل رغم صعوبته ولكن شريطة أال يكونوا متصلبين وجامدين. اإليجا-0

 اإليجابيون لديهم حب المخاطرة المحسوبة.  -2



 
 

  

 

 

 :اإلسالميةسمات السلسك اإليجابي من م ظسر التربية 

" والعبنادات التني شنرعها هللا  لقد حدد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغاية من بعثنه بقولنه :" إنمنا بعثنت ألتمنم مكنارم األخنالق

سبحانه وتعالي منن صنالة وصنوم وزكناة وحنج تهندف إلنى االبتعناد عنن الفحشناء والمنكنر والرذائنل ، وتهنذيب النفنوس وتطهينر 

فيما ذكر عن رب العزة في القران الكريم وما ورد عن رسول هللا صنلى هللا  اإلسالميالقلوب من القول والعمل، ولقد حدد الدين 

ِ لِْننَت  ﴿وسلم: وسلم سلوك الفرد في المجتمع اإلسالمي فيقول هللا تعالي موجها كالمه للنبي صلى هللا عليه عليه  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاه

وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم  ِ إِنه فِنلَهُْم َولَْو ُكْنَت فَظ ًا َغلِيظَ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ نْل َعلَنى هللاه ي اأْلَْمنِر فَنإَِذا َعَزْمنَت فَتََوكه

لِينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ اإليجابي منن خنالل توجينه العناينة إلنى العديند منن األسنس تحدد هذه اآلية معالم السلوك ، 708آل عمران: ]﴾  هللاه

قندرة، المشناورة فني األمنر، التصنميم والعنزم، والتوكنل علنى هللا اإلنسانية التي تتمثل في الرقة واللين في المعاملة، العفو عند الم

مبناد  أساسنية للسنلوك  وأوردعند اتخاذ القرارات، فاإلسالم صاحب فلسفة شناملة ودسنتور صنالح للحيناة فني كنل زمنان ومكنان 

سنالمة الصندر  -لحنديث آداب ا - اإلخنالصاألماننة و  -الصفح واألنناة وتنرك الغضنب  -الوفاء  -اإليجابي  وهي: )حسن الخلق 

الرقابنة  -التوكنل  -الشنكر  -التواضنع  -اسنتغالل الوقنت  -الرحمنة  -العزة وعدم الكبريناء  -الصبر  -الحياء  -القوة  -من الحسد 

 (88: 8118الذاتية(. )الصعيدي ،

 معايير السلسك اإليجابي:

لخبرات سابقة للفرد، لذا فان عملية الحكم عليه وتقييمه وتقويمه عملية ليست سنهلة او  وهو تراكميتصف السلوك البشري بالتعقد 

بسيطة، فالسلوك اإليجابي يجب أن يكون مقبوالً اجتماعياً متناسقاً مع الواقع ولكني يصنل إلنى مسنتوى اإليجابينة يجنب أن تتنوافر 

 (84: 8112و العمرين ،فيه شروط ومعايير معينة ومن هذه المعايير ما يمكن توضيحه: )أب

 . العالقة الصحية مع الذات من خالل أبعاد وهي: فهم الذات وتقبل الذات وتطوير الذات. 7 

 الفاعلية: سلوك موجه نحو حل المشكالت والتغلب على الضغوط بالمواجهة المباشرة.  -8

 . الكفاءة: يستخدم طاقاته بكفاءة، واقعي يعرف األهداف التي ال يمكن بلوغها -2

 المرونة والقدرة على التكيف والتوافق مع ظروف الحياة.  -4

 والتجارب الماضية. القدرة على االستفادة من الخبرة -0

 تتميز عالقته االجتماعية وتفاعالته بالعمق واالقتراب واالستقالل في الوقت ذاته. -2

 . الفعلية إمكانياته أساسيتعامل مع حقائق الواقع ويحدد أهدافه على  -1

 الشعور باألمن والطمينينة بصفة عامة.  -2

 التوجيه الصحيح، ووضع الحلول.  -8

 االستقاللية فهو يعي حدود حريته ويدرك مسؤولياته ويقدم على تحملها. -71

 التناسب وعدم المبالغة في المجال االنفعالي فيعبر عنها بقدر مناسب.  -77

بنذلها الفنرد لمواجهنة متطلباتنه، فلدينه عندد منن الحاجنات التني تندفع بنه إلنى سنلوك ويعبر السلوك اإليجابي عن المحاوالت التي ي

 يجلب له والثناء وله حوافز ودوافع.

