جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة  -غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

عمةةةةةةةةاس الع يةةةةةةةةاا اعي ةةةةةةةةا ا ةةةةةة ة اعيمةةةةةة ة
كي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
نةةةةةةةةةةةةةةةامن ماج ةةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
عيةةةةةةةةةةةةة ة اةةةةةةةةةةةةة ة

اجلمىد انفكري وقىة األنا وعالقتهما جبىدة احلياة
ندي طهبت اجلامعاث يف حمافظاث غزة
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among the students of universities in the governorates of Gaza
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اآليت
[ير َف ِع اَّللهُ ا هل ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم وا هل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
ون َخبِ ٌري]
َواَّللهُ بِ ََم َت ْع َم ُل َ
(سكرة المجادلة اآلية ")"11

أ

اإلهداء
 يب هي أمحل امسل ثنل فخز
يب هي أفتقذك هنذ الصغز
يب هي يزتعش قليب لذمزك
يب هي أودعتين هلل  .إىل (رو ح والذي الطبهزح )
 إىل هي أرضعتين احلت واحلنبى
إىل رهش احلت وثلظن الشفبء
إىل القلت النبصع ثبلجيبض ( والذتي احلجيجخ )

 إىل القلىة الطبهزح الزقيقخ والنفىص الربيئخ إىل ريبحني حيبتي


أخىاتي

) إخىاًي و)

إىل هي طزًب طىيبً وحني ًشق الطزيق هعبَ حنى النجبح واإلثذاع إىل هي تنب تفنب يذاً ثيذ وحني
ًقطف سهزح تعلونب إىل صذيقبتي وسهيالتي



إىل جبهعيت الغزاء جبهعخ األسهز واهليئخ التذريظيخ ثقظن علن النفض مليخ الرتثيخ.

 إىل هي احتضنتين مل هذا النن هي الظنني  .....فلظطني احلجيت
 إىل هي ضحىا حبزيتهن هي اجل حزيخ غريهن ......األطزي واملعتقلني .
 إىل هي هن امزم هنب هنبًخ ........شهذاء فلظطني
 إىل مل حميب العلن واملعزفخ .
 إىل مل هي طبهن يف إجنبح هذا العول .


إىل مل هؤالء اهذي مثزح جهذي املتىاضع

ة

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العاملين  ،والصالة والطالم على ؤشزف املزضلين ضيدها محمد الىبي ألامينً.
وعلى آله وصحبه ومً ضار على ههجه واضتن بطيخه إلى ًىم الدًً وبعد:
ا
واهطالقا مً قى ًل الزضى ًل صلى هللا عليه وضلم " :مً ل ٌشكز
ً
بعد ؤن مًً هللا حعالى عليً بئهجاس هذه الدراضت
الىاص ل ٌشكز هللا " ٌطزوي ؤن ؤجقدم بخالص الشكز ووافز الامخىان على ما وحدث وما ؤوجيذ وما كان لي مً
هصح وجىحيه وإرشاد ملً ٌطخحق الشكز بمعنى عبارة الشكز والخقدًز فإوي ؤبدؤ وؤضع بصمت الشكز والخقدًز ،
ألاضخا الدكخىرً :
ملً غمزوي بالفضل واخخصني بالىصح وجفضل علي بقبىل إلاشزاف علىًهذه الزضالت إلى ً
صالح الدًً محمد ؤبى هاهيت الذي مىحني مً فكزه الزشيد ورؤًه الطدًد وبذل مً حهده الكثير مما كان له
ؤكبر ألاثز في إخزاج هذه الزضالت إلى حيز الىىرً ٠حعلها هللا في مىاسًٍ حطاهخه ً.
كما ؤجقدم بالشكز والخقدًز لعضىيً لجىت املىاقشت الدكخىرً ؤضامت حمدوهت والدكخىرً محمد عطليت على حطً
حعاونهما وكزم ؤخالقهما لخفضلهما بقبىلً مىاقشت الزضالت وإبداء آراءهما في إثزاء مىاقشت هذه الزضالت.
ي إلدارة حامعتي الشامخت حامعت ألاسهز ولجميع العاملين فيها ،كما ؤحشكز إدارة
ي وجقدًز ً
كما ؤجقدم بشكز ً
الجامعت إلاضالميت لخعاونهم البىاء في جطبيق ؤدواث الدراضت ٠
ول ًفىجني ؤن ؤجقدم بالشكز والخقدًز إلى لجىت املحكمين الذي ضاعدوا بأرائهم الطدًدة في إخزاج ؤدواث الدراضت
في ؤحطً صىرةً.
وبفيض مً الحب والخقدًز ؤجقدم بخالص الشكز والامخىان إلى ألاضخا الدكخىر  :محمد عليان الذي واكب
ا
ا
وضىدا ألهله ووطىه ً.
ً
هذا العمل بالزعاًت الدشجيع  .فإضإل هللا ؤن ًجشٍه عني خير الجشاء ،وٍحفظه خزًا
ا
لغىٍا ً.
وشكزيً الخاص إلى ألاضخا الدكخىر :عبد الجليل صزصىر على ما بذله مً حهد في مزاحعت البحث ً
كما ؤجقدم بالشكز والخقدًز إلى ؤمي وؤخىاوي و ؤخىاحي الذًً مىحىوي حبهم وؤحاطىوي بعىاطفهم ً.
وؤخيرا ؤجىحه بكل مشاعز الحب والعزفان لكل مً ضاعدوي وقدم لي العىنً في إهجاس هذه الدراضت لعلها حعىد
بالفائدة على مؤضطاجىا التربىٍت ً٠

الباحثة

ج

ممخص الدراسة:
عنكاف الدراسة -:الجمكد الفكرم كقكة األنا كعبلقتيما بجكدة الحياة لدل طمبة الجامعات في

محافظات غزة .

منيج الدراسة -:قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي .

طالبا كطالبة مف طمبة جامعة األزىر كطمبة
عينة الدراسة :تككنت عينة الدراسة مف ()400
ن
الجامعة اإلسبلمية بغزة كيمثمكف( )3.26مف المجتمع األصمي لمدراسة.
األساليب اإلحصائية-:

لقد تـ استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية كىي:
 معامؿ ارتباط بيرسكف.

 معامؿ ارتباط سبيرماف.
 تحميؿ التبايف الثنائي.

 -1ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمػ الجمػكد الفكػرم كقػكة األنػا كعبلقتيمػا بجػكدة الحيػاة كمحاكلػة
اإلجابة عم التساؤالت التالية  - :ىؿ تكجد عبلقػة بػيف الجمػكد الفكػرم كجػكدة الحيػاة لػدل
طمبة الجامعة ؟؟

 -2ىؿ تكجد عبلقة بيف قكة األنا كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟
 -3ىؿ تكجد عبلقة بيف الجمكد لفكرم كقكة األنا لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف منخفيػي كمرتفعػي الجمػكد الفكػرم فػي درجػاتيـ
في جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف منخفيػي كمرتفعػي الجمػكد الفكػرم فػي درجػاتيـ
في قكة األنا لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -6ىػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف منخفيػػي كمرتفعػػي قػكة األنػػا فػػي درجػػاتيـ فػػي
جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -7ىؿ يكجد تػثثير داؿ إحصػائيان لمتفاعػؿ بػيف الجمػكد الفكػرم (مػنخفض – مرتفػع) تبعػان لجػنس
الطمبة (ذككر – كاناث) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -8ىؿ يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجمكد الفكرم (منخفض – مرتفع) تبعػان لمجامعػة
(األزىر– اإلسبلمية) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟
د

 -9ىػ ػػؿ يكجػ ػػد تػ ػػثثير داؿ إحصػ ػػائيان لمتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف الجمػ ػػكد الفكػ ػػرم (مػ ػػنخفض – مرتفػ ػػع) تبع ػ ػان
لمتخص ػػص األك ػػاديمي (عم ػػكـ – د ارس ػػات إس ػػبلمية) عمػ ػ مقي ػػاس ج ػػكدة الحي ػػاة ل ػػدل طمب ػػة
الجامعة ؟؟

 -10ى ػػؿ يكج ػػد ت ػػثثير داؿ إحص ػػائيان لمتفاع ػػؿ ب ػػيف الجم ػػكد الفك ػػرم (م ػػنخفض – مرتف ػػع) تبعػ ػان
لممستكل الدراسي (األكؿ – الرابع) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعات ؟؟

 -11ىؿ يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف قكة األنا (منخفض – مرتفع) تبعان لجنس الطمبة
(ذككر – كاناث) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -12ىػػؿ يكجػػد تػػثثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف قػػكة األنػػا (مػػنخفض – مرتفػػع) تبع ػان لمجامعػػة
(األزىر– اإلسبلمية) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -13ىػؿ يكجػد تػثثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػؿ بػيف قػكة األنػػا (مػنخفض – مرتفػع) تبعػان لمتخصػػص
األكاديمي (عمكـ – دراسات إسبلمية عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة ؟؟

 -14ىػػؿ يكجػػد تػػثثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف قػػكة األنػػا (مػػنخفض – مرتفػػع) تبع ػان لممسػػتكل
الدراسي (األكؿ – الرابع) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟؟

كلئلجابة عم

ىذه التساؤالت تـ استخداـ أدكات الدراسة مقياس الجمكد الفكرم مقياس قكة األنا

مقياس جكدة الحياة .

وقد توصمت الدراسة لمنتائج التالية-:

 كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان سالبة بيف الجمود الفكري وجودة الحياة لدى طمبة
الجامعات عدا الحياة االسرية و إدارة الوقت

 جكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان مكجبة بين قوة األنا وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات.

 كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان سالبة بيف الجمود الفكري وقوة األنا لدى طمبة الجامعات.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجمود الفكري(منخفض  ،مرتفع).
في جودة الحياة لدى طمبة الجامعة

 كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفيي الجمكد الفكرم كمرتفعي الجمكد الفكرم عم

بعد

الصحة العامة ك الحياة الجامعية التعميمية كالدرجة الكمية لجكدة الحياة كلقد كانت الفركؽ
لصالح منخفيي الجمكد الفكرم

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة (منخفض  ،مرتفع) قكة االنا كلقد كانت الفركؽ
لصالح الطمبة مرتفع قكة األنا عم مقياس جكدة الحياة

ٓ

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجنس في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة.

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) كالجنس ( ذككر ػ إناث )
في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة لدل عينة الدراسة

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجامعة في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة.

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) والجامعة (األزىر ـ
اإلسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتخصص االكاديمي في جميع أبعاد مقياس جكدة
الحياة

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) والتخصص األكاديمي
(عموم ـ دراسات اسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممستكل الدراسي في جميع أبعاد مقياس جكدة
الحياة.

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) المستوى الدراسي (األول
ـ الثاني) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في قوة األنا (منخفض -مرتفع) والجنس ( ذكور ـ إناث ) عمى
جودة الحياة لدى عينة الدراسة

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في قوة األنا (منخفض -مرتفع) والجامعة (األزىر ـ اإلسالمية)
عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في قوة األنا (منخفض -مرتفع) والتخصص األكاديمي (عموم ـ
دراسات اسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في قوة األنا (منخفض -مرتفع) المستوى الدراسي (األول ـ
الرابع) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.
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Summary of the study

Study title: An Intellectual Dogmatism and Ego Strength and their
relationship with life quality among the students of universities in the
governorates of Gaza
Study methodology: the descriptive analytical method has been used by
the researcher
Study sample: The study sample consisted of 400 student from (Al-azhar
and Islamic) university represented (3.26) from the study population .
Statistical methods:
1. Pearson correlation coefficient.
2. Spearman correlation coefficient
3. Analysis of duo variance
The purpose of this study is to identify the intellectual dogmatism
and ego strength and their relationship with life quality and trying to
answer the following questions:
1. Is there a relationship between the intellectual dogmatism and life
quality among the university students?
2. Is there a relationship between ego strength and life quality among
university students?
3. Is there a relationship between ego strength and intellectual dogmatism
among university students?
4. Are there statistically significant differences between the students who
have high or low intellectual dogmatism in their grades in the life quality
among university students?

ص

5. Are there statistically significant differences between the students who
have high or low intellectual dogmatism in their grades in the ego strength
among university students?
6. Are there statistically significant differences between the students who
have high or low ego strength in their grades in the life quality among the
university students?
7. Is there a statistical significant effect for the interaction between
intellectual dogmatism (low and high) with the gender of students and life
quality among university students?
8. Is there a statistical significant effect for the interaction between the
intellectual dogmatism (low and high) at (Al-Azhar and Islamic) university
on the life quality?
9. Is there a statistical significant effect for the interaction between
intellectual dogmatism (low and high) with academic specialty ( science
and Islamic studies ) on the life quality among the university students ?
10. Is there a statistical significant effect for the interaction between
intellectual dogmatism (low and high) with academic level (1st and 4th
level) on the life quality among the university students ?
11. Is there a statistical significant effect for the interaction between the ego
strength (low and high) with the students' gender on the life quality among
the university students?
12. Is there a statistical significant effect for the interaction between the
ego strength ( low and high ) with ( Al-azhar and Islamic) university on the
life quality among the university students?
13. Is there a statistical significant effect for the interaction between ego
strength ( low and high )with the academic specialty (science and Islamic
studies ) on the life quality among university students ?

ذ

14. Is there a statistical significant effect for the interaction between ego
strength (low and high) with academic level (1st and 4th level) on the quality
of life among the university students?
To answer these questions: the study tools were used as a measurement for
an intellectual dogmatism, life quality and ego strength.
The results of the study:
1. There is a negative significant statistical correlative relationship
between the intellectual dogmatism and life quality among the
university students except the family life and time management.
2. There is a positive significant statistical correlative relationship between
ego strength and life quality among university students.
3. There is a negative significant statistical correlative relationship
between the intellectual dogmatism and ego strength among university
students.
4. There are no statistical significant variations related to intellectual
dogmatism variable (low and high) in life quality among university
students.
5. There are statistical significant variations between the students who
have (low and high) intellectual dogmatism on public health, university
educational life and the total grade of life quality, and

the variations

had been for the low intellectual dogmatism.
6. There is statistical significant variations between the students who have
(low and high) ego strength, and the variations had been for the high
ego strength.
7. There are no statistical significant variations related to gender in all
dimensions of life quality measurement.

ط

8. There is no significant statistical effect between intellectual dogmatism
(low and high) and the gender in all the dimensions of life quality
measurement in the study sample.
9. There are no statistical significant variations related to the university in
all the dimensions of life quality measurement.
10.There are no statistical significant variations related to university in all
the dimensions of life quality measurement.
11.There are no statistical significant variations related to academic
specialty in all the dimensions of life quality measurement.
12.There are no statistical significant variations in the intellectual
dogmatism (high and low) and academic specialty (Science-Islamic
studies) on the life quality in the study sample.
13.There are no statistical significant variations related to academic level in
all the dimensions of life quality measurement.
14.There is no significant statistical effect in the intellectual dogmatism
(low and high) and academic level (1st – 4th) on the life quality in the
study sample.
15.There is no significant statistical effect in the ego strength (low and
high) and the gender on the life quality in the study sample.
16.There is no significant statistical effect in the ego strength (low and
high) and the university (Al azhar and Islamic) university on the life
quality in the sample of study.
17.There is no significant statistical effect in the ego strength (low and
high) and academic specialty (Science-Islamic studies) on the life
quality in the study sample.
18.There is no significant statistical effect in the ego strength (low and
high) and academic level (1st – 4th) on the life quality in the study
sample.
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انفصم األول

اإلطار انعاو نهدراست


المقدمة



مشكمة الدراسة وتساؤالتيا



أىداف الدراسة



أىمية الدراسة





مصطمحات الدراسة
حدود الدراسة

مقدمة:
إف اهلل عز كجػؿ أسػبن نعمػو الظػاىرة كالباطنػة عمػ اإلنسػاف كسػخر لػو مػا يحتػاج إليػو مػف مقكمػات
الحياة ،كما فيمو كأكرمو عف سائر المخمكقات فقد قاؿ اهلل عز كجؿ في كتابو العزيز:

ِ
ِ
َح ْلن ُ ِ
َاه ْم َعا َ ك ِ
ان َخ َل ْقنَاا
َثاري رم ه ْ
ان ال هط ري َباات َو َف هضا ْلن ُ
َااهم رم َ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ
[ َو َل َقدْ ك هَر ْمنَا َبني آ َد َم َو َ َ
َاه ْم ف ا ْل َ ر

َت ْف ِض ِ
يل ] (اإلسراء ،أية)70 :

كمف ىذا التكريـ أف كىبو سبحانو كتعالي العقؿ الذم ييتدم بو إل طريؽ الحػؽ كىػك منػاط التفكيػر

الذم يميز بيف الخير كالشر كبيف النفع كاليػر كالػذم مػف خبللػو يسػتطيع اإلنسػاف اسػتقراء أحػداث
المايػػي ،كرؤيػػة حقيقػػة كىكيػػة الحايػػر ،كاستشػراؼ األحػػداث المتكقعػػة فػػي المسػػتقبؿ ،كلػػذلؾ يػػدرؾ
اإلنساف أف الثبات معناه العدـ الذم قد يصؿ إل حد المكت.

كعميػػو فػػإلف اإلنسػػاف دائمػػا كأبػػدا – عم ػ مػػر العصػػكر – كػػاف كالي ػزاؿ يعمػػـ يقينيػػة التغييػػر ،كحقيقػػة

التغيػػر ،كنتيجػػة لػػذلؾ يػػؤمف اإلنسػػاف فػػي كقتنػػا الحػػالي بػػثف األفكػػار كاآلراء التػػي نقرىػػا اليػػكـ قػػد ال

تتكافػػؽ مػػع أحػػداث الغػػد ،كال تناسػػبيا ،طالمػػا أف مصػػدرىا ىػػك اإلنسػػاف نفسػػو( .أمػػاني الدكسػػرم ،

)2 :2011
إال أف حكمػػة الخػػالؽ – جػػؿ كعػػبل – قػػد شػػاءت أف يتفػػاكت األف ػراد فيمػػا بيػػنيـ ،كأف تتنػػكع قػػدراتيـ
كسػػماتيـ ،كنشػػث عػػف ذلػػؾ فػػركؽ عديػػدة ،كمػػف ىػػذه الفػػركؽ مػػا يبلحػػظ عنػػد تنػػاكليـ ألفكػػار جديػػدة
تتعػػارض مػػع بعػػض األفكػػار التػػي كػػاف يعتقػػد فػػي صػػحتيا حيػػث يقبػػؿ بعػػض األف ػراد عم ػ د ارسػػة

األفكار الجديدة ،فإلذا كجدكا مف األدلة كالبراىيف ما يثبت صحتيا تقبمكىا بيسر كسيكلة ،كتخمػك عػف
معتقػػداتيـ القديمػػة التػػي تتعػػارض مػػع ىػػذه األفكػػار ،بينمػػا ينظػػر الػػبعض اآلخػػر إل ػ ىػػذه األفكػػار

الجديدة نظرة مختمفة ،حيػث يرفيػكف كػؿ مػا يقػدـ ليػـ مػف أدلػة كبػراىيف تثبػت صػحة ىػذه األفكػار،
كيتشبثكف بما لدييـ مف معتقدات بالية  ،كبػذلؾ فيػـ يتسػمكف بػالجمكد الفكػرم( .عبػد المػنعـ الػدرير،

)143 -142 :2004

فػػالجمكد الفكػػرم مػػف المصػػطمحات النفسػػية الحديثػػة نكع ػان مػػا ،كالتػػي اسػػتثثرت باىتمػػاـ العديػػد مػػف

العممػػاء كبالػػذات فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس منػػذ بدايػػة السػػتينات مػػف القػػرف العش ػريف المػػيبلدم ،كيظيػػر

كثبرز الميتميف في ىذا الجانػب عػالـ النفسػي األمريكػي ميمتػكف رككػيش  ،حيػث قػدما تصػك انر نظريػان

ليػذا المفيػكـ عػاـ ( ) 1960فػي كتابػو بعنػكاف " العقػؿ المتفػتح كالعقػؿ المنغمػؽ The open and
mind

 closedحي ػػث ح ػػدد في ػػو جكان ػػب كأبع ػػاد الشخص ػػية الت ػػي تكص ػػؼ بػ ػالجمكد الفك ػػرم أك

2

الدجماطيقي ػػة ،أك العق ػػؿ المنغم ػػؽ ،حي ػػث يص ػػؼ ركك ػػيش الجم ػػكد الفك ػػرم بثن ػػو أس ػػمكب لمعق ػػؿ يتس ػػـ
بالتفكير الجامد ،كالتي تمتد في الشخصية عم متصػؿ بػيف قطبػيف أحػدىما ىػك االنغػبلؽ فػي أعمػ

درجاتو ،كاآلخر ىك االنفتاح( .ناصر الحربي)1 :2003 ،
فالجمكد الفكرم يعني اإلبقاء عم الحاالت الجديدة عمػ كيػعيا السػابؽ  ،دكف البحػث عػف جديػد،
حيث ال يستطيع الفرد أف يرل بعيدان بتبديؿ الحؿ أك تغييره ،كالجمكد أك الصػبلبة يعنػي النمطيػة فػي

التفكير كىي عكس مركنة التفكير( .الكسندكر ركشكا)59 :1989 ،

كيرل إبراىيـ كسػميماف ( )1992أف الجمػكد الفكػرم ظػاىرة إنسػانية ،كأف البحػث فػي مظاىرىػا يعنػي
البحػػث فػػي جػػدكر التعصػػب كاالنغػػبلؽ ،كجمػػكد العقػػؿ كثنائيػػة التفكيػػر القطعػػي ،كالعػػدكاف كالتسػػمط،

كالتػػي قػػد تبػػدك فػػي حيػػاة اإلنسػػاف العػػادم كفػػي أسػػمكب تفكيػره ككيفيػػة تناكلػػو لممكيػػكعات كاألفكػػار،

فاإلنساف المنغمؽ عمػ نفسػو أك عمػ مػا يعتقػده كالػذم يػرل فػي أسػرتو عالمػو األكحػد ،كالػذم يعػيش
بمشاعر الخكؼ كفقداف األمف ،كيػرل فػي أفكػاره قيمػة قصػكم كمػف ثػـ لػيس بمقػدكره أف يتعػايش مػع
أفكػػار اآلخ ػريف فيػػك ال يجػػد بػػيف أفكػػاره كأفكػػار اآلخ ػريف أم كجػػو مػػف أكجػػو التكاصػػؿ كااللتقػػاء .إف

شخصػػية تنػػاكؿ المكيػػكعات كاألفكػػار بثسػػمكب مغمػػؽ كمتكقػػع حػػكؿ الػػذات ،ىػػي شخصػػية دجماتيػػة

بطبيعة الحاؿ ( .ناصر الحربي)2 :2003 ،

كلق ػػد ذك ػػر ركب ػػي ( )1989أف مفي ػػكـ الجم ػػكد الفك ػػرم أص ػػبح م ػػف المكي ػػكعات الميم ػػة كالج ػػديرة
بالد ارس ػػة خصكصػ ػان إذا م ػػا أخ ػػدنا ف ػػي ع ػػيف االعتب ػػار طبيع ػػة الجم ػػكد الفك ػػرم كمتغي ػػر معرف ػػي م ػػف

متغيرات الشخصية ،كذلؾ طبقان لمفيكـ رككيش الذم يؤكد عم أف الجمكد الفكرم يعنػي فػي جػكىره
مقاكمة التغير في األفكار كالمعتقدات ،كالمعمكمات المخالفة لنسؽ معتقدات الفرد ،كأنو كممػا ازدادت

ىذه المقاكمة اتجو نسؽ المعتقدات إل االنغبلؽ كالجمكد.

ػتعرض شػيكع مفيػكـ الجمػكد الفكػرم ،كمػدل أىميػة تطػرؽ
كتنتقؿ الباحثة في الفقرات القادمة إلػ اس ا
الباحثيف إليو ،كربطو بالكثير مف المتغيرات النفسػية كاالجتماعيػة ألىميػة تػثثير الجمػكد الفكػرم عمػ

حياة الفرد كاألسرة كالمجتمع ،كمدل خطكرة آثارىا ،كتتمحكر عدد مف الدراسات السػابقة حػكؿ د ارسػة

الجمػ ػػكد الفكػ ػػرم كالمسػ ػػؤكلية الشخصػ ػػية االجتماعيػ ػػة كد ارسػ ػػة :أمػ ػػاني الدكسػ ػػرم ( ،)2011كد ارسػ ػػة
مظػ ػػاىر المحاجػ ػػة كالسػ ػػمكؾ التككيػ ػػدم كالجمػ ػػكد الفكػ ػػرم كاتخػ ػػاد الق ػ ػرار كد ارسػ ػػة :غػ ػػانـ القحطػ ػػاني

( ،)2009كمنيا مف ىدؼ إل معرفة العبلقة بيف التديف كالجمكد الفكػرم كد ارسػة حسػيف القحطػاني
( )2007كالجم ػػكد كتق ػػدير ال ػػذات كد ارس ػػة :عب ػػد المخت ػػار ( )2004كك ػػذلؾ الجم ػػكد الفك ػػرم كأنم ػػاط
التعمـ كالتفكير كدراسة :ناصر الحربي (.)2003
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كلقػػػد كػ ػػاف اىتمػ ػػاـ عمػ ػػـ الػػػنفس فػ ػػي د ارسػ ػػة الشخصػػػية مػ ػػف أىػػػـ الركػ ػػائز األساس ػػية ككػ ػػذلؾ د ارسػ ػػة

خصائصيا ،كالعكامؿ المتبادلة بيف الشخصية ((Jakson,2000

كباعتبار الجمكد الفكرم أحد األساليب المعرفية التي تؤثر عم حيػاة الفػرد خاصػة مػف جيػة ،كعمػ

المجاؿ االجتمػاعي الػذم يعػيش فيػو مػف جيػة أخػرل يتكجػب عمينػا التكقػؼ أمػاـ أحػد أىػـ المتغيػرات

الشخصية ،كىك متغير قكة األنا ،كالذم يعتبر مف أىـ الدعامات األساسية لبناء الشخصية السكية.

إف سمكؾ اإلنساف ىك مقياس شخصػيتو ،كىػك الػذم يعكػس ثقافتػو كيجسػد حيػارتو ،كمػدل احت ارمػو

لذاتو كلآلخريف ،كما قد يرجع إليػو السػبب الرئيسػي فػي نجػاح الفػرد أك فشػمو فػي أداء ميامػو العمميػة
أك الحياتية فالسمكؾ البشرم كالعبلقات اإلنسانية ليا أثرىا الفعاؿ في حياة اإلنساف.
كفػػي يػػكء ذلػػؾ تسػػعي الباحثػػة إلػ د ارسػػة العبلقػػة المتبادلػػة بػػيف الجمػػكد الفكػػرم كقػػكة األنػػا .حيػػث
تعتبر قكة األنا عصب الحياة النفسػية كمحكرىػا الفعػاؿ ،كمسػتقر إيجابيػة اإلنسػاف كبزكغيػا مػف حيػز

الكمكف إل حيز الكاقع.
كيرجػػع الفيػػؿ لفركيػػد فػػي كيػػع تصػػكر لؤلنػػا مػػف حيػػث القػػكة كاليػػعؼ ،يػػمف منظمػػات الجيػػاز
النفسػػي الػػذم يفتػػرض أنػػو يحتػػكل عمػػي( اليػػي ،كاألنػػا ،كاألنػػا األعمػ ) ،ؼ (األنػػا) فػػي مكقػػع الكسػػط
بػػيف منظمػػات اإلنسػػاف التككينيػػة ،بػػيف الي ػك كاألنػػا العميػػا (فركيػػد ) أم بػػيف اإلنسػػاف التحتػػي حيػػث

دمدمة الغرائز كحفز الحس ،كالبناء العمكم لئلنساف ،حيث قكة االعتقاد كالمثػؿ العميػا كاليػمير ،ىػذا
مردكد إل أف "األنا " كسيط فعاؿ بيف الفرد كالكاقع ،كالكسط ال يككف إال بيف يػديف كمػا مػف شػيء
يحكمو السكاء إال كاف الكسط لبابو ،كتمؾ حقيقة تممييا طبائع األشياء في الكجكد الكػكني كاإلنسػاني

كالحيكاني( .محمد عيد.)263 :2001 ،
كلقػد أككػؿ فركيػد ميمػة قيػادة الشخصػية السػكية كادارة شػئكف الفػرد لؤلنػا ) (Egoالػذم يقػكـ بعمميػة

التكفيؽ بيف المركبات المتصارعة مستعمبلن مبدأ الكاقع مف ناحية ،كآلياتػو الدفاعيػة مػف ناحيػة أخػرل

(( )Self Mechanismsمركاف الدكيرم) 153 : 1997 ،

كلذلؾ فإلف حجر الزاكية بالنسبة لمصحة النفسية لمفرد ،أف يتمثؿ فيما لدل األنا مف إيجابية كقكة فػي
التعامؿ بنجػاح مػع جميػع أطػراؼ الصػراع ،ممثمػة فػي اليػي ،كاألنػا  ،كاألنػا األعمػ  .كمػف ىنػا تػثت

األىمية العظمي لقكة األنا في شخصية الفرد( .حمداف فية)158 :2000 ،

فقػكة األنػا بمثابػة الركيػزة األساسػية فػي الصػحة النفسػية ،كقػد تسػتخدـ كمػرادؼ لمصػطمح الثبػات
االنفعالي ،كتشير قكة األنا إل التكافؽ مع الذات ،كمع المجتمع  ،ك الخمك مف األعراض العصابية،
كاإلحساس اإليجابي بالكفاية كالريا .كقكة األنا ىي القطب المقابؿ لمعصابية ،حيػث يػرل كثيػر مػف
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العمماء أف ىناؾ متصبلن يقع في أحد أطرافو قطب األنا ،كيقع في الطػرؼ المقابػؿ قطػب العصػابية.
(عبلء الديف كفافي) 4 :1982 ،

كيرل ) محمد إبراىيـ عيد( 2001،أف قكة األنا تعتبر محك انر أساسيان في الحياة النفسية كمكمف قكتيا

التي تقاس بالقدرة عم تحمؿ اإلحباط كتجاكزه ،كاالرتفاع فكؽ مشاعر اإلثـ.

كيػرل فكنتانػا  Fontanaأف قػكة األنػا تتيػمف مس و
ػتكيات عالي وػة مػف تقػدير الػذات ،كالثقػة بػالنفس
المتاف تساعد الفرد عم معالجة المشكبلت التي يكاجييا بيدكء كمكيكعية.
)(Fontana , 1995 : 386
حيػث أف قػكة األنػا تشػير إلػ

القػدرة عمػ المثػابرة ،كالنجػاح كالتفػكؽ كاتخػاذ القػ اررات ،كاالسػتقبلؿ،

كالثقػة بػالنفس ،كالتريػث ،كعػدـ االسػتثارة ،كعػدـ الشػعكر بػالغيرة كالعػداء ،كمكاجيػة المشػكبلت

كاألزمات (.سشبد ٍ٘س ّٜٖ ، ٚاىيحبً ) 334 : 2002 ،

ػمة كاي ػ ػ ػ ػ و
كى ػ ػ ػ ػػذه المؤشػ ػ ػ ػ ػرات ذات ص ػ ػ ػ ػ و
ػحة بمفي ػ ػ ػ ػػكـ ج ػ ػ ػ ػػكدة الحي ػ ػ ػ ػػاة كم ػ ػ ػ ػػا أش ػ ػ ػ ػػار إليي ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػػكمنس

( ،)Cummins, 1996 :373أف جػػكدة الحيػػاة تشػػير إلػ الصػػحة الجيػػدة أك السػػعادة ،أك تقػػدير
الذات ،أك الريا عف الحياة ،أك الصحة النفسية.
حيػػث حظػػي مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة ( )Quality of lifeباىتمػػاـ كبيػػر فػػي مجػػاالت الطػػب ،كعمػػـ

االجتمػاع ،كحػديثان فػي مجػاؿ عمػـ النفسػػي ،كيشػير ىارمػاف (  ) Harman W.W ,1996إلػ أف
ىػذا المفيػكـ ظيػػر فػي منتصػػؼ السػتينات مػػف القػرف العشػريف ،ثػػـ اسػتخدامو فػػي الد ارسػات المختمفػػة
كثحد المؤشرات الدالة عم االىتماـ برفاىية الفرد في كافة المجاالت ،كقد ظير مفيكـ جكدة الحيػاة

فػػي البدايػػة كمفيػػكـ مكمػػؿ لمفيػػكـ الكػػـ( (Quantity

الػػذم كانػػت تسػػعي إليػػو جميػػع المجتمعػػات

باعتبارىػػا كسػػيمة لتحسػػيف ظػػركؼ الحيػػاة كتحقيػػؽ الرفاىيػػة ،كتعػػددت اسػػتخدامات مفيػػكـ " الجػػكدة "

بصكرة كاسعة في السنكات األخيرة في جميع المجاالت مثؿ :جػكدة الحيػاة ،كجػكدة الخامػات ،كجػكدة
الػػزكاج ،كجػػكدة آخػػر العمػػر ،كجػػكدة المسػػتقبؿ  ....إل ػ ،كأصػػبحت الجػػكدة ىػػدفان لمد ارسػػة كالبحػػث
باعتبارىا الناتج أك اليدؼ األسم ألم برنامج مف برامج الخدمات المقدمة لؤلفراد ( .سامي ىاشػـ،

)125 : 2001
كتمعب الثقافة دك انر محكريان في تحديد مفيكـ جكدة الحيػاة حيػث قػرر جػكد ( ،)Good D, 1994أف

كجي ػ ػ ػػات النظ ػ ػ ػػر ح ػ ػ ػػكؿ ج ػ ػ ػػكدة الحي ػ ػ ػػاة تختم ػ ػ ػػؼ م ػ ػ ػػف ثقاف ػ ػ ػػة آلخ ػ ػ ػػرم ك ػ ػ ػػذلؾ أش ػ ػ ػػار ركرجكس ػ ػ ػػكف

( )RogersonR.T, 1999إل أف جكدة الحياة ترتبط ببيئة الفرد.
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كيػرل ليتػكيف ( )Litwin , 1999 : 211أف جػكدة الحيػاة ال تقتصػر عمػ تػذليؿ الصػعاب لمعقػاب
كاألمكر السمبية فقط ،بؿ ذلؾ إل تنمية النكاحي االيجابية ،كما يذكر بارجر أف الدراسات في مجاؿ

جكدة الحياة تتناقش المستكل الكظيفي لمفرد لشخصية في تثثيرىا عم جكدة الحياة.

))Barger , 1998: 344
كمـا تعتبـر منظمـة اليونسـكو (United Nation to Education an Science UNESCO
) and Culture Organisationجكدة الحيػاة مفيكمػان شػامبلن ييػـ كػؿ جكانػب الحيػاة كمػا يػدركيا
األفراد كىك يتسع ليشمؿ اإلشباع المادم لمحاجات األساسية ،كاإلشػباع المعنػكم التػ يحقػؽ التكافػؽ

النفسي لمفرد عبر تحقيقو لذاتو ،كبناء عم ذلؾ فإلف لجكدة الحياة ظركفان مكيكعية كمككنػات ذاتيػة
كأف جكدة الحياة ىدؼ يسعي الجميع إل تحقيقو( .العارؼ باهلل الغندكر.)28 -27 ، 1999 ،

جكدة الحياة مفيكـ أصبح شائعان كمستخدمان لكؿ ما يتعمػؽ بشػئكف الفػرد  ،فيػي تعكػس مػدل إمكانيػة
استمتاع الفرد بحياتو في إطار االلتزاـ المتبادؿ بينو كبيف المجتمع.

كتعبر جكدة الحياة عف حسف صحة االنساف الجسدية كالنفسية ،كنظافة البيئة المحيطة بو كترائيػا،
كالريا عػف الخػدمات التػي تقػدـ لػو مثػؿ  :التعمػيـ ،كالخػدمات الصػحية ،كاالتصػاالت ،كالمكاصػبلت

كالممارسات الديمقراطية ،كالعدالػة االجتماعيػة ،كشػيكع ركح المحبػة كالتفػاؤؿ بػيف النػاس ،فيػبلن عػف
االيجابية كارتفاع الركح المعنكية كاالنتماء كالكالء لمكطف.

فجكدة الحياة تعتبر مثؿ أعم يصبك إليو كؿ فرد عم أمؿ أف يحققو بشكؿ أك بآخر كلكف ال ينجح

فػػي اسػػتكماؿ مككناتػػو أحػػد ،فالك ػػؿ يمكػػف أف يحقػػؽ درجػػة من ػػو أك أخػػرل ،كيي ػاؼ أيي ػان أف ى ػػذا
المفيكـ ال يرتبط في عمكميتو بثراء أك فقر كال بعمـ أك جيؿ ،كال بمنصب أك جاه ،فقػد يػنعـ بجانػب

كفير مف جكدة الحياة فقير في ككخ بسػيط ،كيحصػؿ عمػ قػكت يكمػو بالكػاد ىػك كأسػرتو ،كقػد يحػرـ

منو ثرم ذا حسب كنسب كجاه ،كربما يمثؿ الشعكر الداخمي باألمف كاالطمئناف كالريا عف الحيػاة،
كعػػف الػػذات كحػػب النػػاس ،كتكثيػػؽ الصػػمة بػػاهلل تعتبػػر مػػف المككنػػات األساسػػية التػػي تمثػػؿ معبػ انر إلػ

الشعكر بجكدة الحياة.

كتشير الباحثة ىنا إل بعض الد ارسػات الحديثػة التػي أجريػت فػي المجتمػع الفمسػطيني كالتػي أشػارت

إل ػ انخفػػاض مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لػػدل الم ػكاطنيف عم ػ مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة الػػذم أعدتػػو منظمػػة
الصػػحة العالميػػة ( ،) 2001ففػػي الد ارسػػة التػػي أج ارىػػا سػػمير قكتػػة ( )2009بيػػدؼ تحديػػد تػػثثيرات

الحصػ ػػار عم ػ ػ جػ ػػكدة حيػ ػػاة الم ػ ػكاطنيف فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،أش ػػارت النتػ ػػائج إل ػ ػ أف مس ػػتقبؿ األس ػ ػرة
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الفمسطينية في خطر حقيقي في ظؿ استمرار الحصار ،كأنو كممػا زاد الحصػار تػثثير الحصػار عمػ

النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كمما انخفيت جكدة الحياة األسرية.

كفي الدراسة التي أجراىا باسـ أبك ككيػؾ ،كأسػامة حمدكنػة ( )2009عمػ الطالبػات المتزكجػات فػي

جامعة األزىر بغزة أشارت النتائج إل تدني مستكل جكدة الحياة لدل طالبات الجامعة.

كعمػ الػػرغـ مػػف تعػػدد األبحػػاث التػػي أجريػػت فػػي البيئػػة األجنبيػػة كالعربيػػة عػػف جػػكدة الحيػػاة ما ازلػػت
البحكث قاصرةن كخاصة في المجاؿ النفسي رغـ أىمية ىذا الميداف ،كما أف معظـ الدراسات السابقة
لـ تتناكؿ عبلقة الجمكد الفكرم بقكة األنا كجكدة الحياة.
ممػػا دفػػع الباحثػػة إلػ تنػػاكؿ مشػػكمة الد ارسػػة بالبحػػث نػػدرة الد ارسػػات فػػي مجػػاؿ متغيػرات الد ارسػػة فػػي

البيئة الفمسطينية باإليافة إل حيكية ىذه المتغيرات كأىميتيا كىي  :الجمكد الفكػرم – قػكة األنػا –
جكدة الحياة

كبنػػاء عم ػ مػػا تقػػدـ ت ػرل الباحثػػة أف تمػػؾ الد ارسػػة تعتبػػر مجػػاالن جديػػدان كخصػػبان لمد ارس ػة كالبحػػث فػػي

المجتمع الفمسطيني.

حيػػث منػػذ أف بػػدأت الخميقػػة عم ػ سػػطح األرض ،كالص ػراع قػػائـ بػػيف البشػػر ،كقػػد بػػدأ ىػػذا الص ػراع

عنػػدما قتػػؿ قبيػػؿ أخيػػو ىابيػػؿ  ،كلمػػا كػػاف مػػف الصػػعب أف يخمػػك أم مجتمػػع مػػف المجتمعػػات ،ميمػػا

كاف صغي انر مف دكاعي الخبلؼ كالنزاع كالمشكبلت التي تؤرؽ حيػاة األفػراد كتحػد مػف جكدتيػا ،كألف

مجتمعنػػا الفمسػػطيني يعػػيش اليػػكـ فػػي أزمػػة كبيػرة بسػػبب مػػا يتعػػرض لػػو مػػف صػراع خػػارجي كداخمػػي

كانتش ػػرت في ػػو األحػ ػزاب الت ػػي تختم ػػؼ ف ػػي فكرى ػػا ،كنيجي ػػا ك مكاقفي ػػا ،كطريق ػػة تعاممي ػػا م ػػع مجم ػػؿ
القيػػايا ،األمػػر الػػذم أدل إل ػ اختبلفػػات عميقػػة ،أفيػػت إل ػ أحػػداث تجػػاكزت كػػؿ الحػػدكد ،حيػػث
أشارت دراسة (عمػر شػمح )2010 ،التػي قامػت حػكؿ أسػاليب التربيػة الحزبيػة كعبلقتيػا باالتجاىػات

التعصػػبية لػػدل طمبػػة الجامعػػة ،كمػػف خػػبلؿ تسػػاؤالتيا حػػكؿ أكثػػر االتجاىػػات التعصػػبية شػػيكعان كػػاف
التعصب الفكرم الذم حصؿ عم المرتبة الثالثة في االتجاىات التعصبية بنسبة (.)%61.7

فم ػػـ يع ػػد الجم ػػكد الفك ػػرم مقتصػ ػ انر عمػ ػ تخري ػػب الممتمك ػػات ،فق ػػد كص ػػؿ الح ػػد إلػ ػ إزى ػػاؽ األركاح

كتعذيب اإلنساف الذم استخمفو اهلل عم ىػذه األرض ،فسػفؾ الػدـ الفمسػطيني بثيػد فمسػطينية ،عنػدما

ساد الجمكد الفكرم ،فانعكس ذلؾ بالسمب عم مجمؿ نكاحي الحياة.

تعد شريحة الشباب كخاصة طمبة الجامعات مف أىـ الشرائح المجتمع كأكثرىا كعيان كثقافةن ،ككصفيـ

كسيمة التغير البناء كالتقدـ ،لذا فإلف رعايتيـ أم انر ال بد منػو ،فاالىتمػاـ بتمػؾ الشػريحة يعنػي االىتمػاـ

بػػالمجتمع كمسػػتقبؿ البمػػد ألننػػا فػػي تمػػؾ الظػػركؼ الراىنػػة يعػػاني شػػعبنا الفمسػػطيني مػػف تفكػػؾ ج ػراء
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التفكير الجامد فإلننا بحاجة إل تكعية كحيث إف إجراء مثؿ ىذه الدراسة قد تساىـ في تحسيف كرفع

مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة ،كقػػكة األنػػا فيمػػا ىػػدفاف يسػػع لتحقػػيقيـ الجميػػع كيبػػدلكف فػػي سػػبيمو الغػػالي
كالنفيس.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا-:
مشكمة الدراسة:
يعػيش شػعبنا الفمسػػطيني كاقػع مريػػر كصػعب عمػ كافػػة األصػعدة السياسػػية نتيجػة مػا يحػػدث لػو مػػف

حػػركب متتاليػػة ،كأحػػداث مثسػػاكية متبلحقػػة يكمي ػان مػػف قتػػؿ ،كقصػػؼ ،كتجريػػؼ لؤل اري ػي ،كحصػػار
مسػػتمر مػػف قبػػؿ الجانػػب اإلسػرائيمي ،كمػػف جانػػب آخػػر حالػػة االنقسػػاـ الػػكطني بػػيف كافػػة التنظيمػػات

السياسية مما انعكس ذلؾ سمبان عم شتي مناحي كقطاعات الحياة في المجتمع الفمسطيني كمف أىـ
تمؾ القطاعات فئة الشػباب الجػامعي الػذيف لػـ تػتح ليػـ الفرصػة لمممارسػة حيػاتيـ كبقيػة الشػباب فػي

الدكؿ األخرل ،كما أف فئة الشباب في تمؾ المرحمة يتميزكف باالندفاع كراء انفعػاالتيـ ،كالمجػكء إلػ

العنػػؼ كالثػػكراف ألتف ػو األسػػباب ،كعػػدـ الػػتحكـ بثنفسػػيـ فيػػـ يمػػركف بػػثخطر م ارحػػؿ حيػػاتيـ حيػػث
تكقؼ عميو مصير حياتيـ المستقبمي إيجابان أك سمبان كممػا يزيػد األمػر خطػكرة انتشػار ظػاىرة الجمػكد

الفكرم لدل بعض الطمبة كمف ىنا تبمكرت فكرة الدراسة.

كؿ ىذه المؤثرات أصبحت تتطمب نكعية راقية مف التفكير كاالستجابة المقننة ،يستطيع مف خبلليا
الفرد تقكية األنا ،كمف ثـ تحقيػؽ التكييػؼ ،كالتكافػؽ مػع ىػذه األحػداث ،كالشػعكر بجػكدة الحيػاة لػذا
تبرز أىمية دكر الجامعات في مسؤكليتيا بتغيػر ،كمحاربػة ظػاىرة الجمػكد الفكػرم بشػتي أشػكالو مػف

خبلؿ ما تقدمو مف أساليب كبرامج  ،كعميو يمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما عالقة الجمود الفكري وقوة األنا بجودة الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة؟
 -1ىؿ تكجد عبلقة بيف الجمكد الفكرم كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟
 -2ىؿ تكجد عبلقة بيف قكة األنا كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -3ىؿ تكجد عبلقة بيف الجمكد لفكرم كقكة األنا لدل طمبة الجامعة؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف منخفيػي كمرتفعػي الجمػكد الفكػرم فػي درجػاتيـ
في جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف منخفيػي كمرتفعػي الجمػكد الفكػرم فػي درجػاتيـ
في قكة األنا لدل طمبة الجامعة؟
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 -6ىػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف منخفيػػي كمرتفعػػي قػكة األنػػا فػػي درجػػاتيـ فػػي
جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -7ىؿ يكجد تػثثير داؿ إحصػائيان لمتفاعػؿ بػيف الجمػكد الفكػرم (مػنخفض – مرتفػع) تبعػان لجػنس
الطمبة (ذككر – كاناث) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -8ىؿ يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجمكد الفكرم (منخفض – مرتفع) تبعػان لمجامعػة
(األزىر– اإلسبلمية) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -9ىػ ػػؿ يكجػ ػػد تػ ػػثثير داؿ إحصػ ػػائيان لمتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف الجمػ ػػكد الفكػ ػػرم (مػ ػػنخفض – مرتفػ ػػع) تبع ػ ػان
لمتخص ػػص األك ػػاديمي (عم ػػكـ – د ارس ػػات إس ػػبلمية) عمػ ػ مقي ػػاس ج ػػكدة الحي ػػاة ل ػػدل طمب ػػة
الجامعة؟

 -10ى ػػؿ يكج ػػد ت ػػثثير داؿ إحص ػػائيان لمتفاع ػػؿ ب ػػيف الجم ػػكد الفك ػػرم (م ػػنخفض – مرتف ػػع) تبعػ ػان
لممستكل الدراسي (األكؿ – الرابع) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعات؟

 -11ىؿ يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف قكة األنا (منخفض – مرتفع) تبعان لجنس الطمبة
(ذككر – كاناث) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -12ىػػؿ يكجػػد تػػثثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف قػػكة األنػػا (مػػنخفض – مرتفػػع) تبع ػان لمجامعػػة
(األزىر– اإلسبلمية) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -13ىػؿ يكجػد تػثثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػؿ بػيف قػكة األنػػا (مػنخفض – مرتفػع) تبعػان لمتخصػػص
األكاديمي (عمكـ – دراسات إسبلمية عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

 -14ىػػؿ يكجػػد تػػثثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف قػػكة األنػػا (مػػنخفض – مرتفػػع) تبع ػان لممسػػتكل
الدراسي (األكؿ – الرابع) عم مقياس جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة؟

أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إل التعرؼ عم -:

 -1التعرؼ عم طبيعة العبلقة بيف كبلن مف الجمكد الفكرم كقكة األنا لدل عينة الدراسة.

 -2التعرؼ عم طبيعة العبلقة بيف كبلن مف الجمكد الفكرم كجكدة الحياة لدل عينة الدراسة.
 -3التعرؼ عم طبيعة العبلقة بيف كبلن مف قكة األنا كجكدة الحياة لدل عينة الدراسة.

 -4التعرؼ إل الفركؽ بيف الطبلب ذكم الجمكد الفكرم (مرتفع – منخفض) في درجاتيـ في
قكة األنا لدل أفراد العينة.

 -5التعرؼ إل الفركؽ بيف الطبلب ذكم الجمكد الفكرم (مرتفع – منخفض) في مستكل جكدة
الحياة لدل أفراد العينة.
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 -6أثر متغيرات ( الجنس -الجامعة – التخصص األكاديمي – المستكل الدراسي ) عم و
كؿ
مف الجمكد الفكرم كقكة األنا كجكدة الحياة.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىميتيا النظرية كالتطبيقية كىي عم النحك التالي-:
األىمية النظرية:
تبرز األىمية النظرية ليذه الدراسة فيما يمي:

 -1تناكليا ألحد المكيكعات البحثية الميمة في مجاؿ عمـ النفس كىك الجمكد الفكرم  ،الذم
يعتبر مف المكيكعات الجديدة كقميمة التناكؿ بيف الباحتيف ،في ىذه الدراسة تثمؿ الباحثة أف تتيح

العبلقة بيف الجمكد الفكرم كثسمكب مف أساليب التفكير المغمؽ ،كقكة األنا كجكدة الحياة ،لدل فئة
ىامة مف فئات المجتمع الفمسطيني كىي الطمبة الجامعية ،كبالتالي قد تفيد ىذه الدراسة مف ناحية
نظرية في إثراء البحكث في ىذا المجاؿ

كذلؾ مف خبلؿ ما يمكف أف تييفو إل األدب النظرم

مف تقديـ إطار نظرم كدراسات سابقة حكؿ ىذا المكيكع.

-2

تنػػاكؿ مرحمػػة عمريػػة ميمػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني كىػػي المرحمػػة الجامعيػػة التػػي تمثػػؿ

ريعاف الشباب  ،فيـ يمركف بمرحمة نمائية ميمة في حياتيـ  ،الػذم يػنعكس عمػ مسػتكاىـ الد ارسػي

كمػػا أنيػػـ يسػػتعدكف لبللتحػػاؽ بػػالميف المختمفػػة  ،كالػػزكاج كاالسػػتقرار األسػػرم فيػػـ قػػادة المسػػتقبؿ
كرجاليا فمنيا يخرج العمماء كاألطباء كرجاؿ األعماؿ.

-3

نػدرة الد ارسػات العربيػة بصػفة عامػة كالبيئػة الفمسػطينية بصػفة خاصػة  -فػي حػدكد عمػـ

الباحثة  -كالتي تناكلت مجريات الدراسة ،مما يعط ليذه الدراسة كنتائجيا األىمية التي يمكف مف
خبلليا أف تككف بداية لدراسات مستقبمية أخرل.
األىمية التطبيقية:

 -1الػػتمكف مػػف إعػػداد مقيػػاس لجػػكدة الحيػػاة مناسػػب لمبيئػػة الفمسػػطينية  ،يمكػػف االسػػتفادة منػػو فػػي
دراسات الحقة

 -2قػػد تفيػػد نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة المعنػػيف كالمختصػػيف بالتربيػػة كالتعمػػيـ كمخططػػي الػػدكرات التدريبيػة
لطمبػة الجامعػات  ،مػػف أجػؿ كيػع بػرامج إرشػادية كعبلجيػة كبػرامج تكعيػة  ،كاختيػار األنشػػطة
الثقافية كاالجتماعية المناسبة التػي تسػاىـ فػي خفػض مسػتكل الجمػكد الفكػرم لػدييـ (إف كجػد)

مما قد يؤدم إل تحسيف عبلقاتيـ مػع اآلخػريف ،كتحسػيف جػكدة الحيػاة لػدييـ كتحقيػؽ اليػدؼ
األسم لعمـ النفس كىك تكفير حياة أفيؿ لئلنساف لمقرف الحادم كالعشريف.
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 -3قػػد تفيػػد نتػػائج الد ارسػػة المتخصصػػيف كالقػػائميف عم ػ رعايػػة الشػػباب ممػػا يسػػاعد عم ػ نمػػكىـ
النفسي السميـ كالسمكؾ الرشيد

مصطمحات الدراسة:
 -5الجمود الفكري (:)Dogmatism
يعرف ػ ػو رككي ػ ػػتش ( ) Rokeach,1960:5بثن ػ ػػو" :طريق ػ ػػة منغمقػ ػػة لمتفكي ػ ػػر ،يمك ػ ػػف أف تص ػ ػػاحب أم
أيديكلكجية بصرؼ النظر عف محتكاىا ،مع التعصب يػد أصػحاب المعتقػدات الميػادة ،كالتسػامح

مع أصحاب المعتقدات المتشابية".

كيتحدد التعريؼ اإلجرائي لمجمكد الفكرم في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا طمبة الجامعػات
مف خبلؿ إجابتيـ عم مقياس الجمكد الفكرم المستخدـ في ىذه الدراسة.
 -4قوة األنا:
كيرل باركف (  ") 1963أنيا القدرة عم التكيؼ في مكاجية مشكبلت الحيػاة كأنيػا الكفػاءة كالفعاليػة
في المكاقؼ المختمفة" (صبلح أبك ناىية ك رشاد مكس ) 51 : 1988 ،
كقد تبنت الباحثة تعريؼ باركف لقكة األنا.
كيتحدد التعريؼ اإلجرائي لقكة األنا في ىػذه الد ارسػة بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا طمبػة الجامعػات مػف
خبلؿ إجابتيـ عم مقياس قكة األنا المستخدـ في ىذه الدراسة.
 -4جودة الحياة:
كيػرل كػبل مػف ليمػاف ( )Lehman,1998:15كجبينػاس ( )Giamnias,1998:21أف جػكدة الحيػاة
تتثمؿ في الشعكر بالريا كاالحساس بالرفاىية ،كالمتعة في ظؿ الظركؼ التي يحياىا الفرد.
كتعػػرؼ الباحثػػة جػػكدة الحيػػاة بثنيػػا " شػػعكر الفػػرد بالريػػا ،كالسػػعادة  ،كالرفاىيػػة ،كالقػػدرة عم ػ إشػػباع

حاجات ػػو م ػػف خ ػػبلؿ ثػ ػراء البيئ ػػة ،كرق ػػي الخ ػػدمات الت ػػي تق ػػدـ ل ػػو ف ػػي المج ػػاالت الص ػػحية ،كالنفس ػػية،
كاالجتماعية ،األسرية ،كالتعميمية مع حسف إداراتو لمكقت كاالستفادة منو.
كتعرؼ الباحثة جكدة الحياة تعريفان إجرائيان :بثنيػا ريػا كسػعادة الطالػب الجػامعي عػف الحيػاة

التي يحيياىا.

كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب الجامعي عم مقياس مستكل جكدة الحياة

.

00

 -1جودة الصحة العامة:
كتعرفيػػا الباحثػػة إجرائي ػان :شػػعكر الطالػػب الجػػامعي بال ارحػػة كالطاقػػة كالحيكيػػة كالنشػػاط ،كالريػػا عػػف
حالتو الصحية كالتعايش مع األآلـ كالنكـ ،كالشيية في تناكؿ الطعاـ .

 -2جودة الحياة النفسية:
كتعرفي ػػا الباحث ػػة إجرائيػ ػان :ش ػػعكر الطال ػػب الج ػػامعي ب ػػاألمف كالري ػػا ع ػػف ال ػػنفس كالس ػػعادة كاإلرتي ػػاح
كاالطمئناف  ،كعدـ القمؽ كالخكؼ كاالكتئاب ،كالثقة بالنفسي كباآلخريف.

 -3جودة الحياة االجتماعية:
كتعرفيػػا الباحث ػػة إجرائيػ ػان :ش ػػعكر الطال ػػب الج ػػامعي بػػثف ل ػػو دكر ف ػػي المجتم ػػع ،كأن ػػو يحظػ ػ باىتم ػػاـ
كاحتراـ كتقدير اآلخريف ،كيشارؾ اآلخريف كيتفاعؿ معيـ.

 -4جودة الحياة األسرية:
كتعرفي ػػا الباحث ػػة إجرائيػ ػان :ش ػػعكر الطال ػػب الج ػػامعي بالري ػػا ع ػػف أسػ ػرتو كالتماس ػػؾ كالتػ ػرابط كالتفاع ػػؿ
األسرم ،كالتقدير كاالحتراـ المتبادؿ بيف أفراد ألسرة ،كالشعكر بالفخر كاالنتماء كالمستقبؿ لؤلسرة.

 -5جودة شغل الوقت وادارتو:
كتعرفيا الباحثة إجرائيان :قدرة الطالب الجامعي عمػ اسػتغبلؿ كتنظػيـ كقػت ف ارغػو ككيفيػة إدارتػو لكقتػو
في أشياء يمكف أف تقيده بحيث ال يشعر باإلحباط كالفشؿ.

 -6جودة الحياة الجامعية:
كتعرفيػػا الباحثػػة إجرائي ػان :كتتثمػػؿ فػػي مػػدل ت ػكافر الظػػركؼ البيئػػة كالنفسػػية كالفيزيقيػػة كاالداريػػة كالت ػي
تكػػكف سػػببان فػػي ريػػا الفػػرد ،كالريػػا عػػف تخصصػػو الجػػامعي كمػػدل االسػػتفادة منػػو فػػي الحيػػاة العمميػػة

كالعممية.