 



 
 

  

 

 

 دخافع خحسافز السلسك اإليجابي:

االهتمام الشخصي: فهناك استعداد لتكوين شعور داخلي باإلحسناس بمحنن وأزمنات الغينر وبالتنالي يتكنون لندى الفنرد الحنافز  -7

 بالسلوك اإليجابي.للقيام 

التكيف االجتماعي: فالسلوك اإليجابي يعتبر وظيفة دفاعية ذاتية حيث يعبر عن رفضه لمشاهدة الفرد لنفسه في صورة سنلبية  -8

 واهتمامه بمن حوله.

 فهم العالم االجتماعي : حيث يحقق السلوك االجتماعي وظيفة معرفية يتيح للفرد فرضة فهم -2

 (.724: 8171، االجتماعية. )كمالسة المهارات العالم من حوله وممار

 ال ظريات المفسرة للسلسك اإليجابي

 كما يلي: (7101 أبس شمالة،  ه اك عدد من ال ظريات المفسرة للسلسك اإليجابي اجملتها

 نظرية التحليل ال فسي: -0

ا(، وكنل نظنام منن هنذه األنظمنة لنه خصائصنه األننا العلين األننا، الهنو،تقسيم هذه النظرية الشخصية إلى ثالث نظم أساسية وهي )

ومكوناته ومبادئه التي يعمل وفقا لها، باإلضافة اآللينات دفاعينة خاصنة بكنل نظنام علنى حندة لنيحفظ بهنا كياننه، وينرى رواد هنذا 

نشننيت  تضنناربت هننذه النننظم فيمننا بينهننا إذااالتجنناه أن السننلوك مننا هننو إال محصننلة لتفاعننل هننذه األنظمننة الننثالث مجتمعننة، بحيننث 

 توافقت نشيت شخصية تتسم باالتزان والفاعلية اإليجابية.  وإذاشخصية مختلة نفسية واجتماعية، 

 ال ظرية اإلنسانية : -7

ترى هذه النظرية أن اإلنسان مخلوق خير بفطرته، ولديه قدرات كامنة وخالقة، وتتحدد معالم شخصيته وسلوكه منن نظرتنه إلنى 

لثقافة المحيطة بالفرد تلعب دوراً هاما في تفاعله منع اآلخنرين، فهنو يسنعى لتحقينق ذاتنه االجتماعينة العالم المحيط به، لذلك فإن ا

 من خالل فعل الخير.

 ال ظرية االجتماعية: -4

يرى أنصار هذه النظرية أن السلوك اإلنساني حصيلة جامعة ما بين الموروث جينياً، والمكتسنب بيئني، حينث ينتعلم الفنرد الكثينر 

 اط السلوكية من البيئة االجتماعية المحيطة.من األنم

 نظرية المعايير االجتماعية: -3

يسمى اإلطار المرجعي للسلوك في مجتمع ما، والذي يمثل السلوكيات المقبولة في هذا المجتمع، والتي القني توقعنات أفنراده فني 

ايير االجتماعية يكتسبها الفرد مننذ مراحنل التنشنئة االستجابة لموقف معين؛ المعايير االجتماعية، حيث ترى هذه النظرية أن المع

 االجتماعية المبكرة داخل األسرة، وبالتالي تتباين سلوكيات األفرد وفقاً لتباين طريقة اكتسابه لهذه المعايير.

جينيناً  ويرى الباحث أن اكتساب السلوك اإليجابي ال يعتمند علنى نظرينة واحندة مهمنا بلغنت شنموليتها، بنل منزيج بنين المنوروث 

 (72-70، ص8178)أبو شمالة،  والمكتسب سلوكياً واجتماعياً، باالضافة إلى الفطرة السليمة.

 

 

 



 
 

  

 

 

 أدخات الدراسة:

 : إعداد الباحثاإليجابياستبانة السلسك  .0

قننرة ( ف17، وتتكننون االسننتبانة مننن )اإليجننابيبعنند اإلطننالع علننى الدراسننات السننابقة واإلطننار النظننري تننم إعننداد اسننتبانة السننلوك 

 موزعة على ثالثة أبعاد والجدول التالي يبين ذلك:

 (0جدخل رقم  

 على األبعاد والفقرات السلبية اإليجابييبين توزيع فقرات استبانة السلوك 

 أرقام الفقرات السلبية الفقرات عدد الفقرات األبعاد

 81 – 7 81 المجال النفسي
7 ،2 ،4 ،0 ،1 ،71 ،77 ،78، 

72 ،71 ،72 ،81 ،87 

 84، 7 80 – 7 80 المجال االجتماعي

 8 82 – 7 82 المجال العملي التطبيقي

   17 المجموع

(، فيمنا 7 -8 -2أبداً(، ويقابلها على التوالي الدرجات ) -أحياناً  –وتتم االستجابة على المقياس وفقاً لتدرج ثالثي )دائماً 

 ص على درجة واحدة فقط إذا أجاب على )دائماً(.الفقرات السلبية فتصحح عكس ذلك االتجاه بحيث يحصل المفحو

درجة( وتدل الدرجة المنخفضة على سنلوك ايجنابي مننخفض ألفنراد العيننة، أمنا  872 –17وتتراوح الدرجة على المقياس بين )

 الدرجة المرتفعة فتدل على سلوك ايجابي مرتفع.

 صدق االستبانة:

 صدق المحكمين: .أ

حكمين المختصين، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظتهم حول مناسبة فقنرات االسنتبانة تم عرض االستبانة على عدد من الم

 ومدى انتماء الفقرات الى كل بعد، حيث قام الباحث بيخذ مالحظاتهم بعين االعتبار.

 صدق االتساق الداولي: ب. 

 " وهي قيم تدل على مستوى ( 1.148 – 1.222" بين )المجال النفسيتراوحت معامالت الصدق لفقرات المحور األول

 مناسب من االتساق والصدق.

 " ( وهي قيم تدل على مستوى 1.188 – 1.442" بين )المجال االجتماعيتراوحت معامالت الصدق لفقرات المحور الثاني

 مناسب من االتساق والصدق.

 ( وهي قيم تدل على 1.102 – 1.402تراوحت معامالت الصدق لفقرات المحور األول "المجال العملي التطبيقي" بين )

 مستوى مناسب من االتساق والصدق.

 ( على الترتيب، وهي قيم تدل على مستوى مناسب من 1.812،  1.882االستبانة ) اوربلغت قيم معامالت الصدق لمح

 االتساق والصدق.

  



 
 

  

 

 

 :اإليجابيثبات استبانة السلسك 

  ية بحساب معامل ألفنا كرونبنال لفقنرات كنل بعند ولفقنرات في صورته النهائ اإليجابيكما تم تقدير ثبات استبانة السلوك

 االستبانة ككل، والجدول التالي يبين ذلك:

   7جدخل رقم) 

   اإليجابييبين قيم الثبات باستخدام معامل ألفا كرونبال الستبيان السلوك  

 مستسى الداللة قيم ألفا عدد الفقرات المتغير

 1.17دالة عند  1.181 78 المجال النفسي

 1.17دالة عند  1.184 82 المجال االجتماعي

 1.17دالة عند  1.124 82 المجال العملي التطبيقي

 1.17دالة عند  1.878 22 الدرجة الكلية 

 