حدود الدراسة:
الحد الموضوعي :اقتصرت ىذه الدراسة عم دراسة الجمكد الفكرم كقكة األنا كعبلقتيما بجكدة الحياة
لدل طمبة الجامعة بمحافظة غزة.
الدرسة عم طمبة كؿ مف جامعة األزىر كالجامعة اإلسبلمية بغزة.
الحد المؤسساتي :اقتصرت ا
الحد المكاني :طبقت ىذه الد ارسة عم طمبة )جامعة األزىر ،كالجامعة اإلسبلمية) في محافظة غزة.
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الدرسي ).)2014 - 2013
الدرسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ ا
الحد الزماني :طبقت ىذه ا
الدرسة الحالية عم طمبة كطالبات المستكل األكؿ كالرابع في جامعة األزىر
الحد البشري :اقتصرت ا
كالجامعة اإلسبلمية بغزة.
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري
أوالً :الجمود الفكري.
ثانياً :قوة األنا.
ثالثاً :جودة الحياة.

الفصل الثاني

اإلطار النظري
أوالً :الجمود الفكري
سػػيتـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ عػػرض تمييػػد لمفيػػكـ الجمػػكد الفكػػرم ،ثػػـ عػػرض التعريفػػات المغكيػػة

كتعريفات عمـ النفس ،كبعض المفاىيـ المرتبطة بالجمكد الفكرم (التصمب – التعصب – التسػمط –
التطػػرؼ) ،كالنظريػػات التػػي فسػػرت الجمػػكد الفكػػرم ،كسػػمات األشػػخاص ذكم التفكيػػر الجامػػد ،طػػرؽ

خفض الجمكد الفكرم.
تمييد:

يعد مفيكـ الجمػكد الفكػرم مػف المفػاىيـ النفسػية الحديثػة نكعػان مػا ،كالتػي اسػتثثرت باىتمػاـ

العديػػد مػػف العممػػاء كبالػػذات فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس منػػذ بدايػػة السػػتينات تقريب ػان مػػف القػػرف العش ػريف

الميبلدم.

كيرجع الفيؿ إل رككيش في استخداـ مفيكـ الجمكد الفكرم ،كلكف النشثة الحقيقية لمفيػكـ الجمػكد

الفكػػرم ظيػػرت فػػي حيػػف الفمسػػفة كمػػذىب يػػدعي إمكػػاف الحصػػكؿ عم ػ المعرفػػة المطمقػػة كاليقػػيف
باستخداـ العقؿ أك الحكاس أك التجربة ،كذلؾ في مقابؿ مذىب الشؾ كاليقيف المطمؽ

كقد أطمػؽ الفيمسػكؼ األلمػاني( كانػت) فػي القػرف الثػامف عشػر مصػطمح الجمػكد الفكػرم لكصػؼ أم

قيية فمسفية أك مذىب فمسفي لـ يميد لو بدراسة المقدمات التي يستند إلييا ،أك بدراسة مبمن صدؽ
ىذه المقدمات( . .ناصر الحربي) 2 : 2003 ،
كانتقؿ مفيكـ الجمكد الفكرم مف ميداف الفمسػفة إلػ ميػداف عمػـ الػنفس عػف طريػؽ عػدة مصػطمحات

ميدت ليذا االنتقاؿ مثؿ :الفاشية(  ، )Fascismكمعادة السامية ).) Anti- Semitism

"كالجمػػكد "فػػي عمػػـ الػػنفس ىػػك صػػعكبة (لدرجػػة العجػػز الكامػػؿ) تغييػػر برنػػامج النشػػاط الػػذم رسػػمو

الشخص في ظركؼ تتطمب إعادة بنائو مكيكعيان( .معجـ عمـ النفس المعاصر)270 :1996 ،

كىن ػاؾ العديػػد مػػف المفػػاىيـ المتداخمػػة مػػع مفيػػكـ الجمػػكد الفكػػرم كمػػف تمػػؾ المفػػاىيـ( :التعصػػب –

التسمط  -االنغبلؽ الفكرم – الصكرة الفكريػة النمطيػة – القكالػب النمطيػة – التصػمب – التطػرؼ –
الفاشية – الجمكد الذىني – االنحراؼ الفكرم – القطعية الجزمية – الصرامة العقمية).
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كما أف أغمػب الد ارسػات كالبحػكث العمميػة كالعربيػة قػد اسػتخدمت مصػطمح الجمػكد الفكػرم

عنػػد تنػػاكليـ لنظريػػة اؿ Dogmatismلػػدل ركك ػيش كمػػف ىػػذه الد ارسػػة د ارسػػة( :فاطمػػة الخفػػاجي،
( ،)1985عب ػ ػ ػػداهلل( ،) 1989 ،إس ػ ػ ػػماعيؿ( ،) 1996 ،ترك ػ ػ ػػي( ،) 1998 ،عب ػ ػ ػػد اهلل،) 1998 ،

(ىن ػػاء غنيم ػػة( ،)200 ،نبي ػػؿ عم ػػي ( ،)2001 ،ال ػػدردير( ،) 2004 ،ناص ػػر الحرب ػػي،) 2003 ،

(حس ػ ػػيف القحط ػ ػػاني( ،) 2007 ،حن ػ ػػاف خ ػ ػػكج( ،) 2008 ،غ ػ ػػانـ القحط ػ ػػاني ( ،) 2009 ،أم ػ ػػاني
الدكس ػػرم( ،) 2011 ،كلي ػػد القطط ػػي( ،) 2012 ،محم ػػد القممػ ػ  ،)2012 ،فمعظ ػػـ ى ػػذه الد ارس ػػات

اسػػتخدمت مصػػطمح الدجماتيػػة فػػي المغػػة العربيػػة كم ػرادؼ لممصػػطمح االنجميػػزم اؿ،Dogmatism
كفي مايك مف عاـ ( )1970أقر مؤتمر المصطمحات التربكية كالنفسية بالقاىرة ،حيػث اعتمػاد كممػة

الجمكد الفكرم كترجمة عربية ليػذا المصػطمح االنجميػزم اؿ ،Dogmatismكمػا تػرجـ طػو كآخػركف

( )2003مصطمح  Dogmatismإل الجمكد الفكرم في مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي.

كم ػ ػػف ى ػ ػػذا المنطم ػ ػػؽ س ػ ػػكؼ ي ػ ػػتـ اعتم ػ ػػاد مص ػ ػػطمح الجم ػ ػػكد الفك ػ ػػرم كترجم ػ ػػة عربي ػ ػػة لمص ػ ػػطمح

Dogmatism

تعريفات الجمود الفكري:
أوال :التعريفات المغوية:
يرى مـراد وىبـة ( ،)5999أف الدجماتيػة ( )Dogmataismمشػتقة مػف دجمػا ( )Dogmaبمعنػ
الرأم الذم يبدك أنو صحيح أك الرأم الثابت أك االعتقاد ،كىذا لفظ أصمو يكنػاني مشػتؽ مػف الفعػؿ
( )Dokeoكمعناى ػػا أفك ػػر أك أظ ػػف ،حي ػػث أني ػػا قابم ػػة لمتغيي ػػر ،ألن ػػو ال يس ػػتند إلػ ػ حج ػػج كبػ ػراىيف
منطقية كعممية  ،كيرل أف ىػذه األفكػار أك الظنػكف مشػتقة مػف سػمطة خارجيػة  ،ال تػثتي مػف طريػؽ
البحث كالتجريب كالبرىاف كالقناعة (مراد كىبة.)217 - 216 :1999 ،
كفػػي مكسػػكعة دخي ػرة :دكجمػػا  Dogmaمبػػدأ عقائػػدم ،نظريػػة أكفقػػو يتقػػرراف بالسػػمطة كبػػدكف دليػػؿ
يسػػاندىما ،عبػػارة أك اعتقػػاد البػػد مػػف قبكليم ػا إيمان ػان بمصػػدر السػػمطة ،كالػػدجماتي Dogmaticقػػائـ

عم ػ السػػمطة باعتبػػاره مسػػثلة إيمػػاف صػػفة األف ػراد الػػذيف يسػػعكف إل ػ فػػرض أراءىػػـ بالسػػمطة أك

النفكذ.

كفي قامكس كبستر ) ) Websterبثنيا نظاـ مف التفكير التثممي القائـ عم مبػادئ قبميػة معينػة أك
عم حقائؽ مثبتة ذاتيان أك كايحة بذاتيا كىي ميادة لمريبة أك الشؾ (نبيؿ عمي.)13 :2001 ،
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ثانيا :تعريفات عمم النفس-:
كفي مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي ،يقدـ حسيف عبد القادر تعريؼ الجمكد الفكػرم ليتيػمف

اآلتي :

أ -يش ػػير المص ػػطمح م ػػف زاكي ػػة فس ػػيكلكجية إلػ ػ تم ػػؾ الحال ػػة م ػػف االنقب ػػاض المس ػػتمر ،كالق ػػكة
لمعيبلت.

ب -كيشير سيككلكجيان إل عدـ القدرة عم تغيير أفعاؿ فرد أك اتجاىاتو عندما تتطمب الشركط
المكيػػكعية ذلػػؾ  ،كقػػد يصػػيب التصػػمب الكظػػائؼ المعرفيػػة كبخاص ػة اإلدراؾ ،كقػػد يكػػكف
كجدانيان كىك ما نراه لدل أكلئؾ األحادم الرؤية بالنسبة لعكاطفيـ ،كيرل رككيش أف الجمكد

الفكػػرم (نظػػاـ معرفػػي مغمػػؽ نسػػبياى لممعتقػػدات  Beliefsكالبلمعتقػػدات  Dis beliefsحػػكؿ
الحقيقػػة أك الكاقػػع ينػػتظـ حػػكؿ مجمكعػػة مركزيػػة مػػف المعتقػػدات حػػكؿ سػػمطة مطمقػػة ،كالتػػي

تكفر بدكرىا ىيكبلن لنماذج مف التعصب اآلخريف ،كتحد مػف التسػامح معيػـ ،كيكيػح أييػا

في كتابو ) ) RoKeach, 1960:4-5
تعريف روكيش الجمود الفكري كاالتي:

أ -تنظيـ معرفي نسبيان لممعتقدات عف الكاقع.

ب -ينتظـ ذلؾ حكؿ مجمكعة مركزية مف المعتقدات ،كعف السمطة المطمقة.
ت -كالتي تقدـ بدكرىا إطا انر لؤلنماط التحمؿ ،كعػدـ تحمػؿ اآلخػريف ،كىػي تشػير بػذلؾ إلػ

درجة مقاكمة األفكار الجديدة ،كدرجػة تقيػيـ المعمكمػات الجديػدة بمعػايير مسػبقة( .جػكف

دكت)289 :2001 ،
يق ػػدـ فينكي ػػؿ  finkelف ػػي مكس ػػكعة عم ػػـ ال ػػنفس المختصػ ػرة تعريف ػػات متع ػػددة لمجم ػػكد نجممي ػػا فيم ػػا

يثتي-:

أ -مصػػطمح الجمػػكد غيػػر محػػدد التعريػػؼ "إال أنػػو يظيػػر بكيػػكح عنػػدما يفشػػؿ الشػػخص فػػي
تغيير سمككو في المكاقؼ الجديدة.

ب -كالجمكد نقييو المركنة ،فالشخص المرف قابؿ لمتغيير ،يتحمؿ الغمػكض ،مبػدع لديػو قػدر
مف المكافقة كالقبكؿ ( .عبد المختار.)428 :2004 ،

كمنػػذ ظيػػكر ىػػذا المصػػطمح فػػي عمػػـ الػػنفس ق ػػاـ عػػدد كبيػػر مػػف العممػػاء بتناكلػػو فػػي د ارس ػػاتيـ

مستعرييف كجيات نظرىـ المختمفة ،كالمتمثمة في طريقة تفسيرىـ لمصطمح الجمكد الفكػرم ،كسػيتـ
ىنا عرض بعض التعريفات لمفيكـ الجمكد الفكرم لبعض عمماء النفس منيا:
07

 -1مجمكعة مف األفكار المبنية عم معتقدات غير قابمة لمتجديد كغير محتممة لمغمكض.

 -2أسػػمكب مغمػػؽ فػػي التفكيػػر يتسػػـ بعػػدـ القػػدرة عمػ تقبػػؿ أم معتقػػدات مختمفػػة عػػف معتقػػدات
الشخص أك الجماعة.

 -3الجمػكد يتيػمف سػػمات الطاعػة التامػة ألشػػكاؿ السػمطة ،كعػدـ تحمػػؿ مقارنػة اآلراء كتقبميػػا،
ككذلؾ معرفة األشياء (أبيض – أسكد) كما يتـ البناء المعرفي لو بنظرة ساخرة مػف الطبيعػة

اإلنسانية.

 -4التفكيػػر الػػذم يعنػػي اإلبقػػاء عم ػ الحػػاالت الجديػػدة عم ػ كيػػعيا السػػابؽ دكف البحػػث عػػف
جديد حيث ال يستطيع الفػرد أف يػرل بعيػدان بتبػديؿ الحػاؿ ،كتغيػره أم الجمػكد (النمطيػة) فػي

التفكير عكس المركنة في التفكير( .عبد المختار)459 ،423 :2004 ،

فػي حػيف يػذكر التيميػر  Altemeyerالجمػكد الفكػرم عبػارة عػف إيمػاف الفػرد بثفكػار غيػر قابمػػة
لمتغيػر ،أك ىػك اليقػيف كالحقيقػة غيػػر المبػررة ) ، (Altemeyer,2002:718كيؤكػد جػكف دكػػت أف
الجمػػكد الفكػػرم يشػػير إلػ درجػػة مقاكمػػة األفكػػار الجديػػدة ،كدرجػػة تقيػػيـ المعمكمػػات الجديػػدة بمعػػايير

مسبقة ،ككمما زاد الجمكد الفكرم في بناء معتقدات الشػخص يزيػد اسػتعداد الشػخص لػرفض ككراىيػة
األشخاص كالجماعات الخارجية التي ال تشاركو ىذه المعتقدات (.جكف دكت ) 289 : 2001 ،

كيرل الحربي بثنو أسمكب لمعقػؿ يتسػـ بػالتفكير الجامػد ،كتمتػد فػي الشخصػية كظػاىرة إنسػانية ،كأف
البحػث فػي مظاىرىػا يعنػي البحػت فػي جػذكر التعصػب كاالنغػبلؽ كجمػكد العقػؿ ،كالعػدكاف كالتسػػمط.

(ناصر الحربي ) 12: 2003 ،

كيرل ستكف ) )ston, 2004أف الجمػكد الفكػرم سػمة أك أسػمكب معرفػي ،كطريقػة تفكيػر تتسػـ بيػا

أم فرقة أك مذىب أك فمسفة تزعـ امتبلؾ الحقيقة المطمقة بشكؿ شػامؿ ،كتقطػع بػثف مػا تحتكيػو مػف

مع ػ ػػارؼ ال يقب ػ ػػؿ النق ػ ػػاش كالتغيي ػ ػػر حتػ ػ ػ كأف تغي ػ ػػرت الظ ػ ػػركؼ التاريخي ػ ػػة أك الس ػ ػػياقات المكاني ػ ػػة
كاالجتماعية ( .محمد القمم )14: 2012 ،
كيعرفيا الطيراكم :بثنيا طريقة تفكير مغمقة تتصؼ بالجمكد ،كعدـ التسامح كييؽ األفؽ ،كالتفكير
القطعػػي ،كتكػػكف األمػػكر لػػدل صػػاحبيا إمػػا بييػػاء أك سػػكداء ،كيتسػػـ الشػػخص ذك التفكيػػر الجامػػد
بالتش ػػدد م ػػع أص ػػحاب األفك ػػار المناىي ػػة ل ػػو ،دكف محاكل ػػة كالتع ػػرؼ عمػ ػ تم ػػؾ األفك ػػار ( .جمي ػػؿ

الطيراكم)4 :2005 ،

كيعرؼ حسيف القحطاني  2007الجمكد الفكرم :بثنو يمثؿ اتجاه نفسي لدل الفرد يجعمو يدرؾ فػردا

معينان أك جماعة معينة إدراكان ايجابيان أك سمبيان.
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عػػرؼ مجمػػس األمػػة الكػػكيتي ( )2008الجمػػكد الفكػػرم :بثنػػو التثبػت بػػالرأم كاإلصػرار عميػػة بصػػرؼ
النظػر عػف تناقيػػو مػع معطيػػات العقػؿ كالمنطػػؽ كاألخػبلؽ ،حيػػث يكػكف تصػػرؼ الم ارىػؽ السػػمككي

ذات ػػي ف ػػردم ال ي ػػتـ ب ػػثم اعتب ػػارات اجتماعي ػػة أك أسػ ػرية ،كاف كان ػػت تتع ػػارض م ػػع الثكاب ػػت كالق ػػيـ
االجتماعية.

أمػػا الدكسػػرم التشػػبث بػػالرأم بصػػرؼ النظػػر عػػف تناقيػػو مػػع معطيػػات المنطػػؽ كالعقػػؿ مػػع تعظػػيـ
لمذات كأفكارىا ( .أماني الدكسرم )13 : 2011 ،
كفػػي السػػبعينيات مػػف القػػرف العش ػريف أكػػد كيمسػػكف أف الدكجماطيقيػػة (الجمػػكد الفكػػرم ) تكمػػف كراء
االتجاىات المحافظة ( )Conservatismكالتي يعرفيا بثنيا " مقاكمة التغيير كاالستكانة إل األمف
بتفييؿ ما ىك مكركث كتقميدم في المكاقؼ كالسمكؾ ،كقد صمـ مقياسان تتمثؿ أبعاده في:
 -1األصكؿ الدينية.
 -2التكجو السياسي اليميني النزعة.
 -3اإلصرار عم العقكبات كالقكاعد الصارمة.
 -4البلتسامح إزاء األقميات.
 -5تفييؿ ما ىك تقميدم في الفف كالممبس كالمكاقؼ.
 -6النظرة التشاؤمية لممستقبؿ.
 -7النزعة الخرافية لتفسير العمـ.
 -8النزعة العسكرية ( .جميؿ الطيراكم)13 :2005 ،
بعض المفاىيم المرتبطة بالجمود الفكري:

يزخر عمـ النفس بالعديػد مػف المصػطمحات التػي قػد تكػكف قريبػة مػف مفيػكـ الجمػكد الفكػرم ممػا

قػػد يػػؤدم إل ػ بعػػض الخمػػط بػػيف تمػػؾ المفػػاىيـ ،كمفيػػكـ الجمػػكد الفكػػرم ،كفيمػػا يمػػي عػػرض لتمػػؾ
المفاىيـ كمدل عبلقتو بالجمكد الفكرم:
 -5التصمب :Rigidity

أ -التصمب في المغة:

التصمب مف الصػبلبة ،كىػي يػد المػيف ،كصػمب الشػيء صػبلبتو أم شػديد( .ابػف منظػكر:1993 ،

)30
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ب -التصمب في عمم النفس:
عػػرؼ التصػػمب بثنػػو " :أسػػمكب جامػػد فػػي التفكيػػر كنظػػرة تسػػمطية إل ػ الحيػػاة كتشػػردان مػػع أصػػحاب

العقائد المناىية كتسامحان مع أصحاب العقائد المتشابية "( .فاركؽ عبد السبلـ )384 :1975 ،

كالتصمب عند (ليفني  :)1935ىك التشػبث بػنمط سػمككي كاحػد كبػدكافع كحاجػات كأىػداؼ ثابتػة ال
تتغير.

أما كرنر  warneيرل بثف التصمب ىك:
 -1يعنػػي مقاكمػػة التغييػػر فػػي المعتقػػدات أك المكاقػػؼ أك العػػادات ،كىػػك مػػف الناحيػػة السػػمككية يتمثػػؿ
في الطريقة التي يكاجو بيا الشخص إحدل المشكبلت أك يحميا أك يتعمميا.

 -2ىػ ػػك العجػ ػػز النسػ ػػبي عػ ػػف تغييػ ػػر الشػ ػػخص لسػ ػػمككو أك اتجاىاتػ ػػو عنػ ػػدما يتطمػ ػػب الظػ ػػركؼ
المكيكعية تمؾ ،كالتمسؾ بطرائؽ غير مبلئمة السمكؾ( .سكسف مجيد)131 :2008 ،

التصـــــمب" :العجػ ػػز النسػ ػػبي عػ ػػف تغييػ ػػر الشػ ػػخص لسػ ػػمككو أك اتجاىاتػ ػػو عنػ ػػدما تتطمػ ػػب الظػ ػػركؼ
المكيكعية ذلؾ ،كالتمسؾ بثشياء غير مبلئمة لمسمكؾ كالشعكر ،كالتصمب يمثؿ مقاكمة المجكء إلػ
أنػكاع جديػدة مػف االسػتجابات التكيفيػة( .جػابر )57: 2010 ،التصػمب ىػك السػمة التػي تكشػؼ عػف

نفسيا في مػدل السػيكلة أك الصػعكبة التػي يمقاىػا الشػخص فػي إحػداث التغييػرات فػي مجػرل سػمككو

فػػي االتجػػاه المناسػػب ،كفػػي الكقػػت المناسػػب كىنػػاؾ عػػدة أن ػكاع لمتصػػمب ،طبق ػان لممجػػاالت السػػمككية

المختمفػة ىػػي :التصػػمب الحركػػي ،كالتصػػمب الحسػػي ،كالتصػػمب االنفعػػالي ،كالتصػػمب العقمػػي( .معتػػز
عبد اهلل)91 -90 :1997 ،

ت -عالقة التصمب بالجمود الفكري:
إف ىػػذاف المفيكمػػاف يشػػتركاف مع ػان فػػي خاصػػية كاحػػدة ىامػػة ىػػي مقاكمػػة التغييػػر ،كمػػع ذلػػؾ يكجػػد
تمييز دقيؽ فيما بينيما " ،فالتصمب " يشير إل مقاكمة التغيير بالنسبة لمعتقػد فػرد مػا ،أك مجمكعػة

مػػف المعتقػػدات أك العػػادات أك إل ػ الميػػكؿ القيريػػة أك الكسكاسػػية النكعيػػة داخػػؿ الفػػرد ،بينمػػا يشػػير
مفيكـ" الجمكد " مف ناحية أخرل إل

مقاكمة التغيير بالنسبة لؤلنساؽ الكمية لممعتقدات التي تعػكؽ

صاحبيا عف إحداث التغيير  " ،فالتصمب " ينظػر إليػو عمػ أنػو خاصػية افت اريػية لمعتقػد فػردم

أك ع ػػادة أك مجمكع ػػة م ػػف الع ػػادات التػ ػي تع ػػكؽ ص ػػاحبو ع ػػف إح ػػداث تغيي ػػر لمكاجي ػػة المتطمب ػػات
و
خاصية لمنسؽ الكمي لمعتقدات تعػكؽ صػاحبيا
المكيكعية عم حيف ينظر إلي" الجمكد " عم أنو
عف إحداث التغيير( .معتز عبػد اهلل )94-93 :1997 ،كأف التصػمب كالجمػكد الفكػرم يزيػداف مػف

درجة التكتر النفسي ،كمف ثـ تطرؼ االستجابة( .مصطفي سكيؼ)9 :1968 ،
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فػػالجمكد كالتصػػمب كجيػػاف لعممػػة كاحػػدة ،فػػالجمكد " مثػػابرة عم ػ مقاكمػػة التجديػػد كالتغييػػر كعجػػز

الشخص عف تغيير أفكاره كمعتقداتو في المكاقؼ التي تتطمب منو التغيير كالتجديػد( .عبػد المختػار،
)429 :2004
التعصب :Prejudice
أ -التعصب في المغة:
عصب ،يعصب ،الشيء عميو :قبض عميو (الرائد)1027 :1978 ،
التعصب لغة مػف العصػبية ،كالعصػبية أف يػدعك الرجػؿ إلػ نصػرة عصػبيتو كالتػآزر معيػا عمػ مػف
يعادييا .ظالميف كانكا أـ مظمكميف ،كقد تعصبكا عمييـ إذا تجمعا فػإلذا تجمعػكا عمػ فريػؽ آخػر قيػؿ

تعصبكا ،كىك مشتؽ مف االسـ البلتيني( .ابف منظكر)180 :1993 ،

أمػػا المعنػ االنجميػػزم يعنػػي :الحكػػـ الػػذم يصػػدر عػػف مكيػػكع معػػيف قبػػؿ القيػػاـ باختبػػار أك فحػػص
الحقائؽ المتاحة فيك حكـ متعجؿ ( .معتز عبد اهلل)56 ،1997 ،
ب -التعصب في عمم النفس:
اإلخبلص التاـ ألم فكرة أك قيية القائـ عم الثقة العمياء في صدؽ أحكاـ المرء كأفعالو الخاصة.
كيصػػاحبو عػػدـ تسػػامح إزاء المعتقػػدات كاآلراء األيخػػرل ،كعجػػز المػػرء عػػف النظػػر إل ػ ذاتػػو كأفعالػػو

الخاصة بطريقة نقدية( .معجـ عمـ النفس المعاصر)98 :1996 ،
ت -عالقة الجمود الفكري بالتعصب:

أكيحت العديػد مػف الد ارسػات عمػ كجػكد ارتبػاط بػيف الجمػكد الفكػرم ،كالتعصػب فيمػا متػداخبلف.
فالجمكد الفكرم يشير إل درجة مقاكمة األفكػار الجديػدة ،كدرجػة تقيػيـ المعمكمػات الجديػدة بمعػايير
مس ػػبقة كيفت ػػرض أف ى ػػذا ال ػػنمط الخ ػػاص م ػػف الكظ ػػائؼ المعرفي ػػة ى ػػك الس ػػبب ف ػػي التعص ػػب كع ػػدـ

التحمؿ ،ككمما زاد الجمكد الفكرم في بناء معتقدات الشخص يزيد استعداد الشخص لػرفض ككراىيػة
األشػػخاص كالجماعػػات الخارجيػػة التػػي ال تشػػاركو ىػػذه المعتقػػدات  ،كأكيػػح مقيػػاس الجمػػكد الفكػػرم

الذم أعده رككيش ارتباطات منتظمة ايجابية مع مقػاييس التعصػب كالتمركػز العرقػي( .جػكف دكػت،

)289 – 288 :2000
أكيحت بحكث إلس فرينكيؿ – بركنزيؾ ( ) 1949أف التفكير الجامػد يسػيؿ نمػك التعصػب ،فقػد
كج ػػدت أييػ ػان أف األفػ ػراد ال ػػذيف يتص ػػفكف ب ػػالتفكير النمط ػػي الجام ػػد يميم ػػكف أييػ ػان إلػ ػ أف يتص ػػفكا
بالتعصب ( .حامد زىراف )220 : 2000 ،
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كذكػػرت حنػػاف خػػكج  2008أف التعصػػب كليػػد الجمػػكد الفكػػرم ،فيمػػا يتشػػابياف فػػي النسػػؽ المعرفػػي،
كىػ ػػك االنح ػ ػراؼ عػ ػػف معيػ ػػار العقبلنيػ ػػة المتمثػ ػػؿ فػ ػػي تشػ ػػبت الفػ ػػرد المتعصػ ػػب ألفكػ ػػاره  ( .أمػ ػػاني

الدكسرم) 31 : 2011،
التطرف : Extreme
أ -التطرف في المغة:
قامكسػي  Illastrated dictionaryىػك الطػرؼ األقصػ األبعػد عػف المركػز كىػك عػدـ االعتػداؿ،

كفػ قػامكس كبسػتر  Websterإف التطػرؼ يشػير إلػ االبتعػاد بشػدة عمػا ىػك منطقػي أك معقػكؿ
كالتطرؼ في الرأم.(Webster, 1984:31(.
ب -التطرف في عمم النفس :
عرؼ العشماكم ( )1987التطرؼ بثنو مجاكزة حد االعتداؿ بالغمك كالتشػرد كالقطػع فػي أم شػيء

أك فكرة أك رأم أك اعتقاد( .سكسف مجيد ) 132 :2008

ليم ػ عبػػد السػػتار ( )1992أسػػمكب مغمػػؽ لمتفكيػػر الػػذم يتسػػـ بعػػدـ القػػدرة عم ػ تقبػػؿ أم معتقػػدات

لمشخص أك لمجماعة المتطرفة( .ليم عبد الستار)122 :1992 ،
ت -عالقة التطرف بالجمود الفكري:

الجمكد مرادؼ لمتطرؼ في عدـ القدرة عم تقبؿ أية معتقدات أك أفكار تختمؼ عف أفكار الفرد.
(عبد المختار)429 :2004 ،
إف الفكػػر المتطػػرؼ :ى ػك عبػػارة عػػف قناعػػات الجماعػػات أك األف ػراد بػػامتبلؾ الص ػكاب دكف غيػػرىـ

باستخداـ أساليب متنكعة كالتيديد كالعنؼ لبلذعاف كقبكؿ الشركط كاالمبلءات التخاذ المكاقؼ التػي
تتماش مع عقيدتيـ كما أكد بيكمي( )1993أف ىذه الخصائص المميزة فػي الشخصػية تػدفع إلػ

أساليب متطرفة في السمكؾ  :كالتعصب كالتصمب كالجمكد الفكرم ( .جبلؿ بيكمي.)7 :1993 ،
كترل ليم عبد الستار أف التطرؼ ليس مجرد مجاكزة حد االعتداؿ أك الخركج عف المػثلكؼ ،كانمػا
ىػػك م ػرتبط بػػالجمكد الفكػػرم كاالنغػػبلؽ الفكػػرم  ،كىػػذا ىػػك فػػي الكاقػػع جػػكىر االتجػػاه العػػاـ الػػذم
تتمحكر حكلو كؿ الجماعات المسماة بالمتطرفة( .ليم عبد الستار.)192 - 191 :1992 ،
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التسمطية : Authoritarianism
أ -التسمطية في المغة:
مف (سمط) كالسبلطة (القير) كالتسميط (إطبلؽ السمطاف) كسمطاف كؿ شيء حدتو كسطكتو .
(ابف منظكر)614 :1993 ،
ب -التسمطية في عمم النفس:
سػػمة اجتماعيػػة نفسػػية تميػػز أسػػمكبان فػػي (اإلدارة) القيػػادة ،تتجمػػي فػػي تركػػز السػػمطة الكاممػػة عم ػ

اآلخ ػريف كذلػػؾ فػػي يػػد شػػخص كاحػػد كفػػي إبعػػاد اآلخ ػريف( .معجػػـ عمػػـ النفسػػي المعاصػػر:1996 ،
)32

ت -عالقة التسمطية بالجمود الفكري:
أرل رككيش أف مفيكـ الجمكد يماثؿ مفيكـ التسمطية العامة التي ترادؼ مفيكـ التمركز العرقي
كما اعتبر رككيش مقياس الجمكد ( د) مقياسان لمتسمطية العامة.
فالتسمط إحدل خصائص الجمكد الفكػرم كذلػؾ حسػب مفيػكـ رككػيش بػثف الجمػكد " يشػير إلػ عػدة
خصػػائص ،ىػػي طريقػػة منغمقػػة فػػي التفكيػػر ت ػرتبط بػػثم إيديكلكجيػػة بصػػرؼ النظػػر عػػف ميػػمكنيا،
كنظػرة تسػػمطية فػي الحيػػاة كعػدـ تحمػػؿ األشػػخاص الػذيف يختمفػػكف أك يعاريػكف المعتقػػدات الخاصػػة
بثصحابيا كتسامح مع األشخاص الذيف يعتنقكف معتقدات متشابية( .معتز عبد اهلل -94 :1997،

)96

تعقيب :
كترل الباحثة أنو عم الرغـ مف أنو ىناؾ تمييػز نظػرم بػيف تمػؾ المفػاىيـ (التصػمب  -التعصػب –
التسمطية – التطرؼ) كالجمكد الفكرم إال أنيما مترابطة فيما بينيا ،كأف ىذه المفاىيـ جميعيػا تػرتبط
بمفيػػكـ الجمػػكد الفكػػرم ،كأنيػػا تشػػترؾ فػػي خاصػػية ميمػػة كىػػي مقاكمػػة التغييػػر ،كأف الجمػػكد الفكػػرم
مفيكـ شامؿ ييـ بيف دفتيو تمؾ المفاىيـ.

نظريات الجمود الفكري:
ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف التص ػػكرات لتفس ػػير الجم ػػكد الفك ػػرم ف ػػي مختم ػػؼ التخصص ػػات ف ػػي عم ػػـ ال ػػنفس

كخاصػػة عمػػـ النفسػػي المعرفػػي كفيمػػا يمػػي عػػرض ألىػػـ النظريػػات المعرفيػة التػػي قطعػػت كزنػان أساسػػيان
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لمعمميات المعرفية التي تحدث لدل األفراد فػي نشػثة الجمػكد الفكػرم كنمكىػا كاف اختمفػت طبيعػة ىػذه

العمميات كديناميكيتيا مف نظرية إل أخرل .

أوال :تفسير الجمود من وجية النظر الفسيولوجية:
-5نظرية كولد ستيني k،Goldstein
يعرؼ ككلد ستيني الجمكد بثنو التشبث بنمط سمككي معيف لممكقؼ الػذم ييسػتخدـ فيػو  ،فالشػخص
الجامد ال يغير سمككو بما يقتييو التغير الحادث في المكقؼ الخارجي.
كيتخذ ككلد ستيني مف مبلحظتو لممري المصابيف بايطراب في الجياز العصبي يكػكف الجمػكد
فػػي السػػمكؾ صػػفة أساسػػية  ،كيفسػػر مبلحظتػػو ىػػذه ب ػثف الخمػػؿ العصػػبي ييحػػدث ع ػزالن لجػػزء الجيػػاز
العصبي المركزم ،كىذا العزؿ ىك السبب في الجمكد كيرتبط العزؿ بنكعيف مف الجمكد ىما:
أكال :الجمكد األكلي Primary Rigidity
ثانيا :الجمكد الثانكم secondary Rigidity
أوالً :الجمود األولي :يظير في العجز عف االنتقاؿ مف نمط أك نظاـ معيف إل نمط أك نظاـ آخر،
كىذا السػمكؾ يظيػر بصػفة خاصػة لػدل المريػ المصػابيف بخمػؿ فػي الجيػاز العصػبي  ،كفػي ىػذه

الحالػػة يسػػتطيع المػريض االنتقػػاؿ مػػف نمػػط إلػ آخػر طالمػػا أف بينيمػػا كحػػدة مشػػتركة تسػػتثير سػػمككان
كاحػػدان ،كلكنػػو يعجػػز تمامػان عػػف االنتقػػاؿ مػػف نمػػط إلػ نمػػط آخػػر مختمػػؼ ،فػػإلذا كاجيػا ىػػذا الشػػخص
بمكقؼ جديد يتطمب استجابة جديدة تختمؼ عف السابقة فإلنو يتخذ إحدل الحالتيف التاليتيف:

 -1االسػػتمرار فػػي الػػنمط السػػمككي السػػابؽ الػػذم اتخػػذه فػػي المكاقػػؼ السػػابقة كالػػذم ال يناسػػب
المكقؼ الجديد .

 -2إذا كػػاف المكقػػؼ الجديػػد يمثػػؿ مكقفػان جديػػدان لمشػػخص ذك السػػمكؾ المتصػػمب فإلنػػو يعجػػز عػػف
إصدار أم استجابة عم اإلطبلؽ ،لذلؾ فالتصمب األكلي يرتبط بمكقؼ كمي ككامؿ كلػيس
بالتفاصيؿ الجزئية

ثاني ـاً :الجمــود الثــانوي :يرجػػع سػػببو إل ػ خمػػؿ أك عجػػز فػػي النخػػاع الشػػككي يػػؤدم بػػالمريض إل ػ

العجز التاـ عف الكصكؿ لممستكل التجريػدم فػي سػمككو كيجعمػو مقيػدان بالمسػتكل المػادم المحسػكس

فػػي تفكيػره كسػػمككو ،فالمسػػتكل التجريػػدم يتميػػز بقػػدرة الفػػرد عمػ عػػزؿ نفسػػو عػػف المكقػػؼ  ،كتحميػػؿ
المكقػػؼ إلػ عناصػػر  ،ثػػـ اسػػتخبلص العكامػػؿ المشػػتركة العامػػة بػػيف العناصػػر  ،كىػػذه العمميػػات ال
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تػػتـ بالنسػػبة لمسػػمكؾ الحس ػي ،حيػث يػػرتبط الفػػرد بػػيف مكقػػؼ معػػيف بالػػذات كبػػيف االسػػتجابة المحػػددة

كالخاصة بو  ،كال يستطيع أف يعزؿ نفسو أك يحمؿ المكقؼ ،مما يسمح بإلدراكو في إطار عاـ.

ىذاف االتجاىاف التجريدم كالحسي يتناغماف فػي الشخصػية السػكية ممػا يجعميػا قػادرة عمػ اختيػار

احػػدىما تبعػػا لممكقػػؼ ،أمػػا الشخصػػية التػػي تعػػاني ايػػطراب أك عجػػز عقمػػي أك عصػػبي فإلنيػػا تكػػكف
عػػاجزة تمام ػان عػػف المسػػتكل التجريػػدم كمػػف ثػػـ سػػمككيا يكػػكف فػػي المسػػتكل الحسػػي لػػذلؾ فالسػػمكؾ

الجامد ال يظير طالما أف المكقؼ ال يتطمب تغيير نمط سمككي ثابت ،لكف إذا تتطمب المكقؼ ذلؾ
فينا يظير السمكؾ الجامد (سكسف مجيد.)139- 136 :2008 ،
ثانياً :الجمود من وجية نظر الطبولوجية:
-5نظرية ليفين k ،Lewin
مف المفاىيـ النفسية التي اىتـ بيا ليفيف ىك الجمكد الطكبكلكجي الذم يمثؿ التطرؼ في االستجابة
ػاء متمػايز مػف الػنظـ النفسػية ،كأف الجمػكد ىػك الػذم
مظير مػف مظػاىره مشػي انر إلػ أف الشخصػية بن ه
يحدد العبلقة بيف تمؾ النظـ ،كأف الجمكد ال يحكؿ دكف االتصاؿ ،كلكنو يؤثر كيجعمو صعبان ،كقسػـ

ليفيف الجمكد إل قسميف ركتينييف ىما( :حسيف القحطاني)28 :2007 ،

أ-الجمػػكد الطكبكلػػكجي  :Topologicalفيػػك لػػيس مفيكم ػان خاص ػان بػػالفرد أك السػػمكؾ كلكنػػو مفيػػكـ
ينصب أساسان في كصؼ بناء الشخصية  ،كىك عامؿ ىاـ يؤثر في إدراؾ كتنظيـ المجاؿ النفسػي ،
بحيػث يمكػػف أف تجعػػؿ الفػػرد مرتبطػان ارتباطػان شػػديدان بػػالمكقؼ المحػدد ،كعػػاج انز عػػف مكاجيػػة المكاقػػؼ

الجديدة.

ب-الجمكد السمككي :فيك يرل بثنو يككف نتيجػة لعػدة عكامػؿ منيػا ،الجمػكد الطكبكلػكجي  ،يػعؼ

التمػػايز بػػيف الػػنظـ السػػيككلكجية المتخمفػػة فػػي حيػػز الحيػػاة لمفػػرد( .سكسػػف مجيػػد-139 : 2008،

)140

ثالثاً :نظرية الصراع بين الجماعات :Intergroup Realistic conflict
كىػي النظريػة التػي تركػز اىتماميػا عمػ معرفػة متػ ككيػؼ تنشػث االتجاىػات التعصػبية فػي مجتمػع

معػيف أك ثقافػة معينػة أك جماعػة معينػة نتيجػة ألشػػكاؿ الصػراع المختمفػة التػي تنػتج عػف تفاعػؿ ىػػذه
الجماعات ،كىي تتمثؿ في:
 -1نظرية الصراع الكاقع بيف الجماعات.
-2نظرية الحرماف النسبي.
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 -5نظرية الصراع الواقع بين الجماعات:
تفت ػػرض ى ػػذه النظري ػػة بػ ػثف الصػ ػراع الكاق ػػع ب ػػيف الجماع ػػات عمػ ػ المص ػػالح م ػػف ش ػػثنو أف يس ػػتثير

اتجاىػ ػػات تعصػػػبية متبادلػ ػػة فيمػ ػػا بينيػ ػػا فمكػ ػػؿ جماعػػػة مصػ ػػالحيا التػػػي ق ػػد تتناقيػ ػػي مػ ػػع مصػ ػػالح
الجماعػػات األخػػرل فكػػؿ جماعػػة تنظػػر إلػ األخػػرل عمػ أنيػػا تشػػكؿ تيديػػدان ليػػا فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا

كمصػػالحيا خاصػػة إذا كانػػت تسػػعي إل ػ نفػػس األىػػداؼ كالمصػػالح  ،كعم ػ ذلػػؾ تنظػػر كػػؿ منيم ػا

لؤلخرل بكصفيا مصػد انر لمتيديػد  ،كذلػؾ يسػتثير تغيػريف داخػؿ كػؿ جماعػة ،التغييػر األكؿ :يتيػمف
ػداء مت ازيػػدان اتجػػاه الجماعػػة الخارجيػػة  ،كالتغي ػر الثػػاني  :يتيػػمف تعػػاظـ ال ػكالء لمجماعػػة الداخميػػة
عػ ن
كالتآزر بيف أعيػائيا كيسػفر عػف ذلػؾ أف كػؿ جماعػة تيػع األخػرل عمػ مسػافة منيػا  ،باعتبارىػا

حائبلن دكف انجاز مصالحيا  ،كبالتالي ظيكر التعصب باتجاه بعييـ البعض.
كترل الباحثة أف الجمكد الفكرم أييان قد ينشث نتيجة الصراع الكاقع بيف الجماعات خير دليؿ عم

ذلػػؾ مػػا حػػدث فػػي مجتمعنػػا الفمسػػطيني خػػبلؿ فت ػرة االنقسػػاـ الػػداخمي ،كمػػا يحػػدث فػػي المجتمعػػات
األخرل ،فنجد مثبلن الفرد الذم ينظـ إل حزب معيف تػراه يتعػاظـ معػو  ،كينتمػي لػو كيشػعر بػالكالء
عداء متزايد يد الحزب اآلخر .
اتجاىو  ،كبالعكس مف ذلؾ تجده يبدئ
ن
 -4نظرية الحرمان النسبي :Relative Deprivation
الحرماف النسػبي يعنػي التعػارض بػيف تكقعػات األفػراد عػف األشػياء  ،كبشػركط الحيػاة التػي يعتقػدكف
أنيػػـ يسػػتحقكنيا ،كبػػيف قػػدرات بيئػػتيـ االجتماعيػػة  ،أك ىػػك التفػػاكت السػػمبي بػػيف التكقػػع المشػػركع،

كالكاقػػع الػػذم يػػؤدم إل ػ سػػيطرة المكقػػؼ اإلحبػػاط عم ػ عػػدد كبيػػر مػػف األف ػراد فػػي المجتمػػع ،كىػػك

مكقؼ يكاجيكف فيو عكائؽ مادية أك نفسية تحكؿ دكف حصكليـ عم قيـ معينة أك احتفػاظيـ بيػا ،

كمع كعييـ بالقكل الكامنة خمؼ التدخؿ كاإلعاقة ،األمر الذم يدفعيـ إل المجكء إل العنؼ لتجاكز

ىذا المكقؼ  ،كىكذا تبرز النظرية عندما تتفاعؿ األكياع االجتماعية مع العكامؿ النفسية في نشثة
التعصب ( ىاني الجزار.) 62 -55 : 2005 ،
كترل الباحثة أف نظرية الحرماف النسػبي قػد تتسػبب فػي حػدكث الجمػكد الفكػرم  ،فعنػدما يحػرـ الفػرد

مف الكصكؿ إل قيـ معينة ،أك ىدفان ما نتيجة كجكد عكائؽ سكاء كانت ىذه العكائؽ مادية أك نفسية
فإلنو قد يمجث إل العنؼ لتجػاكز ىػذا المكاقػؼ كتبػرز ىػذه النظريػة فػي تفاعػؿ األكيػاع االجتماعيػة،
كالعكامؿ النفسية في نشثت الجمكد الفكرم .
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رابعا :نظريات التعمم :Learning Theories
تع ػػالج نظري ػػات ال ػػتعمـ المختمف ػػة التعص ػػب ( الجم ػػكد الفك ػػرم) عمػ ػ أس ػػاس أن ػػو اتج ػػاه ي ػػتـ تعمم ػػو

كاكتسػػابو بػػنفس الطريقػػة التػػي تكتسػػب بيػػا سػػائر االتجاىػػات كالقػػيـ النفسػػية االجتماعيػػة ،حيػػث يػػتـ
تناقمو بيف األشخاص كجزء مف المحصمة الكبرل لمعػايير الثقافػة  ،كالتعصػب يعػد بمثابػة " معيػار "

فػ ػػي ثقافػ ػػة الشػ ػػخص يػ ػػتـ اكتسػ ػػابو مػ ػػف خػ ػػبلؿ عمميػ ػػة التنشػ ػػئة االجتماعيػ ػػة ،كيكتسػ ػػب األشػ ػػخاص
االتجاىػػات التعصػػبية مثممػػا يكتسػػبكف االتجاىػػات كاالسػػتعدادات السػػمككية األخػػرل ،مػػف خػػبلؿ ثػبلث
قنػ ػكات أساس ػػية لعممي ػػة التنش ػػئة االجتماعي ػػة ى ػػي :الكال ػػداف كالمدرس ػػكف كاألقػ ػراف( .معت ػػز عب ػػد اهلل،

)141 :1997

كترل الباحثة أف الجمكد الفكرم أييان متعمـ كمكتسب حيػث أف التعصػب كليػد الجمػكد الفكػرم ،كمػا

أك ػػد ذل ػػؾ حن ػػاف خػ ػكج ( )2008ك فرينكي ػػؿ – بركنزي ػػؾ (،) 1949ف ػػإلف م ػػا ينطب ػػؽ عمػ ػ التعص ػػب
ينطبؽ عم الجمكد الفكرم  ،فالجمكد الفكػرم قػد يكػكف مػتعمـ مػف خػبلؿ قنػكات التنشػئة االجتماعيػة

المكجكدة في المجتمع كىذه القنكات تبدأ أكالن بالكالديف ،كاألسرة ثـ المدرسة كاألقراف.
كتتمثؿ ىذه النظرية في منحنيف رئيسيف ىما:
 -1نظرية التعمـ االجتماعي.
 -2نظرية التشريط الكبلسيكي كالتشريط الفعاؿ
 -5نظرية التعمم االجتماعيsocial learning :
كى ػػك المنحنػ ػ ال ػػذم ي ػػذىب إلي ػػو ب ػػاحثكف مث ػػؿ " بثن ػػدك ار "  A.Banduraك " كالت ػػرز " walters
كغيرىما ،مما يؤكدكف عم أف التعمـ يحدث مف خبلؿ نمكذج اجتماعي ،كمػف خػبلؿ المحاكػاة  ،أك

الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ العب ػرة  ،كىػػك يػػتـ مػػف خػػبلؿ تػػدعيـ ذاتػػي بػػدالن مػػف التػػدعيـ الخػػارجي  ،فاألطفػػاؿ
يميمػػكف غالب ػان  ،إل ػ محاكػػاة أشػػكاؿ العنػػؼ المختمفػػة التػػي يشػػاىدكنيا مػػف خػػبلؿ كسػػائؿ التخاطػػب

الجماىيرم العديدة ،كما يمكف أف تنطكم عميو المادة اإلعبلمية مف مشاعر كراىية أك مكت لػبعض
األش ػػخاص كالجماع ػػات  ،فاألطف ػػاؿ ال ػػذيف يتكح ػػدكف بال ارش ػػديف يككن ػػكف عري ػػة إلس ػػتدماج أش ػػكاؿ

التعصػب التػػي تكجػػد لػػدل ال ارشػػديف  ،كبكجػػو خػاص الكالػػديف كالمدرسػيف ألف ذلػػؾ يمثػػؿ بالنسػػبة ليػػـ

دعمػان لؤلشػػكاؿ المرغكبػة مػػف السػمكؾ .كيميػػؿ األطفػاؿ -دكف تػػدعيـ خػارجي  -إلػ اكتسػاب أشػػكاؿ
التعصب السائدة حكليـ في بيئتيـ االجتماعيػة مػف خػبلؿ النمػاذج ذات التػثثير الفعػاؿ ( .معتػز عبػد

اهلل)143 – 141 :1997 ،
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حيث يرل ألبرت باندك ار كعمماء نظرية التعمـ االجتماعي الذيف يعتقدكف بثف اإلنساف يقكـ بالعػدكاف

إذا تعمػـ أنػو مػف المفيػد بالنسػبة لػو أف يعتػدم ،كىػـ مػع ذلػؾ لػـ ينكػركا أف اإلحبػاط يجعمنػا أكثػر

عدكانية كغيبان كلكننا سنقكـ بالعدكاف كرد فعؿ لئلحباط إذا تعممنا أف نفعؿ ذلؾ ،كما يجب أف نرل

أشخاص آخريف ناجحيف ألنيـ عدكانيكف ،كأننا سنجن مكاسب عف طريؽ ىذا العدكاف.

) (Benjamin B. Lahey , 1995:407
كترل الباحثة أف الكالديف يقكمكف بالدكر األكبر في تعمـ الجمكد الفكرم  ،حيػث نبلحػظ أف األطفػاؿ

ينقمكف فكر أباءىـ فالطفؿ يحاكي سمكؾ أبيو منذ بداية فترات العمر المبكػرة ،كخيػر مثػاؿ عمػ ذلػؾ
عندما تعتنؽ أسرة كتنتمي لحزب ما ،كعندما تسثؿ طفميػـ األقػؿ مػف عمػر خمػس عػف حزبػو يقػكؿ

مثممػا يقػػكؿ أبػػاءىـ  ،ثػػـ تظيػػر أىميػػة جماعػػة األقػراف فػػي تعمػػـ الجمػػكد الفكػػرم ،كينطبػػؽ أييػان ذلػػؾ

عم كسائؿ اإلعبلـ كقناة تعمـ الجمػكد الفكػرم  ،فاألطفػاؿ يحػاككف ىػذا العنػؼ الػذم يشػاىدكنو مػف
خػػبلؿ كسػػائؿ التخاطػػب الجمػػاىيرم .حيػػث أثبتػػت د ارسػػة أبػػك كردة أف كسػػائؿ إلعػػبلـ تسػػاىـ بنسػػبة

( )%76.2فػي رفػع كتيػرة التعصػب الحزبػي ٗ ،رىكل ىسكشػخ اىَ٘قكغ فك ٜرقذَٝكٔ ىيَؼيٍ٘كخ،
ٍٗقذسرٔ ف ٜاىَخبطجخ ٗاىدزة.
-4نظرية التشريط الكالسيكي والتشريط الفعال :

كبلىما لو دكر ىاـ في اكتساب االتجاىات التعصبية مف خبلؿ عمميػات التػدعيـ كالتػرابط المختمفػة

فالشػخص " يكافػػث " أك " يعاقػب " العتناقػػو اتجػاه معػػيف ،فتكقػع الشػػخص " لممكافػثة " إذا مػػا أصػػدر

سػػمككان يعكػػس اتجاى ػان تؤيػػده الجماعػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا نحػػك جماع ػة أخػػرل ،يػػؤدم بػػو إل ػ تك ػرار

إصػػداره  .كمػػا أف تكقع ػو " لمعقػػاب " إذا مػػا أص ػدر سػػمككان يتنػػاف مػػع مػػا تعتنقػػو جماعتػػو م ػف قػػيـ

كمعايير تؤدم بو إل تجنب إصدار ىذا السػمكؾ ،كىنػاؾ أييػان ط ارئػؽ أكثػر دقػة كميػارة يمكػف عػف

طريقيا نقؿ أشكاؿ االتجاىات التعصبية بيف األشخاص ،فنحف ربما نتعمـ ميمكف " كجيات النظر

ػاء عم ػ ىػػذه
اليػػمنية " الخاصػػة بػػاآلخريف مػػف خػػبلؿ كشػػفيا فػػي المكاقػػؼ التػػي تعبػػر عنيػػا  ،كبنػ ن
األسس النظرية يتكقع إمكاف اكتساب أم شكؿ مف أشكاؿ االتجاىات التعصبية مف مختمؼ أساليب

التعمـ(.معتز عبد اهلل ) 147 -144 : 1997،
كترل الباحثة أف الجمػكد الفكػرم أييػان ينشػث مػف خػبلؿ التػدعيـ  ،فمػف الطبيعػي عنػدما يكػكف سػمكؾ
الفرد نابع مف الجمكد الفكرم كيكافث الفرد عم ذلؾ فإلنو يعمؿ عم تكرار ىذا السمكؾ .
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خامسا :النظرية الدينامية النفسية (التحميمية النفسية):
كىػػي النظريػػة التػػي تنسػػب أساس ػان إل ػ نظريػػة التحميػػؿ النفسػػي (لفركيػػد) كالتػػي تؤكػػد أىميػػة كجػػكد

ديناميػػات معينػػة فػػي شخصػػية الفػػرد ىػػي التػػي تمػػارس تثثيرىػػا فػػي تص ػرفاتو المختمفػػة ،كتظيػػر تمػػؾ
النظرية في منحنيف رئيسيف ىما :
 -1نظرية الشخصية التسمطية
 -2نظرية اإلحباط العدكاف (كبش الفداء )
 -5نظرية الشخصية التسمطيةAuthoritarianism :
كانت نظرية الشخصية التسمطية (ألدكرنك كآخريف) أكثر المحاكالت طمكحان كتثثي انر لفيـ سيككلكجية

التعصب ،حيث أثار ظيكر الفاشية في أكركبا خبلؿ العشرينات كالثبلثينات عددان مف محاكالت لفيـ
سػػيككلكجية الفاشػػية ،شػػممت ىػػذه المحػػاكالت فػػي العػػادة  ،كصػػفان لػػنمط الشخصػػية المؤىػػؿ لبلنجػػذاب

إلػ االيدكلكجيػة الفاشػػية ،كلبلنتمػاء إلػ الحركػات الفاشػػية فقػد تػثثر كػػؿ مػف أدكرنػػك كسػابقيو بنظريػػة
التحميؿ النفسي باإليافة إل الماركسية كيمكف النظر إل نظرية (أدكرنػك كآخػركف) باعتبارىػا تػربط
بػػيف أج ػزاء ظػػاىرة ذات أربعػػة مسػػتكيات متباينػػة كىػػي التنشػػئة الصػػارمة  strictكالعقابيػػة Punitive

التػػي تتسػػبب فػػي صػراع دائػػـ داخػػؿ الفػػرد كال ػ ازدراء  Resentmentكعػػداء يػػد سػػمطة الكالػػديف،

كباتس ػػاع مكقف ػػو م ػػف الس ػػمطة بص ػػكرة عام ػػة ،ي ػػتـ كبػ ػت  Repreessionإ ازح ػػة Displacement

الخكؼ كالحاجػة إلػ االستسػبلـ  submitلمسػمطة ،تظيػر ىػذه الػديناميات النفسػية عمػ السػطح فػي

شػكؿ أعػراض مػف تسػػعة سػػمات متبلزمػة الظيػػكر ىػذه السػػمات ىػػي :التقميديػة – الخيػػكع التسػػمطي
_العػ ػػدكاف التسػ ػػمطي -معاريػ ػػة التثمػ ػػؿ الػ ػػذاتي -التطيػ ػػر كاألفكػ ػػار النمطيػ ػػة -القػ ػػكة كالخشػ ػػكنة –

التدميرية – اإلسقاط – الجػنس) ،ىػذه السػمات التػي تكػكف الشخصػية التسػمطية ،كأخيػ انر تػنعكس ىػذه
السمات في صكرة معتقػدات اجتماعيػة كاتجاىػات ،كسػمككيات تبلحػظ غالبػان فػي المعتقػدات الميػادة

لمديمقراطية (جكف دكت. )297 – 293 :2000 ،

كيتيح لمباحثة مما سبؽ أف مػا ينطبػؽ عمػ النظريػة التسػمطية ينطبػؽ أييػان عمػ الجمػكد الفكػرم،

حيث أرل رككيش أف مفيكـ الجمكد يماثؿ مفيكـ التسمطية .

-4نظرية اإلحباط العدوان (كبش الفداء) frustration aggressron scapegoat
يػػرل عممػػاء الػػنفس أف التعصػػب ( كليػػد الجمػػكد الفكػػرم ) يػػؤدم كظيفػػة نفسػػية خاصػػة تػػتخمص مػػف

التنفػػيس عمػػا يتفاعػػؿ فػػي الػػنفس مػػف عػػدكاف ككراىيػػة كاحبػػاط مكبػػكت ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اإل ازحػػة
كاإلبػػداؿ دفاع ػان عػػف الػػذات كعمػػف تحػػب ،كالتعصػػب أمػ هػر مكػػركه اجتماعي ػان رغػػـ أنػػو كاقػػع فػػي كػػؿ
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المجتمعات تقريبان كتختمػؼ أسػبابو كدكافعػو مػف مجتمػع إلػ أخػرل ،كمػف جماعػة إلػ أخػرل( .حامػد
زىراف ) 219 : 2000 ،

حيػث أف مػدارس التحميػؿ النفسػي تؤكػد عمػ أف ىنػاؾ الكثي يػر مػف أفعالنػا الػذم يتحػدد بػالغرائز
كبخاصة الغريزة الجنسية ،كعندما ييحبط التعبيػر عػف ىػذه الغ ارئػز تيسػتثاير الغريػزة العدكانيػة ،ثػـ تػثت
بعد ذلؾ فرض اإلحبػاط -العػدكاف كيتيػمف أنػو عنػدما يعػاؽ جيػد الفػرد نحػك ىػدؼ معػيف تتحػرؾ
الغريزة العدكانية التي تحرؾ السمكؾ نحك تحطيـ العكائؽ.
)(Rita. L. Atkinson. et al,1993:438
كيػػرل الػػبعض أف التعصػػب نػػكع مػػف أن ػكاع النرجسػػية (شػػخص يعشػػؽ ذاتػػو)  ،فمغػػاالة األف ػراد فػػي

حبيـ ألنفسيـ أك اعجابيـ بو كبكؿ ما يماثميا أك يمكذ بيا  ،تجنح بيـ إل يركب مختمفػة مػف كػره

كمقت لؤلفراد اآلخريف الذيف يختمفكف عنيـ اختبلفا كايحان( .محمد ابك العبل)39 :1991 ،

كترل نظرية اإلحبػاط أف التعصػب ىػك إظيػار أك تنفػيس لعػدكاف مػزاح نػاتج عػف اإلحبػاط ،فعنػدما

ييعاؽ الشخص عف تحقيؽ أىدافو ،فإلنو يمر بخبرة اإلحباط الػذم يػؤدل إلػ الشػعكر بالعػدكاف تجػاه
مصدر اإلحباط ،كف كثير مف الحاالت قد يككف مستحيبلن ،أك غير مقبكؿ اجتماعيان أف يظير ذلؾ

العدكاف تجاه المصدر األصمي) Robert. S. Feldman, 1989: 173).