(، وجميعهنا دالنة 1.878 – 1.184يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات باسنتخدام معامنل ألفنا كرونبنال تراوحنت بنين )

 ي بمتطلبات التطبيق.، وتف1.17عند مستوى 

موضنوع الدراسنة يتسنم بدرجنة عالينة منن الصندق والثبنات؛ تعنزز النتنائج  اإليجابيومما سبق اتضح للباحث أن استبانة السلوك 

 التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

 

 ثانياً: استبانة جسدة الحياة.

( فقنرة موزعنة 71نظري تنم إعنداد اسنتبانة جنودة الحيناة، وتتكنون االسنتبانة منن )بعد اإلطالع على الدراسات السابقة واإلطار ال

 على ثالثة أبعاد والجدول التالي يبين ذلك:

 (4جدخل رقم  

 على األبعاد والفقرات السلبية اإليجابييبين توزيع فقرات استبانة السلوك 

 عدد الفقرات األبعاد

 2 جودة الصحة النفسية

 0 اعيةجودة الحياة االجتم

 2 جودة الحياة الشخصية

 71 المجموع

 (.7 -8 -2نادراً(، ويقابلها على التوالي الدرجات ) -أحياناً  –وتتم االستجابة على المقياس وفقاً لتدرج ثالثي )دائماً 



 
 

  

 

 

ة ألفنراد درجة( وتدل الدرجة المنخفضة على توافر جنودة الحيناة بصنورة منخفضن 08 –71وتتراوح الدرجة على المقياس بين )

 العينة، أما الدرجة المرتفعة فتدل على توافر جودة الحياة بدرجة صغيرة.

 صدق االستبانة:

 صدق المحكمين: .ب

تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين المختصين، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظتهم حول مناسبة فقنرات االسنتبانة 

 باحث بيخذ مالحظاتهم بعين االعتبار.ومدى انتماء الفقرات الى كل بعد، حيث قام ال

 صدق االتساق الداولي: ب. 

 ( وهي قيم تدل على 1.287 – 1.082تراوحت معامالت الصدق لفقرات المحور األول "جودة الصحة النفسية" بين )

 مستوى مناسب من االتساق والصدق.

  "( وهي قيم تدل على 1.122 – 1.078بين )تراوحت معامالت الصدق لفقرات المحور الثاني "جودة الحياة االجتماعية

 مستوى مناسب من االتساق والصدق.

 ( وهي قيم تدل على 1.202 – 1.408تراوحت معامالت الصدق لفقرات المحور األول "جودة الحياة الشخصية" بين )

 مستوى مناسب من االتساق والصدق.

 ( على1.880،  1.827بلغت قيم معامالت الصدق لمحاور االستبانة )  الترتيب، وهي قيم تدل على مستوى مناسب من

 االتساق والصدق.

 ثبات استبانة جسدة الحياة:

  كمنا تنم تقنندير ثبنات اسننتبانة جنودة الحينناة فني صننورته النهائينة بحسناب معامننل ألفنا كرونبننال لفقنرات كننل بعند ولفقننرات

 االستبانة ككل، والجدول التالي يبين ذلك:

   3جدخل رقم) 

   باستخدام معامل ألفا كرونبال الستبانة جودة الحياةيبين قيم الثبات 

 مستسى الداللة قيم ألفا عدد الفقرات المتغير

 1.17دالة عند  1.288 2 جودة الصحة النفسية

 1.17دالة عند  1.124 0 جودة الحياة االجتماعية

 1.17دالة عند  1.124 2 جودة الحياة الشخصية

 1.17 دالة عند 1.888 71 الدرجة الكلية 

 

(، وجميعهنا دالنة 1.878 – 1.2.3يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات باسنتخدام معامنل ألفنا كرونبنال تراوحنت بنين )

 ، وتفي بمتطلبات التطبيق.1.17عند مستوى 



 
 

  

 

 

نتنائج التني ومما سبق اتضح للباحث أن استبانة جودة الحياة موضوع الدراسنة يتسنم بدرجنة عالينة منن الصندق والثبنات؛ تعنزز ال

 سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

 

 نتائج الدراسة، ختفسيرها خم اقشتها:

 نتائج السؤال األخل الذي ي ص على:  -0

 الدمام؟مدي ة ما مستسى السلسك اإليجابي لدى مرضى الفشل الكلسي في 

حراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفنراد لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط الحسابي واالن

 ، والجدول التالي يبين ذلك:اإليجابيالعينة على استبيان السلوك 

 (5جدخل رقم  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 اإليجابيوالوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة السلوك 

 أبعاد السلسك اإليجابي
عدد 

 الفقرات

سسط المت

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري
 الترتيب السز  ال سبي

 7 1.17 7.841 2.04 01 المجال ال فسي

 0 1.12 7.720 2.21 74 المجال االجتماعي

 4 1.11 7.711 2.01 .7 المجال العملي التطبيقي

  1.25 0.021 4.25 2. اإليجابيالدرجة الكلية للسلسك 

 (.%10لدى أفراد عينة الدراسة ويقع عند مستوى ) إليجابيايتضح من الجدول السابق أن السلوك 

(، %17) نفسننيلمجننال ال(، يليننه ا%12بننوزن نسننبي ) اإليجننابيفنني أعلننى مراتننب السننلوك  جتمنناعيويننيتي المجننال اال

ممنا (، وبذلك فإن جميع مجاالت االستبانة تقع ضمن مسنتوى متقنارب، %11بوزن نسبي ) لعملي التطبيقيوأخيراً ييتي المجال ا

 .اإليجابييشير إلى أن طلبة الكليات التقنية يتمتعوا بمستوى مناسب من السلوك 

فننإن هننذه النتيجننة مؤشننر للتكيننف والتوافننق  فةةي أعلةةى مراتةةب السةةلسك اإليجةةابيجتمةةاعي خأمةةا عةةن تصةةدر المجةةال اال 

ت التني تعترضنه لالنندماج فني رغنم الظنروف التني يعناني منهنا منريض الفشنل الكلنوي والتحنديابين الفنرد ومحيطنه  جتماعياال

 المجتمع.

 



 
 

  

 

 

 نتائج السؤال الثاني الذي ي ص على: -7

 الدمام؟مدي ة ما مستسى جسدة الحياة لدى مرضى الفشل الكلسي في 

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفنراد 

 جودة الحياة بيبعاده ودرجاته الكلية، والجدول التالي يبين ذلك:العينة على استبانة 

 (.جدخل رقم  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة جودة الحياة

 االستبيا 
عدد 

 الفقرات

المتسسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 السز  ال سبي

% 

 الترتيب

 7 11.22 7.712 72.88 2 لصحة النفسيةجودة ا

 8 12.80 7.804 72.17 0 جودة الحياة االجتماعية

 2 18.82 8.102 78.18 2 جودة الحياة الشخصية

     71 الدرجة الكلية 

جناءت بدرجنة كبينرة بنوزن نسنبي مدينة الندمام يتضح من الجدول السابق أن مستوى جودة الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في 

( تالهنا مجنال "جنودة الحيناة %11.22كنان فني أعلنى المراتنب مجنال "جنودة الصنحة النفسنية" بنوزن نسنبي قندره قدره )( حينث

، وجنناء فنني المرتبننة األخيننرة مجننال "جننودة الحينناة الشخصننية بننوزن نسننبي قنندره (%12.80االجتماعيننة" بننوزن نسننبي قنندره )

(18.82% ) 

مع جهود المملكنة العربينة السنعودية فني رعايتهنا للمرضنى بشنكل عنام وتقنديم سنبل ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية تنسجم 