كترل الباحثة أف الجمكد الفكرم أييان يػؤدم إلػ كظيفػة نفسػية خاصػة تػتخمص مػف التنفػيس عمػا

يتفاعؿ في النفس مف عدكاف ككراىية كاحباط مكبكت ،كذلؾ عف طريؽ اإلزاحة ،كاإلبداؿ دفاعان عف

الذات كعمػف تحػب ،حيػث أف مػدارس التحميػؿ النفسػي تؤكػد عمػ أف ىنػاؾ الكثيػر مػف أفعالنػا ىػك

الذم يتحدد بالغرائز كبخاصة الغريزة الجنسية ،فعندما يحبط التعبير عف ىذه الغرائز تستثار الغريزة
العدكانية ،ثـ تثتي بعد ذلؾ فرض اإلحباط -العدكاف .

سادساً :النظريات المعرفية :كىي النظرية التي تعطػي كزنػان أساسػيان لمعمميػات المعرفيػة التػي تحػدث

لدل األفراد ،كىي تتيمف منحنييف رئيسييف :cognitive process
 -1نظريات السمكؾ بيف الجماعات
 -2نظرية انساؽ المعتقدات

-5نظريـــات الســـموك بـــين الجماعـــات :كتمثػػؿ ىػػذه الفئػػة مػػف النظريػػات أحػػد االتجاىػػات النظريػػة

كالبحثيػػة الحديثػػة لبلىتمػػاـ بثشػػكاؿ السػػمكؾ المختمفػػة بػػيف الجماعػػات ،كقػػد كيػػع مبلمحيػػا األساسػػية
كصػػاغيا بكج ػػو ع ػػاـ " تافي ػػؿ كزم ػػبلؤه " كتؤك ػػد ىػػذه النظري ػػات أىمي ػػة ال ػػدكر ال ػػذم تؤدي ػػو العممي ػػات
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المعرفية في تحديد أفكار األفػراد عػف الجماعػات الداخميػة (التػي ينتمػكف إلييػا) كالجماعػات الخارجيػة
(التي ال ينتمكف إلييا) كالمكجكدة في المجتمػع ،كيػرتبط ىػذا العمػؿ ارتباطػان كثيقػان بالنظريػة المعرفيػة

أك بالكيفي ػػة الت ػػي تس ػػيـ بي ػػا العممي ػػات المعرفي ػػة العدي ػػدة ف ػػي نش ػػثة االتجاى ػػات التعص ػػبية بثش ػػكاليا

المختمف ػػة بػػػيف الجماع ػػات .فيػ ػػي تمت ػػد بعمميػ ػػة التص ػػنيؼ إل ػ ػ فئ ػػات  categorizationكب ػ ػاإلدراؾ
االجتم ػػاعي social

 Perceptionإلػ ػ د ارس ػػة القكال ػػب النمطي ػػة الت ػػي يككني ػػا أفػ ػراد الجماع ػػات

المختمفة عف بعييا البعض ،كأشكاؿ التحيزات التي تكجد بيف ىذه الجماعات كما يترتب عم ذلؾ
م ػػف تميي ػػز أم أني ػػا تي ػػتـ ب ػػدكر التص ػػكرات العقمي ػػة represent

 mentolكالمخطط ػػات العقمي ػػة

 mental schemaفػي تكجيػو معالجػة المعمكمػات عػف األشػخاص كاألحػداث االجتماعيػة .كتيػتـ

ىذه النظريات بتطبيؽ أدكات كمناىج البحث المعرفية كبكجو خاص مقاييس زمف الرجع كاالسػتدعاء

كالتعرؼ عم السياؽ االجتماعي ،كذلؾ مف أجؿ البحث عف المترتبػات اإلدراكيػة كاالنفعاليػة لعمميػة
التمييػػز بػػيف الفئػػات ،فػػالتحيزات المعرفيػػة المنظمػػة تصػػاحب غالب ػان عمميػػة تكػػكيف االنطباعػػات مػػف

األشخاص اآلخريف ،فحينما تقكـ مجمكعة مف األشخاص بتككيف انطباع محدد عف شػخص آخػر،
فيغمػػب أف يػػؤدم ذلػػؾ إل ػ حػػدكث تشػػكييات فػػي االد اركػػات ،ممػػا يجعميػػـ يسػػتجيبكف غالب ػان لمعظػػـ
المنبيات السائدة باستجابات مفرطة ( .معتز عبد اهلل  )130 -129 ،1997،كيمكػف تكيػيح ىػذه
العمميات مف خبلؿ نظريتيف تاليتيف ىما:

التصنيؼ إل فئات ،اليكية االجتماعية .
أ-التصنيف إلى فئات-:
تفت ػػرض ى ػػذه النظري ػػة أف العممي ػػات اإلدراكي ػػة لمع ػػالـ الفيزيق ػػي يمك ػػف تطبيقي ػػا عمػ ػ ادراؾ الفئ ػػات
االجتماعية كأعيائيا بحيث تيفي مجمكعة مف القكالب النمطية عم كؿ فئة مف ىذه الفئات ،أم

أف القكالب النمطية تنشث أثناء قيامنا بعممية التصنيؼ إل فئات كىذه القكالب النمطية تساعدنا عمػ

مكاجيػ ػػة التفاعػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي مػ ػػع الجماعػ ػػات األخػ ػػرل ،كذلػ ػػؾ إذا تحكلػ ػػت الفػ ػػركؽ الغاميػ ػػة فػ ػػي
الخصائص بيف الجماعات إل فركؽ كايحة أك برزت فركؽ جديدة لـ يكف ليا كجكد مسػبؽ فػنحف
نقكـ بعممية تبسيط مف خبلؿ القكالب النمطية التي تككنيا عنيا.

كتقػػكـ عمميػػة التصػػنيؼ إلػ فئػػات فػػي أغمػػب األحيػػاف عمػ أسػػاس "الياديػػات السػػائدة" الجميػػة ،فمػػكف
الجمػػد يميػػز بػػيف البػػيض كالسػػكد كالميجػػة تميػػز بػػيف مػكاطني البمػػد األصػػمييف كاألجانػػب المقيمػػيف فػػي
نفس البمد كتككيف الجسـ كالشعر كالطكؿ أك الممبس كالصكت جميعيا تميز بيف الرجاؿ كالنساء.
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فعم سبيؿ المثاؿ تمثؿ المرأة منبيان سائدان بدرجة مرتفعة لذلؾ تتعػرض لمعديػد مػف القكالػب النمطيػة،
فإلذا حدث كتعطمت عف العمؿ بسبب المرض فستجد أف اآلخػريف سػيقكلكف عمييػا أنيػا متماريػة أك
ميممة ،أك حت ربما يقاؿ عنيا أنيا تتيػرب مػف أداء الكاجػب  ،بينمػا إذا تعطػؿ الرجػؿ لمسػبب نفسػو
ع از اآلخركف ذلؾ إلػ المػرض الشػديد الػذم يجعمػو يفقػد القػدرة عمػ الػتحكـ فػي نفسػو بػؿ ربمػا يمتػد

التعاطؼ إل تحمؿ القيػاـ بثعبػاء العمػؿ عنػو كيتيػح ممػا سػبؽ أىميػة العمميػات المعرفيػة المسػئكلة
عف نشثة االتجاىات التعصبية ،كالتي تتحدد في " التصنيؼ إل فئات" ،ك" تككيف القكالػب النمطيػة"

ع ػف مختمػػؼ الجماعػػات س ػكاء بالتفي ػيؿ أك بالكراىيػػة ،كعمميػػة " التصػػنيؼ إل ػ فئػػات " " كتكػػكيف
القكالػب النمطيػة " ليػا عبلقػة كثيقػة بالشػكؿ األخػر مػف النظريػات المعرفيػة لمعبلقػات بػيف الجماعػات
كىك "اليكية االجتماعية" كالذم نعرض لو عم النحك التالي بحيث تكتمػؿ أىػـ مبلمػح النظريػة ليػذه

الفئة مف النظريات (معتز عبد اهلل .)134 -130 :1997 ،
ب-نظرية اليوية االجتماعية-:

تبدأ نظرية اليكية االجتماعية بافتراض أف اليكيػة االجتماعيػة لؤلشػخاص تسػتمد مػف عيػكيتيـ فػي

مختمػػؼ المجػػاالت ،كتيػػع فػػي حسػػابيـ ك ػبلن مػػف العمميػػات المعرفيػػة كالدافعيػػة عػػف تفسػػير اد اركػػات
الجماعػػات الداخميػػة كأشػػكاؿ سػػمككيا نحػػك أعيػػاء الجماعػػات الخارجيػػة ،ككمػػا عبػػر عنيػػا "تافيػػؿ"

ك"ف ػ ػكر جػ ػػاز" تتحػ ػػد مػػػف خػ ػػبلؿ الصػ ػػياغة التاليػ ػػة " :بالتصػ ػػنيؼ إل ػ ػ فئػ ػػات " التػ ػػي تعطػ ػػي الشػ ػػكؿ
لبلتجاىات بيف الجماعات سكاء كانت االيجابية كالسمبية أك القكالب النمطية ثـ نقؿ ىذه األفكار مف

الجماعات إل األفراد الػذيف ينتمػكف إلييػا بالتمثيػؿ (مػف خػبلؿ األكؿ :تعمػـ التقكيمػات (التفصػيبلت)
الثاني :ييتـ بالتفاعؿ ،الثالث :البحث عف االتساؽ كالتي يمكػف مػف خبلليػا تفسػير ذلػؾ (معتػز عبػد

اهلل )136 – 134: 1997 ،
 -2نظرية انساق المعتقدات  ( :Belief systemنقبلن عف نبيؿ عمي ) 2001
التنظيـ المعرفي لمشخصية عند رككيش:
يقكـ التنظيـ المعرفي لمشخصية عند رككيش ( )Rokeach، 1960 :31-53عم مفيكـ أساسػي
ىك المعتقد ( )Beliefحيث يرل رككيش أف كؿ فرد لديػو عػدد ال يمكػف حصػره مػف المعتقػدات التػي

ال يسػػتطيع أف يعبػػر عنيػػا كالتػػي يمكػػف االسػػتدالؿ عمييػػا مػػف س ػمككو  ،كىف ػكات لسػػانو كمػػف أفعالػػو

القيريػػة كحركاتػػو التعبيريػػة ،فكػػؿ فعػػؿ أك تكقػػع ألداء فعػػؿ يعػػد معتقػػدان ،حيػػث يمكػػف اعتبػػار التكقػػع

محددان كمكجيان لمفعؿ نفسو.
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كال يعد كؿ ما يقكلو الفػرد معبػ انر عػف معتقداتػو  ،فيػك قػد يخػدعنا بقكلػو متعمػدان ،كمػا يمكػف أف يكػكف

في قكلو تبري انر  ،فبل يعني ما يقكلو فردان ما عف الديمقراطية أك االنسانية أنو يعبر فعبلن عف معتقداتو
حياؿ ىػذه المكيػكعات  ،فالكاجػب أف نسػتدؿ عمػ مػا يػؤمف بػو الفػرد فعػبلن مػف خػبلؿ جميػع أفعالػو

كأقكالو.

كبيذا المعن يستخدـ رككيش مصطمح المعتقد كلذا فإلف تنظيـ المعتقدات – البلمعتقدات الكمي لدل
ركك ػػيش ى ػػك تنظ ػػيـ م ػػف المعتق ػػدات كالتكقع ػػات ( )Expectanciesكالتكجي ػػات ( )setsالمفظي ػػة ،
كغير المفظية الميمرة كالصريحة.

كال يمكف حسب رككيش اعتبار نظاـ البلمعتقدات بمثابة انعكاس صكرم ( )Mirror-imageلنظاـ

المعتق ػػدات فم ػػيس ىن ػػاؾ تماث ػػؿ ( )Symmetryف ػػي أم منظكم ػػة لممعتق ػػدات – البلمعتق ػػدات ،في ػػذه
المنظكمػػة تحتػػكم فػػي أحػػد طرفييػػا عم ػ نظػػاـ لممعتقػػدات يقبمػػو الشػػخص ،كعم ػ سمسػػمة مػػف أنظمػػة

المعتقدات التي يرفييا في الطرؼ االخر فالعالـ الفركيدم مثبلن يتقبؿ نظامان مف المعتقدات النفسية
كي ػرفض ع ػػددان مػػف األنظم ػػة األخػػرل مث ػػؿ تمػػؾ المط ػػكرة بكاسػػطة أدل ػػر ،يػػكنج ،ى ػػكرني ،الجش ػػطمت
كنظرية التعمـ ،كالماركسي السكفيتي يتقبؿ نظامان محددان مف المعتقدات كيرفض التركتسػكية ،األنػكاع

المختمفة مف االشتراكية الفاشية كغيرىا.

إف المػػدل كدرجػػة التركيػػز التػػي نػرفض بيػػا األنظمػػة المختمفػػة غيػػر متسػػاكية فػػي جميػػع الحػػاالت ،إذ
يبدك أف درجة الرفض ليذه األنظمة تعتمد عم مدل مشابيتيا لنظامنا الخاص.
كليػػذا السػػبب سػػكؼ يسػػتخدـ رككػػيش مصػػطمح نظػػاـ المعتقػػدات –البلمعتقػػدات ،كىػػك يتصػػكر نظػػاـ
المعتقػػدات عم ػ أنػػو يمثػػؿ جميػػع المعتقػػدات كالتكجيػػات كالتكقعػػات أك الفريػػيات – الشػػعكرم منيػػا
كالبلشعكرم – التي يتقبميا الفرد في فترة معينة ،كيعدىا حقيقة كحقيقة العالـ الذم يعيش فيو

كيتكػػكف نظػػاـ البلمعتقػػدات مػػف سمسػػمة مػػف األنظمػػة الفرعيػػة ( )Subsystemsكىػػك يحتػػكم عم ػ
جميع البلمعتقدات كالتكجيات كالتكقعات – الشعكرم منيا كالبلشعكرم -التي يرفييا الفرد فػي فتػرة

زمنية معينة بدرجات متفاكتة معتب انر اياىا غير صحيحة.

كيرل رككيش أنو ليس باليركرة اعتبػار نظػاـ االعتقػاد داالن عمػ أنػو " نظػاـ منطقػي " ( Logical
 ،)systemفاألنظمة المنطقية كنتاج انساني ىي نظاـ نفسي مف نكع خاص ،كفييا تتػرابط األجػزاء

بناءان عم قكاعد المنطؽ ،بينمػا مػف الممكػف فػي النظػاـ النفسػي أف تتػرابط أجػزاؤه بػدكف الحاجػة إلػ

ارتباطيا منطقيان.
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كما يمفت اىتماـ عالـ النفس ىك انفصاؿ كانعزاؿ ىذه األجزاء عػف بعيػيا الػبعض ،فيػذا االنفصػاؿ
ىك الذم يكيح عبلقتيا ببعييا البعض كما يجعؿ مف الممكف القياـ بتنبؤات محددة عف السمكؾ.

كبحسػػب رككػػيش يمكػػف تصػػكر نظػػاـ المعتقػػدات – البلمعتقػػدات عم ػ أنػػو تنظػػيـ مػػف األج ػزاء التػػي

يمكػػف أك ال يمكػػف أف تكػػكف مترابطػػة منطقي ػان  ،كاذا مػػا افتػػرض أحػػد أف جميػػع أنظمػػة المعتقػػدات –

البلمعتقدات يجب أف تككف منظقية  ،فػإلف رككػيش يػرل أنيػا يمكػف بػذلؾ أف تكجػد لػدل الػبعض فػي
حيف ال تكجد لدل الغالبية العظمي ،فػي حػيف أف افتػراض رككػيش األساسػي أف جميػع األفػراد لػدييـ

أنظمػػة المعتقػػدات –المعتقػػدات كالتػػي يمكػػف أف تكصػػؼ بكاسػػطة الترتيػػب البنػػائي ألجزائيػػا ،فػػبعض
األنظمة يمكف أف تحتكم عم قميػؿ أك ال تحتػكم عمػ أم اتصػاؿ بػيف أجزائيػا كلكنيػا تحتػكم عمػ
الطاقة لبلتصاؿ.

كيرل رككيش أف نظاـ المعتقػدات – البلمعتقػدات ىػك أكثػر مػف أف يكػكف نظامػان "دينيػان" أك "سياسػيان"

أك "عمميان" فالكممات (ديني – سياسي – عممي) ليست مصطمحات نفسػية ،كال يمكػف اعتبػار العقػؿ
كال نظاـ المعتقدات – البلمعتقدات مقسمان إل كاحدا أك إل آخر مف ىػذه التقسػيمات ،كمػا ال يمكػف

اعتبػػار معتقػػدات الفػػرد منيػػكية تحػػت أم مػػف ىػػذه التقسػػيمات أك تحػػت أم تقسػػيـ آخػػر ،فقػػد يكػػكف

المعتقػػد ديني ػان كيحمػػؿ معن ػ سياسػػيان  ،كقػػد يكػػكف عممي ػان كيكػػكف لػػو تطبيقػػات سياسػػية كفػػي بعػػض

األحيػػاف يكػػكف لػػو تطبيقػػات فمسػػفية كدينيػػة ،فتقس ػيـ المعتقػػدات إل ػ فئػػات ىػػك محاكلػػة مفيػػدة منطقي ػان
كاجتماعيان ،كاذا ما تـ إخياع ىذه التقسيمات لمتحميؿ النفسي فسكؼ تنقؿ كىمػان ذا بنػاء منطقػي ال

يممكو العقؿ.

كيرل رككيش أف األصح أف نقكؿ أف نظاـ المعتقدات – البلمعتقدات ألم فػرد ىػك نظػاـ سياسػي –

دينػػي – فمسػػفي – عممػػي .. .ال ػ  ،كذلػػؾ حت ػ نسػػتطيع أف تحتػػكم داخػػؿ ىػػذا النظػػاـ جميػػع ان ػكاع
المعتقدات كالبلمعتقدات التي ككنيا الفرد عف عالمو الحسي كاالجتماعي الذم يعيش فيو.

كبصػػدد التفرقػػة بػػيف نظػػاـ المعتقػػدات – البلمعتقػػدات كاأليديكلكجيػػة ،يػػرل رككػػيش أف مفيػػكـ نظػػاـ

المعتقػػدات – البلمعتقػػدات أكثػػر شػػمكلية مػػف المفيػػكـ المعتػاد لؤليديكلكجيػػة ،فاأليديكلكجيػػة تعنػػي إلػ

حد كبير مجمكعة مف المعتقدات الممثسسة ( )Institutionalizedأك " كجيات النظػر التػي يككنيػا

شخص ما " ،كييـ مفيكـ نظاـ المعتقػدات – البلمعتقػدات بػيف دفتيػو المفيػكـ السػابؽ لؤليديكلكجيػة

باإليافة إل معتقدات قبؿ أيديكلكجية ( )Preidelogicalذات طابع شخصي كبير.
كيمكف أف نميز بيف ثبلثة أبعاد رئيسية لمتككيف المعرفي لمشخصية عند رككيش ىي:
أكالن :بعد المعتقدات – البلمعتقدات
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ثانيان :البعد المركزم – اليامشي
ثالثان :البعد الخاص بالمنظكر الزمني
كسنتناكؿ كؿ منيا بالتفصيؿ فيما يمي:
أوالً :التنظيم عمى بعد المعتقدات – الالمعتقدات:
Organaization along a belief-disbelief dimension
يػتـ تنظػػيـ معتقػػدات الفػرد فػػي جػزئييف متػداخميف يعتمػػد كػػؿ منيمػا عمػ االخػػر ىمػا نظػػاـ المعتقػػدات

كنظػػاـ البلمعتقػػدات .كيتكػػكف نظػػاـ البلمعتقػػدات بػػدكره مػػف العديػػد مػػف األنظمػػة الفرعيػػة التػػي تختمػػؼ
فػػي درجػػة تشػػابييا مػػع نظػػاـ المعتقػػدات كمػػف المتكقػػع أف يكػػكف تقبػػؿ األنظمػػة الفرعيػػة لبلمعتقػػدات
الشبيية بنظاـ المعتقدات أكبر مف تقبؿ تمؾ التي تكػكف بعيػدة الشػبو بنظػاـ المعتقػدات ،كعمػ سػبيؿ

المث ػػاؿ فػ ػإلف الن ػػاس ذكم المعتق ػػدات المختمف ػػة ع ػػادة م ػػا يتع ػػاكنكف معػ ػان ،كذل ػػؾ كم ػػا ف ػػي الحككم ػػات
االئتبلفية التي تتككف مف أكثر مف حزب ،كالزيجات مف األدياف كالمذاىب المختمفة.

كم ػػف المتكق ػػع أف يك ػػكف النج ػػاح أكث ػػر إذا ك ػػاف التش ػػابو ب ػػيف أنظم ػػة المعتق ػػدات أكث ػػر ،كبالمث ػػؿ إذا
افترينا أف ىناؾ فردان قػاـ بتغييػر نظػاـ معتقداتػو إلػ نظػاـ اخػر ،فإلنػو فػي الغالػب سػكؼ يغيػره إلػ
نظاـ أكثر مشابية بنظامو الحالي.

كلمبعد الخاص بالمعتقدات كالبلمعتقدات عدة خصائص قد ال تتكافر جميعيا في الفرد الكاحد كبنفس
الدرجة كىي:
-5االنعزال)Isolation( :
إذا افترينا أف ىناؾ معتقديف يرتبطاف معػان فػإلف درجػة االرتبػاط بينيمػا تمثػؿ فػي الكقػت نفسػو درجػة
االنع ػزاؿ المكجػػكدة بينيمػػا ( .)1949( )Krech( ،)1951( )Lewinف ػإلذا قػػاؿ فػػرد مػػا أنػػو ال تكجػػد
عبلقة بيف أ ،ب فإلنو يقػرر كجػكد نػكع مػف العبلقػة ،ىػذه العبلقػة ىػي االنعػزاؿ التػاـ  ،كبصػكرة أكثػر
تبسيطان نقكؿ أف ارتبػاط معتقػديف ببعيػيما الػبعض يجعمنػا نسػتطيع القػكؿ أف درجػة االنعػزاؿ بينيمػا
بسػيطة كيػػئيمة كالعكػس أييػان صػػحيح ،أم أنػو كممػػا زاد االنعػزاؿ كممػػا قػػؿ ارتبػاط المعتقػػديف ،كتعػػد
المسائؿ االتية دليؿ عم االنعزاؿ:
أ -التواجد المشترك لممعتقدات المتعارضة منطقياً داخل نظام المعتقدات:
The coexistence of logically contradictory beliefs within the belief system
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كتعػػد مػػف ميكانزمػػات التحميػػؿ النفسػػي المعركفػػة كالمسػػماة ( )Compartmentalizationأم تػػكزع
الػػنفس كالفكػػر (الحفنػػي )152، 1994 ،كالتػػي يقػػكـ بيػػا الفػػرد ليػػرل نفسػػو فػػي صػػكرة متسػػقة ،كقػػد
اسػػماىا أكركيػػؿ ( )1949( )Orwellالتفكيػػر المػػزدكج ( ،)Double thinkingكنبلحػػظ فػػي حياتنػػا
اليكمية العديد مف األمثمة الدالة عم التفكير المزدكج  ،فنجد مػف يعبػر عػف المعاريػة فػي اسػتخداـ
العنػؼ  ،كفػػي نفػػس الكقػت يؤيػػد العنػػؼ تحػت ظػػركؼ معينػػة كيعػده إجػراءان عػػادالن ،كىنػاؾ مػػف يػػؤمف
بالديمقراطية كفي نفس الكقت يريػد كجػكد حككمػة مػف نخبػة مختػارة  ،كمػف يػؤمف بالحريػة لمجميػع ،
كيؤمنكف في نفس الكقت بمنعيا عف البعض ،كمف ال يؤمف بقيمة االحكاـ الصادرة عف العمـ  ،كفي
نفس الكقت يميز بيف النظريات العممية الجيدة كالنظريات الرديئة.
ك ػػؿ ذل ػػؾ م ػػف المعتق ػػدات المتناقي ػػة كالت ػػي يمك ػػف النظ ػػر إليي ػػا كاعتبارى ػػا مؤشػ ػ انر لمعزل ػػة ف ػػي نظ ػػاـ
المعتقدات .
ب -تضخيم الفروق وتقميل التشابو بين نظام المعتقدات والالمعتقدات :
The accentuation of differences and minimization of similarities between
belief and disbelief system
ال يكجد فرداف ليما نفس نظػاـ المعتقػدات ،كمػا ال يكجػد فػرداف يختمفػاف كميػان فػي نظػامي معتقػداتيما
كعم الرغـ مف ذلؾ فثننا كثي انر ما نسػمع إنكػار لمتشػابو كاإلصػرار عمػ تثكيػد الفػركؽ كىػذا مػا نجػده
عم سبيؿ المثػاؿ بػيف عممػاء الػنفس التحميميػيف كالسػمككييف ،كبػيف العممػاء كرجػاؿ الػديف .. .كىكػذا،
كم ػػف الكجي ػػة الدينامي ػػة فم ػػف الممك ػػف اعتب ػػار ى ػػذا اإلنك ػػار لمتش ػػابو كتي ػػخـ الف ػػركؽ نكعػ ػان م ػػا م ػػف
المحػػاكالت لصػػد التيديػػد لنظػػاـ المعتقػػدات الػػذم يػػؤمف بػػو الفػػرد ،كمػػف الكجيػػة البنائيػػة فيػػك عمميػػة
انعزاؿ بيف نظاـ المعتقدات كأنظمة البلمعتقدات .
ج -ادراك عدم التعمقthe perception of irrelevance :
يحكـ بعض األفراد بعد التعمؽ عم مسائؿ ىي متعمقة فعبلن اذا نظرنا الييػا بالمقػاييس المكيػكعية،
ففي المناقشات الحامية ،كمع ازدياد حدتيا ،نجد أنيا تصؿ إلػ مرحمػة معينػة مػف عػدـ االتفػاؽ بػيف
األطراؼ بحيث أف كبل منيـ يتيـ االخر بثنو يمقي في النقاش بمسائؿ غير متعمقة بالمكيكع ،ككؿ
مػنيـ يػػتيـ االخػػر باإلنكػار .كالػ درجػػة كبيػرة فػإلف الحكػػـ بػثف شػػيئان مػػا غيػر متعمػػؽ بالمكيػػكع عمػ
الػرغـ مػػف تعمقػػو المكيػػكعي بػو ،يعػػد مؤشػ انر لحالػػة االنعػزاؿ بػػيف نظػػاـ المعتقػػدات كالبلمعتقػػدات .إف
ىػػذا النػػكع مػػف األحكػػاـ مكجػػكد لػػدل االفػراد لتفػػادم التنػػاقض المكجػػكد فػػي نظػػاـ المعتقػػدات  ،كليبقػػي
النظاـ دكف مساس أك تعديؿ) Rockeach , 1960 : 36-37( .
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د -إنكار التعارض denial contra direction
كبعد المؤشر األخير لبلنعزاؿ فالحقائؽ المتعارية يمكػف أف يػتـ إنكارىػا بطػرؽ مختمفػة كػثف يقػاؿ
انػػو ال يكجػػد تعػػارض ظػػاىرم أك أنيػػا الصػػدفة ،أك أنػػو االسػػتثناء الػػذم يثبػػت القاعػػدة  ،كأف الكقػػائع
الحقيقة ليست سيمة المناؿ  ،كأف المصدر المتاح الكحيد لممعمكمات مصدر متحيز .
 -4التمايز Differentiation
تختمؼ أنظمة المعتقدات كالبلمعتقػدات فػي درجػة التمػايز أك الثػراء فػي التفاصػيؿ .فعنػد د ارسػة نظػاـ
فرد ما ،قد نريػد أف نعمػـ باإليػافة إلػ درجػة التمػايز فػي نظامػو الكمػي  ،درجػة التمػايز فػي االجػزاء
المختمفة في ىذا النظاـ مثؿ -:
أ -درجة التمايز في نظاـ المعتقدات
ب -درجة التمايز في نظاـ البلمعتقدات
ج -درجة التمايز في االنظمة الفرعية في البلمعتقدات
د -ىؿ درجة التمايز في نظاـ المعتقدات أكثر منو في نظاـ البلمعتقدات ؟
ق  -ىؿ ىناؾ بعض األنظمة الفرعية لبلمعتقدات أكثر تماي از مف األنظمة األخرل ؟ كاذا كاف ذلؾ
صحيحان
ك -ىؿ ليذا عبلقة بكيعيا عم متصمة التشابو
كتعد المؤشرات التالية دليبلن عم التمايز كىي :
أ -الكمية النسبية لممعمكمات لػدل الفػرد : relative amount of knowledge possessed
إف لدل كؿ فرد قدر مف المعمكمات يتعمؽ بالمعتقدات التي يؤمف بيا  ،كما أف لديو كمية مػف
المعمكمػػات عمػػا ال يعتقػػد فيػػو ،كمػػف المتكقػػع أف تكػػكف كميػػة المعتقػػدات المكجػػكدة لديػػو حػػكؿ
الحقائؽ كاألفكار كالحكادث كالتفسيرات المتعمقة بنظاـ المعتقدات أكثر مف تمؾ التي يعرفيا عف
تفصػػيبلت نظػػاـ البلمعتقػػدات  .كمػػف ىنػػا يمكػػف القػػكؿ أف ىنػػاؾ تمػػايز بػػيف نظػػاـ المعتقػػدات ك
البلمعتقدات  ،كاذا كاف األمر كذلؾ فإلنو مف المتكقع كجكد فركؽ كبيرة بيف األفراد فالتمايز قد
يكػ ػػكف كبي ػ ػ انر لػ ػػدل الػ ػػبعض أم أف الفػ ػػرؽ بػ ػػيف كميػ ػػة المعمكمػ ػػات الخاصػ ػػة بمعتقػ ػػداتيـ ككميػ ػػة
المعمكمػػات الخاصػػة ببلمعتقػػداتيـ فػػرؽ كبيػػر ،بينمػػا قػػد يكػػكف ىػػذا الفػػرؽ لػػدل الػػبعض األخػػر
يئيبلن لمغاية .
كػػذلؾ األمػػر أيي ػان داخػػؿ االنظمػػة الفرعيػػة لبلمعتقػػدات قػػد تكػػكف المعمكمػػات المكجػػكدة لػػدل بعػػض
األفراد عف نظاـ فرعي معيف لبلمعتقدات أكثر مف كمية المعمكمات المكجكدة لدييـ عف نظاـ فرعي
آخر ،كيختمؼ األفراد أييا فيما بينيـ في درجة ىذه الفركؽ .
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ب -ادراك التشابو بين األنظمة الفرعية المتجاورة لالمعتقدات :
The perception of similarity between adjacent disbelief subsystems
مف مؤشرات التمايز أييان بيف األنظمة الفرعية لبلمعتقدات المدل الذم يمكػف بػو إدراؾ أف نظػاميف
فرعييف لبلمعتقدات متشابياف تمامان أك مختمفاف ،فقد يميز البعض بػيف الشػيكعية كالنازيػة فػي بعػض
الجكانب ،بينما ال يرل البعض األخر أم فرؽ بينيما ،كمػف الممكػف كيػع أساسػيف يحػدداف درجػات
التمايز التي تكجد في نظاـ البلمعتقدات ىما:
أكالن  :إف األنظمة الفرعية لبلمعتقدات التي تحتؿ مكانان متقاربان عم متصؿ التشابو تككف أقؿ تمػاي انز
مف تمؾ األنظمة التي تحتؿ مكانان متباعدان .
ثانيػان  :أف األنظمػػة الفرعيػػة لبلمعتقػػدات القريبػػة مػػف نظػػاـ المعتقػػدات تكػػكف أكثػػر تمػػاي انز ،بينمػػا تكػػكف
األنظمة الفرعية لممعتقدات البعيدة عف نظاـ المعتقدات أقػؿ فػي تمايزىػا ،فعممػاء الػنفس الفركيػديكف
الكبلسيكيكف يستطيعكف بسػيكلة أف يميػزكا بيػنيـ كبػيف مػف يتبعػكف مػنيج آدلػر أك يػكنج أك فػركـ ،
بينما يجدكف صعكبة في التميز بيف السمككييف المختمفيف مف أمثاؿ بافمكؼ ككطسػف كىػؿ كسػكنر،
أيؼ إل ذلؾ أف بافمكؼ ككطسف يحتبلف مكانان أقرب في سمـ الترتيػب بنظػاـ البلمعتقػدات عنػدىـ
مػػف ىػػؿ كسػػكنر  .كال يمكػػف إنكػػار الفػػركؽ الفرديػػة فػػي القػػدرة عم ػ التميي ػز بػػيف األف ػراد مػػف ذكم
المذاىب المعتقػدات المختمفػة ،فقػد ال يفػرؽ انسػاف أرسػمالي بػيف االشػتراكية كالشػيكعية ،كلكننػا يمكػف
أف نجد رأسمالييف آخريف قادريف عم ىذه التفرقة .
 – 4شػػمكؿ النظػػاـ أك يػػيؽ نطاقػػو Comprehensiveness or narrowness of the :
 : system :كيقصػػد بػػو العػػدد أك المػػدل الكمػػي لؤلنظمػػة الفرعيػػة لبلمعتقػػدات المتكاجػػدة فػػي نظػػاـ
المعتقدات -البلمعتقدات  ،فقد يكػكف اإلسػبلـ أك الطاكيػة جػزءان مػف نظػاـ المعتقػدات -البلمعتقػدات
عند فرد ما  ،كقد ال تعني ىذه الكممات شيئان عند فرد آخػر عمػ اإلطػبلؽ كيقصػد بػذلؾ رككػيش أف
نظ ػػاـ المعتق ػػدات -البلمعتق ػػدات يع ػػد ش ػػامبلن أك ي ػػيقان عمػ ػ أس ػػاس الع ػػدد الكم ػػي لؤلنظم ػػة الفرعي ػػة
لبلمعتقػدات المكجػكدة  ،فيػو فمػثبلن عػػالـ التحميػؿ النفسػي الفركيػدم الػذم ليسػػت لديػو أيػة أفكػار عػػف
النظري ػػات م ػػكرر  ،ى ػػؿ  ،جث ػػرم  ،كس ػػكنر يع ػػد ص ػػاحب نظ ػػاـ ي ػػيؽ م ػػف المعتق ػػدات بينم ػػا رج ػػؿ
السياسة الذم يػؤمف بال أرسػمالية كلديػو أفكػار كايػحة عػف االشػتراكية كالشػيكعية  ،كعػف الفػركؽ بػيف
الشيكعية الماركسية كالشيكعية المينينية  ،فإلنو يعد صاحب نظاـ شامؿ مف المعتقدات .
ثانيان  :التنظيـ عم البعد المركزم – اليامشي :
Organization along a central-peripheral dimension
كينقسـ ىذا البعد إل ثبلثة أجزاء رئيسية ىي :
 -1المنطقة المركزية
 -2المنطقة الكسطي
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 -3المنطقة اليامشية
كتمثػؿ المنطقػة المركزيػة المعتقػدات األكليػة (  ) primitiveكىػي كػؿ المعتقػدات التػي اكتسػبيا الفػرد
عػف طبيعػة العػالـ الفيزيقػي الػذم يعػيش فيػو كعػف طبيعػة الػذات كاألخػر المعمػـ ( Generalized
 .) otherكتمثؿ المنطقة الكسطي معتقدات الفرد عػف طبيعػة السػمطة كاألفػراد الػذيف يسػايركف خػط
السمطة كالذيف يعتمد عمييـ الفرد في تككيف صكرة العالـ الذم يعيش فيو  ،كتمثؿ المنطقة اليامشػية
المعتقدات المستقاة مف السمطة .
-1المنطقة المركزية) the central region ( :
إف فيػػـ األسػػس الكظيفيػػة كالديناميكيػػة ألنظمػػة المعتقػػدات-البلمعتقػػدات ،يكجػػب النظػػر إل ػ محتػػكل
المنطقة المركزية كالذم يشتمؿ عم "المعتقدات األكلية "  ،فالميـ ىنا ىك المحتكل أكثر مف البناء،
كمػ ػػا أف مػػػف الميػػػـ معرفػػػة المحتػػػكل الخػ ػػاص ليػػػذه المعتقػػػدات األكلي ػػة كالمتعمق ػػة بالع ػػالـ الفيزيقػ ػػي
كاالجتماعي  ،حيث يحتكم األخير عم مفيكـ الفرد لذاتو كمفيكمو لآلخريف.
فػػالمحتكل الخػػاص بالمعتقػػدات األكليػػة لػػو دكر كبيػػر فػػي التنظػػيـ الشػػكمي لبقيػػة نظػػاـ المعتقػػدات-
البلمعتقدات .كيقصد رككيش بمفيكـ المعتقد األكلي أف يككف مماثبلن لممصطمحات األكلية ( المبنات
األساسية ) المستخدمة في بناء األنظمة الريايية كالعممية المبدئية .
كما يفترض أف كؿ فرد في حياتو قد ككف مجمكعة مف المعتقػدات غيػر القابمػة لمتسػاؤؿ حػكؿ العػالـ
الذم يعيش فيو كحكؿ سرياف األحداث كسيرىا المعتػاد ،كىػذه المعتقػدات غيػر معمنػة كلكنيػا أساسػية
كىي تعد نتاجان لمجمكعة مف المعتقدات األكلية قبػؿ االيديكلكجيػة (  ) pre-ideologicalكتتصػؿ
ىذه المعتقدات األكلية بما يمي:
أ -طبيع ػ ػػة الحق ػ ػػائؽ الفيزيقي ػ ػػة كى ػ ػػي الم ػ ػػكف كالش ػ ػػكؿ كالص ػ ػػكت كالفي ػ ػػاء كالمك ػ ػػاف كال ػ ػػزمف
كالخص ػػائص الفيزيقي ػػة لمع ػػالـ ال ػػذم نع ػػيش في ػػو م ػػف قبي ػػؿ ش ػػكمو كعبلقت ػػو بالش ػػمس كالقم ػػر
كالسماء كبعالـ األرقاـ  ....ال .
ب -المعتقدات األكلية الخاصة بالعالـ االجتماعي الذم نعيش فيو سكاء كاف ىذا العالـ بالنسبة
لنا كدكدان أـ غير كدكد  ،كسػكاء كانػت السػمطة العامػة أك السػمطة األبكيػة قائمػة عمػ الحػب
أـ عم العقاب  ،كسكاء كاف الناس يتصفكف بالثقة فييـ إـ بالخكؼ كالرعب مػنيـ  ،كسػكاء
كاف المستقبؿ منظك انر إليو عم أنو مصدر لؤلماف أـ مصدر لمخشية كالخكؼ .
ت -المعتقػػدات األكليػػة عػػف الػػذات كعػػف الطريقػػة التػػي نكجػػو بيػػا أنفسػػنا فػػي المجػػاؿ الفيزيقػػي،
كمعتقداتنا عف ىكيتنا  ،كمعتقداتنا عف االستقبلؿ أك االعتماد عم اآلخريف كمعتقداتنا عػف
قيمة الذات.
كالمعتق ػػدات األكلي ػػة ن ػػكع م ػػف آالؼ المعتق ػػدات الت ػػي يمتمكي ػػا الف ػػرد ،فم ػػا ى ػػي المع ػػايير أك
المحكات التي تجعمنا نطمؽ عم بعييا أنو أكلي كأف البعض االخر غير ذلؾ ؟ .
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إف أم معتقػػد يككنػػو الطفػػؿ أك ال ارشػػد ي ػرتبط بػػو أيي ػان تكػػكيف معتقػػد ثػػاني ،ىػػذا المعتق ػد الثػػاني ىػػك
تقػدير الفػػرد لعػدد اآلخػريف الػػذيف يعتنقػكف المعتقػػد االكلػي ،فػإلذا اعتقػػد فػرد فػػي كجػكد اهلل  ،فػإلف الػذم
لديو فكرة معينػة عػف عػدد األفػراد اآلخػريف الػذيف يعتقػدكف أييػان فػي كجػكد اهلل ،كحينمػا يػدرؾ الطفػؿ
أنو ينمتي إل ديف معيف أك عنصػر معػيف  ،فإلنػو عػادة مػا يحػاكؿ أف يعػرؼ كػـ مػف اآلخػريف شػبيو
بػػو  ،كيت ػراكح التقػػدير عػػادة مػػف ( ال أحػػد ) إل ػ ( كػػؿ النػػاس اجمعػػيف )  ،كينطبػػؽ ذلػػؾ عم ػ كػػؿ
المعتق ػػدات األخ ػػرل الت ػػي ل ػػدل الف ػػرد  ،فمك ػػؿ معتق ػػد ىن ػػاؾ معتق ػػد آخ ػػر يػػرتبط ب ػػو يعب ػػر ع ػػف تق ػػدير
احتمالي يتصؿ بعدد األفراد اآلخريف الذيف لدييـ نفس المعتقد .
كعم ذلؾ فاف المعتقد الذم يؤمف بو فرد ما ،كيؤمف بثف كؿ اآلخريف يعتنقكنو  ،يعد معتقدان أكليػان ،
ىذه ىي الصػكرة األكلػي مػف ىػذه المعتقػدات  ،كعمػ سػبيؿ المثػاؿ فثنػا أعتقػد أف ىػذا الشػيء الػذم
اكتب بو فيك قمـ كاعرؼ أف اسمي ىك كذا  ،كباإليافة إل ذلػؾ فػإلنني أعتقػد أييػان أف كػؿ االفػراد
اآلخريف في كيع يسمح ليـ بمعرفة ذلؾ كأنيـ يتفقكف معي في المعتقدات السابقة  ،كذلؾ باستثناء
الغربػػاء كاألطفػػاؿ حػػديثي ال ػكالدة  ،ى ػؤالء االفػراد -أعنػػي مػػف يتفقػػكف معػػي فػػي المعتقػػدات – يعػػدكف
مراجع خارجية أك سمطات ليذه المعتقدات  ،كفي ىذه الحالة يمكف اعتبار المعتقد أكليان .
كالصػػكرة الثانيػػة لممعتقػػدات األكليػػة ىػػي عكػػس الصػػكرة السػػابؽ اإلشػػارة إلييػػا تمام ػان  ،فبػػدالن مػػف أف
يعتبػػر كػػؿ فػػرد كمرجػػع خػػارجي أك سػػمطة  ،ال يكجػػد أحػػد عم ػ االطػػبلؽ يعػػد كػػذلؾ  ،كتتيػػح ىػػذه
الص ػ ػ ػػكرة تمامػ ػ ػ ػان ف ػ ػ ػػي األمػ ػ ػ ػراض النفس ػ ػ ػػية  ،ف ػ ػ ػػالفرد المص ػ ػ ػػاب بػ ػ ػ ػالخكؼ م ػ ػ ػػف األم ػ ػ ػػاكف المغمق ػ ػ ػػة
(  ) Claustrophobiaال يفيده عم االطػبلؽ أف نخبػره أف خكفػو ال أسػاس لػو  ،كأنػو خػكؼ غيػر
حقيقػػي  ،إذ أنػػو سيسػػتمر فػػي االعتقػػاد ب ػثف أشػػياء خطي ػرة كمميتػػة سػػكؼ تحػػدث لػػو داخػػؿ األمػػاكف
المغمقػػة  ،كمػػف ىنػػا يكػػكف ىػػذا المعتقػػد – الخػػكؼ مػػف االمػػاكف المغمقػػة – معتقػػدان أكليػان  ،إذ ال يكجػػد
مجمكعة مف االفراد المرجعييف الخارجييف أك السمطات التي تستطيع دحيو .
كيجػػب التثكيػػد ىنػػا أف المعتقػػدات األكليػػة ال تحػػدد بصػػكرة مباش ػرة المعتقػػدات الكسػػطي كاليامشػػية ،
كذلؾ ألف األحداث ىي كحدىا التي تستطيع أف تحدد تككيف المعتقدات األكلية كالكسطي اليامشية،
كيفيػػؿ القػػكؿ ب ػثف المعتقػػدات الكسػػطي كاليامشػػية تنػػتج مػػف المعتقػػدات األكليػػة  ،كمػػا ينػػتج المشػػي
كالجرم مف الحبك .
 -2المنطقة الكسطيThe intermediate region :
تتصػػؿ المعتقػػدات المكجػػكدة فػػي المنطقػػة الكسػػطي بالمعتقػػدات األكليػػة فػػي عبلقػػة كظيفيػػة  ،كىػػذه
المعتقػدات تخػػتص بطبيعػػة السػػمطة اإليجابيػػة أك السػػمبية التػي يعتمػػد عمييػػا الفػػرد فػػي تشػػكيؿ خريطػػة
عالمو.
فالسمطات ىي الكسائؿ التي نمجػث إلييػا الكتسػاب المعمكمػات التػي نحتػاج الييػا ألنفسػنا  ،كيمكػف أف
نحػػدد السػػمطة بثنيػػا أم مصػػدر يمجػػث الفػػرد إليػػو لمحصػػكؿ عمػ المعمكمػػات عػػف العػػالـ  ،أك الختبػػار
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المعمكمات التي يمتمكيا فعبلن  ،كمف الطبيعي أف يختمؼ االفراد في نكع السمطة التي يعتمػدكف عمػ
في الحصكؿ عم المعمكمات .
فػػالفرد األكثػػر تسػػمطان ال يختمػػؼ عػػف الفػػرد األقػػؿ تسػػمطان فػػي درجػػة االعتمػػاد عمػ السػػمطة  ،كلكنيمػػا
يختمفاف في أف ليما أفكا انر متباينة كمختمفة عف طبيعة السمطة  ،كنظريات مختمفة عػف طريقػة عمػؿ
السمطة كنظاـ لبلتصاؿ المعرفػي يتكسػط بػيف الفػرد كالعػالـ الػذم يحػاكؿ أف يفيمػو  ،كيمتػد االعتمػاد
عمػ السػػمطة مػػف االعتمػػاد المنطقػػي كالتجريبػػي مػػف جيػػة إلػ االعتمػػاد المطمػػؽ التحكمػػي مػػف جيػػة
آخرم )  ) Fromm) ( 1941كمف اليسير أف نجد أمثمة لمداللػة عمػ االعتمػاد المطمػؽ ; فػبعض
األفػراد يعتقػػدكف بكجػػكد سػػمطات خارقػػة لمطبيعػػة (  ، ) Super-natural authorityأك سػػمطة
إنسػانية مطمقػة  ،كالػػبعض اآلخػر يعتقػػد بكجػكد عمػػة صػحيحة كاحػػدة اك إنجيػؿ صػػحيح كاحػد  ،نخبػػة
كاحدة أك شعب مختار كاحد .
ىذه المعتقدات المطمقة ال يمكف النظر الييػا كمعتقػدات أكليػة  ،كذلػؾ ألف الشػخص الػذم يعتقػد بيػا
يعرؼ أف ىناؾ آخريف ال يعتقدكف بذلؾ  ،كما أف ىناؾ سمطات يمكف أف تدحييا تصكريان .
كتشير أنظمة المعتقدات -البلمعتقدات إل الجانب االيجابي كالسمبي مف السمطة  ،فمػف المفتػرض
أننا جميعان لدينا معتقدات عف السمطة اإليجابية  ،كمعتقدات عف السمطة السمبية  ،كألكلي تقكدنا إل
ما ىك حقيقي في ىذا العالـ الذم نعيش فيو  ،أما األخرل فتقكدنا إل ما ىك مزيؼ كغير حقيقػي ،
كفي ىذا الصدد فإلننا نييؼ نقاط ثبلث ىي :
أ -التمييػػز السػػيككلكجي بػػيف السػػمطة االيجابيػػة كالسػػمطة السػػمبية فػػي حالػػة االعتمػػاد المنطقػػي
عم السمطة ليس كبي انر كما في حالة االعتماد المطمؽ عم السمطة .
ب -ىناؾ متصؿ ألنظمة البلمعتقدات الفرعية كىي تنتظـ طبقان لتشابييا مع نظاـ المعتقدات ،
كمػا أف ىنػاؾ ىيكػؿ )  ( Bantheonالسػمطات السػمبية ينػتظـ أييػان عمػ متصػؿ طبقػان
لمشابيتو لمسمطات اإليجابية .
ت -إذا ك ػ ػ ػ ػ ػػاف االىتم ػ ػ ػ ػ ػػاـ الرئيس ػ ػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػ ػػي المنطق ػ ػ ػ ػ ػػة الرئيس ػ ػ ػ ػ ػػية ى ػ ػ ػ ػ ػػك المحت ػ ػ ػ ػ ػػكل الخ ػ ػ ػ ػ ػػاص
(  ) Specificcontentلممعتقػػدات األكلي ػػة  ،فػ ػإلف ذل ػػؾ ال ينطب ػػؽ عمػ ػ معتق ػػدات الس ػػمطة
الممثمػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي المنطقػ ػ ػ ػ ػػة الكسػ ػ ػ ػ ػػطي  ،فالػ ػ ػ ػ ػػذم ييمنػ ػ ػ ػ ػػا فييػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػ ػػك المحتػ ػ ػ ػ ػػكل الشػ ػ ػ ػ ػػكمي
)  ( Formal Contentال المحتكل الخاص .
فإلذا تمسؾ فرداف بمكقفيف أيديكلكجييف متعارييف  ،ككاف كبلىما يعتقد بالسػمطة المطمقػة أم بالعمػة
الحقيقية الكاحدة  ....ال  ،فإلننا نقػكؿ أف المحتػكل الخػاص لكػؿ منيمػا مختمػؼ عػف اآلخػر  ،كلكػف
المحتكل الشكمي كاحد لكمييما  ،كطبقان ليػذا المفيػكـ عػف المحتػكل الخػاص كالمحتػكل الشػكمي يمكػف
رؤية التشابو بيف األفراد حت كلك كانكا ينتمكف إل مذاىب مختمفة .
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كيي ػػاؼ إلػ ػ المعتق ػػدات المكج ػػكدة ف ػػي المنطق ػػة الكس ػػطي مجمكع ػػة أخ ػػرل م ػػف المعتق ػػدات  ،ى ػػي
المعتقػػدات عػػف النػػاس عمكمػان ،إذ أف عػػالـ النػػاس غالبػان مػػا يػػتـ تقييمػػو بنػػاءان عمػ السػػمطات كأنظمػػة
المعتق ػػدات الت ػػي يس ػػيركف معي ػػا كعميي ػػا  ،كبص ػػكرة أخ ػػرل ف ػػاف ل ػػدينا معتق ػػدات ع ػػف ( أن ػػاس ل ػػدييـ
معتقدات )  ،فإلذا نظرنا إل سمطة عم أنيا مطمقة فإلف ذلؾ يقكدنا إل تمييز معرفي متطرؼ بيف
االفػراد بقسػػمتيـ إلػ مخمصػػيف كغيػػر مخمصػػيف  ،أصػػدقاء كأعػػداء ...الػ  ،كىػؤالء الػػذيف ال يتفقػػكف
مػػع الفػػرد – فػػي ىػػذه الحالػػة – يمكػػف أف يرفيػػيـ عمػ أنيػػـ أعػػداء هلل  ،أك أعػػداء لمػػكطف أك أعػػداء
لمجنس البشرم  ..الػ  ،كىػؤالء المػذيف يتفقػكف مػع الفػرد باسػتمرار يتقػبميـ عمػ شػرط اسػتمرارىـ فػي
االتفاؽ معو  ،عم أنو يجب القكؿ أف ىذه العممية – أعني بيا عممية التقبؿ كالرفض – تعد عممية
سيككلكجية  ،كأف التبدؿ فييا ال يتـ بالسيكلة التي قد يتصكرىا البعض .
كبيػػذه الطريقػػة نكػػكف قػػد تعريػػنا إلػ العبلقػػة الكثيقػػة بػػيف الطريقػػة التػػي نتقبػػؿ بيػػا النػػاس كنرفيػػيـ
كالطريقة التي نتقبؿ بيا كنرفض تمؾ االفكار النابعة مف السمطة .
كمػف أكيػح األمثمػة عمػ تمػؾ الصػمة مػا نجػػده فػي أسػاليب التشػبث  ،تمػػؾ األسػاليب التػي ن ارىػا فػػي
العبارات كالجمؿ التي تمدنا بنكعيف مف المعمكمات مف المتحدث .
األكلي  :ما إذا كاف المتحدث يتقبؿ أك يرفض أريان معينان أك معتقدان معينان .
كالثانية  :أنيا تخبرنا عمػا إذا كػاف المتحػدث يتقبػؿ أك يػرفض االفػراد تبعػان لمػكافقتيـ أك رفيػيـ ليػذا
الرأم أك المعتقد .
فػالرفض التشػبثي (  ) opinionated rejectionتمثمػو العبػارات المفظيػة التػي تعنػي رفػض معتقػد
معيف  ،كفي نفس الكقت رفض األفراد الذيف يكافقكف عم ىذا المعتقد مثؿ :
 -1أم إنساف غبي يعتقد أف ...
 -2اإلنساف األحمؽ ىك الذم يعتقد أف ...
 -3الفكرة القائمة ب  .....ىي فكرة غبية .
كػذلؾ فػإلف التقبػؿ التشػبثي (  ) opinionated acceptanceتمثمػو العبػارات التػي تعنػي المكافقػة
عم معتقدات معينة كفي نفس الكقت تقبؿ مف يكافؽ عمييا مثؿ :
 -1أم إنساف ذكي يعمـ أف ...
 -2الذكؽ العاـ يقكؿ أف ...
فإلذا افترينا أف ىناؾ فرديف ليما نظامػاف متعاريػاف مػف المعتقػدات  -البلمعتقػدات  ،كأف أحػدىما
قػػد يكػػكف شػػيكعيان فػػي حػػيف أف اآلخػػر معػػارض لمشػػيكعية  ،كأف ك ػبلن منيمػػا ي ػرفض غي ػره مػػف النػػاس
ممف ال يكافؽ عم معتقداتو كيتقبؿ مف يكافؽ عمييا  ،عندئذ نقكؿ أف ىػذيف الفػرديف يتشػابياف مػف
حي ػػث المحت ػػكل الش ػػكمي لممعقت ػػدات  ،بينم ػػا نج ػػد أف المحت ػػكل الخ ػػاص بك ػػؿ منيم ػػا متع ػػارض م ػػع
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المحتػػكل الخػػاص بصػػاحبو  ،كعم ػ ذلػػؾ ف ػإلف اسػػتخداـ لغػػة التشػػبث قػػد يمػػدنا بكجيػػة تسػػاعدنا عم ػ
قيػػاس عػػدـ التسػػامح العػػاـ (  ) General Intoleranceالػػذم يتجػػاكز فػػي تنػػاكؿ الفركقػػات فػػي
المحتكل اإليديكلكجي .
كبما أف نظاـ البلمعتقدات ينتظـ في متصؿ لمتشابو كما أف ىيكؿ السمطات السمبية ينتظـ أييان في
متصػػؿ لمتشػػابو مػػع السػػمطات االيجابيػػة  ،فإلنػػو مػػف الممكػػف القػػكؿ أيي ػان أف التكافػػؽ مػػع متصػػبلت
البلمعتقدات كالسمطات السمبية يعتبر متصبلن لمفرد البلمعتقد .
فالمشػايعكف لؤلنظمػة الفرعيػة المختمفػة لبلمعتقػػدات يػراىـ الفػرد عمػ متصػػؿ مػف المتشػابو مػع ىػؤالء
المشػػايعيف لنظػػاـ معتقداتػػو  ،كمػػا أف عػػالـ االشػػخاص لػػدينا ال يػػنظـ فحسػػب بنػػاءا عم ػ أسػػاس مػػف
جماعػػة داخميػػة كجماعػػات خارجيػػة كلكػػف عم ػ اسػػاس مػػف جماعػػة داخميػػة كمتصػػؿ مػػف الجماعػػات
الخارجية .
 .2المنطقة اليامشية the peripheral region :
تكجد في المنطقة اليامشػية كػؿ المعتقػدات الغيػر أكليػة كالبلمعتقػدات المنبثقػة عػف السػمطة االيجابيػة
كالسػػمبية  ،كذلػػؾ بغػػض النظػػر عػػف إدراؾ الفػػرد الشػػعكرم ليػػذه المعتقػػدات – كالبلمعتقػػدات  ،فعم ػ
سبيؿ المثاؿ تكجد معتقدات مكالية كأخرل غير مكالية عف تنظػيـ النسػؿ أك عػف نظريػة الكبػت  ،كػؿ
ىػػذه المعقتػػدات المكاليػػة كالغيػػر المكاليػػة – تعػػد معتقػػدات ىامشػػية ألنيػػا مشػػتقة مػػف المحتػػكل الشػػكمي
لمعتقدات الفرد عف الديف أك عف فركيد .
كمعتقدات الفرد عػف الػديف أك عػف فركيػد يمكػف النظػر إلييػا عمػ أنيػا جػزء مػف المنطقػة الكسػطي ،
كعم ذلؾ فإلننا إذا عممنا الطبيعة الخاصة لمعتقػدات الفػرد الكسػطي عػف السػمطة  ،فإلنػو يصػبح مػف
الممك ػػف اس ػػتنتاج اآلالؼ م ػػف المعتق ػػدات اليامش ػػية  ،كبمعنػ ػ آخ ػػر فم ػػيس آلالؼ المعتق ػػدات الت ػػي
يعتقػػدىا الفػػرد باليػػركرة نفػػس الػػكزف  ،ذلػػؾ أف الػػبعض منيػػا فػػي كيػػع اسػػتراتيجي أكثػػر مػػف اآلخػػر
بالنسػػبة لمفػػرد  ،كيمكػػف بيػػذه الطريقػػة -عمميػان  -النظػػر إلػ معتقػػدات الفػػرد كالتنبػػؤ بػػثكبر عػػدد مػػف
معتقداتو اليامشية إذا تمكنا مف معرفة العدد القميؿ مف المعتقدات الكسطي .
كيختم ػػؼ المحت ػػكل الخ ػػاص لممعتق ػػدات كالبلمعتق ػػدات اليامش ػػية  ،فيك ػػكف لممحت ػػكل الخ ػػاص أىميت ػػو
الكبػرل إذا أردنػا أف نحػػدد كيػع اآلخػريف االيػػديكلكجي  ،كلػيس االىتمػاـ فػػي ىػذه المنطقػة اليامشػػية
بػ ػ ػػالمحتكل االيػ ػ ػػديكلكجي بالمعتقػ ػ ػػدات كالبلمعتقػ ػ ػػدات بقػ ػ ػػدر أىميػ ػ ػػة االتصػ ػ ػػاالت المتبادلػ ػ ػػة البنائيػ ػ ػػة
( )tructural interconnectionsكبالتالي العبلقات البنائية بينيا كبيف معتقدات المنطقة الكسطي
كالمنطقػػة المركزيػػة  .كلتكيػػيح صػػكرة االتصػػاالت البنائيػػة الكظيفيػػة بدرجػػة أكبػػر نفتػػرض أف كػػؿ
المعمكمػات التػػي يتمقاىػا الفػػرد مػف الخػػارج يجػب أف يػػتـ ترميزىػا بطريقػػة مػا  ،بحيػػث إمػا أف يرفيػػيا
الفرد أك تتناسؽ مع نظاـ المعتقػدات – البلمعتقػدات  ،كتسػمي ىػذه العمميػة بعمميػة التفكيػر الترميػزم
) ) processing coding activity thinkingكتسػير عمميػة التفكيػر ىػذه طبقػان لمحتػكل نظػاـ
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المعتقدات – البلمعتقدات  ،كتبدأ ىذه العممية بالتصػفية األكلػي لممعمكمػات الجديػدة بقصػد مبلءمتيػا
مع المعقتدات األكلية  ،كمف الطبيعي أف تػؤدم التصػفية األكلػي إلػ الػرفض أك التيػييؽ بحيػث ال
تؤثر في نظاـ المعتقدات – البلمعتقدات .
كعم سبيؿ المثاؿ فإلف كثي انر مف الناس ال يمقكف باالن إل الكتابات الكثيرة عف االدراؾ غير الخايع
لمحكاس  ،أم الذم يثتي عف غير طريؽ الحػكاس (  )Extra-sensory perceptionكذلػؾ ألف
نظاـ معتقداتيـ غير معد لتقبػؿ ذلػؾ  ،باإليػافة إلػ أف ىػذه العمميػة تتعػارض تمامػان مػع معتقػداتيـ
األكلية الخاصة بادراؾ ىذا العالـ  ،كأف ىذه العممية ال تعتمد إال عم الحكاس .
كفيمػػا لػػك كانػػت المعمكمػػات الجديػػدة متبلئمػػة مػػع المعتقػػدات االكليػػة كغيػػر متبلئم ػة مػػع المعتقػػدات
الكسطي ( السمطة ) فػإلنيـ يتحاشػكف – اختيػا انر -االتصػاؿ بػالمثيرات كالنػاس كاألحػداث كالكتػب كمػا
إلييا  ،مما ييدد صحة ايديكلكجياتيـ أك يحاكؿ إقناعيـ بثيديكلكجيات أخرل مختمفة .
كيم ػػارس التي ػػييؽ المعرف ػػي عمػ ػ المس ػػتكل المؤسس ػػاتي كغي ػػر المؤسس ػػاتي  ،فالتي ػػييؽ يػ ػثـ عمػ ػ
مسػػتكل المؤسسػػات حػػيف تقػػكـ السػػمطة بعمميػػة الغربمػػة أك التصػػفية عػػف طريػػؽ طباعػػة ق ػكائـ بالكتػػب
الممنكعة  ،كازالة كحرؽ الكتب التي تعدىا خط انر  ،كتصفية األعداء االيديكلكجييف  ،كحذؼ التقارير
اإلخباريػػة مػػف كسػػائؿ االعػػبلـ كالتػػي ال تػػتبلءـ مػػع نظػػاـ المعتقػػدات المؤسسػػاتي  ،كاعػػادة الكتابػػة
الكاعية كالبلكاعية لمتاري .
أمػػا فػػي المسػػتكل الخػػاص بػػاألفراد فػإلف التيػػييؽ يقػػكـ بػػو الفػػرد عػػف طريػػؽ المنػػع المنػػتظـ لنشػػاطو ،
بقصد االبتعاد عف االتصاؿ بالناس كالكتب كاألفكػار كاألحػداث االجتماعيػة كالدينيػة كالسياسػية التػي
تيدد صدؽ نظاـ معتقداتو أك عدـ صدؽ نظاـ ال معتقداتو .
كال تؤخذ كؿ المعمكمات الجديدة بنفس الطريقة  ،كال تمر كميا بيػذا التػدقيؽ ،كمػا أنيػا ليسػت بحاجػة
إل التيييؽ إذا كاف مف الممكف مشابيتيا بنظاـ المعتقدات – البلمعتقدات .
ثـ تثتي المرحمة األخيرة بعد إجراء عممية التصفية التي تتطمب التغييػر أك صػبن المعمكمػات الجديػدة
بصػػبغة منطقيػػة كذلػػؾ عمػ أسػػاس مػػا تقػػكؿ بػػو مصػػادر السػػمطة ( السػػمبية كاإليجابيػػة ) التػػي تشػػكؿ
المنطقة الكسطي لممعتقدات  ،كىذه المرحمة االخيرة ىي يـ ىذه المعمكمات إلػ المنطقػة اليامشػية
لمف ػػرد  ،كتتكاص ػػؿ المعمكم ػػات الجدي ػػدة م ػػف المنطق ػػة المركزي ػػة ( المعتق ػػدات األكلي ػػة ) إلػ ػ المنطق ػػة
الكسػػطي ( السػػمطة ) كبالتػػالي إلػ المنطقػػة اليامشػػية  ،حيػػث تبػػدك فػػي شػػكميا السػػيككلكجي النيػػائي
كمعتقػػد أك ال معتقػػد  ،كيتصػػؿ أك ال يتصػػؿ ىػػذا المعتقػػد – البلمعتقػػد بالمعتقػػدات اليامشػػية األخػػرل
فػػي النظػػاـ  ،كيعتمػػد ذلػػؾ عمػ درجػػة االنعػزاؿ بػػيف ىػػذه المعتقػػدات  ،فكممػػا زاد االنعػزاؿ قػػؿ التػػثثير
المباشػػر لتغييػػر جػػزء ( معتقػػد ) مػػف المنطقػػة اليامشػػية عمػ األجػزاء المجػػاكرة  ،كلكػػف ييػػؿ ىنػػاؾ
اتصاؿ غير مباشر بيف المعتقدات اليامشية كذلؾ عف طريؽ المنطقة الكسطي ( السمطة ) .
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كعممية النشاط الترميزم التي سبقت اإلشارة إلييا تعد عممية إجبػار دائمػان فالمػدل التػي تيػاؼ بػو

معمكمات مف الخػارج قسػ انر فػي نظػاـ المعتقػدات  -البلمعتقػدات يعتمػد عمػ درجػة كػكف ىػذا النظػاـ

منفتحػان أك منغمقػان (  ، ) open or closed systemففػي الطػرؼ المنغمػؽ يكػكف االتجػاه دائمػان
نحك إبطاؿ مفعكؿ المعمكمات الجديدة  ،كذلؾ عف طريؽ التيييؽ أك التغيير أك االحتكاء في حدكد

منعزلػػة حتػ ػ يت ػػرؾ نظ ػػاـ المعتقػػدات – البلمعتق ػػدات س ػػاكنان ال يمس ػػو شػػيء م ػػف التغيي ػػر  ،أم ػػا ف ػػي
الطػػرؼ المنفػػتح فػػاف المعمكمػػات الجديػػدة تتحػػكؿ إلػ معتقػػدات مشػػابية لمنظػػاـ الكمػػي كمتسػػقة معػػو ،

أمػػا بالنسػػبة لممعمكمػػات الجديػػدة غيػػر المتسػػقة مػػع النظػػاـ الكمػػي  ،ف ػإلف األمػػر يتطمػػب – مػػف أجػػؿ
التكفيؽ بينيا كبيف النظاـ الكمي – اتصاالن بيف المعقتدات اليامشية كالمعتقدات الكسطي كذلؾ حتػ

تنتج في النياية تغييرات أصيمة في نظاـ المعتقدات – البلمعتقدات الكمي .