ويرى الباحث في حصنول جنودة الحيناة الشخصنية علنى أدننى المراتنب أن ذلنك يرجنع إلنى الراحة لهم في المستشفيات وغيرها، 

 .ويالمتعلقة بمرضى الفشل الكلتي تتعلق بالعوامل الشخصية مثل العزلة وغيرها الجوانب ال

 

 . نتائج السؤال الخامس الذي ي ص على:

خمستسى جسدة الحياة لدى مرضةى الفشةل الكلةسي فةي  اإليجابيتسجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بين مستسى السلسك هل  -

 الدمام؟مدي ة 

لينة، وجنودة الحيناة لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل من السلوك اإليجابي بيبعناده ودرجتنه الك

 بيبعادها ودرجتها الكلية، والجدول التالي يبين ذلك:



 
 

  

 

 

 (2جدخل  

 الدمام في مدينةيبين معامل االرتباط بين السلوك اإليجابي وجودة الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي 

 

 

 جسدة الحياة

 السلسك اإليجابي

 المجال النفسي
المجال 

 االجتماعي

المجال 

 التطبيقي

الدرجة 

كلية ال

للسلسك 

 اإليجابي

 0.833** 0.734** 0.691** 0.706** جودة الصحة النفسية

جودة الحياة 

 االجتماعية

**0.733 **0.702 **0.746 **0.842 

جودة الحياة 

 الشخصية

**0.743 **0.971 **0.831 **0.870 

 الدرجة الكلية

 لجسدة الحياة 

**0.783 **0.814 **0.816  

*  ≤1.10  **  ≤1.17 

 مجاالت ، بين جميع 1.17وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى  يبين الجدول السابق

 بمستوى جودة الحياة لديهم.يرتبط  مستوى السلوك اإليجابي لدى مرضى الفشل الكلويمما يشير إلى أن ارتفاع 

، السنلوك اإليجنابيإال أحد مظاهر ونواتج  وه ما جودة الحياةوهذا ما تم مالحظته من خالل سرد اإلطار النظري، حيث تبين أن 

، فقند يصنلوا إلنى تغيينر يننقلهم منن شنموليتها فني حيناتهموتمكننوا منن  مرضى الفشل الكلنوي مفناهيم السنلوك اإليجنابيفإذا امتلك 

 إيجابية تؤثر على كافة مجريات حياتهم.إلى حالة  السلبيةحالتهم 

 

 التسصيات: 

 اسة البحثية خاستخالص نتائج الدراسة الميدانية تسصي الدراسة بما يلي: بعد اإلجابة عن أسئلة الدر

إيجناد بنرامج مجتمعينة لندعم مرضنى الفشنل الكلنوي فني المستشننفيات، وتقنديم لنديهم الرعاينة الخاصنة بمنا يحقنق انندماجهم فنني  -

 المجتمع وتعزيز السلوكيات اإليجابية لديهم.

ي لمسناعدتهم علنى فهنم احتياجناتهم النفسنية وفهمهنم ألنفسنهم وقندراتهم علنى تحقينق إقامة نندوات توعينة لمرضنى الفشنل الكلنو -

 ذواتهم بالرغم من تحديات المرض.



 
 

  

 

 

إيجاد برامج مختلفة تقدم لألسر والمؤسسات المختلفة لتعريفهم بطرق التعامل مع مرضى الفشل الكلنوي، وتقنديم سنبل الرعاينة  -

 لهم.

 توى االقتصادي والحالة االجتماعية.دراسة مماثلة وربطها بالمس إجراء -

القيام بدراسة عن اهم المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها المصابين بالفشل الكلوي وطرق اإلرشناد النفسني النناجع منع  -

 هذه الحاالت.

خنالل تنوفير أمناكن  العمل على تحسين جودة الحياة لدى أفراد العيننة )المصنابين بالفشنل الكلنوي( وذلنك بنزرع األمنل لهنم منن -

 للغسيل الكلوي.

 التوعية بالمخاطر التي تسبب الفشل الكلوي وكيفية االبتعاد عنها حتى تقل كمية األفراد المصابين بدالً عن االزدياد. -

زيننادة عنندد األخصننائيين االجتمنناعيين والنفسننيين فنني مراكننز الغسننيل الكلننوي لتحسننين جننودة الخنندمات المقدمننة لمرضننى الفشننل  -

 لوي.الك

 استحداث مكافآت لمقدمي الرعاية من األسرة لمريض الفشل الكلوي بهدف التشجيع على العناية واالهتمام ومتابعة العالج.-

 أهمية القيام بإجراء دراسات شبه تجريبية على مرضى الفشل الكلوي لقياس مفهوم الذات.-

 االجتماعية.إجراء دراسات لمعرفة نمط حياة مرضى الفشل الكلوي في بيئتهم  -

 إجراء دراسات لتحديد مصادر السلوك اإليجابي تجاه مرضى الفشل الكلوي لتحسين جودة الحياة لديهم. -

 على كل منهما. اإليجابيإجراء دراسات مقارنة بين الذكور واإلناث لمعرفة تيثير أنماط السلوك  -

 ة النفسية، للتعامل مع مرضى الفشل الكلوي المزمن.تعزيز أقسام الكلى بمختصين في العالج النفسي واالجتماعي والصح -

 بناء وحدات إرشاد نفسي داخل المستشفيات إلمداد األقسام بالمرشدين. -

 تدريب الطاقم الطبي المعالج على آلية التعامل واالهتمام بالجوانب النفسية لهؤالء المرضى. -

 إعداد برامج ترفيهية دورية للتخفيف من معاناتهم. -

 لدي مرضي الفشل الكلوي. اإليجابييم وتنفيذ برامج إرشادية وتوجيهية من قبل المختصين لتعزيز استراتيجيات السلوك تصم -

تشجيع األسرة والمربين والبيئة االجتماعية على االستبصار بالسمات الشخصية لدي مرضى الفشل الكلنوي، وتحسنين مسنتوى  -

 هم.جودة الحياة لهم ومساندتهم للتغلب على مرض

 التخطيط إلقامة ندوات تثقيفية لتوعية مرضى الفشل الكلوي بالضغوط التي يقعون فيها وكيفية طلب المساعدة والدعم الالزم. -

ضرورة إدراك المسؤولين بالمستشفيات إلى أهمية العوامل الشخصية في المساعدة على العالج، وما يمكن أن تتسنبب فينه منن  -

 فشل لعملية العالج.

تقننديم الخنندمات النفسننية للمصننابات بمننرض الفشننل الكلننوي وجعلننه جانبنناً مكمننالً للعننالج الطبنني لخفننض حنندة التننوتر  ضننرورة -

 االنفعالي يصاحب المرض.

 توعية أقارب المصابين بيهمية وجودهم ومساندتهم للمرضى لتنمية النمو اإليجابي بعد صدمة المرض لذويهم.-

 الصدمة والشعور األمل وروح التفاؤل وحب الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي.العمل على تنمية النمو اإليجابي بعد -



 
 

  

 

 

أن يقوم المرشدين النفسيين داخل المستشفيات المختصة لعنالج مرضنى الفشنل الكلنوي بتوعينة المرضنى علنى أهمينة التغينرات -

 اإليجابية بعد الصدمة والشعور باألمل ومدى تيثير ذلك على صحة المرضى.

ة إلى أهمية جودة الحياة لدى األفراد الذين قد يعانون من مشاعر وآآلم نفسية تزيد من حدة وشدة المنرض الجسندي تبقى اإلشار -

 وتحند مننالذي يعانون منه، مما يستدعي وضع بنرامج وقائينة وخطنط واسنتراتيجيات مالئمنة منن شنينها أن تخفنف منن معانناتهم 

 األضرار الناتجة عنها الحقاً.
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