كبغػػض النظػػر عمػػا إذا كػػاف المعتقػػدات – البلمعتقػػدات منفتحػان أك منغمقػان ،فيػػك نظػػاـ سػػيككلكجي قػػد

يككف منطقيان أك غير منطقػي  ،كعمػ ذلػؾ فػإلف الفػرد قػد يكػكف ميػطربان ،كسػيء التنظػيـ ،كمشػكش

التفكير كمع ذلؾ ،فإلف لو – كبالطبع – نظاـ المعتقدات – البلمعتقدات .

كالص ػػبلت البنائي ػػة ب ػػيف المعتق ػػدات المركزي ػػة كالكس ػػطي كاليامش ػػية ى ػػي الت ػػي تعط ػػي لمنظ ػػاـ الكم ػػي
خصائصو التكاممية الكمية المنتظمة  ،فما يميز المنطقة المركزية سيؤثر في المنطقة الكسػطي ،كمػا

يميز المنطقة الكسطي سيؤثر في المنطقة اليامشية  ،كعم ذلؾ فإلف نظاـ المعتقدات ميمان بدا غير

منطقي فإلنو نظاـ عم قدر كبير مػف التنظػيـ ذلػؾ أف لػو عبلقػات بنائيػة معينػة بػيف أج ازئػو  ،كاذا

اسػتخدمنا لغػة فمسػفة العمػـ فإلننػا نقػكؿ أف ليػذا النظػاـ قكاعػد بنػاء (  ) syntaxخاصػة بػو  ،قكاعػد
بناء سيككلكجية تختمؼ عف قكاعد البناء المنطقي لمنظاـ العممي أك الريايي .
ثالثا :التنظيم عمى بعد المنظور الزمني
Organization along a time perspective dimension
يعد التنظيـ عم بعد الزمني البعد الثالث في تنظيـ الشخصية المعرفي  ،كىك يمثؿ معتقدات الفػرد
عف المايي كالحاير كالمستقبؿ  ،كالطريقة التي يرتبط بيا كؿ زمف باألخر  ،كمػف السػيؿ تصػكر

اخػػتبلؼ االمتػػداد الزمنػػي مػػف حيػػث اليػػيؽ كاالتسػػاع  ،فاالمتػػداد الزمنػػي المتسػػع ىػػك النظػػاـ الػػذم
تمث ػػؿ في ػػو المعتق ػػدات ع ػػف الماي ػػي كالحاي ػػر كالمس ػػتقبؿ كال ػػذم ي ػػدرؾ الف ػػرد في ػػو اتص ػػاؿ بعي ػػيا

ببعض.

أمػػا االمتػػداد الزمنػػي اليػػيؽ فيػػك النظػػاـ الػػذم يؤكػػد فيػػو الفػػرد عم ػ حقبػػة زمنيػػة معينػػة يتشػػبث بيػػا
كعن ػػدىا  ،ك ػػثف يتش ػػبث بالماي ػػي أك الحاي ػػر أك المس ػػتقبؿ دكف تق ػػدير لقيم ػػة االتص ػػاؿ كالعبلق ػػات

المكج ػػكدة بيني ػػا  ،كعمػ ػ ذل ػػؾ ف ػػاألفراد ال ػػذيف ل ػػدييـ التف ػػات ت ػػاـ إلػ ػ الماي ػػي كاتج ػػاه إلي ػػو أك إلػ ػ
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الحاير أك إلػ المسػتقبؿ يعػدكف متسػاكيف – مػف حيػث امتػدادىـ فػي الػزمف – فػي يػيؽ االمتػداد
الزمنػػي  ،كذلػػؾ عم ػ الػػرغـ مػػف أف امتػػدادىـ فػػي المايػػي أك الحايػػر أك المسػػتقبؿ قػػد يغطػػي فت ػرة

طكيمة .

كبناء عم االفتراض السابؽ الخاص باالتساع كالييؽ في االمتداد الزمني لنا أف نتسػاءؿ عػف نػكع
المعتقدات التي تعد بمثابة األعراض لذلؾ االتساع أك الييؽ في االمتداد الزمني .

يقاؿ أف الفرد لديو اتساع في االمتػداد الزمنػي إذا كػاف معتقداتػو كتكقعاتػو عػف المسػتقبؿ تبػدك كاقعيػة

كعم أساس مف الكعي كالدراية بالمايي كالحاير  ،مثؿ ذلؾ الفرد يستطيع أف يؤكد الحاير كأف
يمارسػػو كمػػا ىػػك  ،كلكنػػو فػػي نفػػس الكقػػت يعتقػػد كيعمػػؿ كمػػا لػػك كػػاف ىػػذا الحايػػر نيايػػة أك خاتمػػة

لممايي كفاتحة لممستقبؿ .

كعم ػ العكػػس يكػػكف الفػػرد لديػػو يػػيؽ فػػي االمتػػداد الزمنػػي إذا كػػاف ييػػتـ كينشػػغؿ انشػػغاالن تام ػان فػػي

المايي أك الحاير أك المستقبؿ  ،كمثػؿ ذلػؾ الرجػؿ العجػكز الػذم ييػيع كػؿ كقتػو فػي تػذكر أيػاـ

الخكالي التي مرت عميو  ،كمػف الممكػف أف نجػد ىػذا الػنمط أييػان فػي بعػض الحركػات األيديكلكجيػة

الخاصة بالممارسات السياسية التي تيتـ في البحث في أنماط المايي ،فالنازية األلمانية  ،كالفاشية

الياباني ػػة كااليطالي ػػة ك ػػاف م ػػف أى ػػدافيا إحي ػػاء فكػ ػرة العنص ػػر اآلرم ف ػػي ألماني ػػا ،أك البني ػػاف الخ ػػاص
بالعصكر التاريخية المتكسطة لممجتمع الياباني  ،أك عظمة ركما لممجتمع االيطالي .

كىنػاؾ أنػكاع معينػػة مػف النػػاس يظيػػر عنػدىـ يػػيؽ االمتػػداد الزمنػي فػػي صػػكرة االىتمػاـ الكبيػػر فػػي
الحاير مع مراعاة يئيمة لممايي ،كاىتماـ غير كاؼ بالمسػتقبؿ  ،كيبػدك ذلػؾ كايػحان فػي سػمكؾ

األطفاؿ كالراشديف الذيف لدييـ دكافع قيرية ،كالحالة المريية الكايحة ىي حالة الفػرد السػيكك بػآتي
الذم يمثؿ تمامان سمكؾ االىتماـ في الحاير الناتج عف يمير غير مقمكع أك مكبكح .

كعم الرغـ مف ذلؾ فإلف األشكاؿ المختمفة لبلىتمػاـ بالمسػتقبؿ ىػي التػي تيمنػا فػي االمتػداد الزمنػي

اليػػيؽ  ،ذلػػؾ أف مػػا ييػػـ معظػػـ النػػاس ىػػك المسػػتقبؿ  ،كمػػف خػػبلؿ التػػاري ظيػػرت حركػػات دينيػػة

كسياسية كيعت نصب عينييا أىمية المسػتقبؿ  ،كلػـ يكػف الحايػر بالنسػبة ليػا إال ممػ انر أك دىميػ انز

مكصػبلن إلػ المسػػتقبؿ  ،فالحايػػر بنػػاءان عمػ ذلػػؾ لػػيس ىامػان فػػي حػد ذاتػػو عمػ الػػرغـ مػػف امتبلئػػو
بالظمـ كالمعاناة البشرية .

فقد يتجاكز البعض عف أعماؿ العنؼ كاالعتقاد بيا في سبيؿ الػتخمص مػف الحايػر غيػر السػعيد ،

كمثػػؿ ىػؤالء األفػراد – الػػذيف يعطػػكف كػػؿ االىتمػػاـ لممسػػتقبؿ يككنػػكف مسػػكقيف بثنظمػػة معتقػػداتيـ كال

معتقػػداتيـ فػػي ثقػػتيـ العظيمػػة كالكاممػػة فيمػػا يحممػػو المسػػتقبؿ  ،كمػػا أنيػػـ يككنػػكف مسػػتعديف اسػػتعدادان

تامان لعمؿ أم شيء يحقؽ تكقعات المستقبؿ التي افتريكىا .
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كأخي انر فإلننا نستطيع أف نستدؿ عم ما يتصؼ بػو االمتػداد الزمنػي لمفػرد مػف اتسػاع أك يػيؽ بمبمػن

تكرار إشارتو إل المايي كالحاير كالمستقبؿ في أكجو نشاطو كأحاديثو اليكمية .
الخصائص المميزة لنظم المعتقدات المنفتحة والمنغمقة :

قاـ رككيش كريستؿ (  ) 1960 ، 55 -64 ( ) Restlبكيع بياف بخصائص كأىـ كجكه التمايز

األساس ػ ػػية ب ػ ػػيف نظ ػ ػػـ المعتق ػ ػػدات المنغمق ػ ػػة ( الدجماطيقي ػ ػػة ) كنظ ػ ػػـ المعتق ػ ػػدات المنفتح ػ ػػة ( غي ػ ػػر
الدجماطيقية ) كذلؾ بالنسبة لؤلبعاد الرئيسية التي حددىا رككيش في تصكره النظرم لمدجماطيقية .

كيؤكد رككيش كريستؿ أف األبعاد الرئيسية الثبلثة لنظـ المعتقدات بخكاصيا المتعػددة ليسػت مسػتقمة
بعييا عف بعض  ،فيناؾ رابطة أساسػية كطػابع سػيككلكجي عػاـ سػائد بينيػا جميعػان  ،كىػذا الطػابع

ىك ما يعطي الكحدة لنظاـ المعقتدات.
-1

بالنسبة لبعد المعتقدات – البلمعتقدات :A belief- Disbelief Dimension
في حالة النظاـ المنغمؽ The Closed System

في حالة النظاـ المنفتح The open System

أ  -مقدار الرفض لؤلنظمة الفرعية لبلمعتقدات كبير.

أ -مقدار الرفض لؤلنظمة الفرعية لبلمعتقدات قميؿ.

ب  -ىنػػاؾ اتص ػػاؿ ف ػػي األجػ ػزاء ب ػػيف نظ ػػـ المعتق ػػدات ب  -ىنػ ػ ػػاؾ انع ػ ػ ػزاؿ لؤلج ػ ػ ػزاء بػ ػ ػػيف نظػ ػ ػػـ المعقتػ ػ ػػدات
كالبلمعتقدات كفي داخؿ كؿ منيا.

كالبلمعتقدات كفي داخؿ كؿ منيا.

ج  -التبػػايف فػػي درجػػات التمػػايز بػػيف نظػػـ المعتقػػدات ج  -التبػػايف فػػي درجػػات التمػػايز بػػيف نظػػاـ المعقتقػػدات
كالبلمعتقدات قميؿ.

كالبلمعتقدات كبير.

د  -التمايز كبير بيف نظـ البلمعتقدات.

د  -التمايز قميؿ بيف نظـ البلمعتقدات.

-2البعد المركزم اليامشي :The Central -Peripheral Dimension
في حالة النظاـ المنغمؽ The Closed System

في حالة النظاـ المنفتح The open System

أ  -المحتػ ػ ػ ػػكل الخػ ػ ػ ػػاص بالمعتقػ ػ ػ ػػدات االكليػ ػ ػ ػػة (المنطقػ ػ ػ ػػة أ -المحتكل الخاص بالمعتقدات االكلية يقكـ عمػ أسػاس
المركزية) يقكـ عم أساس اف العػالـ الػذم يعػيش فيػو الفػرد اف العػػالـ الػػذم يعػػيش فيػػو الفػػرد كالمكاقػػؼ التػػي يمارسػػيا
في كؿ لحظة ىي مكاقؼ تنطكم عم التيديد.

كالمكاقؼ التي يمارسيا في كؿ لحظة ذات طابع كدكد.

ب  -المحتكل الشكمي لممعتقدات عػف السػمطة كعػف االفػراد ب – يقكـ المحتكل الشكمي لممعتقػدات عػف السػمطة كعػف
ال ػػذيف يقكم ػػكف بتنفي ػػذ انظم ػػة الس ػػمطة (المنطق ػػة الكس ػػطي) االفراد الذيف يقكمكف بتنفيذ انظمة السمطة عم اساس اف
يصكرىا دائمػا عمػ أنيػا ليسػت مطمقػة كمػا اف النػاس اليػتـ الس ػػمطة مطمق ػػة كاف االفػ ػ ارد يج ػػب تق ػػبميـ كرفي ػػيـ طبق ػػا
بناءا عم اتفاقيـ كعدـ اتفاقيـ مع السمطة

تقييميـ بناء عم اتفاقيـ كعدـ اتفاقيـ مع السمطة

ج -البنيػػاف الجزئػػي لممعتقػػدات – البلمعتقػػدات المنبثػػؽ عػػف ث-البنياف الجزئي لممعتقدات – البلمعتقدات المنبثؽ عف
السمطة (المنقطة اليامشية) في حالة انعزاؿ نسبي.

السمطة (المنطقة اليامشية) في اتصاؿ مستمر.
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بعد االمتداد الزمنيThe Tim – Percepective Dimension :
في حالة النظام المنفتح  The open Systemفي حالة النظام المنغمق The Closed System
االمت ػػداد الزمن ػػي متس ػػع نس ػػبيان (ك ػػؿ زم ػػف مػ ػرتبط االمتداد الزمني ييؽ نسبيان

باآلخر ،أم إدراؾ الحاير كنياية لممايي كبداية ( ك ػػؿ زم ػػف منفص ػػؿ ع ػػف االخ ػػر ،أم التش ػػبث ب ػػزمف كاح ػػد
لممستقبؿ )
كالمايي أك الحاير كالمسػتقبؿ بػدكف تقػدير لمتكاصػؿ بػيف
األزمنة )

) ) Rockeach , 1960 : 55-56
خصائص الشخص ذو التفكير الجامد:
لقػػد كصػػؼ بيكػػكف ) (Beconالشػػخص الػػدكجماتي بثنػػو يشػػبو العنكبػػكت الػػذم يغػػزؿ نسػػيجو بدقػػة

كميارة ،كلكف النسيج تعزكه المتانة كال يستفيد منو أحد ،فمف خصائصو :
 -1يؤمف بالقكة عم أنيا العنصر األساس في تغيير الكاقع.

 -2عادم كينفر مف الذيف يؤمنكف بغير ما يؤمف كيرل أنيـ مف الحمق .
 -3يعتق ػػد أف التطػػػكر مرى ػػكف بكجػػػكد شخصػػػيات ف ػػذة فػػػي مجػ ػػاالت الحي ػػاة المختمفػػػة( .عبػػػد
المختار)429 :2004 ،

 -4الرفض السريع ألم دليؿ أك مناقشة تتعارض مع معتقدات الفرد.
 -5عدـ الرغبة في اختيار البرىاف الجديد إذا ما تككف الرأم فعبل.
 -6معاداة أصحاب المعتقدات المخالفة.
 -7النظر إل األمكر الجدلية عم أنيا أبيض كأسكد ( .محمد القمم ) 34 :2012 ،
 -8يسػػعكف لتجنػػب التيػػارب بػػيف األفكػػار فيػػـ يتفػػاعمكف دائم ػان مػػع تيػػارب المعمكمػػات عػػف
طريؽ تجاىميا أك الحد مف االختبلؼ بينيا(Davies, 2005: 575( .

 -9كما أنو يتصؼ بدرجة عالية مف التسمطية ،كلديو أراء محافظة بالنسبة لممجتمع ،مع ميػؿ
لقبكؿ الممارسات التقميدية ،كتجاىؿ التغيرات في األعراؼ االجتماعية ،كبعبارة أخرل فيػك

يميػ ػ ػ ػ ػػؿ إل ػ ػ ػ ػ ػ االنخ ػ ػ ػ ػ ػراط فػ ػ ػ ػ ػػي المعػ ػ ػ ػ ػػارؼ المحافظػ ػ ػ ػ ػػة بشػ ػ ػ ػ ػػثف المعػ ػ ػ ػ ػػايير االجتماعيػ ػ ػ ػ ػػة.
)(Chattopadhyay, 2003: 295

 -10انعداـ االمف كالنظرة إل العالـ عم أنو مكاف مكحش.
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 -11الميكؿ السادية أك المازكشية.
 -12إزاحة مشاعر العداء عم الجماعات الغريبة.
 -13الخيكع كاالنتماء الصارـ لمجماعة التي استق منيا أفكاره
 -14االتجاه يد االبداع كمعارية كؿ ما ىك ذاتي أك كليد الخياؿ أك قائـ عم مركنة التفكير.
 -15الخرافية كتعني الميؿ لبلعتقاد بمحددات خرافية.
 -16التكحد مع العناصر التي تمثؿ القكة كالسمطة ككسيمة لتثكيد الذات.
 -17االىتماـ الزائد بالسمكؾ الجنسي.
طرق خفض الجمود الفكري:
جكف دكت يرل أف خفض الجمكد الفكرم كالتعصب عف طريؽ.
-1البناء االجتماعي والعالقات االجتماعية:
يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االسػػتبعاد الكامػػؿ لكػػؿ أن ػكاع الػػدعـ القػػانكني كالمؤسػػس ليػػذا التميي ػز كػػذلؾ مػػف
الميـ خمؽ الظركؼ التي يمكف مف خبلليا إجراء عممية التطكير كالتي تشمؿ تشجيع كتثييد القكانيف

كاإلجػ ػراءات الميػ ػادة ،لمتميي ػػز العنص ػػرم  ،كم ػػف الخطػ ػكات األخ ػػرل ،كي ػػع بػ ػرامج لكس ػػر ال ػػدكائر

المترابطة مف استبعاد لؤلقميػات كىنػاؾ عامػؿ آخػر ميػـ جػدان ىػك التنظػيـ السياسػي كاليػغكط لمتغيػر
كالتػػي قػػد تقػػكـ بيػػا األقميػػة ذاتيػػا كالعكامػػؿ السياسػػية ىامػػة دائمػػا فػػي تمطيػػؼ أك تخفيػػؼ العػػداء بػػيف

الجماعات .
-4عممية التأثير االجتماعي :ىناؾ أنكاع مف التدخبلت كىي كالتالي:
أ -كسػػائؿ اإلعػػبلـ يػػرل ليفػػيف أف الب ػرامج التػػي تكيػػح أعبػػاء التعصػػب كالتمييػػز عم ػ جماعػػة
األغمبية تككف ذات فعالية في تحسيف االتجاىات بيف الجماعات
ب-التعميـ كالنظاـ التعميمي  :التعميـ لو دكر في تخفػيض التعصػب ،كتنميػة التسػامح كذلػؾ بكيػكح
السياسات كالمناىج المتعددة لمثقافات .

ج-جػػك العمػػؿ :كىػػك المجػػاؿ الػػذم يمػػي التعمػػيـ فػػي األىميػػة ،حيػػث يكػػكف االتصػػاؿ بػػيف األفػراد مػػف
جماعػػات مختمفػػة شػػائعان كيمكػػف لتنظػػيـ العمػػؿ ترتيػػب ىػػذا االتصػػاؿ كتكجييػػو كذلػػؾ لتسػػييؿ ظيػػكر
االتجاىات االيجابية بيف الجماعات .
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د-اتجاىػػات الفرديػػة كالتييػػؤ الشخصػػي :كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ ب ػرامج ذات طػػابع معرفػػي فػػي شػػكؿ
مكاعظ تمقيف صريح كذلػؾ مػف خػبلؿ :المحايػرة ،الفػيمـ ،المناقشػة  ،كالقػراءات الحػرة ،كىنػاؾ اتجػاه

السػػتخداـ كرش العمػػؿ التػػي تجمػػع أفػراد مػػف جماعػػات مختمفػػة ،كيػػتـ تػػدريبيـ عمػ تكػػكيف العبلقػػات

اإلنس ػػانية أك الت ػػدريب عمػ ػ زي ػػادة الحساس ػػية ،كذل ػػؾ ف ػػي جماع ػػات تفاع ػػؿ ص ػػغير( .ج ػػكف دك ػػت ،
)363 – 353 :2000

يوضح معتز عبد اهلل أىم الطرق والبرامج لخفض الجمود الفكري-:
-1الدعاية : Propaganda
لمكاجي ػػة الجم ػػكد الفك ػػرم م ػػف خ ػػبلؿ كس ػػائؿ التخاط ػػب الجم ػػاىيرم ،يمك ػػف أف يك ػػكف م ػػف خ ػػبلؿ

أسػػاليب الدعايػػة (متمثمػػة فػػي محػػاكالت االقنػػاع أك االسػػتمالة التػػي تػػتـ عػػف طريػػؽ كسػػائؿ التخاطػػب
الجماىيرم مثؿ :التمفاز كالمذياع كالصحؼ  ،كغيرىا .) ...

-2االتصال المباشر بين الجماعات : Direct contact
يمثػػؿ االتصػػاؿ المباشػػر بػػيف الجماعػػات العرقيػػة المختمفػػة أحػػد األمػػكر اليامػػة لمكاجيػػة االتجاىػػات

التعصػػبية ،كمحاكل ػػة تقميمي ػػا أك خفي ػػيا أك الكقايػػة مني ػػا ،كيق ػػكـ الغ ػػرض األساسػػي ىن ػػا ف ػػي ي ػػكء
االعتقػػاد ب ػثف االتصػػاؿ المباشػػر كالفعػػاؿ بػػيف الجماعػػات يسػػاىـ فػػي تخفيػػؼ حػػدة القكالػػب النمطيػػة
كاالعتقػػادات الخاطئػػة كالعمػػؿ عم ػ تغييرىػػا ،كأف التقػػارب كالتفاعػػؿ يزيػػداف مػػف المػػكدة كالمحبػػة كمػػا
يحدث عادة في ظركؼ الحياة الطبيعية.

-3البرامج التربوية : Educational programs
يمكػػف القػػكؿ أف التعمػػيـ مصػػبكغان ببػرامج االتصػػاؿ كالدعايػػة التػػي مػػف شػػثنيا أف تػؤدم إلػ

خفػػض

الجم ػػكد كتقمي ػػؿ التميي ػػز بص ػػكرة مممكس ػػة كىن ػػاؾ نكع ػػاف أساس ػػياف م ػػف البػػرامج التربكي ػػة الت ػػي يمك ػػف
اسػتخداميا لمكاجيػػة االتجاىػػات التعصػبية كالعمػػؿ عمػ حفظيػػا كتقميميػا ،األكؿ :عػػاـ كيشػػمؿ العديػػد

مػػف أسػػاليب التػػدريب التقميديػػة ،كمػػا يحػػيط بيػػا مػػف متغي ػرات عديػػدة ،الثػػاني :نػػكعي كيشػػمؿ بعػػض

البرامج المحددة التي ييدؼ كؿ منيا إل الكفاء بغرض دكف غيره.
-4النصح واإلرشاد :exhortation

في ىذا األسمكب يتـ المجكء إل أفيؿ ما في نفكس األشخاص مف أجؿ تنشػيط بعػض اعتقػاداتيـ

القيمػػة االيجابيػػة كمشػػاعرىـ الكحدانيػػة الطيبػػة ،كذلػػؾ حت ػ يتقبم ػكا تغييػػر سػػمككيـ التمييػػزم السػػمبي،
كطرائؽ استجاباتيـ في تفاعميـ مع الجماعات األخرل التي تفشؿ أىدافان لتعصبيـ.
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-1العالج النفسي لألشخاص المتعصبين:
إذا اتسػػـ التعصػػب كالتمييػػز بكجػػكد بعػػض مظػػاىر القمػػؽ كالتػػكتر كعػػدـ االسػػتقرار االنفعػػالي أك عػػدـ

إتزاف أساسي في الشخصية فإلف البرامج المثمرة يجب أف تيتـ بالعبلج النفسي المباشر لبليطرابات
االنفعالية التي يعاني منيا الشخص المتعصب.
-6الوقاية من خالل عممية التنشئة االجتماعية:
فيمنػػا لعممي ػػة التنش ػػئة االجتماعي ػػة بك ػػؿ معانيي ػػا المختمفػػة يت ػػيح الفرص ػػة بمعرف ػػة الس ػػبب ف ػػي تغيي ػػر

األشػػخاص لم ػكاقفيـ مػػف المكيػػكعات المختمفػػة ،ك يمكػػف الكقايػػة منيػػا إذا سػػارت عمميػػة التنشػػئة
االجتماعية في مسارىا الصحيح السكم المتسامح ،كذلػؾ مػف خػبلؿ قنكاتيػا أك عناصػرىا األساسػية،
كخاصة األب كاألقراف كالمدرسيف فإلننا نتكقع أف تنخفض التحيزات إل أقؿ قدر ممكػف ،كتقػؿ حػدكد

القكالب النمطية كتتناقض مشاعر الكراىية إل أدني حد ( .معتز عبد اهلل )311- 278 :1989،
أما بمقيس كمرعي يركا أف طريؽ التخفيؼ مف الجمكد الفكرم كمقاكمتو يتـ مف خبلؿ:

 -1نشر المعمكمات الصحيحة كاعطاء البيانات المكيكعية عف األفراد كالجماعػات العنصػرية،
خاصة في مجاؿ عمـ االجتماع كاإلنساف ...ال .

 -2نشر المبادئ الديمقراطية الصحيحة كالقيـ اإلنسانية كمبادئ التسامح االجتماعي.

 -3ب ػػث ركح التع ػػاطؼ ب ػػيف أفػ ػراد المجتم ػػع ع ػػف طري ػػؽ التربي ػػة التقدمي ػػة كالتنش ػػئة االجتماعي ػػة
السميمة.

 -4اشراؾ الفرد في عيكية جماعة ليس فييا تعصب ىذه الجماعة التي يتعصب الفرد يدىا
 -5القياء عم أسبابيا.

 -6إظيػػار عيكبػو كميػػاره النفسػػية بالنسػػبة لؤلشػػخاص أنفسػػيـ( .تكفيػػؽ مرعػػي ،أحمػػد بمقػػيس،
. )310-309: 1982

اإلسالم والجمود الفكري:
إف ديننا اإلسبلمي يتميز بالحث عم التفكير كأعماؿ العقؿ ،كعدـ التقيد بثفكار أك اعتقادات بدكف

اختبار أك تحميص أك مناقشة ،فمقد أنكر القرآف الكريـ في مكاطف كثيرة عم أقػكاـ لػـ تكػف حجػتيـ

في إتباع طريقة أك منيج فكرم معيف إال أنيـ كجدكا السابقيف مف اآلباء كاألجداد كفقان ليذه النمطية
فكاف التقميد األعم الػذم ال يػرل إال مػف زاكيػة يػيقة معتقػدان أنػو الحػؽ كأف مػا سػكاىا ىػك الباطػؿ

الذم ال يحتمػؿ مجػرد النظػر أك التفكيػر ،ىػذه النكعيػة مػف األفػراد لػـ يتركػكا ألنفسػيـ فرصػة لمبحػث
كالمقارنة أك االىتماـ بالرأم أك المنيج اآلخر لمعرفة صكابو مف خطثه .كفي ذلؾ يقكؿ اهلل سبحانو
50
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ِ
ِ
َع َل َآ َث ِ
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ااءك ُْم َقاا ُلوا إِنهاا بِ َاَم ُأ ْر ِسا ْلت ُْم بِا ِه كَاافِ ُر َ
ار ِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ون * َق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُتك ُْم بِ َأ ْهدَ ى مها َو َجدْ ت ُْم َع َل ْيه َآ َب َ
(سورة الزخرف آية (43 -32
كما ذكر القحطاني ( )2005أف التجديد كاالنفتاح المنيبط ليس مجرد أمر مشركع كجائز كمقبكؿ،
كليس مجرد حؽ مف حقكؽ العقػؿ المسػمـ عمػ أىػؿ الػذكر كاالختصػاص مػف عممػاء اإلسػبلـ ،كانمػا
ىػػك سػػنة كيػػركرة كقػػانكف ،فػػإلف لػػـ نفعػػؿ ذلػػؾ سػػاد الجمػػكد كالتقميػػد ممػػا يػػؤدم إل ػ عجػػز الش ػريعة

كالديف ألف تككف صالحة لكؿ زماف كمكاف (أماني الدكسرم. )33 :2011 ،
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ثانياً :قوة األنا : Ego strength
سيتـ في ىذا الفصؿ عرض تمييد لمفيكـ األنا ،ثـ عرض التعريفات المغكيػة كتعريفػات عمػـ الػنفس،
نشػثة مفيػكـ قػػكة األنػا ،كالتفريػؽ بػػيف األنػا كمفيػكـ لػػذات  ،كظػائؼ األنػا النفسػػية ،Ego-Function

مؤشرات أك معايير قكة األنا ،كالنظريػات المفسػرة لقػكة األنػا ،كسػمات األشػخاص ألشػخاص ذكم قػكة
األنا ك يعاؼ األنا.
تمييد:
األنا:

مرت فترات فػي تطػكر عمػـ التحميػؿ النفسػي كانػت فيػو الد ارسػة النظريػة لبلنػا الفرديػة أمػ انر منفػ انر نفػك انر
فكممػػا كػػاف يتحػػكؿ االىتمػػاـ عػػف الطبقػػة النفسػػية األعمػػؽ إل ػ األكثػػر سػػطحية أم كممػػا كػػاف يتحػػكؿ

البحػػث عػػف اليػػك إلػ األنػػا كػػاف يغمػػب الشػػعكر بػثف تمػػؾ بدايػػة الػػردة عػػف التحميػػؿ النفسػػي ككػػؿ فمنػػذ

البداية كاف التحميؿ بكصفو طريقة في العبلج معنيان باالنا كانحرافاتو كاف التقصي لميك كألسمكبو فػي

العمؿ ىك دائمان مجرد كسيمة إل غاية ،ككانت الغاية ىي دائمان نفس الغاية تصحيح تمػؾ الشػذكذات
كاعػادة األنػػا إلػ سػبلمتيا ،كعنػػدما اتخػػذت كتابػات فركيػػد ابتػػداء ( مػف سػػيككلكجية الجماعػػة كتحميػػؿ

األنػػا) ك (مػػا كراء مبػػدأ المػػذة ) كجي ػة جديػػدة لػػـ تعػػد كصػػمة الخػػركج عم ػ السػػنة التحميميػػة تمحػػؽ
بدراسة األنا  ،فانصب االىتماـ بشكؿ حاسـ عم منظمات األنا.
فميم ػػة التحمي ػػؿ النفس ػػي كم ػػا ت ػػرم أن ػػا فركي ػػد ى ػػي  :أف نحص ػػؿ عمػ ػ أكم ػػؿ معرف ػػة ممكن ػػة بك ػػؿ
المنظمػػات الػػثبلث التػػي تعتقػػد أف الشخصػػية النفسػػية تتػػثلؼ منيػػا كأف نتبػػيف مػػا عمييػػا عبلقتيػػا مػػع

بعيػػيا الػػبعض كمػػع العػػالـ الخػػارجي ،كمعنػ ذلػػؾ أف نتقصػ ميػػمكنيا كحػػدكدىا ،ككظائفيػػا كأف
نتبيف تمؾ التثثيرات مف جانب العالـ الخارجي كاليػك كاألنػا األعمػ  ،كأف المنظمػات النفسػية الػثبلث

(اليك ،األنا ،األنا األعم ) تتبايف كثي انر مف حيث انفتاحيا لممبلحظة حيث أف اليك كاألنػا األعمػ ال
تتيح حدكدىـ إال مف خبلؿ األنا (أنا فركيد. )9-7 :1972 ،

يرل ألبكرت أف األنػا عنػد فركيػد ىػي جػزء المػنظـ مػف اليػك الػذم تغيػر نتيجػة تػثثير العػالـ الخػارجي

فيػػو تػػثثير مباشػػر بكاسػػطة جيػػاز اإلدراؾ كالشػػعكر باإليػػافة إل ػ تػػثثير البػػدف ذاتػػو فاألنػػا ىػػك بػػدني
 Ego bodyأكالن بالذات فيبلن عف دكر التعميـ كالنيج في نمكه كما أف التكحد مع المفاىيـ اليامة

في عممية تككينو (إبراىيـ أبك ازيد. )84 :1987 ،
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تعريفات مفيوم األنا:
تعريؼ األنا في المغة :يػػمير المػػتكمـ الكاحػػد كىػػك تعبيػػر عػػف الػػنفس الكاعيػػة لػػذاتيا( .مػراد كىبػػة،
.)49 :1979

فػي معجػـ فػكدكر كجينػكر : Fodor & Gaynorاألنػا نحػف نعػرؼ أف لػدل اإلنسػاف تنظيمػان بػدنيان

مكجػػكدان مػػا بػػيف مثي ارتػػو الحسػػية كاد اركػػو لحاجاتػػو البدنيػػة ،ىػػذا مػػف جيػػة ،كمػػا بػػيف مثي ارتػػو الحسػػية
كنشاطو الحركي مف جية أخرل .كاألنا ىي التنظيـ الذم يتكسط بيف كؿ ذلؾ لتحقيؽ ىػدؼ محػدد.
)(Fodor & Gaynor, 1958: 62
كفػػي مكسػػكعة إيػػدلبيرح  Eidelbergاألنػػا :ىػػي ذلػػؾ الجانػػب مػػف الشخصػػية الػػذم يعمػػؿ " كسمسػػار
أميف  " honest brokerبيف اليي كاألنا العميا كالعالـ الخارجي ،حيث أنيػا تػتحكـ فػي الحركػة أك
االستجابة ،كتتممس الكصكؿ إل تكفيؽ معقكؿ بػيف حاجػات تمػؾ القػكم الػثبلث ،كقػد جػرم اسػتخداـ

مصطمح األنا أييان مف جانب عمماء آخريف لمداللة عم الشخصية ككؿ.

)(Eidelberg, 1968: 117
في معجـ جكلدنسكف  :Goldensonاألنا (في التحميؿ النفسي) ىي جانب الشخصية الػذم يتعامػؿ
م ػػع العػ ػالـ الخ ػػارجي كمتطمبات ػػو العممي ػػة كال ػػذم يمكنن ػػا م ػػف اإلدراؾ ،كالتفكي ػػر ،كح ػػؿ المش ػػكبلت،
كاختبار الكاقع ،كتكييؼ حفزاتنا الغريزية ألكامر األنا العميا ))Goldenson, 1984: 247

كي ػػرل زىػ ػراف ( )1977أف األن ػػا ى ػػك مرك ػػز الش ػػعكر كاالدراؾ الحس ػػي الخ ػػارجي كاالدراؾ الحسػػػي
الداخمي كالعمميات العقمية لمفرد كىك المشرؼ عم جيازنا الحركي االرادم كيتكفؿ األنا بالدفاع عػف
الشخصػػية فاألنػػا ليػػا كجيػػاف كجػػو يطػػؿ عم ػ الػػدكافع الفطريػػة كالغريزيػػة فػػي اليػػك كآخػػر يطػػؿ عم ػ
العالـ الخارجي عف طريؽ الحكاس ككظيفتيا التكفيؽ.
كعػػرؼ جػػابر  The Egoاألنػػا بثنيػػا جيػػاز نفسػػي يسػػع لمتعبيػػر عػػف رغبػػات اليػػك كاشػػباعو كفػػؽ

لمقتييات الكاقع كمطالب األنا األعم فاألنا تكتسب بنيتيا ككظائفيا مف اليك أم أنيػا تتطػكر عنػو
كتميػػي لتفتػػرض بعي ػان مػػف طاقتيػػا لتسػػتخدميا فػػي اسػػتجابتيا لمبيئػػة ،كىكػػذا تتيػػمف األنػػا األمػػف

لمكػػائف الحػػي كحفاظ ػان عم ػ ذاتػػو ،كاألنػػا ىػػي أف نخػػكض معركػػة البقػػاء يػػد العػػالـ الخػػارجي كازاء
مطالب اليك الغريزية فيي تميز بيف األشياء كما يدركيا العقؿ كاالشياء في العالـ الخارجي.
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فؤلنا تعمؿ كفقان لمبدأ الكاقع فيي تستيدؼ المحافظة عم سػبلمة الكػائف الحػي فاألنػا ىػي الجيػاز

التنفيػذم لمشخصػػية كىػػي مسػػتقر العقػؿ كأحػػد أىػػداؼ العػػبلج بالتحميػؿ النفسػػي األساسػػية تحريػػر قػػدر
مف طاقة األنا بحيث يمكف بمكغ مستكيات أعم لحؿ المشكبلت( .جابر جابر)27-26 :1986 ،
كم ػػا يع ػػرؼ ي ػػكنج األن ػػا  Egoعمػ ػ أني ػػا العقػ ػػؿ الش ػػعكرم ،كى ػػك يتك ػػكف م ػػف الم ػػدركات الشػ ػػعكرية
كالػػذكريات كاالفكػػار كالكجػػدانات كىػػك مسػػئكؿ عػػف شػػعكر الفػػرد بيكيتػػو كاسػػتم ارريتو كمػػا أنػػو م ػرتبط
بمنطقة البلشعكر الشخصي(.ىدل الشميمرم)15 :1996 ،
كعرفيا جيمس بثنيا ذلؾ التيار مف التفكير الذم يككف احساس المرء بيكيتو الشخصية(.إبراىيـ أبػك
زيد)85: 1987 ،
كيعػػرؼ عبػػدالمنعـ الحفنػػي األنػػا فػػي مكسػػكعة عمػػـ الػػنفس كالتحميػػؿ النفسػػي فيقػػكؿ بثنيػػا "الج ػػزء

السػػطحي مػػف اليػػك أك ىػػك العقػػؿ الطفمػػي البػػدائي الػػذم ينمػػك مػػف اليػػك كاسػػتجابة لممثيػرات مػػف بيئػػة
الطفػػؿ الماديػػة كاالجتماعيػػة كىػػك عبػػارة تجاريػػة الفػػرد عػػف نفسػػو كجػػزء الشخصػػية المبلمػػس مباش ػرة

لمعالـ الخارجي كاالنا جزء شعكرم كيشمؿ كذلؾ عم صػكرة الكاقػع كمػا تصػكره الحػكاس كتكجػد ىػذه
الصكرة مف قبؿ الشعكر كذكريات كاالنا يمثؿ ىنا ما يمكف تسميتو الفطػرة السػميمة " ( .عبػد المػنعـ

الحفني) 225 :1994 ،
نشأة مفيوم قوة االنا:

إف المفيػػكـ المػػكقع لؤلنػػا ىػػك تتػػكيج لفك ػرة كانػػت حاي ػرة عم ػ الػػدكاـ عنػػد فركيػػد منػػذ بػػدايات فك ػره
بالقدر الذم يكجد فيو عند فركيد نظريتاف مكقعيتػاف لمجيػاز النفسػي تقػكؿ أكليمػا بثنظمػة البلكعػي ،

مػػا قبػػؿ الػػكعي كالػػكعي  ،بينمػػا تقػػكؿ الثانيػػة باألركػػاف الثبلثػػة اليػػك ،األنػػا ،األنػػا األعم ػ فإلنػػو مػػف

الشائع في التحميؿ النفسي االعتراؼ بثف فكرة األنا لـ تثخػذ معنػ تحميميػان نفسػيان ميػبكطان كتقنيػان إال
بعد ما أطمؽ عميو اسـ تحكؿ عاـ ( .1920جاف الببلنش ،بكنتاليس)98 :1997 ،

كيرجػػع الفيػػؿ لفركيػػد الػػذم كيػػع تصػػكره لؤلنػػا  Egoمػػف حيػػث القػػكة كاليػػعؼ يػػمف منظمػػات
الجياز النفسي الذم يفترض أنو يحتكم عم اليك كاألنا كاألنا األعمػ فاألنػا تقػع تحػت تػثثير ثػبلث
عكامؿ ىي:

اليػػك :يسػػتيدؼ اليػػك تخمػػيص الفػػرد مػػف كميػػات االسػػتثارة أك الطاقػػة التػػي تنبػػع داخمػػو نتيجػػة لمتنبيػػو

الداخمي أك الخارجي أم أف اليك يستيدؼ تجنب األلـ كتحقيؽ المذة( .جابر جابر )26: 1987،
األنا :ىك التكسط بيف المذة كالعالـ الخارجي كىي مبدأ الكاقع.
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األنا األعم  :القيـ كاالخبلؽ كاليمير لدل االفراد.
فالفرد الذم تسػيطر عميػو اليػك غالبػان مػا يميػؿ إلػ أف يكػكف انػدفاعيان بينمػا الفػرد الػذم يسػيطر عميػو

األنا األعم سيككف مبالغان في التمسؾ باألخبلؽ ىذا في حيف يككف الفػرد المتػزف ىػك الػذم تسػيطر

عميو األنا التي تحػكؿ بػيف االنػدفاع كالتطػرؼ فػي السػمكؾ العػاـ (.محمػد الخطيػب-477 :2004 ،

)478

كمف ىذا المنطمؽ ترل الباحثة بثف قكة األنا تظيػر عنػد قػدرة الفػرد عمػ التكفيػؽ بػيف اليػك (الغ ارئػز)

كاألنا األعم (اليمير).

فمفيػػكـ قػػكة األنػػا ىػػك اصػػطبلح شػػاع اسػػتخدامو فػػي الخمسػػينات كيرجػػع الفيػػؿ إل ػ ايزنػػؾ الػػذم

اس ػػتنبطو م ػػف سمس ػػمة د ارس ػػتو العاممي ػػة عمػ ػ الشخص ػػية خصكصػ ػان م ػػا يتعم ػػؽ ف ػػي الجان ػػب الم ازج ػػي
كاالنفعالي منو ( .محمكد عبد القادر)37 :1972 ،

كقد استخدـ ماسمك ( )962 :1954مصطمح  transcendenceلمتعبير عف قكة األنا كسمكه حيث

يرل أف سمك األنا ال يككف إال مف خبلؿ عبلقة حب حميمة بيف األنا كاآلخر كأف أكمؿ مثاؿ لسمك
األنا كأشده إشباعان كتجنبػان لمعصػاب بكػؿ تثكيػد ىػك إقامػة عبلقػة حػب سػكية مػع اآلخػريف كقػد تحػكؿ

تصكر األنا إل بعد مقياس يمكف مبلحظتو كرصده كقياسو كسمكؾ االنساف عم يد كاتؿ ()1961
كدىيمستركـ كلش ( )1960باركف ( )1953كزيندا كتكماس (.)1960

كقػػد أسػػفرت د ارسػػة كاتػػؿ ( )1961عػػف سػػمات الشخصػػية عػػف كجػػكد عامػػؿ قػػكة األنػػا الػػذم يتصػػؼ
بخم ػػكه م ػػف م ػػؤثرات الطفكل ػػة االنفعالي ػػة كالقم ػػؽ الح ػػاد كاالكتئ ػػاب كالتفكي ػػر غي ػػر الػ ػكاقعي كاالد ارك ػػات

الميطربة كاليغكط النفسية الحادة ( .محمد عيد)264 :2001 ،
حيػػث قػػدـ كاتػػؿ ) ( Catell ,1943نظريػػة فػػي عكامػػؿ الشخصػػية حػػاكؿ فييػػا تبسػػيط الشخصػػية

االنسػػانية إل ػ  16عامػػؿ اساسػػي ثنػػائي القطػػب كمنيػػا قػػكة األنػػا كذلػػؾ مػػف د ارسػػتو العامميػػة( .تػػائر
غبػػارم كأخػػركف )316 :2008 ،كبعػػد التطػػرؽ لمفيػػكـ األنػػا سػػكؼ نتطػػرؽ بشػػكؿ متعمػػؽ أكثػػر إلػ

مفيكـ قكة األنا :
قوة األنا:

تعتبر قكة األنػا عصػب الحيػاة النفسػية كمحكرىػا الفعػاؿ كمسػتقر ايجابيػة االنسػاف ،كتثكيػد االمكانػات
كبزكغيا مف حيز الكمكف إل حيز التحقؽ في الكاقع (محمد عيد.)246 :2001 ،
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قػػكة األنػػا مػػف المفػػاىيـ الرئيسػػية فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس عامػػة كفػػي مجػػاؿ الصػػحة النفسػػية بصػػفة
خاصة كىك يشير إل قدرة األنا عم القياـ بكظائفيا بكفاءة كما يشػير يػعؼ األنػا إلػ عػدـ القػدرة

عم القياـ بيذه الكظػائؼ بالدرجػة المطمكبػة لتحقيػؽ التكيػؼ الشخصػي كالتكيػؼ االجتمػاعي لمفػرد ،

كيػػعؼ األنػػا ىػػك مػػا يعبػػر عنػػو بالعصػػابية  neuroticismكىػػي السػمة الغالبػػة فػػي العصػػاب التػػي
تميز أشكاؿ العصاب المختمقة عف غيرىا مف صػكر االيػطراب كيتسػـ صػاحب الدرجػة الغالبػة فػي

مقػػاييس قػػكة األنػػا  ،أك الدرجػػة المنخفيػػة فػػي مقػػاييس العصػػابية بػػالتحرر مػػف األع ػراض المريػػية
كبالقػدرة عمػ تحقيػػؽ درجػة طيبػػة مػػف التكيػؼ كالتكافػػؽ فػػي الكسػط الػذم يعػػيش فيػو كمػػا أنػػو يتصػػؼ
بدرجة عالية مف التحكـ في الذات ،كيحسف استخداـ مياراتو كقدراتو إل أقص حد ممكف كيستطيع

مكاجية اليغكط( .عبلء الديف كفافي)115-110 :1986 ،

كعنػػدىا يبػػدأ األنػػا بالتعامػػؿ مػػع العػػالـ الخػػارجي مػػف خػػبلؿ مػػا يسػػمي اختبػػار الكاقػػع  .كحػػدة ىػػذا
الكياف كتماسكو يطمؽ عميو "قكة األنا"( .شكقي بيناـ)136: 2002 ،
"قػكة األنػػا "ىػػي الركيػزة األساسػية فػػي الصػػحة النفسػػية كيسػػتخدـ أحيانػان مصػػطمح قػػكة األنػػا كبػديؿ أك
مػرادؼ لمصػػطمح "الثبػػات االنفعػػالي " أك " االت ػزاف الكجػػداني " كيػػرل كثيػػر مػػف العممػػاء أف ىنػػاؾ

متصبلن  continuumيقع في أحد طرفيو متغير" قكة األنا " في حيف يقع في الطرؼ المقابؿ متغيػر

العصابية  .كنشير إل أف العصابية ال تعني المرض النفسي كلكف تعني االستعداد لممرض النفسػي
 ،فقػػد يحصػػؿ فػػرد مػػا عمػ درجػػة فػػي مقػػاييس العصػػابية  ،كلكنػػو ال ييػػطرب سػػمككو  ،كال يصػػاب

ب ػػالمرض النفس ػػي أك العص ػػاب ألف حيات ػػو ص ػػارت ىين ػػو لين ػػو  ،كل ػػـ يتع ػػرض فيي ػػا إلػ ػ ي ػػغكط أك

مؤثرات شديدة  .كبالمثؿ قد يحصؿ فرد ما عم درجة منخفية في مقاييس العصابية  ،كىي تقابػؿ
الدرجة العالية في مقاييس قكة األنا  ،ثـ يصاب بالمرض النفسي إذا تعرض إل ظركؼ بيئية بالغػة

الشػدة كالصػعكبة فالعبلقػة تبادليػة بػيف العصػػابية كظػركؼ البيئػة ( عبػد اهلل سػميماف  ،ىشػاـ عبػػداهلل،
)102 -101 : 1996
حيػث أشػػار معجػػـ كلمػاف  1989قػػكة األنػػا كىػػي خاصػية أكليػة تكشػػؼ عػػف نفسػيا فػػي شػػكؿ االتػزاف
االنفع ػػالي ل ػػدل الف ػػرد كق ػػدرة األن ػػا عمػ ػ مكاجي ػػة ،كالتغم ػػب عمػ ػ الص ػػعكبات انفعالي ػػة (،Wolman

 )1989: 107كػػذلؾ أطمػػؽ ايزنػػؾ عم ػ بعػػد العصػػابية أك عػػدـ االت ػزاف االنفعػػالي (العصػػابية –

االتزاف االنفعالي) كيقابمو اصطبلح قكة األنا كدليؿ عم االتزاف كالثبات االنفعالي كالصحة النفسية.

(فاطمة عكدة) 63 : 2002 ،
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كذلؾ يرل عبد الخالؽ بثف العصابية  /االتػزاف االنفعػالي مصػطمحاف يشػيراف إلػ المنطقػة المتطرفػة

لممتصػػؿ أك البعػػد ال ػذم يتػػدرج مػػف الس ػكاء كحسػػف التكافػػؽ كالثبػػات االنفعػػالي فػػي طػػرؼ إل ػ س ػكاء
التكافؽ كعدـ الثبات االنفعالي في الطرؼ اآلخر ( .أحمد عبد الخالؽ)192 :1987 ،
كذلؾ تشير الدرجات الدنيا مف العصابية إل القطب المقابؿ لمعصابية التي تعددت أسمائو فيقاؿ لو
قطػػب االتػزاف كالثبػػات كالنيػػج االنفعػػالي كحكػػـ التكافػػؽ كقػػكة األنػػا ىػػك أحػػد جكانػػب الصػػحة النفسػػية

تعني قكة األنا  strength egoبكجو عاـ القػدرة عمػ تكافػؽ الفػرد مػع نفسػو كمػف حكلػو كالخمػك مػف
االعراض المريية العصابية فيي القطب المقابؿ أك مقمكب العصابية كننبو إل أف قكة األنا ليسػت

ىكذا كحدىا – بعدان مستقبلن في الشخصية بؿ أنيا الجانب المقابؿ أك الكجو اآلخر لمعصػابية كيػذكر

(دالستركـ،كلش)  Dahlstrom and welshأف قكة األنا تتيمف عنػدما تكػكف مرتفعػة القػدرة عمػ
معالجة اليغكط البيئية كالدفاعية كاالنفعالية كتعني اليبط الكافي عند التعامؿ مع اآلخريف كتمق

قبكليـ كممارسة تثثيرات حسنة عمييـ كتتيمف كذلؾ استخداـ الميػا ارت كالقػدرات الكامنػة لػدل الفػرد

بثقص طاقػة ممكنػة كتعنػي أييػان أف الشػخص يمكنػو أف يعمػؿ فػي إطػار احتػراـ الػذات كفػي حػدكد

األخػػبلؽ الحيػػارية كاالجتماعي ػػة كالشخصػػية كيتي ػػمف انخفػػاض قػػكة األن ػػا نقػػص ف ػػي كػػبح ال ػػذات
كالسػػيطرة عم ػ البيئػػة كنقص ػان فػػي الػػكع المعرفػػي ال ػذم يع ػكؽ قػػدرة الفػػرد عم ػ معالجػػة اليػػغكط

كالمشػػكبلت البيئيػػة غيػػر المثلكفػػة كالعقبػػات كتسػػتخدـ مقػػاييس قػػكة األنػػا معيػػا انر لمػػدل تقػػدـ العػػبلج،

كيحػػدد (كاتػػؿ) قػػكة األنػػا بعػػدـ كجػػكد كػػؿ مػػف الطفالػػة االنفعاليػػة كالمقمقػػات ال ازئػػدة القمػػؽ كاالكتئػػاب
كالتفكير غير الكاقعي كاالدراكات المشكشة( .أحمد عبد الخالؽ) 324 -323: 1987 ،

مصػػطمح قػػكة األنػػا ىنػػاؾ العديػػد مػػف التعػػاريؼ التػػي عرفػػت قػػكة األنػػا فكػػؿ عػػالـ مػػف عممػػاء الػػنفس

يعرؼ حسب كجيو نظره ككميا تشير إل أف قكة األنا سمة مف سمات الشخصية يمكػف تقسػيـ تمػؾ

التعريفات إل :

 .1تعريفات محكرىا التكافؽ كالتكيؼ
 .2تعريفات محكرىا اإلدراؾ

 .5تعريفات محورىا التوافق والتكيف
كىي تمؾ التعريفات التي ركز أصحابيا عم التكافؽ كالتكيؼ كي تسعي األنا لتحقيقيا.
يعػػرؼ ( )Wolman,1989:107قػػكة األنػػا بثنيػػا خاصػػية أكليػػة تكشػػؼ عػػف نفسػػيا شػػكؿ االت ػزاف

االنفعالي لدل الفرد ،كقدرة األنا عم مكاجية كالتغمب عم الصعكبات االنفعالية.
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حيث يعرفيا مكسي كبدكل بثنيا عبارة عف نظاـ مف العادات التي يمكف لمفرد مف خبلليا أف يتكيؼ

مع الكاقع( .رشاد مكس  ،ليم بدكم)141 :1987 ،

كيرل باركف أنيا القدرة عم التكيؼ في مكاجية مشكبلت الحياة كأنيا الكفاءة كالفاعمية في المكاقؼ

المختمفة)Barron, 1963: 121( .

كي ػػرل آخ ػػركف أف ق ػػكة األن ػػا تش ػػير إلػ ػ التكاف ػػؽ م ػػع ال ػػذات كم ػػع المجتم ػػع ع ػػبلكة عمػ ػ الخم ػػك مػ ػف
األعراض العصابية  Neurotismكاإلحسػاس االيجػابي بالكفايػة كالريػا( .عبػد اهلل سػميماف  ،ىشػاـ
عبداهلل )102 : 1996 ،

عرؼ أنجميش قكة األنػا بثنيػا قػدرة الشػخص عمػ تحقيػؽ ذاتػو كقدرتػو عمػ تحقيػؽ التكافػؽ (إبػراىيـ

أبك ازيد.)200 :1987 ،

كعرؼ  Good & Merketأف قكة األنا تشير إل تحمؿ الجيد دكف أف يؤدم ىػذا إلػ سػكء تنظػيـ
الشخصية(Good & Merket, 1973: 207) .
كما أف ىناؾ تعريؼ آخر أف قكة األنا تشير إلػ القػدرة عمػ التعامػؿ بنجػاح مػع البيئػة كالقػدرة عمػ
أف يعيش الفرد كفؽ ق اررات محددة أك خطط مكيكعية كالقدرة عم يبط االنفعاالت.
)(symonds, 1971: 121

كيعتبر كاتؿ ( ) Catell , 1957ىك الػذم عػزؿ قػكة األنػا عامميػان -حيػث أف قػكة األنػا يمكػف أف

تكصػػؼ بثنيػػا نقػػص الطفيميػػة االنفعاليػػة كاليمػػكـ المت ازيػػدة كالقمػػؽ كاالكتئػػاب كالتفكيػػر غيػػر ال ػكاقعي

كاإلد اركػات المشػػكىة ذلػػؾ أف االسػػتعداد المت ازيػػد لبلنفعػػاؿ يمكػف أف يػػؤدم أييػان إلػ تشػػكيو إد اركػي.

(إبراىيـ أبك ازيد)199 :1987 ،

كمػػا عرفيػػا عبػػدالخالؽ قػػكة األنػػا ":القػػدرة عم ػ تكافػػؽ الفػػرد مػػع نفسػػو كمػػع مػػف حكلػػو كالخمػػك مػػف

األعراض العصابية المريية ( .أحمد عبد الخالؽ) 324 -323: 1987 ،

 .4تعريفات محورىا االدراك

كىي تمؾ التعريفات التي يركز أصحابيا عم عنصر االدراؾ:

حيث أف الفرد الذم يتسـ بقكة أنا مرتفعة تككف مدركاتو كايحة ككاقعية أما الفرد الػذم يتصػؼ بقػكة
أنا غير مرتفعة فيك عكس ذلؾ ( .رشاد مكس  ،ليم بدكم ) 141 : 1987 ،

يػػرل بػػبلؾ (  " ( Belak ,1964أنػػو يمكػػف النظػػر إل ػ قػػكة األنػػا عمػ أنيػػا خمػػك الشخصػػي مػػف
ايطرابات الكظائؼ االدراكيػة السػيما ايػطراب التمييػز بػيف المػدركات السػابقة كالمػدركات الحاليػة
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) )Belakكم ػػا ع ػػرؼ أريكس ػػكف ق ػػكة األن ػػا بثني ػػا طاق ػػة الف ػػرد لتقي ػػيـ الح ػػدكد المعقكل ػػة ف ػػي تفس ػػيراتيا
كادركتيا لمبيئة ( .أحمد عبد الخالؽ ) 170 :1987 ،
تعريفات ربطت بين االدراك والتوافق:

حيث عرؼ فرج طو قكة األنا في مكسكعة عمـ النفسي كالتحميؿ النفسي بثنيا قػكة الشػخص عمػ أف

يحقػػؽ التكافػػؽ ،كىػػذا يػػدؿ عم ػ الصػػحة النفسػػية كعم ػ ميػػارة األنػػا فػػي عػػبلج ص ػراعاتو الشخصػػية،

كالتعامػػؿ معي ػػا كمػػع الع ػػالـ الخػػارجي بحي ػػث ينتيػػي ب ػػو األمػػر إلػ ػ النجػػاح كالس ػػبلمة( .فػػرج ط ػػو ،

) 639 : 1993

ككذلؾ ىناؾ العديد مف التعريفات كمنيا القدرة عم تحمؿ األلـ كالمعانػاة كالتيديػد الخػارجي كتجػاكز

التحػػديات كمشػػاعر االثػـ كالقػػدرة عمػ كػػبح جمػػاح الشػػيكات قػػدرات الػػذات الشػػعكرية عمػ أف تحػػتفظ
بتكازف فعاؿ بيف الدكافع الداخمية كالكاقع الخارجي.

كبالمصطمحات الفركيدية فإلف قكة األنػا ىػي قػدرة ككفػاءة األنػا عمػ التكسػيط بفاعميػة بػيف اليػي كألنػا
األعم كمطالب الحياة( .عبد اهلل سميماف  ،ىشاـ عبد اهلل ) 101 – 96 : 1996،

كيػرل بػاحثكف آخػريف بثنيػػا "القػدرة عمػ التعامػؿ بنجػػاح مػع البيئػة كالقػدرة عمػ أف يعػيش الفػرد كفػػؽ
قػ اررات محػددة أك خطػط مكيػػكعية ،كالقػدرة عمػ يػبط االنفعػػاالت( .أمثػاؿ حكيمػة  ،ممػؾ الرشػػيد ،

)164 : 2010

يتناكؿ ستناجر ( )1961مفيكـ قكة األنا مف ناحيتيف:
األكلي :كجدانية دينامية :كىػي القػدرة عمػ تحمػؿ التيديػد الخػارجي كعػدـ االحسػاس بمشػاعر الػذنب

كمدل تثثير الكبت.

كالثانية :معرفية ادراكية :كىي التكازف بيف التصمب كالمركنة كالتخطيط كاليبط كتقدير الذات،كجمع

فية ( )2000ىذه التعريفات ؿ " قكة األنا " بثنيا  :ىي كفاية األنا بالنسبة لما تؤديو مف كظائؼ

فػػي الشخصػػية متيػػمنان ذلػػؾ :كفايػػة الكظػػائؼ الجسػػمية ،ككفايػػة الكظػػائؼ العقميػػة ،كفايػػة الكظػػائؼ
االنفعالية ،ك كفاية الكظائؼ الخمقية ،ككفاية االستجابة لممثيرات الداخمية الصػادرة عػف (اليػي كاألنػا

العميا) ككفاية االستجابة لممثيرات الخارجية (الصادرة عف العالـ الخارجي) كالكفاية الشخصية ككفاية

الكظائؼ المتعمقة بتقدير الذات ( .حمداف فية ) 176 – 175 : 2000 ،

كتػػرل الباحثػػة أف قػػكة األنػػا ىػػي تمثػػؿ قػػكة الفػػرد كقدرتػػو عم ػ مكاجيػػة الكاقػػع كتقبمػػو ،كالقػػدرة عم ػ
استخداـ ما لديو مف ميارات سمككية ،كمعرفية كانفعالية في التعامؿ مع ىذا الكاقع.
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تعقيب:
 -1اختبلؼ العمماء حكؿ مفيكـ قكة األنا فمنيـ مف صنفيا حسب التكافؽ كالتكيؼ مع البيئة كمنيـ
بػػاركف – سػػيمكندس عبػػد الخػػالؽ كعػػبلء كفػػافي ،ككػػذلؾ ىنػػاؾ أيي ػان فػػي بعػػض د ارسػػات تػػـ
تص ػػنيؼ مص ػػطمح ق ػػكة األن ػػا م ػػف ناحي ػػة التكاف ػػؽ كالتكي ػػؼ كم ػػف ى ػػذه الد ارس ػػات مكسػ ػ كب ػػدكل
سميماف كعبداهلل.

 -2العمماء الذيف عرفكا قكة األنا مف كجية اإلدراؾ (أريكسكف ،أبك زيد) ككذلؾ في بعض الدراسات
مثؿ دراسة رشاد مكس  ،ليم بدكم كدراسة عكدة.

 -3كىنػػاؾ مػػف ربػػط بػػيف اإلدراؾ كالتكافػػؽ كمني ػا كاميميػػا عبػػد الفتػػاح كسػػتينجر ،كفركيػػد ،كفػػرج طػػو
ككػػذلؾ بعػػض الد ارسػػات مثػػؿ د ارسػػة جػػكدة كحجػػك ،كد ارسػػة عبػػداهلل سػػميماف ك ىشػػاـ عبػػداهلل،

كدراسة أمثاؿ الحكيمة كممؾ الرشيد.

 -4رغػػـ تمػػؾ االختبلفػػات حػػكؿ تمػػؾ المفػػاىيـ إل ػ أف معظميػػا تتجػػو جميعيػػا إل ػ قػػدرة األنػػا كىػػي
نسبية .كأنيا سمة مف سمات الشخصية يمكف أف تتحقؽ لدل الفرد بدرجة ما كمف الممكػف أف
تنخفض كينحدر عند المرء إل المرض النفسي.

األنا ومفيوم لذات:
كاف ىناؾ خمط بيف عدد كبير مف الباحثيف بيف مصطمح األنا  Egoكالذات .Self
حيث تعددت التعريفات حكؿ مفيكـ الذات كمفيكـ األنا فمنيـ مف يرل أف مفيكـ الذات ك األنا ليما
نفس التعريؼ كمكمبلف لػبعض كمػنيـ مػف يػرل أنيمػا مختمفػاف كسػكؼ يػتـ التكيػيح فػي ىػذا الجػزء

ى ػػذاف المفي ػػكميف كعبلق ػػتيـ ب ػػبعض .ف ػػبعض الب ػػاحثيف اس ػػتخدـ كمم ػػة "األن ػػا " لمدالل ػػة عمػ ػ مجم ػػكع
العمميات النفسية بينما يشير تعبير " الذات " إل ما ييككنو الفرد عف نفسو مف مفيكمات مختمفة.

ال يكجد اتفاؽ عاـ عم استخداـ مفيكـ معيف بيف الباحثيف:
حيث أف ىنػاؾ مجمكعػة مػف البػاحثيف ميػزكا بكيػكح بػيف مفيػكـ "األنػا" " الػذات " كمػنيـ سػيمكندس

( )Symonds ،1951حيث نشر كتابو األنا كالذات كأكد فيو أف األنا ىي" مجمكعػة مػف العمميػات
النفسية " أما الذات فيي " األساليب التي يسػتجيب بيػا الفػرد نفسػو ،أك ىػي الطريقػة أك الكيفيػة التػي
يتصرؼ بيا الشخص مع نفسو "  ،كتتككف الذات مف أربع جكانب ىي:
 -1كيؼ يدرؾ الفرد.
 -2يقيـ سمككو.

 -3كيؼ يحاكؿ مف خبلؿ مختمؼ األعماؿ تعزيز نفسو أك الدفاع عنيا.
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 -4كما يعتقد أنو نفسو  ( .قحطاف الظاىر)26-25 :2004 ،

كما أشار أبك زيد ( )1987إل أف نيكككمب  New Combميز بػيف مفيػكـ " الػذات كاألنػا " عمػ
أساس الطريقة التي يتـ بيػا إدراؾ الػذات كغايػة أك كسػيمة ،فالػذات تعنػي ادراؾ الفػرد بقد ارتػو كتدريبػو

كتحصػيمو ككسػػائؿ بينمػا ترجػػع " األنػا " إلػ نػكع أكثػػر تجريػدان مػػف الػذات  ،أم الػػذات كقيمػة تيحفػػظ

كتيعظـ ( .إبراىيـ أبك ازيد ) 89 :1987 ،
كىن ػػاؾ مجمكع ػػو م ػػف الب ػػاحثيف ال ػػذيف ي ػػركف أف األن ػػا كمفي ػػكـ ال ػػذات ليم ػػا نف ػػس المعنػ ػ كمكم ػػبلف

لػػبعض ،كذلػػؾ فػػي المعجػػـ الفمسػػفي :األنػػا ىػػك الػػذات التػػي تػػرد إلييػػا أفعػػاؿ الشػػعكر جميعيػػا كجدانيػة
كانت أك عقبلنية أك ادارية كىك دائمان كأحد المطابؽ لنفسو (مراد كىبة . ) 49 : 1979 ،

كفي معجـ كلفيؾ كبنيت  Walfeck & Benneltكفي معجـ كلماف عرفا األنا بثنيا الذات.

كعرفيا ىامتشؾ  Hamachekاألنا بثنيا ذلؾ الجانب مف الذات التػي يكػكف فػي حالػو تبلمػس مػع
الع ػػالـ الخ ػػارجي م ػػف خ ػػبلؿ العممي ػػات النفس ػػية ى ػػي  :مث ػػؿ التفكي ػػر ،الت ػػذكر ،االدراؾ ،ك العقبلني ػػة
كالحيكر الذىني)Hamachek, 1990: 77) .

بناء معرفيان مف أفكار الفرد عف
ىكؿ كلندزم ( )1971يرل بثف الذات عند ساربيف  Sarbinتعتبر ن
مختمػػؼ جكانػػب كجػػكده ،كيسػػتخدـ سػػاربيف تعبيػػر" الػػذات "ك " األنػػا " لمداللػػة عمػ معنػ كأحػػد كمػػا

كيػػح بركتسػػي  Bertoccاسػػتخداـ مصػػطمح الػػذات ليشػػير إل ػ مفيػػكـ االنػػا كمػػا اسػػتخدمو فركيػػد،

كيػػرل أف الػػذات ىػػك نشػػاط مكحػػد كمركػػب االحسػػاس كالتػػذكر كالقصػػكر كاإلدراؾ كالحاجػػة كالشػػعكر
كالتفكيػػر  .كمػػا أشػػار غنػػيـ  1975إل ػ أف ككفكػػا  Kefkaال يميػػز بػػيف الػػذات كاألنػػا بػػؿ يجعػػؿ

الذات جكىر األنا كمركزىا كيعتبرىا أقؿ امتدادا منيا كتتيمف دكافع ذات أىمية كبرم.

(ىدل الشميمرم ) 20 -14 :1996 ،

حاكؿ شايف )1944)Cheinتحديد مصطمح الذات كاألنا فيرل أف الذات ىي محتكل الكعي كليست
مكيكعان لو كالجسد ،كليس ليا كجكد كاقعي خارج ىذا الكعي فيي ال تقكـ بثم عمؿ ،ألف ذلؾ مف
نصػػيب األنػػا فاألنػػا بنػػاء كاقعػػي معرفػػي ينبنػ حػػكؿ الػػذات فيػػي تػػدافع عػػف الػػذات ،كعنػػدما يتعػػرض

الذات لمخطر تقكـ األنا بنجػدتيا ،أمػا بػركتش ) ) Berttocci , 1945يػرل األنػا كعمميػة أمػا الػذات
كمكيػػكع لبلنػػا كالػػذات عنػػد بػػركتش مكحػػد كمركػػب االحسػػاس كالتػػذكر كالتصػػكر كاالدراؾ كالحاجػػة

كالشعكر كالتفكير كالذات عنده تقابؿ األنا عند فركيد.

كيعرؼ مكرفي األنا  Egoعبارة عف جياز مف األنشطة المعتادة التي تدعـ الػذات أك تجميعيػا عػف

طريػػؽ اسػػتخداـ ميكانزمػػات معين ػة مثػػؿ :التبريػػر كالػػتقمص كالتعػػكيض( .قحطػػاف الظػػاىر: 2004 ،
) 23-22

62

كقكة األنا ىي الذات التي تمثؿ الجزء الكاعي مف الشخصية الذم يظيػر فػي العػالـ الػكاقعي( .أمثػاؿ

الحكيمة ،ممؾ الرشيد)164 : 2010 ،

أما كار ركجرز يرل بثف األنا كمفيكـ الذات مصطمحاف متكافئاف ،فيي كؿ منظـ كمنسػؽ يتكػكف

مف إدراؾ خصائص األنا كاالدراؾ العبلقة بيف األنػا كاآلخػريف كبجكانػب المتنكعػة لمحيػاة السػكية مػع

القيـ المرتبطة بتمؾ االدراكات( .قحطاف الظاىر. )24 : 2004 ،

حيث كصؼ ىيمكارد ( ) Hilgard ,1949الذات أماـ الجمعية النفسية االمريكيػة عػاـ ()1949

بثنػػو شػػيء ال يمكػػف االسػػتغناء عنػػو لمكصػػكؿ إلػ فيػػـ كامػػؿ لميكانزمػػات دفػػاع األنػػا الفركيديػػة كىػػي
صكرة اإلنساف عف نفسو.

كيعتقد شريؼ ككانتريؿ ( ( Sherif & Cantril ,1947بثف األنػا " مجمكعػة مػف االتجاىػات مػف

نػػكع مػػا أظنػػو فػػي نفسػػو ،مػػا أعطيػػو قيمػػة ،مػػا ىػػك لػػي كمػػا أتعػػيف بػػو ،كيق ػكالف إذا تعػػرض االعتبػػار
الػػذاتي عنػػد شػػخص مػػا لمػػثزؽ فػإلف مكاقػػؼ األنػػا تكػػكف فػػي حالػػة التحيػػر إلػ أف تدفعػػو لبػػدؿ جيػػد

أكبر كعمؿ أكثر".
تعقيب :

لـ يكف ىناؾ تطابؽ في كجيات النظر بػيف العممػاء كالبػاحثيف ألف كػؿ باحػث يتبنػ مفيػكـ معػيف

حسب كجية نظره كحسب النظرية التي يتبناه كىذا ال يعني خطث البػاحثيف حيػث أف بعػض البػاحثيف

ميزكا بيف األنا كمفيكـ الذات كمف ىؤالء العمماء سيمكندس كنيكككمب .

أمػا ىنػاؾ بػاحثيف آخػريف بينػك أف مفيػكـ الػذات  The selfكاألنػا  Egoعمػ أف ليمػا نفػس المعنػ

كالتعريػػؼ ،كتػػرل الباحثػػة إف الػػذيف كيػػحكا بػػثف الػػذات كاألنػػا ليمػػا نفػػس المعنػ أكثػػر مػػف البػػاحثيف
الذيف ميزكا بيف ىاذاف المفيكميف كمف ىػؤالء البػاحثيف كػارؿ ركجػرز ،كشػريؼ ككانتريػؿ كسػاربيف،
كترل الباحثة بثف الذات كمفيكـ األنا مكمبلف كمرتبطاف مع بعييـ البعض.

وظائف األ نا النفسية :Ego- Function
إف تحديػػد مظػػاىر القػػكة كاليػػعؼ فػػي كظػػائؼ األنػػا مسػػثلة قػػد أش ػار بيػػا فركيػػد فػػي كتابػػو القمػػؽ،
كيعتقد فركيد أف الكبت  Reperssionمظير مف مظاىر قكة األنا.

كتنطػػكم كظيفػػة األنػػا عم ػ اسػػتعدادات عامػػة كىػػي -1 :التعػػالي ،التػػي تعن ػ تحكيػػؿ االنطباعػػات

ػز  -3المشػاركة ،
كاالنفعاالت مف مسػتكل إلػ آخػر  -2التكامػؿ ،كىػك بنػاء جديػد لكػؿ غيػر مج أ
كىك نفكذ أفكار اآلخر كانفعاالتو( .نكربيرسيبلمي)313 :2001 ،
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تناول كثير من العمماء وظائف األنا من عدة زوايا ىي:
 .1كبح جماح اليك كاذعانيا لمكاقع ،فنمك األنا ييعؼ اليك كيجرده مف طاقتيا النفسية ،كبذلؾ

فإلف األنا تقكـ بعمميتيف أساسيتيف في نفس الكقت أحداىما حماية األشخاص مف األخطار التي
تيدده في العالـ الخارجي مف إشباع حاجات اليك يمف الكاقع(.عماد الزغمكؿ  ،عمي الينداكم

) 393 : 2007 ،

 .2االرتفاع بالعمميات التي تجرل في اليك إل

مستكل دينامي أعم  ،كربما يتـ ذلؾ بتحكيؿ

الطاقة المتحركة بحرية إل طاقة مقيدة كىي الحالة التي تتناسب حالة قبكؿ الشعكر ( .ىدل

الشميمرم )16 :1996 ،

 .3التحكـ فيما ينبغي إدراكو أك فعمو ،ككذلؾ تكجيو االنشطة ،كجدكلتيا لمدفاع تبعان ألىميتيا،
كتعديؿ مستكل يتفؽ مع اإلمكانيات الفعمية كاألنا في ىذا كمو تسع

كاالمكانيات( .صبلح مخيمر ) 221 : 1981 ،

أساسان لتحقيؽ الذات

 .4األنا يحارب في جبيتيف يدافع عف كجكده يد العالـ الخارجي الذم ييدده بالفناء كيد العالـ
الداخمي الذم يرىقو بالمطالب المفرطة.

 .5تثخذ األنا عم عاتقيا حفظ الذات كما ذكر ىاينزم كشكتركي شكايدليبرج ،أف الميمة األساسية
لؤلنا ىي حفظ الذات ( ىدل الشميمرم .) 17 : 1996 ،

 .6ليا كظيفة تنظيمية فيي جزء مسيطر عم سمكؾ الشخصية ييختار مف البيئة التي يستجيب ليا
كيقرر الغرائز التي ستشبع ككيفية ذلؾ االشباع (.ثائر غبارم  ،كآخركف ) 322 : 2008 ،

 .7التكفيؽ بيف مطالب اليك كاألنا مف ناحية كاألنا األعم مف ناحية اخرل إل جانب مطالب
المجتمع حيث يتحقؽ لمفرد اتزانو النفسي( .أماؿ جكدة  ،مسعكد حجك ) 261 : 2003 ،

 .8تتكفؿ بحؿ الصراعات الشخصية كتحقيؽ تكافقيا مع البيئة أم ىي المسئكلة عف كؿ ما تقكـ
بو الشخصية مف سمكؾ (.مرفت مقبؿ ) 23 : 2010 ،

 .9تمثؿ األنا المكجو األساسي كتعطي األسمكب كالطريقة التي تتـ بيا عممية االشباع.

(رامي سعد)14 :2012 ،

 .10التكسيط بيف مبدأ المذة كبيف العالـ الخارجي(.محمد الخطيب)477 : 2004 ،
 .11األنا تستيدؼ المحافظة عم

سبلمة الكائف الحي لتثجيؿ االشباع الغريزم حيث يتكافر

المكيكع المناسب أك الظركؼ البيئية المبلئمة ليذا االشباع ( .جابر جابر ) 27 : 1986 ،

كما يرل جابر أف كظائؼ األنا عادة تككف قدرات معرفيػة حيػث أف الجػائع الػذم يبحػث عػف الطعػاـ

عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ينبغػػي أف يميػػز بػػيف الصػػكرة العقميػػة لمطعػػاـ كاالدراؾ الفعمػػي لمطعػػاـ إذ يريػػد أف
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يتحقػػؽ انقػػاص التػػكتر أم ينبغػػي أف يػػتعمـ أف يتنػػاكؿ الطعػػاـ حت ػ يػػتـ انقػػاص التػػكتر النػػاتج عػػف

الجكع ،كيتحقػؽ ىػذا العمػؿ مػف خػبلؿ اسػتراتيجيات تتطمػب مػف الفػرد أف يػتعمـ كيفكػر كيػدرؾ كيقػرر
كيتذكر كىذا يفسر لنا لماذا تعتبر األنا عادة قدرات معرفية.
تعقيب:
رغـ التنكع في كظائؼ األنا إال أف معظميا تدكر حكؿ اختيار الكاقع أم التكفيؽ بيف المطالب اليػك

كاألنػػا األعمػ كالعػػالـ الخػػارجي كحفػػظ الػػذات حيػػث يؤكػػد ذلػػؾ العديػػد مػػف العممػػاء كمػػنيـ فركيػػد ،كأنػػا
فركيد كعبلء كفافي كسكساف ديرم كتكفينخؿ كىاينزم كشكتركي .
) (Hinsie & Shazky, 1947: 188كايػدلبيرج ) (Eidelberg, 1968: 121كلػيـ الخػكلي
كجكلدنسكف ) (Goldenson, 1984فالجانب الشعكر في األنا يسيطر عم الحركات اإلاردية في

العالـ الخارجي كالجانب البلشعكرم يسيطر عم العالـ الداخمي.
مؤشرات أو معايير قوة األ نا:

اقترح سيمندكس  Symondsمجمكعة مف المعايير لمداللة عم قكة األنا كمف تمؾ المعايير ىي:
 .1القدرة عم

تحمؿ التيديد الخارجي :كيقصد بيا قدرة الفرد عم

تحمؿ الفشؿ كاالحباطات

المكجكدة في بيئتو باإليافة إل قياـ الفرد بكظيفتو بكفاءة كفاعمية في الكقت الذم يكاجو فيو

تيديدان طبيعيان.

 .2االحساس بمشاعر الذنب :تعتبر قكة األنا أحد العكامؿ التي يقكـ عمييا السمكؾ حيث يمكف

لمفرد مف إشباع احتياجاتو الشخصية دكف االحساس بمشاعر الذنب المفرطة كحت إذا شعر
الفرد بالذنب فإلف االنفعاالت الناتجة عف ىذا الشعكر لف تسبب لو الييؽ.

 .3مدل تثثير الكبت  :يعتبر كبت بعض الدكافع غير االجتماعية يركريان  ،كأف الشخص الذم
يمكنو ادراؾ ذلؾ قد يستحكذ عم

مثؿ تمؾ الدكافع غير االجتماعية دكف أف تسبب لو تمؾ

الخصائص غير المستحبة أم نكع مف االزعاج.

 .4التكازف بيف الصبلبة كالمركنة يقصد بيا أف ىناؾ بعض األفراد يتميزكف بالمركنة أك بالصبلبة
الزائدة  ،كيتميز الفريؽ األكؿ باالستجابة ألم تغيير في البيئة ،كال يمكنو االستمرار عم نمط
كاحد مف االستجابات  ،بينما الفريؽ الثاني ال يستطيع أف يستفيد مف الفرص المتاحة لو في

البيئة كفي ىذه الحالة فثف قكة األنا تثتي في الدرجة المتكسطة بيف الصبلبة كالمركنة.

 .5التخطيط كاليبط :إف قكة األنا ىي أحد العكامؿ التي تمكف الفرد مف عمؿ الخطط كالمحافظة
عم نفس النمط مف االداء في تنفيذ تمؾ الخطط كىذا المفيكـ يرمز إل يبط نشاط الفرد.
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تقدير الذات :كيقصد بيػا أف الفػرد الػذم يقػدر ذاتػو كيشػعر بثنػو يسػتحؽ االىتمػاـ تكػكف لػو قػكة األنػا

أعم مف الشخص الذم يشعر بالنقص كقمة التقدير لذاتو  ( .رشاد مكس  ،ليم بدكم : 1987 ،
 )142 -141كالذات اليعيفة ىي التي يسيؿ تثثيرىا بمنبيات البيئة  ،كاألنا القكية ذات مدركات
كايحة ككاقعية بالنسبة لمذات كالعالـ الخارجي.
كما حدد كاتل بعض الدالئل عمى قوة األ نا:

1ػ النيج االنفعالي.
2ػ االستقرار.
3ػ الكاقعية.
ويضيف عبد القادر أنو من مؤشرات المميزة لقوة األ نا ىي:

(أحمد عبد الخالؽ ) 325 : 1987 ،

1ػ الخمك مف القمؽ.
2ػ االتزاف االنفعالي.

3ػ تمقائية التعبير االنفعالي.
4ػ المكيكعية ( محمكد عبد القادر.)4 : 1972 ،
بعض النظريات المفسرة لقوة األنا:
اىػػتـ عممػػاء الػػنفس بد ارسػػة سػػيككلكجيا الشخصػػية كتحديػػد سػػمات الشخصػػية كتحميػػؿ عكامميػػا سػػعيان

لتصػػنيؼ النػػاس كالتعػػرؼ عم ػ السػػمات كالعكامػػؿ التػػي تحػػدد السػػمكؾ كالتػػي يمكػػف قياسػػيا كالتنبػػؤ
بسمكؾ الفرد:

-1

نظريػة التحميػػؿ النفسػػي :psychoanalysisتعػػد نظريػػة فركيػد فػػي التحميػػؿ النفسػػي مػػف أىػػـ

النظريات في مجاؿ الشخصية في العصر الحديث كتسم نظريتو في الشخصية بالنظرية الديناميػة

ألنيػػا تركػػز عمػ الػػدكافع كالعمميػػات النفسػػية المتغيػرة ،القػػكل البلشػػعكرية التػػي تحػػرؾ السػػمكؾ ،كيؤكػػد

فركيد عم مجمكعتيف مف الغرائز ىما:

 -1غرائز الحياة (االيركس)Eros ،

 -2غرائز المكت (الثاتانكس)Thanatos ،
ػاء ثبلتي ػان مػػف حيػػث تككينيػػا ،ككػػؿ جانػػب فػػي ىػػذا
كيػػرل فركيػػد أف الشخصػػية فػػي أعماقيػػا تشػػكؿ بنػ ن
التككيف يتمتع بصفات كمميزات خاصة كالجكانب الثبلثة تشكؿ في النياية كحدة متفاعمة كمتماسكة،
ىي الشخصية كىذه العناصر ىي( :اليك – األنا – األنا األعم ).
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 -1كاألنػػا  Egoىػػك المكػػكف الت ػاني فػػي الشخصػػية كيتكػػكف األنػػا مػػف مجمكعػػة مػػف الخب ػرات التػػي
يتعػرض ليػا الفػرد كيعتبػر العنصػػر الكحيػد فػي الشخصػية الػػذم يمكنػو التفاعػؿ مػع البيئػػة ،إذ أف
نمك األنا يزيد مف العمميات التفاعمية مع الكاقع كتمثؿ األنا الكجو األخر لميك فيك الكجػو العاقػؿ

كالمنطقػػي كالكاقػػع الػػذم يحيػػاه الفػػرد ،كىػػك الػػذم يحػػاكؿ اشػػباع حاجػػات اليػػك بشػػكؿ ال يخػػالؼ

التربية كالعادات كالتقاليد كالديف كمبادئ التربية في مجتمعػو ( .عمػاد الزغمػكؿ  ،عمػي الينػداكم،
)393 -391 : 2007

كتعػد األنػػا الفركيديػػة منطقيػػة  logicalكعقبلنيػػة  ، Rationalكتيػػتـ بتكافػػؽ الشخصػػية كمػػا أكػػدت
آنا فركيد  Annaعم أف األنا لو طاقة خاصة بػو يعمػؿ مػف خبللػو فػي صػراعو مػع رغبػات اليػك

الجامح ػة بيػػدؼ تحقيػػؽ التكافػػؽ كالسػػعادة فػػي الكاقػػع مػػف خػػبلؿ الػػتحكـ فػػي البيئػػة كلػػيس مػػف خػػبلؿ
تحقيػػؽ رغبػػات اليػػك  . Idإذان فاألنػػا ىػػك الجػزء المسػػيطر عمػ سػمكؾ الشخصػػية يختػػار مػػف البيئػػة
الجكانػػب التػػي يسػػتجيب لييػػا كيقػػرر الغ ارئػػز التػػي ستشػػبع ككيفيػػة ذلػػؾ اإلشػػباع( .جمػػاؿ أبػػك شػػنب،

) 52: 1995

نظرية سيكولوجيا األ نا :
أ -نظرية سيكولوجيا( األ نا ) "ىارتمان" :
يعتقدكف أف االنساف يػثتي إلػ ىػذا العػالـ كىػك مػزكد بطاقػات ىائمػة االسػتجابة فػي مختمػؼ المكاقػؼ
الحياتيػػة بينمػػا ىنػػاؾ جػػزء منيػػا ممكػػف إرجاعػػو إل ػ الطاقػػة النفسػػية الغريزيػػة  ،كبيػػذه المفػػاىيـ التػػي

ػكر عام ػ ػان لمشخص ػػية م ػػؤداه أف الشخص ػػية ىػػػي
ق ػػدميا أص ػػحاب نظريػ ػػات س ػػيككلكجيا( األنػ ػػا ) تص ػ ان

مجمكعػػو االسػػتجابات السػػمككية كالبيكلكجيػػة االجتماعيػػة  ،كرغػػـ تثكيػػدىا عم ػ أىميػػة نمػػك (األنػػا)
السكية داخؿ الفرد  ،إال أنيـ ال يغفمكف أىمية كجكد (اليك) كالميبيدك ك(األنا األعمي).
ب -نظرية سيكولوجيا( األ نا ) "أريكسون " :
يرل أصحاب سيككلكجيا (األنا ) أف الشخصية ىي نتاج عظيـ لشبكة أكسع أك أكثر تنكعان ممػا

أشار الييا فركيد كمف الممكف أف تمتد لفتػرة زمنيػة طكيمػة عمػ معتقػد فركيػد حيػث ،ارتػثل اريكسػكف
أف نمك األنا يمتد ليشمؿ ثمػاف م ارحػؿ مػف خػبلؿ م ارحػؿ النمػك النفسػي االجتمػاعي االنسػاني كيعتقػد

أريكسػػكف أف لكػػؿ مرحمػػة نمائيػػة تكػػكف مصػػحكبة بفت ػرة تػػثزـ حرجػػة يجػػب أف يجتازىػػا الفػػرد  ،حيػػث
تتثثر الشخصية بذلؾ كتثثرىا عم غيره ،كلكنيا ال تكافؽ النمك الكمي في حالػة الفشػؿ بينمػا نجاحيػا

يقكم (األنا) لتقكـ بكظائفيا عم الكجو األمثؿ في تفاعميػا مػع المجتمػع كيعتقػد أريكسػكف أف (األنػا)
تككف دائما فػي حالػة تتطػكر كارتقػاء كعريػة لتغيػر فػي اتجػاه التقػدـ أك التقيقػر خػبلؿ م ارحػؿ النمػك
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المختمفػػة مػػف ىنػا يتبػػيف أف مفتػػاح نمػػك الشخصػػية عػػف أصػػحاب سػػيككلكجيا األنػػا ىػػك القػػدرة عم ػ
التعامؿ مع المطالب الجديدة لممكاقؼ ( .محمد الخطيب .)284 : 2004،
نظرية أيزنك:
يفيػػؿ ايزنػػؾ التعامػػؿ مػػع العكامػػؿ ذات الرتبػػة الراقيػػة ،كيحػػدد نتيجػػة لبحكثػػو خمسػػة عكامػػؿ راقيػػة

عرييػػة ذات أىميػػة كبيػػر فػػي كصػػؼ الشخصػػية كى ػك عامػػؿ االنبسػػاط  :كى ػك عامػػؿ تنػػائي القطػػب
يقابؿ بػيف االنبسػاط كاالنطػكاء .عامػؿ العصػابية  ،االتػزاف االنفعػالي عامػؿ ثنػائي القطػب يقابػؿ بػيف

مظػػاىر حسػػب التكافػػؽ كالنيػػج أك الثبػػات االنفعػػالي ،كبػػيف اخػػتبلؼ ى ػذا التكافػػؽ العصػػابية .عامػػؿ

الذىانيػػة ،كىػػك عامػػؿ اسػػتخرجو ايزنػػؾ مػػف خػػبلؿ تحميمػػو لمحكػػات تميػػز بػػيف مجمكعػػات ثػػبلث مػػف
المفحكصيف كىـ :األسكياء ،كالفصاميف ،كمرض اليكس.
الػػذكاء كىػػك يمثػػؿ القػػدرة العامػػة أك العامػػؿ العػػاـ فػػي نظريػػة سػػبيرماف ،المحافظػػة مقابػػؿ التقدميػػة أك
التحرر ،كىك العامؿ االساس في االتجاىات ( أحمد عبد الخالؽ .)181 -179 : 1987 ،
نظرية ريموند بارنارد كاتل : R. B . Cattel
تدع نظرية ( كاتؿ) نظرية في سمات الشخصية كما تستخرج بالتحميؿ العاممي كأسفرت التحميبلت

العاممية لمتقديرات عف التكصؿ إل مػا كصػفو كاتػؿ عمػ أنػو السػمات األساسػية األكليػة لمشخصػية.

(أحمد عبد الخالؽ ) 170: 1987 ،

حيػػث يعػػرؼ كاتػػؿ الشخصػػية بثنيػػا مجمكعػػة السػػمات المترابطػػة التػػي تسػػمح لنػػا بػػالتنبؤ عمػػا سػػيفعمو
الشخص في مكقؼ معيف كتكصؿ كاتؿ إل تحديد بعػض السػمات الشخصػية االنسػانية كمنيػا سػمة

الذكاء ،الشجاعة ،المرح ،الييجاف ،الثبات االنفعالي ،كااليجابية في األنا االعم .
ككجد كاتؿ أربعة آالؼ صفة في المغة اإلنجميزية ،كبعد حذؼ المتكػرر منيػا اختصػرىا إلػ ()171

كبعد حساب درجة االرتباط حددىا في ستة عشر عػامبلن كسػمة ىػي  -1:االنطػبلؽ  -2الػذكاء -3

قػػكة األنػػا  -4السػػيطرة  -5االستبشػػار  -6قػػكة األنػػا األعمػ  -7المغػػامرة  -8الطػراكة  -9التػػكجس

كالشػػؾ  -10االسػػتقبلؿ  -11الػػدىاء  -12االسػػتيداؼ لمػػذنب  -13التحػػرر  -14االكتفػػاء الػػذاتي
 -15الػػتحكـ الػػذاتي  – 16ي ػػغط الػػدكافع (عمػػاد زغم ػػكؿ  ،عمػػي الين ػػداكم – 289 : 2007 ،

.) 290

فقد أسفرت دراسة كاتؿ عف سمات الشخصية عف كجكد قكة األنا ( .محمد عيد) 264 : 2001،
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ق ػػكة األن ػػا تمث ػػؿ ى ػػذا العام ػػؿ االتػ ػزاف االنفع ػػالي مقاب ػػؿ العص ػػابية كيحص ػػؿ عمػ ػ الدرج ػػة المرتفع ػػة،

الشخص النايج انفعاليان ككاقعيان ،كدمث الخمؽ كليس لديػو ىمػكـ أك تػكىـ المػرض ،ىػادئ ،صػبكر،
مثابر ،يعتمد عميو ( تائر غبارم ،كآخركف .)317 : 2008 ،
نظرية جوي بول جيمفورد :Jp Guiford
دراسات جيمفكرد ذات أصالة كبيرة كقيمة عالية حيث كيع تخطيطان لمعكامؿ األكلية لممزاج كاعتمػد

جيمف ػػكرد ف ػػي د ارس ػػتو عمػ ػ حس ػػاب االرتباط ػػات المتبادل ػػة ب ػػيف البن ػػكد الفردي ػػة م ػػف ع ػػدة اس ػػتخبارات
لمشخصية ،تـ جمعيا فيما يسمي ب "مسح جيمفكرد – زيمرماف لممزاج " نتيجة لتحميؿ عاممي شامؿ

أك مسػػتفيض عػػاـ ( )1956كيشػػمؿ ىػػذا المسػػح ثػػبلث عشػػر عػػامبلن كىػػي تمثػػؿ العكامػػؿ األساسػػية

لمشخص ػػية كى ػػذه العكام ػػؿ ثنائي ػػة القط ػػب كى ػػي -1 :النش ػػاط الع ػػاـ  -2الس ػػيطرة  -3ال ػػذككرة مقاب ػػؿ

األنكثػػة  -4الثقػػة بػػالنفس مقابػػؿ مشػػاعر الػػنقص  -5الطمثنينػػة ( ارحػػة البػػاؿ)  -6االجتماعيػػة -7

التثمميػػة  -8اال كتئ ػػاب  -9االس ػػتقرار مقابػػؿ الدكري ػػة  -10الك ػػبح مقابػػؿ االنط ػػبلؽ التيكني ػػة -11
المكيكعية  -12الكداعة  – 13التعاكف كالتسامح.

فالعكامؿ األربعة األكل  :الثقة بالنفس ،الطمثنينة  ،االكتئاب  ،االسػتقرار تػدكر حػكؿ ميػمكف كاحػد
عبر تنائي القطب يجمع العصابية مقابؿ االتزاف االنفعالي  ( .أحمػد عبػد الخػالؽ 159 : 1987 ،
)166 -

تعقيب:

ىناؾ اختبلؼ بيف نظرية التحميؿ النفسي " لفركيد " كنظرية سيككلكجيا "األنا"  ،نظرية فركيد ترم
بػػثف األنػػا تسػػتمد طاقتيػػا مػػف اليػػك ،بينمػػا نظريػػة سػػيككلكجيا األنػػا تسػػتمد نمكىػػا كقكتيػػا مػػف مصػػادر
خاصة بيا.

كمػػا أف كظيفػػة األنػػا عنػػد التحميمػػيف النفسػػيف تركػػز عم ػ الكاقػػع  ،بينمػػا سػػيككلكجيا األنػػا تقػػكـ عم ػ

أسػػاس التعامػػؿ مػػع البيئػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ المنطػػؽ كعمميػػة التفكيػػر الشػػعكرية التػػي تسػػمح لمفػػرد

بإلمكانية تقكيـ ذاتو كتعديؿ سمككو.

نظريػػة التحميػػؿ النفسػػي تركػػز عم ػ العػػبلج النفسػػي فقػػط  ،بينمػػا نظريػػة سػػيككلكجيا األنػػا تركػػز عم ػ

االرشاد كالعبلج.

استخدـ (ايزنؾ كجيمفكرد ككاتؿ) التحميػؿ العػاممي ،فنظريػاتيـ جميعػان اعتمػدت عمػ التحميػؿ العػاممي

فيي عاممية.

اخػػتبلؼ ى ػؤالء العممػػاء فػػي عػػدد العكامػػؿ (سػػعة العكامػػؿ) ،فثيزنػػؾ حػػدد(4عكامػػؿ) أمػػا كاتػػؿ (16
عامبلن) ،كجيمفكرد ( 13عامبلن).
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أيزنؾ استخداـ عكامؿ عامة أما جيمفكرد ككاتؿ عكامؿ طائفية .

كترل الباحثة أف ىناؾ تشابو في كجيات النظر بيف ايزنؾ كجيمفكرد حػكؿ العكامػؿ ،حيػث أكػد ذلػؾ
عب ػػد الخ ػػالؽ في ػػك ي ػػرل أف العكام ػػؿ األربع ػػة األكلػ ػ ف ػػي نظري ػػة جيمفػ ػكرد (الثق ػػة ب ػػالنفس الطمثنين ػػة

االكتئاب االستقرار) كىذا يجمع العصابية – االتزاف االنفعالي " قكة األنا " ككػذلؾ العكامػؿ الخمسػة
(النشػػاط العػػاـ  -السػػيطرة  -االجتماعيػػة – الكػػبح – التعػػاكف) فإلنيػػا تمثػػؿ قطػػب االنبسػػاط مقابػػؿ
االنطكاء  ،فيناؾ عكامؿ متداخمة كمكررة.

الصفات االيجابية لألشخاص ذوي قوة األنا المرتفعة:
من بعض الصفات االيجابية لمفرد ذوي األنا القوي:
 .1يتحمؿ االحباط كاليغكط.
 .2يؤجؿ االشباع.

 .3يعدؿ الدكافع األنانية حيف اليركرة.

 .4يفيي الصراعات الداخمية كالمشكبلت االنفعالية قبؿ أف تؤدم
سميماف ،ىشاـ كعبد اهلل)101 :1996 ،

إل

العصاب (عبد اهلل
ي

كيشير حكيمة الرشيد ،أف األشخاص الذيف يتمتعكف بقكة األنا يتصفكف بعدد مف السمات منيا :
 .1اليدكء.
 .2الصبر كالقدرة عم تحمؿ االحباط.
كبصفة عامة يطمؽ عمييـ نايجيف انفعاليان ( أمثاؿ الحكيمة  ،ممؾ الرشيد)165 :2010 ،
درجة مر و
و
تفعة في المقياس يتصفكف بثنيـ :
كذكر باركف أف مف يحصؿ عم
 .1يقظ.

 .2ذك عزـ.
 .3مبادر.
 .4مثابر.

 .5كاسع الحيمة.
 .6مغامر.

 .7مستقؿ.
 .8صريح.

 .9أىؿ الثقة.

 .10أىؿ المسؤكلية (عبد اهلل سميماف ،ىشاـ كعبداهلل)115 :1996 ،
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كترل باسمة كياؿ ،أف الفرد ذك األنا المرتفع يتسـ بػ:
 .1المركنة في حؿ المشكبلت.
 .2ينجح في التكيؼ كالتكافؽ االجتماعي.
مما يجعميـ أقؿ عرية ألعراض العصاب كالدىاف ( رامي سعد)17 :2012 ،

كمػػا حػػاكؿ بعػػض البػػاحثيف أف يحػػدد معن ػ قػػكة األنػػا فػػي سػػمات الشخصػػية اإليجابيػػة كمػػنيـ رشػػاد
مكس كني المحامي :
 .1قدرة الفرد عم المثابرة.
 .2النجاح كاتخاد الق اررات.
 .3االستقبلؿ.

 .4التحرر مف سمطة األسرة.
 .5الثقة بالنفس.
 .6اتقاف العمؿ.
 .7التريث.

 .8عدـ االستشارة.
 .9التفكؽ.

 .10عدـ الشعكر بالغيرة كالعداء.
 .11القدرة عم

مكاجية المشكبلت كاألزمات كالتكيؼ كالتخطيط ( .أماؿ جكدة ،سعكد حجك،

.)263 :2003
صفات األشخاص ضعاف األنا:
يػػرل  kernberyأف األشػػخاص يػػعيفيف األنػػا يككن ػكا فػػي عزلػػة عػػف اآلخ ػريف كىػػي تنسػػحب عم ػ

مجمؿ عبلقتو كتفاعبلتو ،كمف ثـ فإلف مظاىر اليعؼ تعزك لكؿ حياتػو ككػؿ مفصػؿ مػف مفاصػميا

سػكاء كػػاف فػػي المجػػاؿ األسػػرم ،كالزكاجػػي ،كالمينػػي ،كمػػا يترتػػب عمػ ذلػػؾ مػػف نتػػائج كآثػػار سػػمبية
عمػ طرفػي العبلقػػة ،كتظيػر تمػػؾ اآلثػار عمػ شػػكؿ أعػراض نفسػػية – جسػمية (سايككسػػكماتية) ،أك
اخ ػػتبلؿ ف ػػي الكفاي ػػة الشخص ػػية كالس ػػيما ف ػػي مج ػػاؿ األداء المينػ ػي أك اإلنج ػػاز الم ػػدرس ،كي ػػعؼ

الدافعية لو حت االستسبلـ الكامؿ ،كالتعرض لئلصابة بااليطرابات النفسية ،كالعقميػة ،كاالنسػحاب
عف الكاقع كالمككث في الحػدكد اليػيقة لؤلنػا بػؿ كربمػا التقيقػر إلػ م ارحػؿ بدائيػة مػف م ارحػؿ النمػك

األنا( .شكقي بيناـ) 238 – 237 :2002 ،
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أما باركف قاؿ إف الذيف يحصمكف عم درجات منخفية يتصفكف باآلتي :
 .1متصنع.
 .2اعتمادم.

 .3متكمؼ( .عبد اهلل سميماف ،ىشاـ عبداهلل)115 :1996 ،
أما باسمة كياؿ ترم إذا كاف األنا يعيفة كتحت تثثير اليك ينتج عف ذلؾ :
 .1تدىكر الفرد تحت أية شدة.
 .2ال يمكنو تحمؿ الكبت.

 .3يتعرض ألعراض عقمية كايطرابات في الشخصية ( .رامي سعد)17 :2012 ،
كقد قاـ كؿ مف زاندر كتكماس ( (Thomas ، Zanderبقياس قكة األنا مف خبلؿ قدرة

الفرد عم ترجمة تكجيياتو الذاتية إل سمكؾ جماعي مقبكؿ ،كالثاني مدل قدرة الفرد عم التحكـ
في ذاتو كتجاكز تكتراتو ،كيعبر باركف ( )1982عف قكة األنا بعبارات مستمدة مف مقياس

الشخصية المتعددة األكجو ( )M. M. P. Tكذلؾ لقياس قكة األنا عم

القياـ بكظائفيا ،كالثانية

التنبؤ بمدل نجاح العبلج النفسي كتشير الدرجة المرتفعة إل قكة األنا كىكذا تبيف أف قكة األنا نقطة

التقاء المشتغميف بعمـ النفس تحميميان كاكمينيكيان كسمككيان  ( .محمد عيد) 265 : 2001،
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ثالثاً :جودة الحياة:
المغكية كتعريفات عمـ
سيتـ في ىذا الفصؿ عرض تمييد لمفيكـ جكدة الحياة  ،ثـ عرض التعريفات ي
المفسرة لجكدة الحياة  ،كيفية الكصكؿ
النفس ،مبادئ جكدة الحياة ،مككنات جكدة الحياة ،كالنظريات ي

إل جكدة الحياة ،جكدة الحياة في اإلسبلـ ،قياس جكدة الحياة.
تمييد:

يعػػد مصػػطمح جػػكدة الحيػػاة  Quality of lifeمػػف المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي القػػت اىتمامػان كبيػ انر فػػي
العمكـ الطبيعية كاالنسانية منيا :عمـ البيئة ،كالصحة ،كالطب النفسي ،كاالقتصػاد ،كالجغرافيػا ،كعمػـ

النفسي ،كعمـ االجتماع ،كالتربية ،كاإلدارة ،كغيرىا.

كيػػرل الغنػػدكر أنػػو نػػاد انر مػػا يحظ ػ مفيػػكـ مػػا بػػالتبني الكاسػػع عم ػ مسػػتكل االسػػتخداـ العممػػي أك

االستخداـ العممي العاـ في حياتنا اليكمية ،كبيذه السرعة مثمما حدث لمفيكـ جػكدة الحيػاة (.العػارؼ
باهلل الغندكر) 17 : 1999 ،
حيػث شػيدت السػنكات األخيػرة اىتمامػان مت ازيػدان فػي مجػاؿ د ارسػة مفيػكـ جػكدة الحيػاة Quality of

،lifeكالمتغيػرات المرتبطػػة بػػو مثػػؿ :الريػػا عػػف الحيػػاة ،السػػعادة ،معنػ الحيػػاة ،فعاليػػة الػػذات اشػػباع
الحاجػػات كذلػػؾ فػػي إطػػار عمػػـ الػػنفس االيجػػابي الػػذم يبحػػث فػػي الجكانػػب االيجابيػػة فػػي حيػػاة الفػػرد
كالمجتمػػع ليصػػؿ بيمػػا إلػ الرفاىيػػة بعػػد أف تجاىػػؿ عممػػاء الػػنفس لفتػرات طكيمػػة الجكانػػب االيجابيػػة

لدل االنساف ،ككاف اىتماميما بالجكانب السمبية( .ىشاـ عبد اهلل)139 :2008 ،
إف مفيكـ جكدة الحياة يرتبط بصكرة كثيقة بمفيكميف آخريف أساسيف ىما :الرفاه  ،welfareكالتنعػيـ

 well - beingكػػذلؾ يػرتبط مفيػػكـ جػكدة الحيػػاة بمفػػاىيـ أخػػرل :مثػػؿ التطػػكر Development
(تكسيع خيارات متعددة تيـ حقكؽ االنساف كالمعرفة ،كتعتبر ىذه الخيػارات يػركرة لرفػاه االنسػاف،

كالتقدـ ( Progressالترقي في حاؿ االنساف في الحياة نتيجة لمتطكر المعرفي كالعممي ) ،كالتحسف
 ،Bettermentكاشػػباع الحاجػػات ( Satisfactionالشػػعكر بالريػػا كاالرتيػػاح ،كاألمػػف عنػػد اشػػباع

الحاجػػات كالػػدكافع في ػبلن عػػف الفقػػر ( povertyأم فقػػر الػػدخؿ ،أك البلمسػػاكاة االقتصػػادية ،كفقػػر
التنمية االنسانية الذم يحد مف قدرات االنساف كالبمػداف عمػ االسػتخداـ األفيػؿ لمػكاردىـ االنسػانية

كالمادية عم حد سكاء( .ىشاـ سميماف)121: 2010 ،
كيعد مفيكـ جكدة الحياة عم درجة بالغة مف التعقيد ،فيك ييـ بيف جنباتو أبعادان عدة مثؿ :الحالة

الصػػحية ،كالقػػدرة عم ػ أداء األنشػػطة اليكميػػة ،كالعمػػؿ ،كامكانيػػة الحصػػكؿ عم ػ الفػػرص التركيحيػػة
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كالعبلقػ ػػات مػ ػػع اآلخ ػ ػريف ( ،) Carr,2004:38ككػ ػػذلؾ االنيمػ ػػاؾ الشخصػ ػػي ،كالتػ ػػرؼ ،كالخب ػ ػرات
الحسػػية الممتعػػة ،كاالمتيػػازات ،كالحصػػكؿ عم ػ الفػػرص التعميميػػة الجامعيػػة ،كالقػػدرة عم ػ االختيػػار،
كالمسئكلية االجتماعية ،كاالتصاؿ الفعاؿ ،كاألخذ كالعطاء ).(Seed & Lioyed, 1997
كيع ػػرؼ م ػػكرجيني كجيري ػػاني ج ػػكدة الحي ػػاة عمػ ػ أنيػ ػػا ري ػػا الف ػػرد أك ش ػػعكر الف ػػرد بالس ػػعادة فػػػي

المجاالت الحياتية التي تعتبر ميمة بالنسبة لو(Moorjani & Geryani, 2004: 66-70( .

كمػا عرفػت منظمػة الصػحة العالميػة ( )The World Organization, 1995مفيػكـ جػكدة الحيػاة
عم أنو " إدراؾ الفرد لمكانتػو االجتماعيػة فػي الحيػاة فػي سػياؽ الثقافػة ،كمنظكمػة القػيـ التػي ينتمػي
إلييا ،في عبلقاتو بثىدافو كتكقعاتو كاىتماماتو.
كعرفػػت عمػ أنيػػا " قيػػاس لقػػدرة الفػػرد عمػ األداء بػػدنيان ،كانفعاليػان ،كاجتماعيػان ،فػػي سػػياؽ بيئتػػو عنػػد

مستكل يتسؽ أك يتناغـ مع تكقعاتو الخاصة)Church, 2004: 15( .

مما سبؽ يتيح أف جكدة الحيػاة تعبػر عػف مػدل ادراؾ الفػرد أنػو يعػيش حيػاة جيػدة مػف كجيػة نظػره

خاليػػة مػػف أفكػػار كاالنفعػػاالت السػػمبية كااليػػطرابات كػػذلؾ جػػكدة الحيػػاة تختمػػؼ مػػف شػػخص لآلخػػر
كعند الشخص الكاحد مف يكـ كليمة كمف ساعة إل أخرل ،فالشخص ذك التفكير الجامد ىؿ يستمتع
بكجكده االنساني كيشعر بالريا كالسعادة كيستثمر كافة قدراتو كامكانيتو بما يتيح لو تحيؽ الذات أـ

جمكده الفكرم يككف عائقان في تحقيؽ جكدة حياتو.
الصعوبات التي تواجو تعريف جود الحياة:

كتشػػير األدبيػػات النفسػػية إل ػ صػػعكبة تعريػػؼ صػػياغة محػػدد لجػػكدة الحيػػاة ،فعم ػ الػػرغـ مػػف شػػيكع
استخدامو إال أنو يزاؿ غير كايح كيتسـ بالغمكص كتكمف أسباب الصعكبة إل األسباب اآلتية:

 -1حداثة المفيكـ عم مستكل التناكؿ العممي( .ىشاـ سميماف)121 :2010 ،

 -2أف مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة مػػف المفػػاىيـ المحي ػرة نظ ػ انر السػػتخدامو فػػي كثيػ وػر مػػف المكاقػػؼ المختمفػػة
كفركع العمـ المتعددة ،فيمكف أف يشير إل الصحة أك السعادة  ،أك إل تقدير الذات أك الصحة
النفسػػية أك الريػػا عػػف الحيػػاة ،لػػذا تختمػػؼ كجيػػات النظػػر كتتعػػدد حػػكؿ الطريقػػة التػػي يمكػػف أف
تقػػاس بيػػا ،كال يكجػػد اتفػػاؽ حػػكؿ مفيػػكـ كاحػػد محػػدد أك طريقػػة كاحػػدة محػػددة لقياسػػو ( .سػػامي

ىاشـ)126 :2002 ،

 -3إف المتخصصػػيف فػػي كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت العمميػػة المختمفػػة اعتبػػركا د ارسػػة ىػػذا المفيػػكـ

حك ػ انر عمػػييـ كعرفػػكه مػػف كجيػػة نظػػرىـ المتخصصػػة ،كلػػذا ظيػػرت كجيػػات نظػػر متعػػددة كغيػػر

متفقة عم تعريؼ محػدد لػو ،فاسػتخداـ المفيػكـ ال يػرتبط بمجػاؿ محػدد مػف مجػاالت الحيػاة ،أك
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بفػ ػػرع محػ ػػدد مػ ػػف فػ ػػركع العمػ ػػـ بػ ػػؿ أف المفيػ ػػكـ مػ ػػكزع بػ ػػيف البػ ػػاحثيف كالعممػ ػػاء عم ػ ػ اخػ ػػتبلؼ
تخصصاتيـ كاىتماماتيـ البحثيػة ،فقػد اسػتخدميا الػبعض لمعرفػة جػدكل بػرامج الخػدمات الطبيػة

كاالجتماعيػػة ،أك لمتعبيػػر عػػف الرقػػي كالتقػػدـ ،كاسػػتخدمو آخػػركف لتحديػػد ادراؾ الفػػرد لم ػدل قػػدرة

الخدمات المقدمة إليو عم اشباع حاجاتو األساسية ( .العارؼ باهلل الغندكر)177 :1999 ،

 -4عػػدـ كجػػكد معنػ صػريح ككايػػح لتحديػػد مصػػطمح جػػكدة الحيػػاة ،لتعػػدد اسػػتخدامو فيػػك يسػػتخدـ
أحيانػػا كمظمػػة لئلشػػارة إل ػ الشػػيء الجيػػد ،كأحيان ػان أخػػرل يسػػتخدـ تحػػت جكانػػب محػػددة ،بحيػػث
يسػػتخدـ ليشػػير إل ػ الجػػكدة العامػػة لمحيػػاة ،كلتقػػكيـ جكانػػب محػػددة مثػػؿ :الظػػركؼ المعيشػػية أك
فرص العمؿ المتاحة ،كجكدة الحياة في بعض السياقات لئلشارة إل جكدة المجتمػع ،كفػي أمثمػة

أخرل لئلشارة إل السعادة (( Veenhoven, 2000: 1

 -5أف مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة معنػ يكجػػد لػػدل كػػؿ فػػرد كبالتػػالي يختمػػؼ ىػػذا المعنػ مػػف فػػرد آلخػػر،
كي ػػزداد األم ػػر ص ػػعكبة بتع ػػدد المج ػػاالت العممي ػػة المس ػػتخدمة لي ػػذا المفي ػػكـ ألس ػػباب كألغػ ػراض
مختمفة ،كلذا يقاؿ إف لمفيكـ جكدة الحياة معاني مختمفة كتعاريؼ عديدة ،تتعدد بعدد المجػاالت
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المستخدمة لو)Bishop & Feist – Price, 2002( .

أنػػو ال تكجػػد نظريػػة محػػددة لجػػكدة الحيػػاة ينطمػػؽ منيػػا ىػػذا التعريػػؼ ،ممػػا جعػػؿ العديػػد مػػف

الدراسات التي تتناكؿ جكدة الحيػاة ،دكف تحديػد تعريػؼ إج ارئػي محػدد ليػا كاكتفػت بتحديػد المؤشػرات

الدالة عمييا ،كما اكتفت دراسات أخرل باعتبار المفيكـ مؤش انر لمفاىيـ أخرل مثؿ :الصحة النفسية.

((Crosby،Barry, &C.M.M, 1993: 43

 -7إف مفيكـ جكدة الحياة يتغير بتغيير الزمف ،كبتغيير حالة الفرد النفسية ،كالمرحمػة العمريػة التػي

يمر بيا ،فالسعادة مثبلن تحمػؿ معػاني متعػددة لمفػرد نفسػو فػي المكاقػؼ المختمفػة ،فػالمريض يػرل

السػعادة فػي الصػحة ،كالفقيػر يػرل السػعادة فػي المػاؿ ،كىكػذا تتغيػر المفػاىيـ مػع تغيػر الظػػركؼ
المحيطة بالفرد( McCabe ،Cummins & M.P,R.A ,1994:372 ( .

 -8إف مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة تحػػدده بعػػض المتغيػرات الثقافيػػة  ،ممػػا يجعػػؿ ىنػػاؾ فركقػان فػػي التعريػػؼ
بيف الثقافات المختمفة  ،حيث يشير ليتماف ( )Leitman ،1999 :169 -181إل أف تعريؼ

ى ػػذا المفي ػػكـ ميم ػػة ص ػػعبة ،حي ػػث أن ػػو يتح ػػدد إلػ ػ م ػػدل كبي ػػر ب ػػالمتغيرات الثقافي ػػة ،ل ػػذلؾ ف ػػإلف

المجتمعات المختمفة تعرؼ جػكدة الحيػاة بطػرؽ مختمفػة ،كال يكجػد تعريػؼ نمػكذجي كمتفػؽ عميػو
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في جميع الثقافات كلدل جميع الباحثيف.

إف المفيػػكـ ال يقتصػػر عمػ الجانػػب المريػػي فقػػط ،كلكنػػو يمتػػد إلػ الجكانػػب اإليجابيػػة فقػػد

اعتبػرت بعػػض الد ارسػػات " جػػكدة الحيػاة " نتاجػان لمصػػحة النفسػػية ،كأكػدت عمػ أىميػػة تحسػػيف جػػكدة
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الحيػػاة كيػػدؼ كايػػح لبػرامج الصػػحة النفسػػية ،كأحػػد المحكمػات اليامػػة لمحكػػـ عمػ مػػدل نجػػاح ىػػذه

البػ ػرامج كاعتم ػػدت بع ػػض التعريف ػػات عمػ ػ ى ػػذا االتج ػػاه كاعتب ػػرت تعري ػػؼ منظم ػػة الص ػػحة العالمي ػػة
 W H Oلمصحة النفسية بثنيا " ليسػت مجػرد الخمػك مػف المػرض ،كلكنيػا حالػة أكثػر إيجابيػة ،تبػدك
في الصبلحية الجسمية كاالنفعالية كاالجتماعية " أساسان لتفسير جكدة الحياة.
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استعمالو العامي الشائع في الحياة اليكمية العامة كالذم يركز عم الجكانب االيجابيػة عنػد

التعبير عف نكعية الحياة الفرد ). (Litwin, 1999: 211-214

كعمػ الػرغـ مػف ىػذه الصػػعكبات فػي الكصػكؿ إلػ تعريػؼ كاحػػد محػدد ،كيحػكز عمػ اتفػاؽ الجميػػع
لجكدة الحياة ،فإلف ىناؾ محاكالت عديدة تحمؿ كجيػات نظػر كاىتمػاـ مػف قػدمكا ىػذه التعريفػات إلػ

كجػػكد تػراث عممػػي كبيػػر فػػي مجػػاؿ تعريػػؼ ىػػذا المفيػػكـ ،فػػالبعض يػػرل أمثػػاؿ أنػػديمماف كآخػػركف أف

جكدة الحياة ليا مجمكعة مف المصطمحات المتشابية المتداخمة كىي :السعادة ،كالريػا عػف الحيػاة،

كالحياة المطمئنة ،كالريا الشخص) An ،delman, R, etal, 1999: 106 ( .

كت ػػرل الباحث ػػة أف ىن ػػاؾ كجي ػػات نظ ػػر مختمف ػػة ح ػػكؿ تعري ػػؼ ج ػػكدة الحي ػػاة ،حي ػػث أف اختبلف ػػات

تعريفػػات جػػكدة الحيػػاة إنػػو لمػػف الشػػيء الطبيعػػي ،فكػػؿ فػػرد يػػرل جػػكدة الحيػػاة حسػػب نظرتػػو الخاصػػة

فينػا يكجػػد فػركؽ فرديػػة بػيف األفػراد ،فػالفقير يػػرل جػػكدة حياتػو فػػي غنػاه ،كالمػريض فػي صػػحتو فمػػف

الطبيعي أف يككف ىناؾ اختبلفات.
تعريفات جودة الحياة:
أوالً :التعريفات المغوية:

ِّد
كجكدة يجي ه
يج ي
كد ىج ٍكىدةن ي
كممة جكدة :أصميا مف فعؿ جاد ،جاد ي
حسف ،أك متقف (المعجـ العربي األساس) 277 :
جيد،
جكدةه :مصدر جاد كتعني ه
ه
كما يعرفيا معيد اإلدارة " :بالتمييز في تقديـ الخدمات المطكبة منو بفاعمية بحيػث تكػكف خاليػة مػف

األخطاء ،كالعيكب ،كالشكائب ،كبثقؿ تكمفػة ،كترقػ لمسػتكل تكقعػات ،كرغبػات المسػتفيديف ،كتحقيػؽ
ريػػاىـ التػػاـ حاي ػ انر كمسػػتقببلن كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التحسػػيف كالتطػػكير المسػػتمر ،كااللت ػزاـ بمتطمبػػات

كمع ػػايير األداء ،كأداء العم ػػؿ الص ػػحيح بش ػػكؿ س ػػميـ م ػػف المػ ػرة األكلػ ػ كك ػػؿ المػ ػرات( .عب ػػدالعزيز

المطكع.)424 – 423 :1999 ،

فالجكدة طبقان البف منظكر ،نقيض الردمء ،كجاد بالشيء جكدة ،كجكدة أم صار جيدان.
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اصطالحاً:
يعػد تعريػػؼ جػكدة الحيػػاة مػف المفػػاىيـ الصػعبة لمػػا تحممػو مػػف جكانػب متعػػددة كمتفاعمػة مػػع بعيػػيا

البعض ،غير أنو بمراجعة التراث في ىذا المجاؿ تبيف أف ىناؾ العديد مػف التعريفػات المختمفػة ليػذا
المفيػػكـ كالتػػي يمكػػف اعتبارىػػا شػػاممة عمػ حػػد كبيػػر لمجكانػػب االجتماعيػػة كالنفسػػية بػػؿ الصػػحية فػػي
بعػض األحيػػاف .حيػػث تعػػرؼ منظمػػة الصػػحة العالميػة ) )WHOجػػكدة الحيػػاة عمػ أنيػػا قػػدرة الفػػرد
عم االستمتاع باإلمكانيات المتاحة لديو في الحياة كشعكره باألمف كالريا كالسعادة كالرفاىيػة حتػ

كل ػػك ك ػػاف لدي ػػو م ػػا يع ػػكؽ ذل ػػؾ كىػ ػك يرك ػػز عمػ ػ جمي ػػع األفػ ػراد بم ػػا ف ػػييـ األفػ ػراد ذكل االحتياج ػػات

الخاصة.

كيرل جكد بثف جكدة الحياة ىي نتائج لتفاعبلت فريدة بيف الفػرد كالمكاقػؼ الحياتيػة الخاصػة كعرفيػا
بثنيا درجة استمتاع الفرد بإلمكانياتو اليامة في حياتو أك بصكرة أخػرل إلػ أم حػد يػرل الفػرد حياتػو

جيػػدة كييػػيؼ "جػػكد" أف الػػبعض يػػرلً أف جػػكدة الحيػػاة مفيػػكـ يعكػػس مكاقػػؼ الحيػػاة المرغكبػػة لػػدل
الفرد في ثبلث مجاالت رئيسية لمحياة ىي :الحياة األسرية ،كالمجتمعية كالمينية ،أك العمؿ ،الصحة
كيعتمػػد ىػػذا الحكػػـ عم ػ اإلدراؾ الػػذاتي لمفػػرد مكاقػػؼ الحيػػاة المكيػػكعية ،كادراؾ اآلخ ػريف الميم ػيف

لمفرد( .سامي ىاشـ )128-127: 2008،
كيعرفيػػا حبيػػب( )2006أنيػػا درجػػة احسػػاس الفػػرد بالتحسػػف المسػػتمر لجكانػػب شخصػػية فػػي النػكاحي
النفسػػية ،كالمعرفيػػة ،كاإلبداعيػػة ،كالثقافيػػة ،كالريايػػية ،كالشخصػػية ،كالجسػػمية كالتنسػػيؽ بينيمػػا مػػع

تييئػػة المنػػاخ الم ازجػػي ،كاالنفعػػالي المناسػػبيف لمعمػػؿ ،كاإلنجػػاز كالػػتعمـ المتصػػؿ بالعػػادات كالميػػارات
كاالتجاىات ككذلؾ تعمـ حؿ المشكبلت ،كأساليب التكافؽ كالتكيؼ ،كتبنػ منظػكر التحسػف المسػتمر

لؤلداء كثسمكب حياة ،كتمبية الفرد الحتياجاتو كرغباتو بالقدر المتػكازف ،كاسػتم اررية فػي تكليػد األفكػار

كاالىتم ػػاـ باإلب ػػداع كاالبتك ػػار كال ػػتعمـ التع ػػاكني بم ػػا ينمػ ػ ميا ارت ػػو النفس ػػية كاالجتماعي ػػة ( ،ىش ػػاـ

سميماف)123 :2010 ،

فركـ عرفيا بثنيا :إحساس ينشث مف الحيػاة المنتجػة كتنحصػر فػي إحسػاس اإلنسػاف لمكاقػع المممػكس

كفي اكتشػاؼ نفسػو كاتحػاده بغيػره مػع احتفاظػو بخصػائص شخصػية فػي آف كاحػد ،كىػي حالػة تػنجـ

عف ارتباط المرء بالعالـ ارتباطان منتجان( .نادية حسف)7 :2008 ،
كيرل فرانؾ  frankبثنيا إدراؾ الفرد لمعديد مف الخبػرات ،كبػالمفيكـ الكاسػع شػعكر الفػرد بالريػا مػع
كجكد اليركريات في الحياة مثؿ :الغداء كالمسكف كما يصاحب ىذا اإلحساس مف شػعكر باإلنجػاز

كالسعادة ،ك جكدة الحياة بالمفيكـ الييؽ خمك الجسـ مف العاىات الجسمية ))frank, 2000: 24
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كعرؼ ككليتر  coulterجكدة الحياة " اإلحساس الشخص باإلشباع مف الحيػاة كالتػي ىػي أكثػر مػف

فقط سركر أك شعكر بالسعادة رغـ أنيا أقؿ مف معن أك انجاز ))Coulter, 1990: 127

كعرفي ػ ػػا " Raphealالدرج ػ ػػة الت ػ ػػي م ػ ػػف خبللي ػ ػػا يتمت ػ ػػع الش ػ ػػخص باإلمكاني ػ ػػات الميم ػ ػػة بحيات ػ ػػو "
))Rapheal and others, 1996: 67

كعرؼ ركبيف ( )Rubinجكدة الحياة " بثنيا الدمج كالتكامؿ بيف عدة اتجاىات لدل الفرد مف ناحيػة
الصػػحة الجسػػمية كالنفسػػية كالحيػػاة االجتماعيػػة ،متيػػمنة كػػؿ مػػف المككنػػات اإلد اركيػػة كالػػذم يشػػمؿ

الريػا ( ،)satisfactionكالمككنػات العاطفيػة كالتػي تشػمؿ السػعادةRubin, ( " )happiness( "،
)2000: 19
كيشػػير حس ػػف مصػػطف ( )2005إلػ ػ ج ػػكدة الحيػػاة "عمػ ػ أنيػػا مفي ػػكـ يس ػػتخدـ لمتعبيػػر ع ػػف رق ػػي
مسػػتكل الخػػدمات الماديػػة كاالجتماعيػػة التػػي تقػػدـ ألف ػراد المجتمػػع" ،أك أف جػػكدة الحيػػاة " تعبػػر عػػف

نػزكع نمػػط الحيػػاة التػػي تتميػػز بػػالترؼ ،ىػػذا الػنمط مػػف الحيػػاة الػػذم ال يسػػتطيع تحقيقػػو سػػكل مجتمػػع

الكفرة ( .بشرم ارنكط)331: 2008 ،

ككذلؾ عرؼ شالكؾ  )2000( Schalockجكدة الحياة بثنيا " مفيكـ يعكس الظركؼ التي يتمناىا

الفػػرد أك يرغبيػػا فػػي حياتػػو ،كالتػػي ت ػرتبط بثمانيػػة أبعػػاد لحياتػػو ىػػي :السػػعادة االنفعاليػػة ،العبلقػػات

الشخصية ،السعادة المادية ،النمك الشخصي ،السعادة الجسمية ،تكجو الذات ،كاليماف االجتماعي،

الحقكؽ االجتماعية)Schalock, 2000: 121( .
أما تعريؼ جكف ألكسندر Jon Alexnderفيك يقصد بنكعية الحياة التجاكز عف تكفير يركريات
الحياة فيجب أف تكفر أساليب الراحة ،أم يجب أف تتجاكز عػف الحاجػات اليػركرية إلػ الحاجػات
الكمالية التي تشعر اإلنساف بالبيجة كالسعادة في الحياة ( .حناف سميماف)46 :2009 ،

كيذكر فريش كآخركف  Frischأف تعريفات جكدة الحياة في بعػض كالد ارسػات السػابقة تشػير إلػ أف
جكدة الحياة مرادفة لمدرجة أك المستكل ،كأف جػكدة الحيػاة بكجػو عػاـ تشػير إلػ الحيػاة النفسػية حتػ

عم الرغـ مف تيميف الظركؼ البيئية في بعض التعريفات ،كبالتالي فإلف ىذا المفيكـ المركػب يػتـ

تقييمو بثبلث طرؽ ىي:

 -1مف خبلؿ التقدير الذاتي لمريا عف الحياة بكجو عاـ " السعادة أك االستمتاع"

 -2التقدير الذاتي لمريا في مجاالت أك جكانب معينة " العمؿ ،الصحة ،العبلقات مع اآلخريف"
 -3البيانات الديمكجرافيا بالنسبة لجكدة الحياة " المؤشرات االجتماعية ،المكارد ،العكائؽ "

(الشرافي)60 :2012 ،
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في المؤتمر السنكم السادس لقسـ عمـ النفس في جامعة طنطا مصػر كميػة اآلداب  26 -28ابريػؿ

 2009طرحت أبعاد جكدة كىي :
-1
-2

البعد النفسي :كيتيمف الريا عف الحياة – السعادة – تحقيؽ الذات الكفاءة الذاتية.

البعد االجتماعي االقتصادم :السعادة األسرية بالنسبة لؤلبنػاء كالػزكج الزكجػة كتحقيػؽ حيػاة

أسرية صحية.

-3

البع ػػد الص ػػحي كال ػػكظيفي الجس ػػمية :أم االس ػػتقبلؿ الجس ػػمي كالص ػػحة الجس ػػمية كالجنس ػػية

كالرعاية الصحية.

كمف خبلؿ التعريفات المتعددة ليذا المفيكـ يمكف تميز ثبلث أبعاد لجكدة الحياة:
-1

جكدة الحياة المكيكعية :كتنتمي ىذه الفئة الجكانب االجتماعية لحياة األفراد

-3

جكدة الحياة الكجكدية ،كتمثؿ الحد المثالي إلشباع حاجػات الفػرد كاسػتطاعتو العػيش بتكافػؽ

-2

جكدة الحياة الذاتية :كيقصد بيا مدل الريا الشخصي بالحياة كشعكر الفرد بجكدة الحياة

ركحي كنفسي مع ذاتو كمع مجتمعو( .حسف عبد المعط )20 :2005 ،

كفي يكء اإلطار النظرم السابؽ كبعد إطبلع الباحثة عم الدراسات السابقة تكصمت الباحثة إل

أف ىناؾ ( )6أبعاد لمجكدة الحياة كىذه األبعاد ىي:

 -1جكدة الصحة العامة كالجسمية :كيتمثؿ ىذا البعد في الجكانب الصػحية كالفسػيكلكجية لمفػرد مػف
حيػػث الطعػػاـ ،النػػكـ ،الطاقػػة ،كالنشػػاط كممارسػػة الريايػػة ،كالشػػعكر بػػاأللـ ،أم القيػػاـ بكظػػائؼ
الجسـ كالريا عف الصحة بشكؿ عاـ .

 -2جػػكدة الحيػػاة النفسػػية :كيتمثػػؿ ىػػذا البعػػد فػػي الجكانػػب النفسػػية التػػي تتعمػػؽ بشػػعكر الفػػرد بثقتػػو
بنفسو ،كالشعكر باألمؿ ،السعادة  ،كالريا عف النفس التحكـ بيا.

 -3ج ػػكدة الحي ػػاة االجتماعي ػػة كيتمث ػػؿ ىػ ػذا البع ػػد ف ػػي الجكان ػػب االجتماعي ػػة المتعمق ػػة بعبلق ػػة الف ػػرد
ب ػػاآلخريف ،أم عبلقت ػػو الشخص ػػية ،كاقام ػػة العبلق ػػات م ػػع اآلخػ ػريف كالتكاص ػػؿ معي ػػـ كاحتػ ػراميـ
كتقديرىـ كاالنتماء ليـ.

 -4جكدة الحياة األسػرية كيتمثػؿ ىػذا البعػد فػي الجكانػب األسػرية مػف ناحيػة عبلقػة الفػرد مػع كالديػو
كمع باقي أفراد األسرة .

 -5جكدة إدارة الكقت كيتمثؿ ىذا البعد في مدل استفادة كادارة الفرد ألكقات فراغو .
 -6جػػكدة الحيػػاة التعميميػػة كيتمثػػؿ ىػػذا البعػػد فػػي الحيػػاة الجامعيػػة مػػف ناحيػػة التخصػػص الد ارسػػي
كالجك الدراسي ،كاألنشطة الطبلبية في البيئة الجامعية.
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خ٘دح
اىظحخ اىؼبٍخ
خ٘دح اىحٞبح
االخزَبػٞخ
خ٘دح
اىحٞبح األسشٝخ

مبادئ جىدة الحياة

خ٘دح
اىحٞبح اىزؼيَٞٞخ
خ٘دح
اىحٞبح اىْفسٞخ
خ٘دح
اىحٞبح األسشٝخ
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أبعاد جودة الحياة :
يقرر ككمينز كماؾ كيب ( )Cummins& MC cabe, M.p, R.A,1994أف مفيكـ جكدة الحياة
مف المفاىيـ المتعػددة األبعػاد كأف جميػع المقػاييس التػي أعػدت فػي ىػذا المجػاؿ تثخػذ بيػذا االتجػاه،
كيييؼ أف أم مقياس لجكدة الحياة ،يجب أف يتيمف المؤشرات المكيكعية

) ، (objective indicatorsكالمؤش ػرات الذاتيػػة  ،(subjective indicators).كتتقسػػـ عم ػ

فرعيف :األكؿ األىمية ،كالثاني الريا( .ىاشـ)130 :2001 ،

حيػػػث أشػ ػػار مػ ػػاؾ كػ ػػاب ( )Mac-cab ,1994: 265إل ػ ػ أف ج ػػكدة الحيػػػاة تعتمػ ػػد عم ػ ػ بعػ ػػديف
أساسييف ىما :البعد الذاتي كالبعد المكيكعي.

حيػث يػرل مػا لػدكف كبػارجر ) )Muldoon& Bargerأف الجانػب المكيػكعي :قيػاس مػدل قػدرة
الفرد عم إنجاز بعض المياـ أك األنشطة.

أما الجانب الذاتي :فيتيمف ادراؾ الفرد لآلثار ،كالتي تتركيا حالتو الصحية عم حالتو الجسمية
حيث حدد جكد (  ) Goode,1994:65أربعة أبعاد أساسية لجكدة الحياة ىي:
-1حاجات الفرد.

-2التكقعات بثف ىذه الحاجات خاصة بالمجتمع الذم يعيش فيو.

-3المصػػادر المتاحػػة إلشػػباع ىػػذ الحاجػػات بصػػكرة مقبكلػػة اجتماعيػان ،كالنسػػيج المػرتبط بإلشػػباع ىػػذه

الحاجات.

كفي مكسكعة عمـ النفس أف جكدة الحياة مفيكـ ذك أبعاد عديدة لخصيا في سبعة محاكر مجمكعيا

تمثؿ جكدة الحياة:

 -1التكازف االنفعالي :حيث يتمثؿ في يبط االنفعػاالت اإليجابيػة ،كاالنفعػاالت السػمبية ،كػالحزف
كالكآبة كالقمؽ كاليغكط النفسية.

 -2الحالة الصحية لمجسـ.

 -3االستقرار الميني حيث يمثؿ الريا عف العمؿ ،أك الدراسة.

 -4االستقرار األسرل كتكاصؿ العبلقات االجتماعية خارج نطاؽ العائمة.
 -5االستقرار االقتصادم كىك ما يرتبط بدخؿ الفرد الذم يعينو عم مكاجية الحياة.
 -6التكاؤـ الجنس.

 -7الريا عف المظير كالشكؿ العاـ ( .) Peterman،odom & ،Webster ,1999:9
كتشػير منظمػػة الصػػحة العالميػػة ) ،)WHOإلػ أف مفيػػكـ جػكدة الحيػػاة يتكػػكف مػػف عػػدة أبعػػاد مثػػؿ:

الحال ػػة النفس ػػية ،الحال ػػة االنفعالي ػػة  ،كالري ػػا ع ػػف الحي ػػاة ،كالمتعق ػػدات الديني ػػة  ،كالتفاع ػػؿ األس ػػرم،
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كالتعمػػيـ  ،كال ػػدخؿ الم ػػادم ،ى ػػذا كتتك ػػكف ج ػػكدة الحيػػاة م ػػف خ ػػبلؿ اإلدراؾ ال ػػذاتي لمف ػػرد ع ػػف حالت ػػو
العقمية ،كصحتو الجسمية ،كقدراتو الكظيفية ،كمدل فيمو لؤلعػراض التػي تعتريػو ( محمػد الينػداكم،

)40 :2011
كترل ركزف ( )Rosen,1995أف جكدة الحياة تتيمف أربعة أبعػاد أساسػية تيػمنيا المقيػاس الػذم

أعدتو ليذا الغرض ىي:

 -1اليغط النفسي المدرؾ.
 -2العاطفة.

 -3الكحدة النفسية.
 -4الريا.

كيقدـ فيمس كبيػرل ( )felace& Perry ,1995:58نمكذجػان لجػكدة الحيػاة تتكامػؿ فيػو المؤشػرات

المكيكعية كالذاتية لممدل الكاسع لمجاالت الحياة ،كالقيـ الفردية كيتيمف ىذا النمكذج خمسة أبعاد
أساسػية كىػػي :الصػبلحية الجسػػمية كالرفاىيػة الماديػػة ،كالرفاىيػة االجتماعيػػة ،كالصػبلحية االنفعاليػػة،

كالنمك كالنشاط.
كيرل ىجيرتػي كآخػركف(  (Hagertyأنػو حتػ كاف تػـ تقسػيـ جػكدة الحيػاة إلػ أبعػاد فإلنػو ينبغػي أف
تعكس ىذه األبعاد المركب أك الصكرة الكمية لجكدة الحياة.(Hagerty ،etal ،M. ،2001:7) .

تعقيب:
 .1حيث ترم الباحثة أف ىناؾ اتفاؽ بيف عدد كبير مف الباحثيف كمنيـ فيمس
حسف مصطف

مالدكف ،كرجار ماؾ كاب ،عم

كبرل ،كركزف

كجكد نكعيف مف المؤشرات المكيكعية

كالذاتية.

 .2كترل الباحثة أف ىناؾ اختبلؼ بيف الدراسات عم االتجاىات األساسية في مجاؿ جكدة الحياة
لممؤشرات الذاتية كالتي تخص الفرد أـ المؤشرات المكيكعية التي تخص المجتمع.

فمنيـ مف يرل أنو يجب أف يككف االعتماد أكثر بالمؤشرات الذاتية كمنيـ ليتمػاف  leitmanحيػث

يرل أف المؤشرات تميؿ إل الذاتية ألف الجكدة يتـ تعريفيا طبقان لمفرد كالخبرة كالقيـ الثقافية.

كما أكدت ( أرفكف  )1997عم أف قياس جكدة الحياة يجب أف تككف مف كجية نظر الفرد ،كليس

مف كجية نظر اآلخريف حت كاف كانكا مف المقربيف كتثير تساؤالن ىامان (حياة مف ىي) فيناؾ العديد
مػػف الد ارسػػات التػػي ركػػزت عمػ أىميػػة الجكانػػب الذاتيػػة فػػي قيػػاس جػػكدة الحيػػاة ،كىنػػاؾ مػػف رأل أنػػو
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يجب االىتماـ بالمؤشرات المكيكعية مثؿ :الدخؿ كعدد األصدقاء .كلكف ىذه الدراسات كانت نادرة

جدان كىناؾ بعض الدراسات التي أىممتيا.

كيشير ككمينز ،كماؾ كيب أف المؤشرات المكيكعية كالذاتية تػرتبط ارتباطػان قكيػان بجػكدة الحيػاة كمػا

أكدت لكتني كأخركف أف المؤشرات المكيكعية كالمؤشرات الذاتية تمثؿ متغي انر متصبلن.

كتتبنا الباحثة تمؾ الفكػرة فيػي تؤيػد كػكمينر كلػكتيف فيجػب االىتمػاـ أك االعتمػاد بكػؿ مػف المؤشػرات
المكيكعية كالذاتية فيك مكمبلف لبعييا البعض كال يمكف إنكار أىميتيـ لذلؾ يجب االىتماـ بتمؾ

المؤشرات فثفيؿ طريقة لمكصكؿ إل حكـ الفرد كتقيميو االىتماـ بجكدة الحياة عمكمان.

بينمػػا ينظػػر كػػي بػػك ،كآخػػركف جػػكدة الحيػػاة مػػف خػػبلؿ بركفيػػؿ لمسػػعادة يتيػػمف سػػبعة أبعػػاد ىػػي:

الناحيػػة الجسػػمية ،كالصػػحية النفسػػية ،كاالسػػتقبللية ،كالػػدخؿ المػػادم ،كالريػػا عػػف الحيػػاة ،كالناحيػػة
البيئية ،العبلقات االجتماعية.

كيذكر ( )widar ,2003أف ىناؾ إجماعان عم كجكد أربعة أبعاد أساسية لجكدة الحياة ىي:

-البعد الجسمي :كىك خاص باألمراض المتصمة باألعراض.

-البعد الكظيفي :كىك خاص بالرعاية الطبية ،كمستكل النشاط الجسمي.

-البعد االجتماعي :كىك خاص باالتصاؿ كالتفاعؿ الجتماعي مع المحيطيف.

البعػد النفسػي :كىػك خػاص بالكظػائؼ المعرفيػػة كالحالػة االنفعاليػة ،كاالدراؾ العػاـ لمصػحة النفسػػية،كالريا عف الحياة كالسعادة ( .محمد الينداكم.)4:2011 ،
مكونات جودة الحياة:
أمػا كيػت كىيػؿ  keith Healفقػد تكصػبل فػي د ارسػتيما لتحديػد مفػاىيـ جػكدة الحيػاة عبػر الثقافػات
المختمفة إل ( )10مككنات لجكدة الحياة كىي:
 -1الحقكؽ Rights

 -2العبلقات Relations
 -3الريا satisfaction

 -4البيئة Environment
 -5األمف االقتصادم Economic control
 -6االحتكاء االجتماعي social inclusion
 -7اليبط الفردم Individual control
 -8الخصكصية Privacy
 -9الصحة Health

83

-10النيج كالنمك Growth & development
كىي تتكزع إل ثبلث أبعاد رئيسية ىي:
 -1القيـ values

 -2الفعالية potency

 -3النشاط ) Keith ،K. D& Heal،L.W. 1996 ( Activity
النظريات المستخدمة في وصف جوة الحياة:
إف تعريفػػات جػػكدة الحيػػاة تباينػػت بتبػػايف األطػػر النظريػػة التػػي طرحػػت حػػكؿ ىػػذا المفيػػكـ ،كسػػكؼ

تعػػرض الباحثػػة فػػي ىػػذا الجػػزء أبػػرز أربعػػة اتجاىػػات رئيسػػية فػػي تعريػػؼ جػػكدة الحيػػاة عم ػ النحػػك
التالي :االتجاه الفمسفي  -االتجاه االجتماعي  -االتجاه الطبي – االتجاه اىْفس. ٜ
أوالً :االتجاه الفمسفي:
تن ػػاكؿ الفبلس ػػفة مفي ػػكـ ج ػػكة الحي ػػاة بكص ػػفة دافعػ ػان أساس ػػيان لمس ػػمكؾ اإلنس ػػاني ،ف ػػإلف جمي ػػع الفبلس ػػفة

اإلغريػػؽ قػػدمكا أفكػػا انر تتفػػؽ حػػكؿ معنػ ىػػذا المفيػػكـ عمػ أنػػو يػػثتي مػػف خػػبلؿ كجػػكده مػػع أشػػخاص

آخريف أك نقيض ذلؾ كىك العزلة كالتفكير الفردم المنعزؿ ،كأشار أرسطك بثف عمػ الفػرد أف يتحمػ

بالفيػػائؿ حتػ يصػػؿ بحياتػػو إلػ السػػعادة كيشػػعر بجكدتيػػا .كيػػرل أف لئلنسػػاف مجمكعػػة كبيػرة مػػف

القػػدرات يسػػتعمميا لمكصػػكؿ إل ػ غايتػػو فػػي الحيػػاة ،أمػػا الفبلسػػفة العػػرب كالمسػػمميف أشػػاركا إل ػ أف
جكدة الحياة ىي السعادة األريية التي ترتبط بالماؿ كالحيػاة لمكصػكؿ باإلنسػاف إلػ غاياتػو كممذاتػو

التي اعتبرىا الفارابي ممذات زائمة.

كأشار ابف سينا إل أف جكدة الحياة تػثتي مػف خػبلؿ قػدرات الفػرد كتػدبره ألمػكره العائميػة ،إذ يػرل أف
سياسة النفس أصعب عم الفرد مف أم سياسة فيك يقكؿ (إذا ما نجح الرجؿ في سياسػة نفسػو فإلنػو

يستطيع أف يؤسس مدينة بثكمميا)( .نادية حسف)9 :2008 ،
ثانياً :االتجاه االجتماعي:

يع ػػرؼ أص ػػحاب االتج ػػاه االجتم ػػاعي "ج ػػكدة الحي ػػاة " م ػػف منظ ػػكر يرك ػػز عمػ ػ األسػ ػرة كالمجتم ػػع
كعبلق ػػات األفػ ػراد كالمتطمب ػػات الحي ػػارية ،كالس ػػكاف ،كال ػػدخؿ  ،كالس ػػكف  ،كالمتغيػ ػرات االجتماعي ػػة

األخرل( .سامي ىاشـ.)127 :2001 ،
كيػػرل فريػػد ريكػػكر كشػػفاردز( )frederico schwarlz 1983أف عممػػاء االجتمػػاع عنػػد اىتمػػاميـ
بد ارسػ ػػة جػ ػػكدة الحيػ ػػاة يركػ ػػزكف عم ػ ػ المؤش ػ ػرات المكيػ ػػكعية فػ ػػي الحيػ ػػاة مثػ ػػؿ :معػ ػػدالت المكاليػ ػػد،
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كمعػدالت الكفيػات ،كمعػػدؿ يػحايا األمػراض المختمفػػة كنكعيػة المسػكف كالمسػػتكيات التعميميػة ألفػراد

المجتمػػع ايػػافة إل ػ مسػػتكل الػػدخؿ ...إل ػ  ،كىػػذه المؤش ػرات تختمػػؼ مػػف مجتمػػع إل ػ آخػػر ،كمػػا
تختمؼ مف جماعة إل أخرل داخؿ المجتمع الكاحد ( العارؼ باهلل الغندكر .)24 - 18: 1999،
ثالثاً :االتجاه الطبي:
لقػػد بػػدأ االىتمػػاـ بمفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة فػػي المجػػاؿ الطبػػي حيػػث الحػػظ األطبػػاء العبلقػػة بػػيف الحالػػة
الصػػحية لمف ػػرد كجػػكدة الحي ػػاة مػػف خ ػػبلؿ معػػايير الج ػػكدة فػػي الرعاي ػػة الصػػحية ك ي ػػركرة االىتم ػػاـ

بقيايا الحياة لدل المري حيث يدرؾ المريض جكدة الحياة مػف خػبلؿ معػايير الجػكدة فػي رعايػة
الحياة بصكرة تختمؼ عف األسكياء كالعمؿ عم تنميػة شػبكة العبلقػات االجتماعيػة لػدييـ مػف خػبلؿ
تدخبلت كاستراتيجيات فعالة ،كييدؼ ىذا االتجاه إل تحسػيف نكعيػة حيػاة األفػراد الػذيف يعػانكف مػف

أمػراض مختمفػػة (جسػػمية ،نفسػػية أك عقميػػة) ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ البػرامج اإلرشػػادية كالعبلجيػػة( .ىشػػاـ
عبد اهلل )146 :2008،
رابعاً  :االتجاه النفسي:
بينم ػػا يرك ػػز االتج ػػاه النفس ػػي عمػ ػ إدراؾ الف ػػرد كمح ػػدد أساس ػػي لممفي ػػكـ كعبلق ػػة المفي ػػكـ بالمف ػػاىيـ

النفسية األخرل  ،كأىميػا القػيـ كالحاجػات النفسػية كاشػباعيا  ،كتحقيػؽ الػذات كمسػتكل الطمػكح لػدل

األف ػراد  ،كبالتػػالي فالعنصػػر األساسػػي لجػػكدة الحيػػاة يتيػػح فػػي العبلقػػة االنفعاليػػة القكيػػة بػػيف الفػػرد
كبيئت ػػو  ،ى ػػذه العبلق ػػة الت ػػي تتكس ػػطيا مش ػػاعر كأحاس ػػيس الف ػػرد كمدركات ػػو  ،ف ػػاإلدراؾ كمع ػػو بقي ػػة

المؤشرات النفسية تمثؿ المخرجات التي تظير مف خبلليا نكعية حياة الفرد.

كما ينظر إل مفيكـ جكدة الحياة كفقا لممنظكر النفسي عم أنو " البناء الكمي الشػامؿ الػذم يتكػكف
مف المتغيرات المتنكعة التي تيدؼ إل إشباع الحاجات األساسية لؤلفراد الػذيف يعيشػكف فػي نطػاؽ
ىذه الحياة  ،بحيث يمكف قياس ىذا اإلشباع بمؤشرات مكيكعية كمؤشرات ذاتية " .كيرل الػبعض

كمكػكف أساسػي لجػكدة الحيػاة  .كذلػؾ كفقػا لمبػدأ إشػباع
أف جكىر الحياة يكمػف فػي إشػباع الحاجػات ي
الحاجػػات فػػي نظريػػة (أب ارىػػاـ ماسػػمك )  ،كالػػذل صػػنؼ الحاجػػات ال ػ خمسػػة مسػػتكيات  :الحاجػػات
الفسيكلكجية  -الحاجة لؤلمف  -الحاجة لبلنتماء  -الحاجة لتقدير الذات  -الحاجة لتحقيؽ الذات.
ككممػػا انتقػػؿ اإلنسػػاف إلػػي مرحمػػة جديػػدة م ػػف النمػػك فريػػت عميػػو متطمبػػات كحاجػػات جديػػدة لي ػػذه

المرحمػػة تمػػح عمػػي اإلشػػباع  ،ممػػا يجعػػؿ الفػػرد يشػػعر بيػػركرة مكاجيػػة متطمبػػات الحيػػاة فػػي المرحمػػة
الجديدة فيظير الريػا " فػي حالػة االشػباع " أك عػدـ الريػا" فػي حالػة عػدـ اإلشػباع " نتيجػة لتػكافر

مستكل مناسب مف جكدة الحياة.
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كمف ىنا نستطيع أف نقكؿ أف جكدة الحياة تتيمف االستمتاع بالظركؼ المادية فػي البيئػة الخارجيػة

كاإلحساس بحسػف الحػاؿ  ،كاشػباع الحاجػات  ،كالريػا عػف الحيػاة  ،كادراؾ الفػرد لقػكل كمتيػمنات
حياتػػو كشػػعكره بمعنػ الحيػػاة  ،إلػػي جانػػب الصػػحة الجسػػمية االيجابيػػة  ،كاحساسػػو بمعنػ السػػعادة
كصكالن إلي العيش حياة متناغمة متكافقة مع جكىر اإلنساف كالقيـ السائدة في المجتمع.

كفي جكدة الحياة يتطمب االستمتاع باألشياء بشػكؿ تراكمػي أف يفيػـ اإلنسػاف ذاتػو كقد ارتػو  ،كيحقػؽ
اىتماماتػػو كطمكحاتػػو فػػي تفاعػػؿ كانيمػػاؾ يمكنػػو مػػف التغمػػب عم ػ مشػػكبلت الحيػػاة كتحديػػد معن ػ

كىدؼ يسع دكمان لبمكغو كال يث يؿ جيػدان فػي االنػدفاع التػاـ باتجػاه تحقيقػو( .مػازف الشػرافي:2012 ،
)72
كيفية الوصول إلى جودة الحياة :
أوالً :تحقيق الفرد لذاتو وتقديرىا:
حيػػػث عػ ػػرؼ زى ػ ػراف مفيػػػكـ الػػػذات عم ػ ػ أنػػػو تكػ ػػكيف معرفػ ػػي م ػػنظـ ،كمػ ػػتعمـ لمم ػػدركات الشػ ػػعكرية

كالتصػػكرات كالتقييمػػات الخاصػػة بالػػذات يبمػػكره الفػػرد كيعتبرىػػا تعريف ػان نفسػػيان لذاتػػو كتقػػدير الػػذات ىػػك
تقييـ الفرد لذاتو كآمالو المستقبمية كميزاتو ككيعو بيف اآلخريف (.حامد زىراف)73 :2004 ،

تقػػدير الػػذات  self Esteemاإلحسػػاس اإليجػػابي تجػػاه الػػذات بالريػػا كالسػػعادة كالجػػدارة الكفػػاءة.

(سعد الفيشاكم)276 :1996 ،

كمػػا اعتبػػر ماسػػمك أف الشػػخص المحقػػؽ لذاتػػو يتميػػز بشخصػػية سػػكية كيتمتػػع بصػػحة نفسػػية( .حامػػد

زىراف .)146 :2004 ،كيشير ككمنز  Cumminsإل إف مفيكـ جكدة الحيػاة يشػير إلػ الصػحة
الجيػػدة أك تقػػدير الػػذات أك الريػػا عػػف الحيػػاة أك الصػػحة النفسػػية ،حيػػث قامػػت أميػرة بخشػػي بد ارسػػة

جػػكدة الحيػػاة ،كعبلقتيػػا بمفيػػكـ الػػذات لػػدل المعػػاقيف بص ػريان كالعػػاديف عم ػ عينػػة مقػػدارىا (،)100
حيث أسفرت النتائج عف كجكد عبلقة مكجبة بيف مفيكـ الذات كبيف جكدة الحياة ،كىذه النتائج تتفؽ

م ػػع د ارس ػػة ليتمث ػػاف ) ،)leitmao,1999كالت ػػي بين ػػت أف الف ػػرد ال ػػذم يتمت ػػع بج ػػكدة الحي ػػاة يمتم ػػؾ
شخصية متزنة تصدر عنيػا اسػتجابات متبلئمػة لطبيعػة المكاقػؼ كتممػؾ القػدرة عمػ مكاجيػة مػا ىػك

جديد .كترل الباحثة إذا حقؽ الفرد ذاتو فإلنو يشػعر بالثقػة كالقػكة كالكفػاءة فسػعادة الفػرد كجػكدة حياتػو

مرتبطة ارتباطان كثيقان بقدرة الفرد عم تقديره لذاتو كتحقيقيا.
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ثانياً :إشباع الحاجات كمكون أساس لنوعية الحياة:
إف البعض قد يرل أف لػب مكيػكع جػكدة الحيػاة يكمػف فػي د ارسػة ماسػمك عػف الحاجػات اإلنسػانية،
كالنظريػػة االقتصػػادية لممتطمبػػات اإلنسػػانية ،كمػػف المعمػػكـ ل ػدل أىػػؿ التخصػػص فػػي عمػػـ الػػنفس أف

تص ػنيؼ ماسػػمك لمحاج ػػات االنسػػانية يش ػػتمؿ عم ػ خمس ػة مس ػػتكيات متدرجػػة حس ػػب أكلكيتيػػا كى ػػذه

الحاجات ىي:

 -1الحاجات الفسيكلكجية.
 -2الحاجة لؤلمف.

 -3الحاجة لمحب كاالنتماء.
 -4الحاجة لممكانة االجتماعية.

 -5الحاجة إلي تقدير الذات ( .العارؼ باهلل الغندكر)30: 1999 ،
ثالثاً :وجود معنى الحياة:
يع ػػد مفي ػػكـ المعنػ ػ م ػػف المف ػػاىيـ األساس ػػية ف ػػي الكجكدي ػػة كخصكصػ ػان عن ػػد الع ػػالـ النفس ػػي فرانك ػػؿ

 Frankelالػػذم اسػػماه (إرادة المعن ػ ) كالػػذم يعنػػي سػػعي اإلنسػػاف إليجػػاد معن ػ فػػي حياتػػو كالػػذم
يعمؿ بكصفو دافعان لمسمكؾ كقسـ فرانكؿ المعن في نظريتو عم مستكييف:
أ -معن الحياة في المحظة الراىنة.

ب -معن الحياة الجكىرم

كيعتقد فرانكؿ أف األجدل باإلنساف أف يحاكؿ تحقيؽ المعن فػي المسػتكل األكؿ بػدالن مػف االنشػغاؿ

فػػي المسػػتكل الثػػاني مػػف المعنػ ككنػػو يعػػد خػػارج الكجػػكد البشػػرم إذ يقػػكؿ " إذا كػػاف مػػف المسػػتحيؿ

تحديد معن الحياة بطريقة عامة فالحياة ال تعني تكاجد شيئان غاميان كلكنيان تعني شيئان حقيقان محددان

لمغاية مثؿ تككف مياـ الحياة أييان حقيقية ،كمحددة لمغاية فيذه الميػاـ تشػكؿ مصػير الشػخص فكػؿ
شخص كائف انساني مختمؼ كمتفرد كال يمكف مقارنة إنساف بإلنساف آخػر كال مصػير إنسػاف بمصػير

إنساف آخر ،أف كؿ مكقؼ يتميػز بتفػرده ،كمػع ذلػؾ تكجػد دائمػان إجابػة صػحيحة كاحػدة فقػط لممشػكمة

الحياة التي يفرييا المكقؼ الراىف.

كمعنػ الحيػػاة عنػػد فرانكػػؿ يعنػػي اكتشػػاؼ العػػالـ بكصػػفو عالمػان ذا معنػ وإذ ال يمكػػف افتػراض كجػػكد

المعػػاني ككثنيػػا خمػػؽ ذاتػػي بػػؿ أف ميمػػة اإلنسػػاف تكمػػف فػػي البحػػث عػػف المعن ػ  ،كاكتشػػافو ،كىػػذه
الميمة تتحقؽ مف خبلؿ ثبلث طرائؽ مختمفة ىي:

 -1القيـ اإلبداعية ) creative values) :مف خبلؿ ما يمنحو الفرد لمعالـ مف منجزات إبداعيػة
ذات فائدة كقيمة في مختمؼ المجاالت.
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 -2القيـ المكقفية  ) attitudinal values ( :مػف خػبلؿ مكاجيػة الفػرد لمثزقػو الكجػكدم كتثقممػو

مػع الظػركؼ السػػمبية كالخبػرات الصػػعبة المػؤثرة التػي ال يمكػػف تفادييػا مثػػؿ األمػراض المزمنػػة،

كالككارث الطبيعية.

 -3قيـ الخبرة (Experimental values( :مف خبلؿ ما يحصؿ عميو الفرد مف خبرات إيجابية
في مجاؿ تذكؽ الجماؿ ،كالعبلقات اإلنسانية ،كالحب( .نادية حسف)14 :2008 ،

كاإلنس ػػاف ف ػػي ي ػػكء التص ػػكر اإلنس ػػاني ال يس ػػعي فق ػػط إلش ػػباع غ ارئػ ػزه أك لتييئ ػػة أفي ػػؿ ظ ػػركؼ
اجتماعيػػة يعيشػػيا ،ألف ىػػذا كحػػده ال يسػػعده كال يريػػيو ،كلكنػػو ييػػتـ أساسػان بػػثف يكػػكف ىنػػاؾ معنػ

كمغزل لحياتو ،كىدؼ كقيمة يتكجو إلييما ،كفي يكء ىػذا المعنػ كتمػؾ القيمػة يجػد الحيػاة بكػؿ مػا
تحممو مف كبد كمعاناة تتحقؽ بالقياس ( .عبد الرحمف سميماف ،إيماف فكزم)1035 :1999 ،

كتؤيػد الباحثػة مفيػكـ معنػ الحيػاة  Meaning of Lifeىػي اإلقبػاؿ عمػ الحيػاة كمػا ىػي ،كتحػت
مختمؼ األحكاؿ كالظركؼ كالشعكر بقيمة كجكدة الحياة.

كيتيػػح لمباحثػػة ممػػا سػػبؽ بػثف مفيػػكـ معنػ الحيػػاة يتحقػػؽ عنػػدما يػػؤمف اإلنسػػاف بقيمػػو فػػي الحيػػاة،
فيي بمثابة الطريؽ المعبدة التي تسيؿ كصكلو إل جكدة الحياة فيي القنطرة األكل لو.
رابعاً :وجود عالقات اجتماعية ودعم اجتماعي:
إف العبلقػػات الجيػػدة تعتبػػر مػػف أىػػـ مصػػادر السػػعادة ،كػػثف يكػػكف الفػػرد متزكجػان زيجػةن سػػعيدةن ،أك لػػو
أصدقاء ،أك أف تككف عبلقاتو جيدة مع أفراد األسرة كاألقارب ،كزمبلء العمؿ كالجيراف ،كربما يحتاج
ػب لػػو السػػعادة ،كفػػي د ارسػػة ككستكليسػػك
الفػػرد إل ػ تػػدريب عم ػ الميػػارات االجتماعيػػة ،التػػي تجمػ ي
كليمبرس  Kostelecky & Lempresكالتي ىدفت إل معرفة تثثير الػدعـ االجتمػاعي مػف األسػرة
عم ػ درجػػات الريػػا عػػف الحيػػاة كالرفاىيػػة كتحقيػػؽ الػػذات كثبعػػاد لمصػػحة النفسػػية لػػدل عينػػة مػػف
المراىقيف كالمراىقات ،كدلت النتائج عم كجكد ارتباط سالب بيف اليغكط األسرية ،كيغكط الدعـ
االجتماعي كبيف الرفاىية كالريا عف الحياة( .محمد الينداكم)46 :2011 ،

كفي دراسة أجراىا كاف كآخركف ( )Wan,et al 1996عم مجمكعة مف اآلباء كاألميات تكصمكا

إل أف الدعـ األسرم ذك أىمية كبيرة في ريا الفرد عف حياتو ،كيؤيد ذلؾ آذمز كآخركف (،1996
 ) Adams et ,alعم أىمية الدعـ األسػرم فػي جػكدة الحيػاة ،كيشػير حنفػي ))Hanafy,1992
إل دكر الدعـ االجتماعي مف األسرة ،كاألصدقاء ،كدكر العبادة ،كدكر الرعاية عم جكدة الحياة.
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خامساً :الصحة:
عرفت ىيئة الصحة العالمية بثف الصحة ىي " تكيؼ األفراد مػع أنفسػيـ كمػع العػالـ عمكمػان مػع حػد
أقص مف النجاح كالريا كاالنشراح كالسمكؾ االجتماعي السميـ ،كالقدرة عم مكاجية حقائؽ الحيػاة

كقبكليا كىناؾ تعريفان آخر بثنيا " حالة دائمة نسبيان ،كيككف الفرد متكافقان نفسيان ،كيشعر بالسعادة مػع

نفسػػو كمػػع اآلخ ػريف ،كيكػػكف قػػاد انر عم ػ تحقيػػؽ ذاتػػو  ،كاسػػتغبلؿ قد ارتػػو كامكاناتػػو إل ػ أقص ػ حػػد

ممكػػف ،كيكػػكف قػػاد انر عمػ مكاجيػػة مطالػػب الحيػػاة ،كتكػػكف شخصػػيتو متكاممػػة سػػكية ،كيكػػكف سػػمككو
عاديان ،بحيث يعيش في طمثنينة كسبلـ.

حي ػػث أك ػػد م ػػارتف ( )Martin ،1994إدراؾ ج ػػكدة الحي ػػاة يػػرتبط بالحالي ػػة الص ػػحية لمف ػػرد( .زىػ ػراف،
)129 :2004
في دراسة فاىي كآخػركف ( )Fahey et al ،1996عمػ عينػة قكاميػا ( )157مػف الػذككر كاإلنػاث
تتراكح أعمارىـ مف ( )16إل ( )47سنة إل أف الصحة تؤثر بصكرة جكىرية عم ريا الفرد عػف

الحياة ،كمف ثـ تحقيؽ جكدة الحياة.
كترل الباحثة أف تمتع اإلنساف بصحة جيدة كخالية مف األمراض تعتبر عامؿ ميسر لشعكر بجكدة
الحيػاة ألف الصػػحة تعتبػر أغمػ كأثمػف شػػيء عنػد اإلنسػػاف كبػدكف صػػحة ال يسػتطيع أف يحقػػؽ أم

شػػيء فػػي الكجػػكد كفػػي حػػديث عػػف الرسػػكؿ صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ قػػاؿ " مػػف أصػػبح آمن ػان فػػي س ػربو
معافي في جسده عنػده قػكت يكمػو فكثنمػا خيػرت لػو الػدنيا بحػذافيرىا " يكيػح الرسػكؿ سػبب رئيسػي

لمسعادة كتحقيؽ جكدة الحياة أال كىي صحة الجسـ.
يرل ككمنس ( )Cummins ،1947أف مفيكـ جكدة الحياة يشير إل الصحة الجيدة أك السعادة أك
تقػػدير الػػذات أك الريػػا عػػف الحيػػاة أك الصػػحة النفسػػية ( .فكقيػػة عبػػد الفتػػاح ،محمػػد حسػػيف2006 ،

)11:

سادساً :السعادة:
السعادة ىي :شعكر داخمي إيجابي شبو دائػـ يعكػس الريػا عػف الحيػاة ،كالطمثنينػة النفسػية كالبيجػة
كاالسػػتمتاع ،كاليػػبط الػػداخمي ،كتحقيػػؽ الػػذات ،كالقػػدرة عم ػ التعامػػؿ مػػع المشػػكبلت كالصػػعكبات

بكفاءة كفاعمية ( .أماني عبد الكىاب)273 :2006 ،
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كيعرفيػػا فيتنيػػكفف ( )Veenhoven ,1991بثنيػػا الدرجػػة التػػي يحكػػـ فييػػا الشػػخص إيجابيػان عم ػ

نكعية حياتو بكجو عاـ كبمعن آخر تعني السعادة حب الشخص لمحياة التي يحياىا كاستمتاعو بيا،

كتقديره الذاتي ليا ككؿ(Kalyuzhnova & Kambhampati, 2008: 4 ).
عرؼ اليكسفي ( )1989السعادة بثنيا شػعكر نػاتج مػف عمميػة تػكازف بػيف العمميػات العقميػة "ألبريػت"

كاشباع الحاجات األكلية " فركيد " كمتكج بطاعة اهلل " الفارابي " لتحقيػؽ الطمػكح كاإلنجػاز كىػي فػف
إسعاد الذات بالنجػاح ،كالعمػؿ عمػ إسػعاد اآلخػريف ،كاذا مػا تحقػؽ ىػذا كمػو يكػكف الشػخص بصػحة
نفسية جيدة كيشعر بالسعادة ( .مكيي القاسـ)39 :2011 ،

فيناؾ العديد مف الدراسات التي أثبت كجكد عبلقػة مكجبػة بػيف السػعادة كجػكدة الحيػاة ،كمنيػا د ارسػة

فيثرسػػك ( )Viterso,2004أتبت ػػث أف السػػعادة الشخص ػػية عام ػػؿ قػػكم كمػػرتبط بجػػكدة الحي ػػاة ،كم ػػا
أش ػ ػػارت د ارس ػ ػػة ى ػ ػػيجس ( )Higgs ،2007كد ارس ػ ػػة ري ػ ػػنج ( )Ring ،2007كد ارس ػ ػػة ب ػ ػػار – أكف

( )Bar – on ،2009كمنبئ لجكدة الحياة.
كترل الباحثة أف السعادة ىي شعكر بالبيجة كاالستمتاع كالمذة كاالنشراح كالتفاؤؿ كالمتعػة ،فالسػعادة
تستمد مف الريا عف العمؿ ،الزكاج ،الصحة ،القدرة الذاتية ،كتحقيؽ الذات فيػي تػنعكس عمػ دكر

االنساف في حياتو ،كما أنيا تساعد الفرد عم تقبؿ ذاتو كتحقيقيا كاقامة عبلقات اجتماعية جيدة.
سابعاً :التدين:

إف العامػػؿ الػػديني ييعتبػػر مػػف العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي مػػدل مػػا يشػػعر بػػو اإلنسػػاف مػػف ريػػا عػػف الحيػػاة،
كما أف الديف يمكف أف يتخذ كقيمة تنمي لدل الفرد المعن اإليجابي لمحياة ،كتجعمو أكثر قدرة عمػ
التكيؼ مع اليغكط ،كأكثر قدرة عم مكاجية الصعاب.

كاإلرشػػاد الػػديني ييسػػتخدـ لخفػػض اإلحسػػاس بيػػغكط الحيػػاة ،كيجعػػؿ الفػػرد أكثػػر قػػدرة عم ػ يػػبط
انفعاالتو إل الحد الذم يساعد عم النجاح في الحياة( .محمد الينداكم)48 – 47 :2011 ،
كفػػي بحػػث ركؿ ( )Rule,2007أف األشػػخاص األكثػػر تػػدينان ىػػـ أكثػػر شػػعك انر بجػػكدة الحيػػاة ،كفػػي

دراسة كيـ ( )Kim, 2001لمصادر جكدة الحياة كانت أعم نسبة ىي التديف ،كحصمت عم نسبة
( ،)%90كما تكصؿ تشامبمر ) )T.,chumbler, 1996أف الممتزميف بالمعتقدات الدينيػة مػرتفعيف
عم مقياس جكدة الحياة.
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كأك ػػد (حس ػػف كآخ ػػركف )2007 ،أف المت ػػديف يس ػػتطيع بم ػػا يممك ػػو م ػػف مككن ػػات ركحاني ػػة أف يتحم ػػؿ

األحػػداث السػػمبية اليػػاغطة ،كيزيػػد مػػف الصػػفات اإليجابيػػة كالثقػػة بػػالنفس كالػػتمكف ،كأف الػػديف ىػػك
الذم يعطي اإلحساس بجكدة الحياة.
كتتف ػػؽ تم ػػؾ النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة (الزي ػػكد )2007 ،إلػ ػ أف أكث ػػر االس ػػتراتيجيات اس ػػتخدامان لمكاجي ػػة

اليغكط ىي التفكير اإليجابي كالمجكء إل الديف.

كييح لمباحثة أف القيـ الركحية كاإليماف باهلل كالعقائد الدينية مصدر ميـ لجػكدة الحيػاة فيػي تعطػي

الفػػرد الق ػػدرة عمػ ػ تحم ػػؿ الشػػدائد فاإليم ػػاف ب ػػاهلل تع ػػال  ،كاإلخػػبلص ف ػػي عبادت ػػو ،كاالعتم ػػاد عمي ػػو،
كالريػػا بقيػػاء اهلل كقػػدره ييخمػػص المػػؤمف مػػف القمػػؽ كيػػكفر لػػو االطمئنػػاف ،كاالسػػتقرار النفس ػي فػػي
الحياة كمف ثـ يشعر بجكدة حياتو.
ثامناً :توافر الصالبة النفسية:
الصبلبة النفسية تعني القدرة عم التحمؿ لمختمؼ اليغكط كاالحتفاظ بػاالتزاف الػداخمي كالخػارجي،
فيػػي مصػػدر مػػف المصػػادر الشخصػػية الذاتيػػة التػػي تسػػاعد الفػػرد كتقبمػػو لمتغي ػرات أك اليػػغكط التػػي
يتعػػرض ليػػا حيػػث تعمػػؿ الصػػبلبة النفسػػية كمبػػدأ أك ك ػكاؽ ) )Buffeيػػد العكاقػػب الجسػػمية البيئيػػة

لميغكط.
كتػػرل الباحثػػة أف الصػػبلبة النفسػػية تعمػػؿ كحمايػػة األفػراد مػػف األمػراض الجسػػدية كالنفسػػية كالتخفيػػؼ

م ػػف آث ػػار الي ػػغكط الحياتي ػػة ،كتجع ػػؿ الف ػػرد أكث ػػر مركن ػػة ،كتف ػػاؤالن ،كقابمي ػػة لمتغم ػػب عمػ ػ مش ػػاكمو
الياغطة كمف ثـ تحقيؽ الجكدة في الحياة .

تاسعاً :الشعور بالرضا عن الحياة:
الريػػا عػػف الحيػػاة ىػػي شػػعكر الفػػرد بػػالفرح كالسػػعادة كال ارحػػة كالطمثنينػػة كاقبالػػو عمػ الحيػػاة بحيكيػػة

نتيجػػة لتقبمػػو لذاتػػو كلعبلقاتػػو االجتماعيػػة ،كريػػاه عػػف إشػػباع حاجاتػػو( .مػػاىر المجػػدالكم:2012 ،

)211
يعػػد الشػػعكر بالريػػا كاحػػدان مػػف المككنػػات األساسػػية لمسػػعادة ،كالشػػعكر بالريػػا ىػػك نػػكع مػػف التقػػدير

اليػػادئ كالتثمػػؿ لمػػدل حسػػف سػػير األمػػكر س ػكاء اآلف أك فػػي المايػػي ،كىنػػاؾ شػػعكر بالريػػا عػػف
الحيػػاة بكجػػو عػػاـ كعػػف العمػػؿ كعػػف كقػػت الفػراغ كعػػف الػػزكاج كعػػف المجػػاالت األخػػرل ،فاألشػػخاص

المستقركف في زكاجيـ كلدييـ عمؿ مؤشر عم الشعكر بالريا عف الحياة ،كما مف شؾ أنيـ أكثػر
سعادة مف اآلخريف ( مايكؿ أرجايؿ .)181 : 1993،
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كتػرل الباحثػة أف الريػا عػف الحيػػاة مصػدر ىػاـ يسػتمد منػو الفػػرد جػكدة حياتػو فالشػخص إذا محقػػؽ
تكقعاتو كاحتياجاتو كرغباتو فيك يككف راييان عف حياتو كمف تـ تظير جكدة الحياة لديو.

عاش ارً :الحرية:
الحرية خاصية ميمة لمكجكد اإلنساف ،كاإلنساف ىك الجكىر الػذم يقػرر كيختػار بفيػؿ الحريػة التػي

تعنػػػي مكاجيػ ػػة الغ ارئػ ػػز أك النزعػػػة المكركثػ ػػة ،أم أنػ ػػو يسػ ػػتطيع أف يتعامػ ػػؿ بشػ ػػكؿ ارادم كحػ ػػر مػ ػػع
الظ ػ ػ ػػركؼ البيكلكجي ػ ػ ػػة كاالجتماعي ػ ػ ػػة ،الت ػ ػ ػػي مني ػ ػ ػػا العبلق ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػاآلخريف ،كيق ػ ػ ػػكؿ ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذا ليب ػ ػ ػػكف

) )lebon,2001لقػد كجػػدت أربعػة معطيػػات لمكجػػكد عمػ نحػػك خػػاص ذات عبلقػػة بػػالعبلج النفسػػي
فػػي قيػػية المػػكت لكػػؿ منػػا كألكلئػػؾ الػػذيف نحػػبيـ ،كالحريػػة لصػػنع حياتنػػا كمػػا نريػػد كتفردنػػا النيػػائي

كغياب أم معن ( .نادية حسف)15 :2008 ،
كتػػرل الباحثػػة بػػثف الحريػػة كسػػيمة مػػف كسػػائؿ كصػػكؿ الفػػرد إلػ جػػكدة الحيػػاة مػػف خػػبلؿ حريتػػو فػػي

االختيار كتقرير مصيره كاختيار األىداؼ التي تتناسب كامكاناتو كميكلو.
الحادي عشر :القيم:

أشار ريكر ) (Reker,2000إل أف القيـ كالمعتقدات تمثػؿ الحجػر األساسػي لمصػدر جػكدة الحيػاة
كمعناىػ ػػا ،كالقػ ػػيـ مػ ػػف منظػ ػػكرة تتجػ ػػاكز مكاقػ ػػؼ محػػػدكدة إل ػ ػ مكاق ػػؼ شػ ػػمكلية ،كأنيػػػا ذات تفيػ ػػيؿ

اجتماعي كشخصي.

كيعرفيػػا رك كػػاش ( )Rokeach,1973بثنيػػا اعتقػػاد دائػػـ كأسػػمكب سػػمككي معػػيف أك حالػػة غائبػػة
محددة مف حاالت الكجكد المفيمة شخصيان كاجتماعيان عم سكاىا.

كميز  Rokeachبيف نكعيف مف القيـ:
أكالن :القيـ الغائية  Terminal valuesكىي القػيـ التػي تشػير إلػ األىػداؼ كالحػاالت لغايػة الكجػكد
البشرل كيتيمف:
-1

القيـ الشخصية :مثؿ احتراـ الذات  ،كالرغبة كالسعادة

-2

القيـ االجتماعية :مثؿ المساكاة  ،كالسبلـ

ثانيان :القيـ الكسيمة  :Instrument alكىي القيـ التي تشير إل أساليب السمكؾ المؤثرة في تحصيؿ
النتائج كتعديميا كقد تحقؽ بالقيـ المتعمقة ب:
-1

الكفاءة competence :مثؿ التمكف كالطمكح كالشجاعة كسعة الخياؿ
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ب -األخبلؽ Morality :مثؿ تحمؿ المسؤكلية كالتسامح (نادية حسف )16 – 15 : 2008 ،
كترل الباحثة أنو بالفعؿ إذا ما تحققت ىذا القيـ في اإلنساف فيي تساعده عم تحسيف جػكدة الحيػاة
كتحقيقيا.
كأشار زايد أنو لتحقيؽ جكدة الحياة نحتاج لتنمية اآلتي:
 االستقبلؿ الذاتي.
 النمك الشخص (نيج الشخصية).
 تعديؿ الذات.
 العبلقات اإليجابية مع اآلخريف.
 تحديد ىدؼ الحياة.
 الكفاءة البيئية( .زايد)414 -413 :2010 ،
كحدد كركمباخ كمكليش  Crumbangh & Mohalishأربعة مصادر يجد اإلنساف فييا مػا يحقػؽ

لو جكدة حياتو ىي:

 -1القناعة في الحياة.
 -2القدرة عم كيع أىداؼ محدكدة كانجازىا.
 -3أف يككف الفرد لديو قدرة السيطرة عم حياتو.
 -4االستثارة كالحماس كالجد في الحياة.
أما رككاش  Rockeachصنؼ مصادر المعن الشخصي إل المستكيات اآلتية:
أكالن :كيتمثؿ بانشغاؿ الفرد بالرغبات المذائذ كالراحة لمذات.
ثانيان :إدراؾ اإلمكانيات الشخصية كالخصائص المتفردة.
ثالثان :االنخراط في النشاطات كالفعاليات التي تصب في مصمحة اآلخريف
رابعان :البحث في ما ىك ككني أك ذك غرض نيائي.
كأظيػ ػػرت د ارسػ ػػة كػػػيـ ) )kim,2001لعينػ ػػة ككريػ ػػا إف قيمػػػة الف ػ ػا ) (alphaلمصػ ػػادر جػ ػػكدة الحيػ ػػاة
كمعناىػ ػػا ىػ ػػي :اإلنجػ ػػاز( ،)%89األمػ ػػف االقتصػ ػػادم( ،)%85التػ ػػديف( ،)%90القبػ ػػكؿ كاالعت ػ ػراؼ
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( ،)%78العبلق ػػات ( ،)%80التس ػػامي بال ػػذات( ،)%76ي ػػبط ال ػػذات ( ،)%63كالص ػػحة البدني ػػة
( ،)%61الصديؽ الحميـ ((، )%48نادية حسف)15 :2008 ،

كيذكر لك اساك ( )2007بعض العكامؿ التي تؤدم إل تحسيف جكدة الحياة كىي:
 .1المشاعر اإليجابية المرتبطة بالتفاؤؿ كالسعادة.
 .2اليكية االيجابية كتقدير الذات.
 .3التكاصؿ االجتماعي كالثقافي المتنامي.
 .4التعميـ كالتنمية اإلنسانية عبر الحياة.
 .5البحث عف معن الحياة( .ىشاـ عبد اهلل ) 148: 2008 ،
أما برجر ) ) Preger, 1998حدد مصادر جكدة الحياة باآلتي:
 .1النمك الشخصي كما يتجم في تحقيؽ معارؼ أكثر كتطكير اإلمكانات العقمية يظير في
خدمة أك مساعدة اآلخريف.
 .2العبلقة المتبادلة مع اآلخريف.
 .3العيش طبقان لمعتقدات محدكدة.
 .4التعبير كاإلبداع مف خبلؿ الفف ،الجماؿ ،المكسيق  ،الشعر ،التثليؼ.
 .5النكاحي المادية مف خبلؿ حيازة الممتمكات كأسباب الرفاىية.
 .6التكجو الكجكدم القائـ عم المذة كالمتعة( .نادية حسف) 15 :2008 ،
جودة الحياة في اإلسالم:
اإلسبلـ قد سبؽ الحيارة الغربية في إب ارزه لمفيػكـ الجػكدة كحثػو عمييػا ،كمدحػو ليػا ،كيكفػي ىنػا أف
أشػػير إل ػ بعػػض ذلػػؾ .بقػػكؿ الحػػؽ سػػبحانو كتعػػال [ :ص انْع اَّللهِ ا هلا ِاذي َأ ْت َقاان ُكا هال َ ٍ
اري بِا َاَم
َ
ُ َ
إء إِ هن ا ُه َخبِا ٌ
ْ

نس ِ
ان ِمن طِ ٍ
ِ َ
إ ٍء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ا ِ
ي]
َت ْف َع ُل َ
إل َ
ون]  .سكرة النمؿ ،أية )88كيقػكؿ[ :ا هلذي أ ْح َس َن ك هُل َ ْ

ِ
ان َع َما ً
ل] (سػكرة الممػؾ ،أيػة )2كلػـ يقػؿ :أكثػر
(سكرة السجدة ،أية )7كيقكؿ[ :ل َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُ
عمبلن ،يريد أف يرشدنا إل االعتبار بالكيؼ كالنكع ال بالعدد كالكـ.

فالتحسيف كاإلبداع كالتقييـ المستمر لمستكيات األداء ىي ُّ
عي ال يجكز االستخفاؼ بيا
محؿ إلزاـ شر ٍّ
ػتمر،
أك التٌحقيػ يػر مػػف شػػثنيا ،كجعميػػا مػػف نكافػػؿ الطمػػب ".. .كاذا كانػػت الجػػكدةي تعنػػي التاحسػػيف المسػ ٌ
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ػإلف النبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ ػ كػػاف مػػف دعائػػو:
ألجػػؿ تنميػػة الحيػػاة البشػرية المسػػتدامة كتقػػدميا فػ ٌ
"الميـ أصمح لي دنيام التػي فييػا معاشػي ...كاجعػؿ الحيػاة زيػادة لػي فػي كػؿ خيػر" كىػذا ىػك مفيػكـ
الجػكدة الػذم يعنػي التطػكير المسػتمر لسػبؿ الحيػاة الكريمػة  .كيقػكؿ الرسػكؿ صػم اهلل عميػو كسػمـ:

"إف اهلل يحػػب إذا عمػػؿ أحػػدكـ عم ػبلن أف يتقنػػو" فػػإلف الحيػػاة مػػف المنظػػكر اإلسػػبلمي محطػػة مؤقتػػة
ينطمؽ منيا إلنساف إل أخرتو .كىذه المحطة عم قصر زماننا بيا ال بد مف إببلئيا ما تستحؽ مف
تقدير إذ يقكؿ فييا اإلماـ عمي " كأعمؿ لػدنياؾ كثنػؾ تعػيش أبػدان كاعمػؿ ألخرتػؾ كثنػؾ تمػكت غػدان.

عناصر جودة الحياة في القران الكريم :

القرف الكريـ إل جكدة الحياة مف خػبلؿ الحيػاة الطيبػة فجػكدة الحيػاة تتحقػؽ عنػدما تتحقػؽ
لقد أشار آ
الحياة الطيبة كىذه العناصر ىي :الحياة الطيبة -السكف الطيػب  -األكػؿ الطيػب  -البمػد الطيػب -

القكؿ الطيب  -النكاح الطيب  -الذريػة الطيبػة  -التحيػة الطيبػة -الطقػس الطيػب -الغنػائـ الطيبػة.

(خالد اليعيؼ ) 55 : 2010،
قياس جودة الحياة:

يعتبر قياس جػكدة الحيػاة مػف المجػاالت التػي ما ازلػت تحتػاج إلػ جيػد كبيػر مػف المتخصصػيف لقػد

تسػػاءؿ الب ػػاحثكف الميتم ػػكف بج ػػكدة الحي ػػاة ،ى ػػؿ يمك ػػف قي ػػاس ج ػػكدة الحي ػػاة؟ كاختمق ػػت اإلجاب ػػة ب ػػيف
اإلمكانية كعدـ اإلمكانية ،فمف يرل منيـ بعدـ إمكانية ىذا القياس يستند إل أف القياس المكيكعي

يكػػكف لؤلشػػياء الكميػػة التػػي يكػػكف ليػػا كزف أك مقػػدار كمػػي محػػدكد .ففػػي ىػػذه الحالػػة يكػػكف األمػػر

ميسػػك انر كتكػػكف النتػػائج دقيقػػة ،كفػػي المقابػػؿ فقػػد ذىػػب الػػبعض إل ػ قيػػاس نكعيػػة الحيػػاة مػػف خػػبلؿ
المظاىر أك المؤشرات الدالة عم جكدة الحياة أك المرتبطة بيا بدرجة أك آخرم ،كقد بدأ ىذا الفريؽ
بقيػػاس المؤش ػرات التػػي أسػػمكىا مؤش ػرات مكيػػكعية .مػػف قبيػػؿ مسػػتكل الػػدخؿ كنصػػيب الفػػرد مػػف

الػػدخؿ القػػكمي كالمسػػتكل التعميمػػي ،كحجػػـ الخػػدمات االجتماعيػػة التػػي يقػػدميا المجتمػػع بمػػا فػػي ذلػػؾ
مف خدمات تعميمية كصحية كأمنيػة كترفيييػة ...ئىك ٚخركش رىكل ٍَكب ػكش

ثبىَإشكشاد االخزَبػٞكخ،

كالمكيػػكعية ،غيػػر أف العممػػاء الميتمػػكف بمثػػؿ ىػػذه القياسػػات ،مػػا لبثػكا أف أدركػكا أف البيانػػات التػػي

تخرج بيا ىذه القياسات ،ال تعبر عف نكعية الحياة بقدر ما ىي تعبير عف كـ الحياة (Quality of
) lifeفيػي شػػيء آخػر يعبػر فػػي الغالػب عػف إدراؾ الفػػرد ليػذا الكػـ كاتجاىاتػػو نحػكه كاسػتجابتو لػػو

بشكؿ قد يحقؽ كال يحقؽ لو الريا عف العاـ عف حياتو ،أك عف مجاؿ معيف أك أكثػر مػف مجػاالت
الحياة المتعددة ك المختمفة.
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كلـ ينتو األمر عف ىذا الحد ،بؿ أف الخبلؼ تجدد بيف العمماء في جدكل اآلخذ بالمؤشرات الذاتيػة

كدالػػة عم ػ جػػكدة الحيػػاة فػػي ظػػؿ مػػا تتسػػـ بػػو ىػػذه المؤش ػرات مػػف ذاتيػػة المسػػتجيب الػػذم قػػد تتغيػػر
استجاباتو مف كقػت آلخػر ،كمػف ظػرؼ آلخػر فػي الكقػت نفسػو ،كأخيػ انر تكصػؿ البػاحثكف إلػ حتميػة
الجمع بيف المؤشرات المكيكعية كما تحددىا البيانػات المسػتمدة فػي الكاقػع ،كالمؤشػرات الذاتيػة كمػا

يعبػػر عنيػػا اإلنس ػػاف الػػذم يع ػػيش ىػػذا الكاقػػع كينتف ػػع بحجػػـ م ػػا تقػػدـ مػػف خ ػػدمات ( .العػػارؼ ب ػػاهلل
الغندكر)119 – 118 :1999 ،
كيػػرل جيػػؿ كفينسػػتيف ( )Gill,feinstie ,1994أف مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة قػػد تطػػكر منػػذ السػػبعينات،
كأصبحت تتسـ ببعض الخطكات اليامة في اإلعداد مثؿ اختيػار البنػكد كحػذؼ البنػكد غيػر المناسػبة

كاالختبار القبمي لممقياس ،كالتقييـ الكمي ،إال أف بعض المقاييس ينقصيا الصدؽ الظاىرم ،كيشػير

تس ػػتا كيسمكنس ػػكف )(simonson,Testa ,1996إلػ ػ أف مقيػ ػاس ج ػػكدة الحي ػػاة يمك ػػف أف تك ػػكف
شاممة ،أك مخصصة ليدؼ محدد أك مركبة .كما يمكػف أف تكػكف بطريقػة القػكائـ .إال أنػو فػي جميػع

األحكاؿ فإلف ىذه المقاييس يجب أف تتسـ بتغطية األحػداث ،كالثبػات كالصػدؽ ،كالحساسػية كييػيؼ

تكرجرسكف ) )torgerson. 1999المقاييس المستخدمة في ىذا المجاؿ إل ثبلث مجمكعات ىي:

أ-المقاييس النكعية ،كىي المقػاييس المرتبطػة بمكاقػؼ ،كظػركؼ ،كعينػات محػددة ،كأىػداؼ محػددة،
مثؿ :المقاييس التي تتيمف أسئمة حكؿ بعض األعراض التي ييدؼ العبلج إل التخمص منيا.

ب-المقػػاييس العامػػة أك الشػػاممة  .Genericكىػػي التػػي تتيػػمف أسػػئمة عامػػة تػػدكر حػػكؿ الصػػحة
العامة لمفرد كمجاالت حياتو المختمفة.

ج-المقاييس المؤسسة عم النفع أك الفائدة ،كالتي تتيمف أسػئمة عامػة تػدكر حػكؿ تفيػيبلت الفػرد
في فترات معينة.

كمػػف أكثػػر المقػػاييس شػػيكعان كقب ػكنال ،مقيػػاس مانشسػػتر المختصػػر لجػػكدة الحيػػاة

(Manchester

) short assessment of quolity of lifeكالػذم قدمػو بريػب ( ،)priebe ,1999ليتبلفػ

جكانػػب القصػػكر فػػي المقػػاييس كفػػي مقيػػاس بركفيػػؿ النكشػػير ) (LQLpكىػػك يعتبػػر صػػكرة مختصػرة

ليذا البركفيؿ يتيمف ( )24بندان كيستغرؽ اإلجابة عمييا( )10إل ( )15دقيقة كيتيمف:
-1

البيانات الشخصية الثابتة (االسـ -الجنسية-السف .......-إل ).

-3

مجمكعػػة مػػف البنػػكد ( )16بنػػدان أربعػػة منيػػا تقػػيس الجكانػػب المكيػػكعية (لقػػاء األصػػدقاء-

-2

المعمكمات الشخصية المتغيرة (التعميـ  -المينة -المستكل االقتصادم).

االتيػػاـ فػػي ج ػرائـ  -التعػػرض لعػػدكاف جسػػدم) ( )12بنػػدان تق ػيس جكانػػب ذاتيػػة مثػػؿ( :الريػػا عػػف

الحيػػػاة ككػ ػػؿ ،كالريػ ػػا عػ ػػف العمػ ػػؿ ،كالريػ ػػا عػ ػػف التػػػدريب ،كالكيػ ػػع المػػػالي ،كعػ ػػدد األصػ ػػدقاء،
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كجكدتيـ ،كأنشطة أكقات الفراغ ،كالسكف ،كاإلقامة ،كاألمف الشػخص ،كالحيػاة الجنسػية ،كالعبلقػات

األسرية ،كالصحة الجسمية كالنفسية) ( .سامي ىاشـ)147-142 :2001 ،

وقد حدد فموفيمد ( (Fallowfield, 1999مؤشرات قياس جودة لحياة فيما يمي:
مؤش ػرات نفسػػية :كتتب ػػدم فػػي شػػعكر الف ػػرد بػػالقمؽ كاالكتئػػاب ،أك التكاف ػػؽ مػػع المػػرض ،أك الش ػػعكر

بالسعادة كالريا.

المؤشػرات االجتماعيػػة :تتيػػح مػػف خػػبلؿ العبلقػػات الشخصػػية كنكعيتيػػا ،فيػبلن عػػف ممارسػػة الفػػرد
لؤلنشطة االجتماعية كالترفييية.

المؤشرات المينية :كتتثمؿ بدرجة ريا الفرد عف مينتو كحبيا ليا ،كالقدرة عمػ تنفيػد ميػاـ كظيفيػة،
كالقدرة عم التكافؽ مع كاجبات عممو.
المؤشرات الجسمية كالبدنية :كتتثمؿ في ريا الفرد عف حالتو الصحية ،كالتعايش مع اآلالـ ،كالنكـ،
كالشيية في تناكؿ الغداء ،كالقدرة الجنسية ( .محمكد منسي ،عمي كاظـ)65 :2006 ،

أدوات لقياس جودة الحياة :
قسـ كيكبلند ( )wiklund & others ,2000أنكاع قيػاس جػكدة الحيػاة ثػبلث أنػكاع ىػي :عػالمي،
عاـ ،خاص.

أكالن :القياس العالمي :كصمـ أسػمكبو العػاـ مػف أجػؿ قيػاس جػكدة الحيػاة بصػكرة متكاممػة كشػاممة.

كىذا قد يكػكف سػؤاالن كحيػدان يػتـ سػؤالو لمشػخص لحسػاب مقيػاس جػكدة الحيػاة بصػكرة عامػة لػو مثػؿ:

مقيػاس " فػبل ناجػاف " لجػػكدة الحيػاة الػذم يسػػثؿ النػاس عػف ريػاىـ عػػف ( )15مجػاالن مػف مجػػبلت

الحياة .

ثاني ػان :المقيػػاس العػػاـ :لػػو أمػػكر مشػػتركة مػػع القيػػاس العػػالمي كى ػك مػػف أجػػؿ ميػػاـ كظيفي ػة ،فػػي
الرعاي ػػة الص ػػحية ث ػػـ تحدي ػػده ليك ػػكف بص ػػكرة ش ػػاممة مث ػػؿ احتمالي ػػة ت ػػثثير الم ػػرض ،أك أعػػراض ى ػػذا

المرض عم حياة المريض.

كيطبؽ المقياس الخاص عم مجمكعة كبيرة مف السكاف ،كالميػزة الكبػرل ليػذا المقيػاس ىػي تغطيتػو

الشػػاممة ،ككػػذلؾ حقيقػػة أنػػو يسػػمح بعمػػؿ مقارنػػة مجمكعػػات مختمفػػة مػػف المػػرض ،أمػػا عيػػكب ىػػذا
القياس فإلنو ال يعطي عناكيف ذات صمة بمرض معيف.
ثالثاي :المقياس الخاص بالمرض:
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ثػػـ تطػػكيره لمراقبػػة ردة الفعػػؿ لمعػػبلج فػػي حػػاالت خاصػػة ،كىػػذه الخط ػكات محصػػكرة لمشػػاكؿ تميػػز
مجمكعة خاصة مف المري  ،حيث يككف ليؤالء المرض حساسية لمتغير ككذلؾ قمة التصكر لدييـ

في الربط مع تعريؼ معن جكدة الحياة.
مجاالت القياس الخاص :حيث يركز عم مشكمة معينة لمجمكعة مػف المريػ مثػؿ األلػـ ،التعػب،

الكظائؼ الجسدية.

ىذه اإلجراءات كالقياس مفيدة في مبلحظة مشاكؿ خاصة يمكف أف تحؿ بكاسطة التدخؿ العبلجي.
ىػػذه الطػػرؽ المتعػػددة تختمػػؼ فػػي اسػػتخداـ اسػػتبيانات قياسػػية تسػػمح بػػاإلدارة المكجػػكدة كالقيػػاس غيػػر
المتحيز في البيانات ،كاستجابة لمخيارات المحددة سمفان كمتساكية عند المستجيبيف ليذا االسػتفتاءات

المقابمػػة م ػػع المريػ ػ لي ػػا ميػ ػزة ،كى ػػي أف معظػػـ الم ػػرض يمك ػػف اس ػػتيفاء المعمكم ػػات م ػػنيـ بص ػػكرة

ش ػػاممة ،ككافي ػػة كى ػػذه الميػ ػزة تع ػػكض ع ػػف العي ػػب ف ػػي ى ػػذ االس ػػتبياف ،كى ػػي كقت ػػو الطكي ػػؿ ،كتكمفت ػػو
العالية (.صالح اليمص)51 -50 :2010 ،
وترى الباحثة أنو من خالل العرض السابق أن قياس جودة الحياة يعتمد عمى أسس منيا:
-1عنػػد قيػػاس جػػكدة الحيػػاة يجػػب التركيػػز عم ػ المؤش ػرات المكيػػكعية كالمؤش ػرات الذاتيػػة كىػػذا مػػا
أكػػده عػػدد مػف البػػاحثيف مػػنيـ مالػػدكف كبػػارجر ) )Muldoon Barger ,1998كاتفػػؽ مػػع ليتمػػاف

).)leitman,1999

 -2أف تككف لغة المقياس المستخدمة بسيطة كمفيكمة كىذا ما كده بريب (.)Priebe,1999
 -3مراجعة التراث السابؽ في مجاؿ قياس جكدة الحياة

-4عنػد قيػاـ الباحػث فػػي قيػاس جػكدة الحيػػاة يجػب أف يحػدد الخصػائص كالمميػزات التػي يزيػدىا فػػي
المقياس .كىذا ما أكده جكنيبر (.)Juniper,1998

-5أف يتميز المقياس بالصدؽ كالثبات كالدقة في الحصكؿ عم البيانات.
 -6أف تككف طرؽ تقدير الدرجات كتفسيرىا كايحة ،كبسيطة.
-7أف تتناسب أسئمة المقياس مع البحث.

-8عند قياس جػكدة الحيػاة يجػب أف يكػكف مػف كجيػة نظػر الفػرد كلػيس اآلخػريف حتػ إف كػانكا مػف
المقربيف ،كتثير تساؤالن ىامان "حياة مف ىي" كىذا ما أكده أرفكف (.)Arfken, 1997
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انفصم انثانث

اندراساث انسابقت
أوالً :الدراسات المتعمقة بالجمود الفكري وعالقتو ببعض المتغيرات.
تانياً :الدراسات المتعمقة بقوة األنا وعالقتو ببعض المتغيرات.
ثالثاً :الدراسات المتعمقة بجودة الحياة وعالقتو ببعض المتغيرات.
رابعاً :دراسات تناولت الجمود الفكري وعالقتيا بقوة األنا.
خامساً :دراسات تناولت قوة األنا وعالقتيا بجودة الحياة.
سادساً :تعقيب عمى الدراسات السابقة.
سابعاً :فروض الدراسة.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
بإلجرء م ارجعة لمدارسات العربية
ا
في محاكلة لبلستفادة مف الدراسات السابقة ،قامت الباحثة
كاألجنبية التي أتيحت ليا ،كقد قامت بتصنيؼ الد ارسات كفؽ تسمسؿ زمني مف الحديث إل القديـ،
كعم

الدرسة الحالية التي دارت حكليا تساؤالت
ثبلثة محاكر تنسجـ بقدر اإلمكاف مع محاكر ا

الدرسة ،كتشمؿ ثبلث محاكر أساسية كىي:
كفرييات ا
 المحكر األكؿ :دراسات تناكلت الجمكد الفكرم كعبلقتو ببعض المتغيرات.
 المحكر الثاني :دراسات تناكلت قكة األنا كعبلقتو ببعض المتغيرات.
 المحكر الثالث :دراسات تناكلت جكدة الحياة كعبلقتو ببعض المتغيرات.
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أوالً :الدراسات المتعمقة بالجمود الفكري:
 -5دراسة محمد القممى ()4154
الدراســة بعن ـوان" :فعاليــة برنــامج إرشــادي عمــى بعــض ســمات الشخصــية الدجماتيــة مــن طــالب
الجامعة"

تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إل ػ التحقػػؽ مػػف مػػدل إمكانيػػة التػػثثير عم ػ سػػمات الشخصػػية الدجماتيػػة لػػدل
طبلب الجامعة مف خبلؿ برنامج إرشادم ،كذلؾ عم عينة مقدارىا ( )42طالب كطالبة مف طبلب
كمية التربيػة بػدمياط  ،مػنيـ ( )21مجمكعػة تجريبيػة ( )21مجمكعػة يػابطة .كطبػؽ عمػييـ برنػامج

إرشادم مقترح مف تصميـ الباحث ،كمقياس سمات الشخصية الدجماتية مف إعداد الباحث.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية ،كمتكسط
درجات طبلب المجمكعة اليابطة عم

البعدم كلصالح المجمكعة التجريبية .

مقياس سمات الشخصية الدجماتية في التطبيؽ

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات التطبيؽ القبمي ،كمتكسط درجات التطبيؽ
البعدم لطبلب المجمكعة التجريبية عم

البعدم.

مقياس سمات الشخصية الدجماتية لصالح التطبيؽ

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طبلب المجكعة التجريبية في
القياسييف البعدم كالتتابعي عم

مقياس سمات الشخصية الدجماتية.

 -4دراسة وليد القططي ()4154
الدراسة بعنوان" :فاعميو برنامج ارشادي لخفض درجو الجمود الفكري لدى طمبو الثانوية العامة
في محافظات غزة"

تيػػدؼ ىػػده الد ارسػػة إلػ إعػػداد برنػػامج ارشػػادم نفسػػي فػػي اطػػار االرشػػاد المعرفػػي السػػمككي كييػػدؼ
إلػ خفػػض درجػو الدجماتيػػو (الجمػكد الفكػػرم) لػدل المػراىقيف كالشػباب الفمسػػطينييف كمػا أنيػػا تيػػدؼ
إلػ اطػراء االطػػار النظػػرم لمد ارسػػة الخػػاص بمكيػػكع الدجماتيػػو (الجمػػكد الفكػػرم) كفقػػا لنظريػػو نظػػـ
المعتقدات لممتكف رككتش عم عينو كميو مقدارىا ( )172طالبان مف الصؼ الثاني عشر مػف إحػدل

المػػدراس الثانكيػػة فػػي غػزة كتػػـ اختيػػار ( )30طالػػب حصػػمكا عمػ درجػػات أعمػ فػػي مقيػػاس الجمػػكد
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الفك ػػرم حي ػػث ت ػػـ تقس ػػيميا إلػ ػ ( )15مجمكع ػػو تجريبيػ ػة ك ( )15مجمكع ػػو ي ػػابطة .كطب ػػؽ عم ػػييـ
مقياس الدجماتيو (الجمكد الفكرم) لممتكف رككتش .

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 .1تكجد فركؽ دالو إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة اليابطة في
القياس البعدم لدرجو الدجماتيو (الجمكد الفكرم) ترجع إل البرنامج اإلرشادم المستخدـ كذلؾ

لصالح المجمكعة التجريبية التي حصمت عم درجات أقؿ عم مقياس الدجماتيو في االختبار

البعدم.

 .2تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم
بمقياس الدجماتيو (الجمكد الفكرم) كدلؾ لصالح القياس البعدم الذم حصمت فيو المجمكعة

عم درجات أقؿ مف القياس القبمي.

 .3ال تكجد فركؽ دالو إحصائية بيف متكسطي الدرجات المجمكعة اليابطة في القياسيف القبمي
كالبعدم لمقياس الدجماتيو(الجمكد الفكرم).

 -4دراسة محمد الدوسري ()4154
الدراسـة بعنـوان" :األسـاليب الوقائيـة مـن االنحـراف الفكـري لـدى طـالب المـرحمتين المتوسـطة
والثانوية من وجية نظر المديرين والمرشدين بمحافظة وادي الدواسر"

ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم األسباب المؤدية لبلنحراؼ الفكرم عند طبلب المرحمتيف المتكسطة
كالثانكيػة فػي محافظػة كادم الدكاسػر ،كأسػاليب الكقايػة منيػا كدرجػة أىميػة تمػؾ األسػاليب كدرجػة

الممارسة ليا مف كجية نظػر المػديريف كالمرشػديف ،كمعرفػة مػدل كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
بيف كؿ مف درجة الممارسة كدرجة األىمية لتمؾ األساليب كالفركؽ بيف المرحمة المتكسطة كالمرحمة

الثانكية في درجة ممارسة كدرجة أىمية تمؾ األساليب ،كالتكصؿ لبعض التكصيات كالمقترحات.
كطبؽ عمييـ استبانة مف إعداد الباحث.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1أف درجة المكافقة عم األسباب التي تؤدم إل االنحراؼ الفكرم عند بعض طبلب المرحمة
المتكسطة كالثانكية كانت بدرجة كبيرة  ،ككانت األسباب الثقافية في مقدمة تمؾ األسباب
تمييا االجتماعية ثـ االقتصادية ثـ التربكية  ،ككاف أىـ األسباب المؤدية إل

االنحراؼ

الفكرم " تثثر الطبلب بالمكاقع اإللكتركنية المنحرفة "  ،ك "سكء معاممة الكالداف لبعض
أبنائيـ.
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 -2أف درجة ممارسة أساليب الكقاية مف االنحراؼ الفكرم عند بعض طبلب المرحمة المتكسطة
كالثانكية كانت بدرجة متكسطة  ،ككانت األساليب التربكية في مقدمتيا تمييا الثقافية ثـ

االقتصادية ثـ الفكرية ثـ االجتماعية  ،ككاف أكثر األساليب الكقائية مف االنحراؼ الفكرم

ممارسة " االىتماـ بدكر المرشد الطبلبي في كؿ مدرسة " ك "التزاـ التربكيكف بالديف دكف
إفراط أك تفريط".

 -3دراسة أماني الدوسري ()4155
الدراسة بعنوان" :العالقـة بـين الجمـود الفكـري والمسـؤولية الشخصـية االجتماعيـة لـدى عينـة مـن
عضوات ىيئة التدريس بجامعة أم القري في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية"

تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إل ػ معرفػػة درجػػة كػ وػؿ مػػف الجمػػكد الفكػػرم كالمسػػؤكلية الشخصػػية االجتماعيػػة
كبعدييا الشخصي كاالجتمػاعي لػدل عيػكات ىيئػة التػدريس بجامعػة أـ القػرم ،كمعرفػة الفػركؽ فػي

مسػػتكل كػػبل مػػف الجمػػكد الفكػػرم كالمسػػؤكلية الشخصػػية االجتماعيػػة كبعػػدييا الشخصػػي كاالجتمػػاعي
لػػدل عينػػة الد ارسػػة فػػي يػػكء اخػػتبلؼ كػػؿ مػػف :التخصػػص ،كالدرجػػة العمميػػة ،كالحالػػة االجتماعيػػة،
كالجنسية .ككذلؾ معرفة مقدار كاتجاه العبلقة بيف الجمكد الفكرم كالمسؤكلية الشخصية االجتماعية

كبعدييا الشخصي كاالجتماعي ،كالفركؽ في ىذه العبلقػة فػي يػكء اخػتبلؼ كػؿ مػف :التخصػص،
كالدرجة العممية ،كالحالة االجتماعية ،كالجنسية.

كذلؾ عم عينة عشكائية بمغت ( )202عيكة مف عيكات ىيئة التدريس بجامعة أـ القرم .كطبؽ
عمييـ مقياس الجمكد الفكرم مف اعداد الباحثة.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
-1
-2

انخفاض مستكل الجمكد الفكرم لدل عينة الدراسة.

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في كبلن مف الجمكد الفكرم كالمسؤكلية الشخصية

االجتماعية كبعدييا الشخصي االجتماعي لدل عينة الدراسة ،تعزل إل

اختبلؼ كبلن مف

التخصص (عممي -أدبي) ،كالحالة االجتماعية (متزكجة-غير متزكجة ) ،كالجنسية (سعكدية
– غير سعكدية ).

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في كبل مف الجمكد الفكرم كالمسؤكلية
االجتماعية كبعدييا الشخصي االجتماعي لدل عينة الدراسة ،تعزم إل

الشخصية

اختبلؼ الدرجة

العممية (دكتكراه – ماجستير  -بكالكريكس ) ،أما بالنسبة لبعد المسؤكلية االجتماعية ،كالدرجة
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الكمية لممسؤكلية الشخصية االجتماعية فمقد تبيف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف فئة

(الدكتكراه) كفئة (البكالكريكس) لصالح فئة (الدكتكراه)
-4

تكجد عبلقة ارتباطية عكسية متكسطة ذات داللة احصائية بيف الجمكد الفكرم كالمسؤكلية

الشخصية االجتماعية كبعدييا الشخصي االجتماعي ،كأف الجمكد الفكرم يفسر مقداره

( )%29مف المسؤكلية الشخصية ،ك( )%24مف المسؤكلية االجتماعية ،ك( )%28مف
المسؤكليات الشخصية االجتماعية لدل أفراد العينة.
 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في و
كؿ مف الجمكد الفكرم كالمسؤكلية الشخصية
االجتماعية كبعدييا الشخصي االجتماعي لدل عينة الدراسة ،تعزل إل

التخصصي كالدرجة العممية ،كالحالة االجتماعية كالجنسية لدل عينة الدراسة.

اختبلؼ كؿ مف

 -1دراسة ىاشم أغا ()4151
الدراســـة بعنـــوان" :رؤيـــو تربويـــة لمخـــروج مـــن ازمـــو التطـــرف الفكـــري فـــي المجتمـــع الفمســـطيني
بمحافظات غزة"

ىػدفت ىػػده الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػ ظػػاىره التطػػرؼ فػػي المجتمػع الفمسػػطيني لمحافظػػات غػزة ،كمعرفػػو
األسػػباب األكثػػر شػػيكعان كالتػػي دفعػػت باتجػػاه تسػريع السػػمكؾ المتطػػرؼ ،كمػػف تػػـ كيػػع رؤيػػو تربكيػػة
لمكاجيو التطرؼ ،كالخركج مف ىذا المثزؽ كذلؾ عم عينو مقدارىا ( )158مف التربكييف.
كاستخدـ الباحث استبانة كالتي تتككف مف( )104فقرات .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

-1تكفر التطرؼ الفكرم في المجتمع الفمسطيني بمحافظات غزة حيث حصػمت درجػة كاقػع التطػرؼ
عمػ ػ كزف نس ػػبي ق ػػدره ( ،)56.69كق ػػد كان ػػت اكث ػػر العكام ػػؿ ش ػػيكعا ف ػػي ت ػػثجيج التط ػػرؼ العكام ػػؿ
االجتماعي ػػة كالت ػػي احتم ػػت المرتب ػػة االكل ػػي ب ػػكزف نس ػػبي ق ػػدره ()83.7ت ػػـ األحػ ػزاب السياس ػػية كالت ػػي

حصمت عم كزف نسبي قدره ( )80.99كمف تـ كيع رؤية تربكية لمخركج مف أزمة التطرؼ.
 -6دراسة كرس توكر )4151( Chris

الدراسة بعنوان " :لماذا يجب عمى منفحتي العقول أن ُيصدقوا الدجماتية"

كىػػي د ارسػػة قػػدميا لمنتػػدل المنظػػكرات الفمسػػفية بالمجمٌػػة الشخصػػية كعٍمػػـ نفػػس اجتمػػاعي  ،بجامعػػة
أككبلنػػد مػػف خػػبلؿ تطرقػػو إل ػ الدجماتيػػة فػػي عمػػـ الػػنفس المعرفػػي كعمػػـ يخػػتص بكػػؿ مػػا لػػو عبلقػػة
بالعممي ػػات المعرفي ػػة م ػػف حي ػػث كيفي ػػة تمثي ػػؿ اإلنس ػػاف لممعمكم ػػات الػ ػكاردة عب ػػر أجيػػزة الح ػػس  ،كأف
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الدجماتيػة عمميػػة عقميػػة معرفيػػة تتميػػز بالتشػدد كالتعصػػب  ،كأف األفػراد الػػدجماتيكف يتسػػمكف بالتشػػدد
مع أصحاب المعتقدات المناىية دكف أية محاكلة لمتعرؼ عم تمؾ األفكار كالمعتقػدات المناىيػة

كاآلراء المخالفة كالتفكير فييا  ،كمقابؿ ذلػؾ يتسػمكف بالتسػامح مػع اصػحاب المعتقػدات المتشػابية ،

ب
كخمص إل أف غرض ىذه الكرقة تزكيد الناس بسبب لقييبكؿ الدجماتية  ،كأف الناس المنفتحكف ىي ًج ي
أف ييصػدقكا الدجماتيػة بسػبب تكيػيحاتيا كتبريراتيػا القكيػة  ،كييػيؼ كػرس تػككر Chris Tuker
أف الدجماتية اتجػاه نحػك التمسػؾ العنيػد بالمعتقػدات كالمػذاىب  ،كرؤيػة لمتبريػر غيػر المنطقػي كغيػر
االستنتاجي فالدجماتي يرل أف التجارب تكفي ألكؿ كىمة لمتبرير.

 -7دراسة غانم القحطاني ()4119
الدراسة بعنوان" :ميارات المحاجة والسموك التوكيدي والجمود الفكري وعالقتيا باتخـاذ القـرار لـدى
عينة من الطالب الجامعيين بمدينة الرياض"

تيػػدؼ الد ارسػػة إلػ

د ارسػػة مظػػاىر المحاجػػة كالسػػمكؾ التككيػػدم كالجمػػكد الفكػػرم كاتخػػاد القػرار لػػدل

عينة مف جامعة اإليمػاف محمػد بػف سػعكد اإلسػبلمية كجامعػة الممػؾ سػعكد كذلػؾ عمػ عينػة تككنػت

مف ( )437طالبان مف طمبة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية كطمبة جامعة الممؾ سعكد.
كطبؽ عمييـ مقياس الجمكد الفكرم.

تكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
-1

نسبة الجمكد الفكرم امتدت ما بيف  %75-70لدل طبلب جامعتي اإلماـ محمد بف سعكد

اإلسبلمية كالممؾ سعكد .

-2

ال تكجد فركؽ بيف طبلب جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية كجامعة الممؾ سعكد

في الجمكد الفكرم.
-3

تكجد فركؽ بيف طبلب جامعتي ذكم التخصص العممي في الجمكد الفكرم ككانت لصالح

-4

حدة حسب التخصص (عممي – أدبي )،

طبلب جامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية.
بالنسبة لمفركؽ بيف طبلب كؿ جامعة عم

اظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طبلب التخصص العممي كاألدبي في

الجمكد الفكرم لدل طمبة الجامعة.
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 -8دراسة حسين القحطاني ()4117
الدراسة بعنـوان" :التـدين وعالقتـو بـالجمود الفكـري (الدجماتيـة) لـدى طمبـة كميـة المعممـين لمدينـة
تبوك ".

تيدؼ ىذه الدراسة إل معرفة العبلقة بيف التديف كالجمكد الفكرم لدل طػبلب المرحمػة الجامعيػة فػي

مدينػػة تبػػكؾ ،كذلػػؾ عمػ عينػػة مقػػدارىا ( )590طالبػان ،مػػف طمبػػة كميػػة المعممػػيف مػػكزعيف عمػ ()3
تخصصات (عمكـ قرآنية ،إنسانية ،عممية) .كطبؽ عمييـ مقياس رككيش لمجمكد الفكرم.

أسفرت نتائج الدراسة:

 -1كجكد ارتباط يعيؼ جدان بيف التديف كالجمكد

 -2ال يكجد فركؽ دالة إحصائيا في سمكؾ التديف تعزل لمتخصص.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الجمكد الفكرم (الدجماتية) تعزل لمتخصص.
 -3دراسة روجر وايت : )4116( Roger
الدراسة بعنوان" :مشكالت الدجماتية "
حيػػػث نػ ػػاقش فػ ػػي د ارسػػػتو التػػػي طبعػ ػػت بالمجمػػػة الدكليػػػة لمتقمي ػػد كالمبػ ػػادئ التحميمي ػػة لمفمسػ ػػفة قسػػػـ
(الد ارسػ ػػات الفمسػ ػػفية) أف مثػ ػػؿ ىػ ػػذا التفكيػ ػػر الػ ػػدجماتي يعمػ ػػؿ عم ػ ػ عػ ػػزؿ الشػ ػػخص عػ ػػف الخب ػ ػرات
االجتماعية كالعبلقات مع اآلخريف كالعقمية المتطكرة  ،فالمرتفعكف في الجمكد تنخفض حاجاتيـ إل

ال تغيير كالفكر اإلبداعي المتطكر  ،كتقػؿ قػدرتيـ عمػ تنظػيـ أفكػار جديػدة تتكامػؿ فييػا معتقػداتيـ ،
كىػػـ أقػػؿ قػػدرة عمػ التخمػػي عػػف أفكػػارىـ التػػي يؤمنػػكف بيػػا  ،كيجػػادلكف مػػف أجميػػا  ،كتكصػػؿ ركجػػر

كايػت Roger White

إلػ أف االعتمػاد عمػ التبريػر غيػر المنطقػي لممعتقػدات كالفػركض غيػر

المتكافقة مع المشكبلت  ،كانكار كجػكد بػدائؿ شػكاكة نحػك بعػض المعتقػدات تجعػؿ ىػذه المشػكبلت
ال ازلػػت تظيػػر  ،كخمػػص إل ػ مفيػػكـ الدجماتيػػة أصػػبح مػػف المكيػػكعات اليامػػة كالجػػديرة بالد ارسػػة

خصكصػان إذا مػػا أخػػذنا فػػي االعتبػػار طبيعتيػػا كمتغيػػر معرفػػي مػػف متغيػرات الشخصػػية كاالجتماعيػػة
كاآلثار السمبية التي تتمخض عف السمكؾ الدجماتي لمفرد كاألسرة كالمجتمع .

 -1دراسة جميل الطيراوي ()4111
الدراسة بعنوان" :االتجاىات التعصبية وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية في إطار عممية السالم"
تيدؼ ىذه الدراسة إلػ التعػرؼ عمػ مسػتكل االتجاىػات التعصػبية لػدل طمبػة الجامعػات فػي قطػاع
غ ػزة نحػػك عمميػػة السػػبلـ كاألطػػر الطمبيػػة السياسػػية ( الكتػػؿ الطبلبيػػة ) كالتعصػػب القػػكمي  ،كذلػػؾ
016

عم ػ عينػػة مقػػدارىا ( )544مػػف طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية مػػنيـ ( )282طالب ػان ك ( )262طالبػػة،
كطبؽ عمييـ مقياس الدكجماطيقية مف إعداد الباحث .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
-1

كجكد عبلقة مكجبة بيف كؿ مف االتجاىات التعصبية كالدكجماطيقية ،التسمطية ،التككيدية،

-2

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطمبة مؤيدم السبلـ ،كمعارييو في الدكجماطيقة لصالح

القمؽ.

المعارييف ،عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطمبة مؤيدم السبلـ  ،كمعارييو في

(التسمطية  -التككيدية – القمؽ)

-3

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في الدكجماطيقية ،التسمطية ،التككيدية ،القمؽ.

 -6دراسة النسي ىيكي :)4113( Lance
الدراست بعنىان  " :نقد الدجماتيت "
حيػػث نػػاقش فػػي د ارسػػتو التػػي قػػدميا فػػي المنتػػدل الفمسػػفي أنػػو خػػبلؿ النيػػكض فػػي السػػنكات األخي ػرة
بالفمسػػفة  ،كالتطػػرؽ إل ػ المشػػكبلت المعاص ػرة فػػي نظريػػة المعرفػػة  ،كصػػؼ الػػدجماتي بثنػػو يػػدعي
امتبلؾ الحقيقة  ،كال يستخدـ القدرة النقدية  ،كال يقدـ أسباب منطقيػة مقنعػة  ،فيػي بػذلؾ مفتػاح ىػاـ
لفيـ الشخصية أحاديػة الفكػر  ،كاصػفا إياىػا بثنيػا نػاتج عػف عمميػات معرفيػة متعػددة تػؤدم اإلنسػاف

إل االنغػبلؽ عمػ فكػرة أك أفكػار معينػة  ،ككػذلؾ ال يتقبػؿ المناقشػة أك إعػادة النظػر فييػا  ،كيعتبػر
أفكاره مف الثكابت المطمقة  ،كىك في ىذه الحالة ال يمغي كظيفػة عقمػو فقػط فػي تمحػيص ىػذه الكفػرة

أك األفكػػار  ،بػػؿ أنػػو ال ينػػاقش كال يتقبػػؿ كيمغػػي أم رأم آخػػر مخػػالؼ لػػو ،كال يسػػمح ليػػذا ال ػرأم أف

يدخؿ مجاؿ كعيو فيبلن عف أف يتفيمو  ،فيي االعتقاد الجازـ  ،كاليقيف المطمػؽ دكف االسػتناد إلػ

بػ ػراىيف يقيني ػػة  ،كانك ػػار اآلخ ػػر كرفي ػػو باعتب ػػاره عمػ ػ باط ػػؿ مطم ػػؽ  ،كيترت ػػب عمػ ػ ذل ػػؾ س ػػمات
شخصية ميطربة  ،لمقاكمة التغير لؤلفكار كالمعتقدات كالمعمكمات المخالفة لنسؽ معتقػدات الفػرد،

ككمما ازدادت ىذه المقاكمة أتجو نسؽ المعتقدات إل االنغبلؽ .
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 -7دراسة ناصر الحربي ()4114
الدراسة بعنوان" :عالقـة الجمـود الفكـري (الدجماتيـو) بأنمـاط الـتعمم والتفكيـر لـدى طـالب وطالبـات
المرحمة الثانوية لممدينة المنورة"

تيدؼ ىذه الدراسة إل معرفة العبلقػة بػيف الجمػكد الفكػرم ( الدجماتيػو) كأنمػاط الػتعمـ كالتفكيػر لػدل

طػ ػػبلب كطالبػ ػػات المرحمػ ػػة الثانكيػ ػػة ،كمػ ػػا ىػ ػػدفت إل ػ ػ تعػ ػػرؼ عم ػ ػ الفػ ػػركؽ فػ ػػي الجمػ ػػكد الفكػ ػػرم

(الدجماتيػػو) كمظاىرىػػا ككػذلؾ إلػ معرفػػو الفػػركؽ فػػي أنمػػاط الػػتعمـ كالتفكيػػر كفقػان لمتغيػرات الجػػنس
كالصؼ كالتخصص الدراسي كذلؾ عم عينة تػـ اختيارىػا بطريقػو عشػكائية طبقيػة ( )200طالػب ،

( )200طالب ػة مػػف طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة بالمدينػػة المنػػكرة مػػف مختمػػؼ الصػػفكؼ كالتخصصػػات
العممية كاألدبية ،كطبؽ عمييـ مقياس الجمكد الفكرم رككيش .
كقد تكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 .1كجدت مظاىر سائدة في الجمكد الفكرم (الدجماتيو) لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية.
 .2كم ا اثبتت الدراسات كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللو احصائية بيف كؿ مف الجمكد الفكرم
(الدجماتيو) كالنمط األيمف كالمتكامؿ مف أنماط التعمـ كالتفكير أما بالنسبة لمنمط األيسر فبل
تكجد عبلقة دالو احصائية بينيما.

 .3تكجد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات في الجمكد الفكرم ( الدجماتيو) كدلؾ في نمط التعمـ
كالتفكير.

 .4أشارت الدراسة إل

عدـ كجكد فركؽ في الجمكد الفكرم (الدجماتيو) لدل الطبلب كالطالبات

سكاء بالنسبة لمصؼ أك التخصص الدراسي ككذلؾ بالنسبة ألنماط التعمـ كالتفكير.

 -8دراسة نبيل عمي ()4115
الدراسة بعنوان "الدجماطيقية وعالقتيا بالمسؤولية لدى طمبة الجامعة بمحافظات غزة"
تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػ بحػػث العبلقػػة بػػيف الدجماطيقيػػة كأحػػد أشػػكاؿ السػػمكؾ االجتمػػاعي االيجابيػػة

(المسػػؤكلية االجتماعيػػة) كذلػػؾ فػػي البيئػػة العربيػػة كذلػػؾ انطبلق ػان مػػف نظريػػة رككػػيش ( )1960فػػي

الدجماطيقية كنظرية سيد عثماف ( )1971في المسؤكلية االجتماعية  ،كما ىدفت ىذه الدراسة إل

استكشػػاؼ الفركقػػات فػػي الدجماطيقيػػة كالمسػػؤكلية االجتماعيػػة كالتػػي يمكػػف أف تعػػزل إل ػ متغي ػرات

الجنسي ،مكاف السكف ،المستكل الدراسي ،كالتخصص.
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كذل ػػؾ عمػ ػ عين ػػة عشػ ػكائية تككن ػػت م ػػف( )512طالبػ ػان م ػػف مختم ػػؼ الكمي ػػات كالمس ػػتكيات الد ارس ػػة
بالجامعػػة االسػػبلمية بغ ػزة مػػنيـ ( )253طالبػػا )295( ،طالبػػة  ،كطبػػؽ عمػػييـ مقيػػاس الدجماطيقيػػة

لرككيش .

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 .1كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الدجماطيقية كالمسؤكلية االجتماعية.
 .2كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف مرتفعي كمنخفيي الدجماطيقية في المسؤكلية االجتماعية
لصالح مرتفعي الدجماطيقية .

 .3كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف بيف متكسطات درجات مجمكعة الذككر كاإلناث عم مقياس
الدجماطيقية كذلؾ لصالح مجمكعة اإلناث.

 .4عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسط درجات مجمكعتي طمبة التخصصات النظرية
كالتطبيقية كالتخصص العممي عم مقياس الدجماطيقية كالمسؤكلية االجتماعية.

 .5عدـ كجكد فركؽ بيف درجات طبلب المستكل األكؿ كالرابع عم مقياس الدجماطيقية.
 .6عدـ كجكد فركؽ دالة احصائية في الدجماطيقية كالمسؤكلية االجتماعية تعزل لمتغير السكف.
 -9دراسة جيمس بريور )4111( James
دراسة بعنوان" الشكاك والدجماتي"

ىذه الدراسة عف المقارنة بيف معرفة كمعمكمات كتبريرات الشكاؾ كالدجماتي  ،دراسة مسحية

مقارنة عمي عينة مف طمبة جامعة ىارفارد بالكاليات المتحدة األمريكية  ،كمف نتائج الدراسة أف

الشكاؾ لف ىيعطي أم معرفة كمعمكمة حاسمة أك أكيدة حكؿ متغيرات البيئة المحيطة اال عند تقديمو
تبرير مدرؾ كمناسب كمعقكؿ دائمان  ،ككذلؾ ىناؾ تحسينات محتممة في معمكماتو  ،كىك ال يقدـ
ىذه المعمكمات بشكؿ غيبي أك بشكؿ حدسي  ،كانما يقدميا مف خبلؿ يكؿ التجارب التي خاييا
سكاء كانت تجارب خاطئة أك صائبة  ،ككذلؾ لف يدعـ تمؾ االعتقادات اال بالحجج المقبكلة
المعقكلة  ،كيصر عمي الكفاح لدحض أم معتقد غير متثكد منو  ،أما الدجماتي فميس لديو معرفة

حقيقية  ،كال يستطيعي إعطائنا أم معرفة عمي مستكل االعتقاد اإلدراكي في البيئة المحيطة ،
كيناقض الحقائؽ الكايحة دفاعان عف المتعارؼ عميو كالمثلكؼ  ،فميس لديو تبرير منطقي كعقبلني
عند تعريو إلحدل المشكبلت  ،كما ال يكجد لديو بدائؿ متنكعة لؤلفكار التي تعتمد عمي
الفرييات  ،فيك يحتاج إل

كخمص إل

كمبادئو.

الشؾ كي يقكـ بتقديـ مجمكعة مف البدائؿ ذات التبرير المدرؾ ،

أف الدجماتية قد تبدك جذابة لمفرد ألنيا تقدـ تبرير مبلئـ لما يتكافؽ مع معتقداتو
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ثانياً :الدراسات المتعمقة بقوة األنا:
 -5دراسة رامي سعد ()4154
الدراسة بعنوان " العالقة بين قوة األنا وكـل مـن الكفـاءة األكاديميـة والكفـاءة االجتماعيـة ودافعيـة
االنجاز لدى طمبة الجامعة "

تيدؼ ىذه الدراسة إل معرفة طبيعة العبلقة بيف قكة األنا كبػيف ك وػؿ مػف الكفػاءة األكاديميػة كالكفػاءة
االجتماعيػػة ككػػذلؾ معرفػػة الفػػركؽ بػػيف الطػػبلب كالطالبػػات فػػي كػ وػؿ مػػف قػػكة األنػػا ككػ وػؿ مػػف الكفػػاءة

األكاديميػػة كالكفػػاءة االجتماعيػػة كدافعيػػة االنجػػاز لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة مككنػػة مػػف ()150

طالبان كطالبة منيـ ( )67طالبان ك( )83طالبة ،كطبؽ عمييـ مقياس قكة األنا (إعداد باركف).
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1كجكد عبلقػة دالػة مكجبػة بػيف قػكة األنػا كبػيف أبعػاد الكفػاءة األكاديميػة كميػة ماعػدا البعػد األكؿ
(ميارات االستذكار).
 -2كجكد عبلقة دالة مكجبة بيف قكة األنا كبيف أبعاد الكفاءة االجتماعية بعامة.
 -3كجكد عبلقة دالة مكجبة بيف قكة األنا كبيف دافعية اإلنجاز.
 -4كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في قكة األنا لصالح اإلناث.

 -4دراسة نعمات عموان  ،زىير والنواجحة ()4155
الدراسة بعنوان " الذكاء الوجداني وعالقتو باإليجابية لدى طمبة جامعة األقصى بمحافظات غزة"
تيدؼ الدراسة الحالية التعرؼ عم درجة الػذكاء الكجػداني كاإليجابيػة لػدل أفػراد عينػة الد ارسػة ،مػع

التعػرؼ عمػ العبلقػة بػيف الػذكاء الكجػداني ،كاإليجابيػة ،كالفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات الطمبػة

كالطالبػات عمػ مقيػاس الػذكاء الكجػداني كاإليجابيػة ،ككػذلؾ الكشػؼ عػف الفػركؽ بػيف متكسػطات

درجػات طمبػة التخصػص العممػي كاألدبػي عمػ مقيػاس الػذكاء الكجػداني كاإليجابيػة ،كالكقػكؼ عمػ

األسػباب التػي أدت إلػ انخفػاض /ارتفػاع مسػتكل اإليجابيػة لػدل الػبعض ،كالػدكر الػذم تمعبػو ىػذه

العكامؿ في تشكيؿ سمات تمؾ الحاالت المختارة ،كذلؾ عف طريؽ دراسة الحالة ،كامكانية االستفادة
مف نتائج تمؾ الدراسة في مجاؿ التشخيص كالعبلج  ،كذلؾ عم
كطالبة ،كطبؽ مقياس اإليجابية ،إعداد الباحثيف.
تكصمت الدراسة إل النتائج التالي:
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عينة تككنت مف )  ( 247طالبان

 .1ارتفاع في درجات اإليجابية حيث بمغت  ، 72,83كبينت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباط
دالة إحصائيان بيف الذكاء الكجداني كاإليجابية.

 .2كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث في الذكاء الكجداني كاإليجابية ،لصالح اإلناث.
 .3كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف طمبة التخصصات العممية كاألدبية في الذكاء الكجداني
كلئليجابية لصالح طمبة التخصصات العممية.

 .4تدني مستكل االيجابية لدل البعض يعزل إل أساليب التنشئة الكالدية غير السكية ،كانخفاض
المستكل االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لؤلسرة.

 -4دراسة أمثال الحويمة  ،ممك الرشيد ()4151
الدراسة بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقتو بوجية الضبط وقـوة األنـا دراسـة مقارنـة بـين عينـة مـن
الطمبة الموىوبين والعاديين في دولة الكويت"

تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إلػ ػ التع ػػرؼ عمػ ػ عبلق ػػة كجي ػػة الي ػػبط كق ػػكة األن ػػا بثنم ػػاط ال ػػذكاء الكج ػػداني
كالتعرؼ عم تحديد الفركؽ الجكىرية بيف المكىكبيف كالعادييف في أبعػاد الػذكاء الكجػداني ،كالتعػرؼ

عم ػ الفػػركؽ الجكىريػػة بػػيف المكىػػكبيف كالعػػادييف فػػي كجيػػة اليػػبط كقػػكة األنػػا  ،كذلػػؾ عم ػ عينػػة
قكاميػػا ( )60طالبػػا كطالبػػة فػػي المرحمػػة الجامعيػػة بكاقػػع( )30طالب ػان عادي ػان ك ( )30طالب ػان مكىكب ػان،
كطبؽ عمييـ مقياس قكة األنا إعداد (باركف).

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1كجػػػكد ارتبػ ػػاط مكجػػػب داؿ بػػػيف الػ ػػذكاء الكجػ ػػداني كقػػػكة األنػ ػػا ،ككجيػ ػػة اليػ ػػبط الداخميػػػة لػ ػػدل
المكىكبيف كالعادييف.
 -2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة المكىكبيف كالعادييف فػي قػكة األنػا ككجيػة اليػبط
الداخمية في اتجاه المكىكبيف.

 -3دراسة مرفت مقبل ()4151
الدراسـة بعنـوان "التوافـق النفسـي وعالقتـو بقـوة األنـا وبعـض المتغيـرات لـدى مرضـى السـكري فــي
قطاع غزة"

ىدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة بػيف التكافػؽ النفسػي كأبعػاده كقػكة األنػا ككػؿ مػف المتغيػرات (عػدد

سػػنكات اإلصػػابة بػػالمرض كنػػكع السػػكرم كمسػػتكل الػػدخؿ ،كالمسػػتكل التعميمػػي ،كالعمػػر كالنػػكع) لػػدل

مري ػ السػػكرم ،كذلػػؾ عم ػ عينػػة عش ػكائية مػػف المريػػي المسػػجميف بمركػػز شػػيداء الرمػػاؿ بمغػػت
( )300مريض ،كطبؽ عميو مقياس قكة األنا(لباركف).
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كتكصمت الباحثة إل النتائج التالية:

 -1كجػ ػػكد عبلقػ ػػة دالػ ػػة إحصػ ػػائيا بػ ػػيف التكافػ ػػؽ النفسػ ػػي كأبعػ ػػاده (الشػ ػػخص الصػ ػػحي األسػ ػػرم
االجتماعي) كالتكافؽ العاـ كقكة األنا لدل مري السكرم.
 -2عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في قكة األنا حسب عدد سنكات اإلصابة بمرض السكرم
 -3عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في قكة األنا حسب نكع اإلصابة بمرض السكرم .
إحصائيا في قكة األنا حسب نكع اإلصابة بمرض السكرم
 -4عدـ كجكد فركؽ دالة
ن
إحصائيا بيف المستكيات التعميمية المختمفة لمري السكرم
 -5كجكد فركؽ دالة
ن

 -6كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في قكة األنا
لصالح الذككر.
 -1دراسة أمال جودة ،مسعود حجو ()4114
الدراسة بعنوان "قوة األنا لدى المرأة الفمسطينية في محافظات غزة"
ييػدؼ ىػذا البحػث إلػ التعػرؼ عمػ قػكة األنػا لػدل المػرأة الفمسػطينية بػاختبلؼ بعػض المتغيػرات
الشخصية ،كذلؾ عم النحك التػالي :تبعػان لمتغيػر الػدكر االجتمػاعي ( طالبػة -عاممػة -ربػة بيػت)،
كمكػاف السػكف (مخػيـ– مدينػة  -قريػة) ،كمسػتكل التعمػيـ (إعػدادم -ثػانكم -جػامعي) ،كالحالػة

االجتماعية (آنسة -متزكجة -مطمقة) .كذلؾ عم عينة تـ سحبيا بالطريقػة العشػكائية الطبقيػة كىػي

عمػ

المػرأة الفمسػطينية ،التػي يمكػف تقسػيميا حسػب مكانتيػا االجتماعيػة إلػ

طالبػات :كػؿ مػف

الجامعػة اإلسػبلمية كاألزىػر كاألقصػ  ،ككػذلؾ عمػ عػدد مػف النسػاء العػامبلت فػي كػؿ مػف ك ازرة
التربية كالتعميـ ،كك ازرة الصحة ،كمف ربات البيكت مف سكاف محافظات قطاع غزة.
كاستخدـ الباحثاف مقياس قكة األنا إعداد (حمداف فية.( 2000.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1كجػػكد فػػركؽ دالػػة بػػيف متكسػػط درجػػات أفػراد عينػػة الد ارسػػة فػػي قػػكة األنػػا تبعػان لمػػدكر االجتمػػاعي
لصالح العامبلت مقابؿ الطالبات كغير العامبلت ،كىذا يعني أف المرأة العاممة تتسـ بقدر أكبر
مف قكة األنا مقارنة بغيرىا مف النساء.
 -2عدـ كجكد فركؽ دالة بيف متكسط درجات أفػراد عينػة الد ارسػة فػي قػكة األنػا تبعػان لمتغيػر مكػاف
السكف " مخيـ  ،مدينة ،قرية " .
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ػائيا بػيف أفػراد العينػة تعػزل لمتغيػر مسػتكل التعمػيـ " إعػدادم ،ثػانكم،
 -3كجػكد فػركؽ دالػة إحص ن
جامعي " لصالح المرأة الجامعية.

ػائيا بػيف أفػراد العينػة تعػزل لمتغيػر الحالػة االجتماعيػة ،كذلػؾ لصػالح
 -4كجػكد فػركؽ دالػة إحص ن
اآلنسات كالمتزكجات مقارنة بعينة المطمقات.

 -6دراسة شوقي بينام ()4114
الدراسة بعنوان "اآلليات الدفاعية وعالقتيا بقوة األنا"
تيدؼ ىذه الدراسة الحاليػة إلػ معرفػة العبلقػة بػيف اآلليػات الدفاعيػة كاإلنكػار كالتبريػر كاإللغػاء كقػكة
األنا كبناء مقياس لؤلليات الدفاعية المحػددة بك وػؿ مػف اإلنكػار كالتبريػر كاإللغػاء كقيػاس مسػتكل األنػا

لػػدل أفػراد العينػػة تبعػػا لمتغيػرات الجػػنس كالتخصػػص كالسػػكف كمعرفػػة مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف
عبلقة قكة األنا كاآلليات الدفاعية تبعان لمتغيرات الجنس كالتخصص كالسكف.

كذلؾ عم عينة مقدارىا ( )400طالبان كطالبة تـ اختيارىا بصكرة عشكائية مف كميات عممية كأخرل
إنسانية مف جامعتي بغداد كالمكصؿ ،كطبؽ عمييـ مقياس باركف لقكة األنا.

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1أف الذككر أعم مف االناث في مستكل قكة األنا.
 -2كجكد فركؽ بيف أفراد العينة تبعان لمتغير التخصص.

 -3ىناؾ عبلقة سمبية بيف قكة األنا و
ككؿ مف التبرير كاإللغاء كاإلنكار.
 -4ال يكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في العبلقػة بػيف قػكة األنػا كآليػة الػدفاع كفقػان لمتغيػر الجػنس
كالتخصص كالسكف.
 -5كجكد فػركؽ دالػة احصػائيا فػي العبلقػة بػيف آليػة اإللغػاء كقػكة األنػا كفقػا لمتغيػر الجػنس لصػالح
الذككر بينما انعدـ الفركؽ عم كفؽ متغير التخصص لكف ظيرت فركؽ دالة احصائية كفؽ
متغير السكف لصالح عينة جامعة المكصكؿ.
 -7دراسة محمد عيد ( ) 4115
الدراسـة بعنـوان "دراســة الخصـائص اإليجابيـة لمشخصــية فـي عالقتيـا المتغيــر النـوع والتخصــص
الدراسي لدى طالب الجامعة"

تيدؼ ىذه الدراسة إل تحديد المككنات األساسية االيجابية ،كالكشؼ عف الفركؽ في االيجابية لدل

طبلب الجامعة كما أنيا تيدؼ إل معرفة الخصائص االيجابية لمشخصية في عبلقتيا في متغيرم
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النكع كالتخصػص الد ارسػي ،كذلػؾ عمػ عينػة قكاميػا ( )546مػف طػبلب جامعػة عػيف شػمس (ذكػكر
 123كاناث  ،)422كطبؽ مقياس قكة األنا :لباركف .

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1أف االيجابية مككف انساني متعدد المتغيرات كأف ىده المتغيرات تتمثؿ في التكجو االبػداعي قػكة
األنا كاالتزاف االنفعالي ،كتقدير الذات ،كالتككيدية.
 -2أف الذككر أكثر ابداعان كأكثر تقدي انر لمذات مف اإلناث.
 -3الذككر أشد قكة في األنا مف اإلناث.
 -4عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات طػػبلب الشػػعب العمميػػة كمتكسػػطات
درجات طبلب الشعب االعدادية في قكة األنا.
 -5عدـ كجكد تبايف نتيجة التفاعؿ بيف النكع كالتخصص في قكة األنا.

 -8دراسة فريمان )4115( Freeman
الدراسة بعنوان "مساىمة اإليمان وقوة األنا في التنبؤ بالمعدل التراكمي لدي طمبة الثانوية
العامة "
ىدفت ىذه الدراسة إلي التحقؽ مف مدل معايير قكة االنا ،كما تـ تصكره مف قبؿ إريكسكف
( )1963ك تفعيميا بكاسطة  ، Markstromسابينك  ،تيرنر كبيرماف ( ) 1997لممساىمة في
التنبؤ عف معرفة المعدؿ التراكمي لدل طمبة المدارس الثانكية في فيرجينيا  ،في مسثلة ما إذا كاف
متغ يرات قكة األنا تعزز التنبؤ عف طريؽ اختيار متغيرات ديمغرافية كمعياريف مف التديف  :كمشاركة
اإليماف كأىمية اإليماف  .كتككنت عينة الدراسة مف 252طالبان  121،طالب أسكد ك  131طالب
أبيض  .كطبؽ عمييـ خمسة مف المقاييس الفرعية لمقائمة النفسية لقكة االنا (.)PIES
كتكصمت الدراسة إلي النتائج التالية:
 -1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف خمسة مقاييس مف قكل األنا النفسية .ككجكد العديد
مف العبلقات بيف مكاقؼ قكة األنا النفسية لدل الطمبة كالمستكيات التعميمية لدل آبائيـ
كامياتيـ .
 -2كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية مكجبة بيف قكة األنا كالتحصيؿ الدراسي.
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 -9دراسة حمدان فضة ()4111
الدراســة بعن ـوان "دراســة لقــوة األ نــا لــدى الــذكور واإل نــاث مــن طــالب الجامعــة مــن قــاطني القــرى
والمدن وعالقتيا بالمستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي لدييم"

تيػػدؼ ىػذه الد ارسػػة إلػ الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ الكائنػػة فػػي قػػكة األنػػا بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث مػػف طػػبلب
الجامعة كالكشؼ عف عبلقة قكة األنا بالمستكل االجتماعي ،كالثقافي ،كاالقتصادم كذلؾ إلػ إعػداد

أداة لقياس قكة االنا.

كذلػػؾ عمػ عينػػو مقػػدارىا( )320مػػف طػػبلب كطالبػػات كميػػة التربيػػة مػػف جامعػػة الزقػػازيؽ مػػف أبنػػاء

القرل كالمدف ،كطبؽ عمييـ مقياس قكة األنا إعداد الباحث .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات مجمكعػػة عينػػو الد ارسػػة فػػي قػػكة األنػػا
ترجع إل متغير الجنس أك متغير البيئة أك إل التفاعؿ بيف متغيرم الجنس كالبيئة.
 -2كج ػػكد ارتب ػػاط داؿ مكج ػػب ب ػػيف درج ػػات عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي ق ػػكة األن ػػا كدرج ػػاتيـ ف ػػي المس ػػتكل
االجتماعي الثقافي كدلؾ عم مستكل القرية كالمدينة ،الذككر كاإلناث ،كالعينة الكمية.
 -3عػ ػػدـ كجػ ػػكد ارتبػ ػػاط داؿ ب ػ ػيف درجػ ػػات عينػ ػػة الد ارسػ ػػة فػ ػػي قػ ػػكة األنػ ػػا كدرجػ ػػاتيـ فػ ػػي المسػ ػػتكل
االجتماعي كاالقتصادم.

 -51دراسة عبد اهلل سميمان ،ىشام عبد اهلل ()5996
الدراسة بعنوان "دراسة لموضوع الضبط في عالقتو بكل من قوة األنا والقمق لـدى عينـة مـن طمبـة

وطالبات جامعة قطر "

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ اتجػػاه العبلقػػة بػػيف مكيػػع اليػػبط (الػػداخمي  -الخػػارجي)
ككؿ مػف قػكة األنػا كمسػتكل القمػؽ ،كالفػركؽ فػي تمػؾ األبعػاد النفسػية تبعػان لمتغيػر الجػنس (طػبلب-

طالبات) ،كالكشؼ عف دكر مكيكع اليبط في تحديد مستكل الصحة النفسية لمشباب.

كذلػػؾ عمػ عينػػة مػػف طمبػػة كطالبػػات جامعػػة قطػػر مككنػػة مػػف ( )300طالػػب كطالبػػة ( 150طالبػػة
ك 150طالب)  ،كطبؽ عمييـ مقياس "باركف" لقكة األنا .
كأشارت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة بيف مكيكع اليبط الخارجي لقكة األنا.
 -2عدـ كجكد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيان بيف قكة األنا كمستكل القمؽ.
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 -3كجػػكد فػػرؽ دالػػة احصػػائيان فػػي مكيػػع اليػػبط (الػػداخمي  -الخػػارجي ) ،كقػػكة األنػػا ،كمسػػتكل
القمؽ تبعان لمتغير الجنس (طبلب -طالبات ) لصالح الطالبات.
 -4كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة دالة إحصائيا بيف مكيكع اليبط الداخمي كقكة األنا.
 -55دراسة ىدى الشميمري ( )5996
الدراسة بعنوان "قوة األنا تبعاً لبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى نزيالت مؤسسة رعايـة
الفتيات بمدينة مكة المكرمة"

تيػدؼ ىػذه الد ارسػة إلػ الكشػؼ عػف درجػة قػكة األنػا لػدل الفتيػات الجانحػات عمػ المقيػاس المعػد

لذلؾ كمعرفة الفركؽ فػي قػكة األنػا تبعػان لػبعض المتغيػرات الشخصػية كاالجتماعيػة ،كذلػؾ عمػ عينػة
تتككف مف ( (60( ،) 120مف نزيبلت مؤسسة رعاية الفتيػات ،ك )( 60مػف الفتيػات العاديػات مػف

مدارس مكة المكرمة كعينة مقارنة كطبؽ عمييـ مقياس قكة األنا إعداد باركف
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في قكة األنا بيف النزيبلت كالعاديات لصالح العاديات.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نزيبلت مؤسسة رعاية الفتيات في قكة األنا تبعػان لمسػف
كمستكل الذكاء.
 -3تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف نػزيبلت مؤسسػة رعايػة الفتيػات فػي قػكة األنػا بػيف ذكات
التعميـ المتكسط كاالبتدائي لصالح ذكات التعميـ المتكسط.
 -4تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف نػزيبلت مؤسسػة رعايػة الفتيػات فػي قػكة األنػا بػيف ذكات
االتجاىػات الكالديػة( الكالػد/الكالػدة )المنخفيػة ،كالمتكسػطة لصػالح ذكات االتجاىػات الكالديػة(
الكالد/الكالدة المنخفية.
 -5ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف نػزيبلت مؤسسػة رعايػة الفتيػات فػي قػكة األنػا تبعػان
لمترتيب الميبلدم ،كحجـ األسرة ،كالمستكل االقتصادم.
 -6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نزيبلت مؤسسة رعاية الفتيات في قكة األنا تبعان لمبيئػة
السكنية التي كانت تعيش فييا النزيمة.
 -54دراسة محمد عيس ()5994
الدارسة بعنوان "مستوى الحكم األخالقي وقوة األنا"
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تيدؼ ىذه الدراسة إل تحديد مدل االرتباط بيف مستكل الحكػـ األخبلقػي مػف منظػكر جػيمس رسػت
باعتباره درجة كمية تشير إل مدل تشبع أحكاـ الفرد بالمبادئ األخبلقية كبيف مستكل قكة األنا.

كمػػا يتحػػدد مػػف خػػبلؿ درجػػة كميػػة تحػػدد المػػدل االيجػػابي لكظػػائؼ األنػػا عم ػ عينػػة قكاميػػا()100

فػ ػ ػػرد )54(،إنػ ػ ػػاث ك ( )46ذكػ ػ ػػكر بعػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتبعاد حػ ػ ػػاالت عػ ػ ػػدـ االتسػ ػ ػػاؽ كالكػ ػ ػػذب بمػ ػ ػػن عػ ػ ػػددىا
37(77ذككر 40 -إناث)  ،كطبؽ عمييـ مقياس قكة األنا إعداد باركف .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1أف البحث في مجاؿ النمك األخبلقي يسيـ في زيادة فيمنا لنمك األنا
 -2انو رغـ تمػايز مككنػات الشخصػية فػي الم ارحػؿ المتقدمػة فػاف ىنػاؾ نكعػا مػف التكامػؿ الػكظيفي
فػػي اتجػػاه معػػايير السػكاء كمػػف تػػـ فإلنػػو مػػف المتكقػػع أال ننظػػر إلػ أم جانػػب مػػف جكانػػب النمػػك
بمعزؿ عف الجكانب األخرل.
 -3تشير نتائج الدارسة بصكر يمنية إل احتماؿ الربط بيف العمؿ األخبلقي كالحكـ األخبلقي،
كلكف ىذا الربط تحدد معايير أخبلقية السمكؾ لمرجع يعتد بو بالنسبة لؤلخبلؽ العممية.
 -4إف اإلحجػػاـ عػػف اتخػػاذ قػرار فاعػػؿ أك المجػػكء إلػ "لسػػت أدرل" فػػي مكاجيػػة المػػثزؽ كمػػا تشػػير
إليو ىذه الدراسة يمكف النظر إليو داخؿ إطػار قػكة األنػا كأف اإلنػاث يممػف أكثػر مػف الػذككر فػي
اإلحجاـ عف اتخاذ الق اررات.
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ثالثاً :الدراسات المتعمقة بجودة الحياة:
 -5رغداء نعيسة ()4154
الدراسة بعنوان "جودة الحياة لدى طمبة جامعتي دمشق وتشرين "
تيدؼ ىذه الدراسة إل التعرؼ عم مستكل جكدة الحياة لدل طمبة جامعتي دمشؽ كتشريف حسب
متغيػرات البمػد المحافظػة :دمشػؽ كالبلذقيػة ،كالنػكع االجتمػاعي )ذكػر ،أنثػ ) ،كالتخصػص )عمػكـ

نظرية ،عمكـ تطبيقية) ،لمتعرؼ عم جكدة الحياة لدل عينة مف ىاتيف الجامعتيف كذلؾ اجراء تقيػيـ
لممجاالت المتيررة مف تحقيؽ جكدة الحياة كمحاكلة استخبلص بعض الميػاميف المتعمقػة بثسػباب

ىذا االنخفاض في حاؿ كجكدىا ككيػع مقترحػات لتنميتيػا .عمػ عينػة بمػن عػدد أفػراد لعينػة ككػؿ
) )360طالبػان بيػنيـ ) (180طالبػان مػف طمبػة جامعػة دمشػؽ ،ك ) (180طالبػان مػف طمبػة جامعػة

تشػريف  ،تػـ اسػتخداـ مقيػاس جػكدة الحيػاة لطمبػة الجامعػة مػف إعػداد ( محمػكد منسػي  ،عمػي كػاظـ
. ) 2006

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 -1كجكد مستكل متدف مف جكدة الحياة الجامعية لدل طمبة كؿ مف جامعتي دمشؽ كتشريف.
 -2التثثير المشترؾ لممتغيرات الديمكغرافية الثبلثة معان في جكدة الحياة .
 -3عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف دخؿ األسرة كأبعاد جكدة الحياة .
 -4مازن الشرافي ()4154

الدراسة بعنوان" أساليب مواجية الخبرة الصادمة لدى معممـي وكالـة الغـوث بغـزة وعالقتيـا بجـودة

الحياة"

تيدؼ ىذه الدراسة إل التعرؼ عم العبلقة بيف أساليب مكاجية الخبرة الصادمة كجكدة الحياة لدل
معممي ككالة الغكث بغزة  ،كالتعرؼ عم أىـ أساليب مكاجية الخبرة الصادمة ككذلؾ التعػرؼ عمػ

جكدة الحياة ،كما ىدفت إل معرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة عم مقياس "أساليب
المكاجيػػة ،كمقيػػاس جػػكدة الحيػػاة كالتػػي يمك ػػف أف تعػػزل إل ػ المتغي ػرات التاليػػة (الجنسػػي كالمرحم ػػة
التعميمية ،كعدد سنكات الخبرة كالقرب مف خط التماس كعػدد أفػراد األسػرة الػدخؿ ) كذلػؾ عمػ عينػة

بمػن عػددىا ( )401معممػان مػف الجنسػيف ،كتػػـ تصػفية العينػػة الكصػكؿ إلػ ذكم الخبػرة الصػادمة مػػف

المعممػيف كقػػد بمػػن عػػددىا( )215معممػان مػػف الجنسػػيف مػػنيـ ( )104مػف الػػذككر كمػػنيـ ( )111مػػف

اإلناث ،كطبؽ عمييـ مقياس جكدة الحياة (مف إعداد الباحث).
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تكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 .1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد جكدة الحياة لمتغير المرحمة التعميمية
كسنكات الخبرة كالدخؿ.

 .2كجكد عبلقة ايجابيو ذات داللو إحصائية بيف اسمكب تحمؿ المسؤكلية كجكدة الحياة األسرية،
بينما تكجد عبلقو سالبة بيف التفكير بالتمني ،كتجنب كجكدة الحياة النفسية لدل أفراد العينة.

 .3كجكد عبلقة إيجابية بيف أسمكب التحكـ بالنفس كبيف جكدة الحياة األسرية كاالجتماعية ،كجكدة

البيئة المدرسية ،ككذلؾ بيف أساليب التخطيط لحؿ المشكبلت كاعادة التقييـ كبيف جكدة الحياة
األسرية كاالجتماعية كجكدة البيئة المدرسية كالدرجة الكمية لجكدة الحياة لدل أفراد العينة.

 .4ال تكجد عبلقة دالو إحصائية بيف جكدة الحياة الصحية كبيف جميع أساليب مكجية الخبرة
الصادمة لدل أفراد العينة.

 .5ال تكجد عبلقة دالو إحصائية بيف االنتماء كاالرتباؾ كاليركب كبيف جميع أبعاد جكدة الحياة.
 -4دراسة محمد الينداوي (:)4155
الدراسة بعنوان "الدعم االجتماعي وعالقتو بمستوى الرضا عن جودة الحيـاة لـدى المعـاقين حركيـاً
بمحافظات غزة"

ىدفت الدراسة إل معرفػة عبلقػة الػدعـ االجتمػاعي بمصػادره المختمفػة المتمثمػة فػي األسػرة كاألقػارب
كاألصدقاء كمؤسسات المجتمع بمستكل الريػا عػف جػكدة الحيػاة كأبعادىػا المتمثمػة فػي جػكدة الحيػاة

األسرية كجكدة الصحة العامة كالجكدة المينية كجكدة الحياة الزكجية لدل المعاقيف حركيان.

كذلؾ عم عينة مف ( )201مػف المعػاقيف حركيػان بإلعاقػات متعػددة مػف كػبل الجنسػيف ،كطبػؽ عمػييـ

مقياس مستكل الريا عف جكدة الحياة (إعداد الباحث) .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مصادر الدعـ االجتماعي بإلبعاده ،كدرجتو الكمية،
كالريا مف جكدة الحياة لدل المعاقيف حركيان لدل أفراد العينة.

 .2كجكد فركؽ دالة إحصائية في الريا عف جكدة الحياة باختبلؽ مصادر الدعـ االجتماعي
(مرتفع – منخفض) لدل المعاقيف حركيان في أفراد العينة.
 .3ال تكجد فركؽ دالة إحصائية في كؿ مف الدعـ االجتماعي كالريا عف جكدة الحياة لدل
المعاقيف حركيان أفراد العينة باختبلؽ بعض المتغيرات الديمكغرافية االجتماعية.
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 .4لـ تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كاإلناث عم جميع مصادر كأبعاد
الدعـ االجتماعي كالريا عف جكدة الحياة لدل المعاقيف حركيان.

 .5كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناث عم بعد الريا عف جكدة
الحياة كالفركؽ لصالح الذككر.

 .6لـ تكجد فركؽ في الريا عف جكدة الحياة بإلبعادىا كالدرجة الكمية تبعان الختبلؽ العمر،
كلمتغيرات المينة.

 -3سوزان بسيوني ()4155
الدراسة بعنوان "التفـاؤل والتشـاؤم وعالقتيـا باإلنجـاز األكـاديمي والرضـا عـن الحيـاة لـدى عينـة

من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة"

تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف كػػؿ مػػف التفػػاؤؿ كالتشػػاؤـ كمتغيػػرم
باإلنجػػاز األكػػاديمي كالريػػا عػػف الحيػػاة  ،كمػػا ىػػدفت إعػػداد مقيػػاس لمتعػػرؼ عم ػ سػػمتي التفػػاؤؿ

كالتشػػاؤـ فػػي المجتمػػع السػػعكدم ،كبخاصػػة طالبػػات الجامعػػات ،كذلػػؾ عم ػ عينػػة مقػػدارىا ()343

طالبة مف كمية التربية لمبنات كينتمكف إل مستكيات تعميمية مختمفة تتػراكح أعمػارىـ الزمنيػة مػا بػيف
() 25 -21عاما  ،كطبؽ عمييـ مقياس الريا عف الحياة إعداد إيماف شاىيف كسميرة الشند.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
 .1كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف درجات الطالبات الجامعيات عم

مقياس

 .2كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف درجات الطالبات الجامعيات عم

مقياس

التفاؤؿ كدراجتيف عم مقياس الريا عف الحياة كاإلنجاز األكاديمي

التشاؤـ كدراجتيف عم مقياس الريا عف الحياة ،كاإلنجاز األكاديمي.

 .3كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات مرتفعي كمنخفيي التفاؤؿ كدراجتيف عم
مقياس الريا عف الحياة ك اإلنجاز األكاديمي لصالح مرتفعي التفاؤؿ

 .4كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات مرتفعي كمنخفيي التشاؤـ كدراجتيف عم
مقياس الريا عف الحياة ،كاإلنجاز األكاديمي لصالح منخفيي التشاؤـ

 .5كجكد أثر داؿ إحصائيا لمتغير المستكل الدراسي في تبايف دراجات الطالبات عم مقياس
الريا عف الحياة ك اإلنجاز األكاديمي.
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 -1إمطانيوس ميخائيل ()4151
الدراسة بعنوان "الخصائص السيكومترية المختصرة المعربة لمقياس الرضا عن الحياة المتعـددة
األبعاد لمطمبة ( )B MSLSSفي البيئة السورية"

تيدؼ ىذه الدراسة إل تكفير أداة سريعة لتقدير درجات الريا عف الحياة لدل طمبػة المرحمػة قبػؿ

الجامعية في مجاالت محددة  :األسرة  ،األصدقاء  ،كالمدرسة  ،كبيئة الحياة  ،كالذات كقد ىػدفت

أييا إل

التحقؽ مػف الكفػاءة السػيككمترية لمصػكرة العربيػة المكازيػة المختصػرة لمقيػاس الريػا

عػف الحيػاة المتعػدد األبعػاد لمطمبػة الثانكيػة كالجامعػة ،كذلػؾ عمػ مػف طمبػة المػرحمتيف الثانكيػة

كالجامعيػة ،كقػد بمػن عػدد أفػراد ىػذه العينػة ( )1604طالبػان كطالبػة ( )833مػف طمبػة المرحمػة

الثانكية ( )771مف طمبة الجامعة  ،كطبؽ عمييـ مقياس الريا عف الحياة ). (SWLS
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 -1أف الصػكرة المعربػة المكازيػة لمصػكرة المختصػرة لمقيػاس الريػا  BMSLSSعػف الحيػاة
المتعدد األبعاد لمطالب أعطت مؤشرات سيككمترية يمكف ك صفيا بثنيا مقبكلة عمكما
 -2تػكفير المزيػد مػف البيانػات السػيككمترية التػي يمكػف أف تنيػـ إلػ البيانػات السػيككمترية
المتجمعة حكؿ األداة استنادان إل أداء طمبة المرحمة قبؿ الجامعية.
 -3صبلحية الصكرة المعربة المختصرة لبلستخداـ فػي (سػكرية( أك غيرىػا فػي البيئػات العربيػة
المشػابية مػع طمبػة الثػانكم كالجامعػة عمػ

حػد سػكاء ،كأف ىػذه الصػكرة بمكػف أف تمبػي

األغراض البحثية
 -6دراسة صالح اليمص ()4151
الدراســة بعنـوان "قمــق لـوالدة لــدى األميــات فــي المحافظــات الجنوبيــة لقطــاع غــزة وعالقتــو بجــودة

الحياة"

ىػػػدفت ىػػػذه الد ارسػ ػػة إل ػ ػ التعػ ػػرؼ عم ػ ػ قمػػػؽ ال ػ ػكالدة ،كعبلقتػػػو بج ػػكدة الحيػػػاة ل ػػدل األميػ ػػات فػ ػػي
المحافظػػات الجنكبيػػة لقطػػاع غ ػزة كالتعػػرؼ عم ػ مسػػتكل القمػػؽ أثنػػاء عمميػػة ال ػكالدة  ،ككػػذلؾ د ارسػػة
بعػػض المتغيػرات الديمكغرافيػػة كاالجتماعيػػة التػػي تػػؤثر عمػ عمميػػة الػكالدة ،كد ارسػػة بعػػض الجكانػػب

التػي تػػكثر عمػ جػػكدة الحيػػاة بالنسػػبة لػػؤلـ الحامػػؿ كالتعػػرؼ عمػ بعػػض المتغيػ ارت التػػي تػػؤثر عمػ

عممية الكالدة .كذلؾ عم عينة بمن عددىا ( )203أـ مف البلتي ترددف عم قسـ استقباؿ الكالدة،
كطبؽ عمييـ مقياس جكدة الحياة.
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كتكصؿ الباحث إل عدة نتائج:

 .1أف أكثر مستكيات قمؽ الكالدة كانت في األسرة النككية كأف طبيعة األسرة التي تعيش بيا األـ
كاف لو بالن األثر في الحالة النفسية لؤلـ لحظة الكالدة كطبيعة السكف ككنو مستقبلن أك يمف

األسرة الممتدة.

 .2أف في األسر النككية تفقد األـ الحامؿ جميع ىذه األبعاد حيث يزيد مستكل القمؽ كقمة الدعـ
النفسي ليا.

 .3ال تكجد فركؽ ذات صمة إحصائية بيف قمؽ الكالدة كعمر األـ كمتغير عدد الكالدات التي مرت
بيا األـ كمتغير المؤىؿ العممي كمتغير عمر األـ المصابة بمرض سكرم الحمؿ كبيف األـ

الغير مصابة كاألـ المصابة بمرض يغط الدـ المرتفع أثناء الحمؿ كبيف األـ الغير مصابة
كاألـ التي لدييا معرفة مسبقة بجنس الجنيف كبيف التي ليس لدييا معرفة ،كعدـ ريا األـ عف

جكدة لحياة التي تعيشيا.
 .4تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية بيف قمؽ الكالدة كنكع األسرة.
 -7دراسة جادي آخرون ( ) DGhaed, et al., 2010
الدراست بعنىان " جىدة الحياة لدي طالب الكلياث وعالقتها بالرهاب االجتماعي " .
ىػػدفت الد ارسػػة إلػ معرفػػة مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ عبلقػػة دالػػة احصػػائية بػػيف جػػكدة الحيػػاة كبػػيف الرىػػاب
االجتمػػاعي لػػدل طػػبلب الجامعػػة  .كذلػػؾ عم ػ عينػػة مقػػدارىا  202طالػػب مػػف طػػبلب الجامعػػات

االيرانية  ،كطبؽ عمييـ مقياس جكدة الحياة المككف مف  36عبارة .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 .1تدني جكدة الحياة مع كجكد الخكؼ كايطرابات القمؽ

 .2كجكد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بيف جكدة الحياة كالرىاب االجتماعي لدل
طبلب الجامعة .
 -8دراسة شاىر سميمان ()4151
الدراســـة بعنـــوان "قيـــاس جـــودة الحيـــاة لـــدى عينـــة مـــن الطـــالب جامعـــة تبـــوك بالمممكـــة العربيـــة
السعودية وتأثير بعضي المتغيرات عمييا"

تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إل ػ معرفػػة مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لػػدل طػػبلب جامعػػة تبػػكؾ كالتقػػدير الد ارسػػي

لمطالب (جيد جدان فثكثر-جيد-مقبكؿ) كطبيعة العبلقة بيف أبعاد جكدة الحيػاة ككػؿ مػف دخػؿ األسػرة
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الشػ ػيرم  ،كتط ػػكير مقي ػػاس لج ػػكدة الحي ػػاة يتمت ػػع بخص ػػائص س ػػيككمترية مقبكل ػػة كذل ػػؾ عمػ ػ عين ػػة
عنقكدي ػػة مق ػػدارىا(  )649طالبػ ػان ( 319أدب ػػي 330 ،عمم ػػي) م ػػف جامع ػػة تب ػػكؾ بالمممك ػػة العربيػػػة

السعكدية  ،كطبؽ عمييـ مقياس جكدة الحياة الذم يتككف مف خمسة أبعاد (جػكدة الصػحة العامػة-
كجكدة الحيػاة األسػرية كاالجتماعيػة – كجػكدة التعمػيـ الجػامعي –كجػكدة الحيػاة النفسػية –كجػكدة إدارة

الكقت).

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :
-1

أف مستكل جكدة الحياة كاف مرتفعان في بعديف مف أبعاد جكدة الحياة ىما (جكدة الحياة

األسرية – كجكدة الحياة النفسية) كمنخفض في بعديف ىما(جكدة الحياة التعميمية كجكدة إدارة
الكقت كمتكسط في بعد جكدة الصحة العامة.

-2

كجكدة تثثير داؿ إحصائيا في متغير التخصص (عممي ،كأدبي) عم جميع أبعاد الحياة

باستثناء بعد جكدة إدارة الكقت .ككاف التثثير لصالح التخصصات العممية في إبعاد جكدة

الحياة التالية :جكدة الحياة األسرية كاالجتماعية  ،كجكدة الحياة النفسية  ،كجكدة التعميـ بينما
كاف التثثير لصالح التخصصات األدبية في بعد جكدة الحياة الصحية العامة.

-3

كجكدة تثثير داؿ إحصائيا في متغيرات التقدير التراكمي (جيد جدان فثكثر -جيد-مقبكؿ) في

بعديف مف أبعاد جكدة الحياة ىي :جكدة الحياة األسرية ،كاالجتماعية ،كجكدة التعميـ لصالح

الطبلب الحاصميف عم تقدير تراكمي أعمي.

-4

العبلقة بيف دخؿ األسرة كجكدة الحياة فقد كانت دالو في بعديف مف أبعاد جكدة الحياة ىما:

جكدة التعميـ  ،كجكدة الحياة األسرية.
 -9دراسة جمال تفاحة ()4119
الدراسة بعنوان " الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين" دراسة مقارنة
تيدؼ ىذه الدراسة إل التعرؼ عم دكر البيئة ( األسرة – دكر الرعاية ) كما تعكسػو عمػ ك وػؿ مػف

الصػػبلبة النفسػػية كالريػػا عػػف الحيػػاة  ،كأييػان معرفػػة الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف كمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ أثػػر
لمتفاعؿ المشترؾ بيف الجنسيف كاإلقامة أـ ال كذلؾ عم المسنيف  ،بياف حدكد العبلقة بيف الصبلبة

النفسية كالريا عف الحياة لدل المسنيف  ،التعرؼ عم نسبة إسياـ أبعػاد كػؿ مػف الصػبلبة النفسػية
كالريػػا عػػف الحيػػاة فػػي التنبػػؤ بمسػػتكل الريػػا العػػاـ عػػف لحيػػاة ،كذلػػؾ عمػ عينػػة مقػػدارىا ()120

مسػػنان ممػػا يزيػػد أعمػػارىـ عػػف ( )65مػػف الجنسػػيف (  )60ممػػف يعيشػػكف مػػع أسػػرىـ (  )60مقيمػػيف
بدكر الرعاية  ،كطبؽ عمييـ مقياس الريا عف الحياة لممسنيف مف إعداد الباحث .
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كأسفرت نتائج الدراسة إل :
 .1كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المسنيف المقيميف مع أسرىـ كالقيميف في دكر الرعاية عم
(االلتزاـ ،التحكـ ،التقدير االجتماعي ،الحماية،

التفاعؿ االجتماعي ،الثبات االنفعالي،

التفاؤؿ) كالدرجة الكمية لمريا عف الحياة ،كذلؾ في اتجاه المسنيف المقيميف مع أسرىـ ،

كعم التحدم كالدرجة الكمية لمصبلبة النفسية في اتجاه المقيميف في دكر الرعاية.
 .2كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف عم و
كؿ مف االلتزاـ ،كالتحكـ كالتقدير االجتماعي عند
مستكل ( )0.001كعم

التفاعؿ االجتماعي كالدرجة الكمية لمريا عف الحياة عند مستكل

( )0.005كذلؾ في اتجاه اإلناث كعم التحدم كالدرجة الكمية لمصبلبة النفسية عند مستكل
( )0.005في اتجاه الذككر.

 .3كجكد عبلقة مكجبة بيف الصبلبة النفسية بثبعادىا كالريا عف الحياة بثبعادىا ،كأف بعد
التفاعؿ االجتماعي (مف أبعاد الريا عف الحياة) يمثؿ أىـ مؤشرات الريا عف الحياة لدل

المسنيف في المجمكعتيف

 .4تختمؼ نسبة المساىمة ألبعاد كؿ مف الصبلبة النفسية كالريا عف الحياة في التنبؤ في
مستكل الريا العاـ عف الحياة لدل المسنيف تبعان لئلقامة .

 -51دراسة حنان سميمان ()4119
الدراســة بعن ـوان " المســاندة االجتماعيــة وعالقتيــا بجــودة الحيــاة لــدى مــريض الســكر المراىــق "
دراسة سيكو مترية كمينيكيو

ىدفت الدارسة :معرفة العبلقة بيف المساندة االجتماعيػة كجػكدة الحيػاة لػدل مػريض السػكر الم ارىػؽ
كذلؾ الكشؼ عف المساندة االجتماعية ،كمصادرىا التي يمكف تقديميا لممراىؽ كالكشؼ عػف أنػكاع

المساندة المنبئة كالمؤثرة عم جكدة حياة مريض السكر .كذلؾ عمػ عينػة الد ارسػة قكاميػا )(101

مف المراىقيف مري السكر ) 40ذككر 61 ،إنػاث) أمػا العينػة اإلكمينيكيػة فقػد تمثمػت فػي أربػع
حػاالت ) 2ذكػكر 2 ،إنػاث)  ،كطبػؽ عمػييـ مقيػاس جػكدة الحيػاة لممػراىقيف مريػ السػكر(إعداد

الباحثة).

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :
-1

تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات جميع أنكاع المساندة

االجتماعية المقدمة كالدرجة الكمية لجكدة الحياة  ،بؿ تعدل ذلؾ ليصؿ إل
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كجكد عبلقة

ارتباطيو مكجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات جميع أنكاع المساندة االجتماعية  ،كدرجات
جميع أبعاد جكدة الحياة.

-2

تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات جميع مصادر المساندة

االجتماعية ،كالدرجة الكمية لجكدة  ،بينما كانت العبلقة غير دالة بالنسبة لدرجة مساندة

الطبيب المعالج كمصدر مف مصادر المساندة االجتماعية كالدرجة الكمية لجكدة الحياة.

 -3ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لعامؿ الجنس (ذككر -إناث ) في الشعكر بجكدة الحياة بشكؿ
عاـ  ،بينما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث مف مري السكر في

الشعكر بجكدة الحياة النفسية لصالح اإلناث.

-4

يمكف لبعض أنكاع المساندة االجتماعية التي تقدـ مف بعض مصادر المساندة دكف غيرىا

عم التنبؤ بالدرجة الكمية لجكدة الحياة كأبعادىا  ،ككانت عم الترتيب المساندة بالمعمكمات

مف قبؿ األسرة يمييا المساندة النفسية مف قبؿ األصدقاء يمييا المساندة المادية مف قبؿ األسرة.

-5

كشفت الدراسة اإلكمينيكية عف كجكد بعض العكامؿ المؤثرة في شعكر المراىؽ مريض

السكر بجكدة الحياة.
 -55دراسة باسم أبو كويك وأسامة حمدونة ()4119
عنكاف " جكدة الحياة كعبلقتيا بمستكل الريا الزكاجي كالتحصيؿ األكاديمي لدل الطالبات

المتزكجات في جامعة األزىر بغزة "

ىدفت ىذه الدراسة إل معرفة ما إذا كانت ىناؾ عبلقة دالة احصائيان بيف جكدة الحياة  ،كمستكل
كؿ مف الريا الزكاجي مف ناحية  ،كالتحصيؿ االكاديمي مف ناحية أخرل لدل طالبات جامعة

االزىر بغزة  ،كما ىدفت إل معرفة ما إذا كاف ىناؾ تفاعؿ داؿ احصائيان لبعض المتغيرات ،
و
كؿ مف مستكل الريا الزكاجي  ،كمستكل التحصيؿ االكاديمي ،
كمستكيات جكدة الحياة عم
كذلؾ عم عينة الدراسة المككنة مف ( )122طالبة متزكجة مف جامعة األزىر بغزة  ،كطبؽ عمييـ
مقياس جكدة الحياة اعداد منظمة الصحة العالمية (.)2001

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :
 -1كجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف جكدة الحياة كمستكل الريا الزكاجي

 -2عدـ كجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف جكدة الحياة  ،كالتحصيؿ االكاديمي لدل عينة
الدراسة .
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 -3عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ لكؿ مف عدد سنكات الزكاج كصمة القرابة كمستكل جكدة الحياة
عم مستكيات الريا الزكاجي كالتحصيؿ االكاديمي.

 -54دراسة بشري أرنوط ()4118

الدراسة بعنوان "الذكاء الروحي وعالقتو بجودة الحياة"
تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ طبيعػػة العبلقػػة بػػيف مسػػتكل الػػذكاء الركحػػي بمسػػتكل
جكدة الحياة ،كذلؾ التعرؼ عم طبيعة العبلقة بيف مستكل الذكاء الركحػي لػدل أفػراد عينػة الد ارسػة
كمسػتكل جػكدة الحيػاة ،كػذلؾ معرفػة مػدل كجػكد فػػركؽ بػيف متكسػط درجػات أفػراد العينػة مػف الػػذككر

كاإلنػاث فػػي كػػؿ مػػف الػػذكاء الركحػي كجػػكدة الحيػػاة كالتعػػرؼ عمػ مػا إذا كانػػت بعػػض أبعػػاد الػػذكاء

الركحي تتنبث بمستكل جكدة الحياة لدل كؿ مف الذككر كاإلناث .كذلؾ عم عينة مككنػة مػف()163

فػػرد مػػف مػػكظفي بعػػض المؤسسػػات الحككميػػة بمحافظػػات الش ػرقية حيػػت بمػػن عػػدد الػػذككر ()95
كاالنػػاث (  ،)68كطبػػؽ عمػػييـ مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة الصػػكرة المختص ػرة لمنظمػػة الصػػحة العالميػػة

(تعريب كاعداد الباحثة).

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 -1كجكد ارتباط مكجب داؿ احصائيان بيف أفراد العينة مف الذككر كاإلناث عم مقياس الذكاء
الركحي كجكدة الحياة.

 -2كجكد فركؽ داؿ احصائيان بيف متكسط درجات الذككر كاإلناث في الدرجة الكمية لمذكاء
الركحي ككذلؾ في األبعاد كفي جكدة الحياة ككانت الفركؽ لصالح اإلناث.

 -3كجكد أثر داؿ االرتفاع لمذكاء الركحي عم جكدة الحياة حيث كاف مرتفعي الذكاء الركحي
أعم في جكدة الحياة مف منخفيي الذكاء الركحي.
 -4كجكد أثر داؿ ًاحصائيان لمتفاعؿ في مستكل الذكاء الركحي (مرتفعي – منخفيي) مع
الجنس (ذككر – ًاناث) كذلؾ عم جكدة الحياة.

 -5كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث مرتفعي ،الذكاء الركحي في جكدة الحياة
لصالح اإلناث مرتفعي الذكاء الركحي.

 -6كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف اإلناث كالذككر مرتفعي كمنخفض الذكاء الركحي في جكدة
الحياة إل جانب اإلناث كالذكاء مرتفعي الذكاء الركحي.
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 -54دراسة ىشام عبد اهلل ()4118
الدراسة بعنوان "جودة الحياة لدى عينة من الراشدين في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية"
تيدؼ ىذه الدراسة إلػ معرفػة طبيعػة البنػاء العػاممي لجػكدة الحيػاة كمعرفػة أثػر متغيػر النػكع كالحالػة
االجتماعية كالحالة المينية كالعمر كالتفاعؿ بينيما عمػ درجػات جػكدة الحيػاة ،كمػدل إمكانيػة التنبػؤ

بمسػػتكل جػػكدة الحيػػاة مػػف درجػػة الشػػعكر الصػػحة النفسػػية  ،كػػذلؾ تيػػدؼ إل ػ إعػػداد مقيػػاس لجػػكدة
الحياة فػي البيئػة العربيػة فػي يػكء مؤشػرات جػكدة الحيػاة لمنظمػة الصػحة العالميػة مػع م ارعػاة البعػد

الثقافي كذلؾ عم عينة قكاميا ( )373طالبة ،كطالب لمجمكعة طبلب المستكل الرابع بكمية التربية
كاآلداب كالعمػػكـ اإلنسػػانية فػػي جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز ،كطبػػؽ عمػػييـ مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة التػػي
كيعتيا منظمة الصحة العالمية.

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 -1جكدة الحياة تتشبع بعامؿ عاـ كاحد كامف تظير حكليا السبعة كىي (الصحة الجسمية ،
الريا عف الحياة ،التفاعؿ االجتماعي  ،أنشطة الحياة اليكمية ،الحالة المادية  ،الصحة

النفسية كالسعادة )

 -2كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في بعض أبعاد جكدة الحياة ىي :الصحة
الجسمية ،أنشطة الحياة اليكمية  ،كالصحة النفسية .كذلؾ لصالح الذككر.

 -3كجكد تثثير لمتغير العمر عم ادراؾ جكدة الحياة في خمسة أبعاد كىي (الصحة الجسمية،
الريا عف الحياة ،التفاعؿ االجتماعي ،أنشطة الحياة اليكمية ،الحالة المادية ،الصحة

النفسية كالسعادة كذلؾ لصالح الطبلب األكبر سنا.

 -4عدـ كجكد تثثير دالة إحصائية التفاعؿ النكع (الحياة المينية كالعمر) عم جكدة الحياة.
 -5الصحة النفسية عامؿ قكم لمتنبؤ بمستكل الحياة.
 -53دراسة أميرة بخش ()4118
الدراسة بعنوان "جودة الحيـاة وعالقتيـا بمفيـوم الـذات لـدى المعـاقين بصـرياً والعـاديين بالمممكـة
العربية السعودية"

ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إل ػ الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ فػػي جػػكدة الحيػػاة بػػيف المعػػاقيف بص ػريان كالعػػادييف
بالمممكػة العربيػة السػػعكدية ،كمػا ىػدفت الد ارسػػة إلػ التعػرؼ عمػ العبلقػة بػيف جػػكدة الحيػاة كمفيػػكـ

الػذات لػػدل ىػؤالء العػػادييف كالمعػاقيف بصػريان ،تككنػت عينػػة الد ارسػة مػػف ( )50معاقػان بصػريان كمػػثميـ
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مػػف العػػادييف ،ممػػف تتػراكح ( )18سػػنة بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية  ،كطبػػؽ عمػػييـ مقيػػاس جػػكدة

الحياة :إعداد حسيب محمد حسيب.
كأسفرت نتائج الدراسة عف:
-1

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل جكدة الحياة بيف العادييف كالمعاقيف بصريان

-2

كجكد عبلقة دالة كمكجبة بيف مفيكـ الذات كجكدة الحياة لدل عينة العادييف كالمعاقيف

لصالح العادييف.

بصريان.

 -51دراسة (حسن ،المحرزي ،ابراىيم) ()4117
الدراســة بعن ـوان "جــودة الحيــاة وعالقتيــا بالضــغوط النفســية واســتراتيجيات مقاومتيــا لــدى طمبــة
جامعة السمطان قابوس"

تيػػدؼ الد ارسػػة الحاليػػة إل ػ معرفػػة مػػدل العبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف جػػكدة الحيػػاة كاسػػتراتيجيات مقاكمػػة

اليػػغكط بمسػػتكل اليػػغكط النفسػػية ،كمعرفػػة مػػا مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة ،اليػػغكط النفسػػية كمقاكمتيػػا
لػػدل طمبػػة جامعػػة السػػمطاف بقػػابكس ،كىػػؿ تختمػػؼ تمػػؾ المسػػتكيات جػػكدة الحيػػاة اليػػغكط النفسػػية

كمقاكمػػة اليػػغط كفػػؽ متغيػػر الجػػنس ،كنػػكع الكميػػة كػػذلؾ معرف ػة ىػػؿ ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف اليػػغكط

النفسػػية كجػػكدة الحيػػاة كاسػتراتيجيات مقاكمػػة اليػػغكط بػػاختبلؼ الجنسػػي ،الكميػػة .كذلػػؾ عم ػ عينػػة
قكامي ػػا ( )183طالبػ ػان كطالب ػػة م ػػف ط ػػبلب جامع ػػة ق ػػابكس الب ػػالن ع ػػددىـ ( ، )1761كطب ػػؽ عم ػػييـ
مقياس جكدة الحياة مف إعداد كليمس .

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
 -1مستكل جكدة الحياة مرتفعان لحد ما لدل طمبة الجامعة مما يشير إل مستكل جيد مف جكدة
الحياة لدييـ.

 -2متكسط إجابات الطمبة حكؿ االستراتيجيات الدينية مرتفعة ،حيث أف االلتزاـ الديني يعطي
االحساس بجكدة الحياة.

 -3أسباب ارتفاع متكسطات جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة يعكد إل
ارتباط ايجابيان بالصحة النفسية.
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أف جكدة الحياة ترتبط

 -4عدـ اختبلؼ معامؿ االرتباط بيف كؿ مف جكدة الحياة كاستخداـ استراتيجيات مقاكمة
اليغكط النفسية مع مستكل اليغكط النفسية حسب اختبلؼ الجنس.

 -5كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف و
كؿ مف مستكل جكدة الحياة كمستكل اليغكط النفسية بيف
الكميات اإلنسانية كالعممية.

 -56دراسة عمي كاظم  ،عبد الخالق والبيادلي ()4117
الدراسة بعنوان "مستوى جودة الحياة لدى طالب الجامعة".
تيدؼ ىػذه الد ارسػة إلػ معرفػة مسػتكل جػكدة الحيػاة لػدل طمبػة الجامعػة فػي كػؿ مػف سػمطنة عمػاف
كالجماىيرية الميبية ،كدكر متغير البمد كالنكع كالتخصص الدراسي في جكدة الحياة .كذلؾ عم عينػة
تتككف مف ) (400طالب جامعي  ( 182) ،مف ليبيا ك) ) 218مف عماف .تطبيؽ مقيػاس جػكدة

الحياة لطمبة الجامعة مف إعداد الباحثيف .
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1مستكل جكدة الحياة كاف مرتفعان في بعديف ،ىما جكدة الحياة األسرية كاالجتماعية  ،كمتكسطان
في بعديف  ،ىما جكدة الصحة العامة  ،كجكدة شػغؿ كقػت الفػراغ  ،كمنخفيػان فػي بعػديف ىمػا
جكدة الصحة النفسية كجكدة الجانب العاطفي.
 -2كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في متغير البمد كالنكع  ،كبيف النكع كالتخصص .
 -57دراسة تيكمان وآخرون)4116( Teichmann M. et al :
الدراسة بعنوان " الحاجات الروحية وعالقتيا بجودة الحياة "

تيدؼ ىذه الدراسة إل معرفة العبلقة بيف الحاجات الركحية كعبلقتيا بجكدة الحياة كذلؾ عم عينة
مككنة مف  3مجمكعات األكل  :مككنة مف ( )741مف طمبة الجامعة  ،كالمجمكعة الثانية ()999
فرد مف المتعمميف كغير المتعمميف يعممكف كال يعممكف ،كالمجمكعة الثالثة ( )61فردان ممف يحتاجكف
الرعاية الصحية المستمرة بالمشف

بمستكيات تعميمية مختمفة كال يعممكف ،كطبؽ عمييـ مقياس

جكدة الحياة مف إعداد منظمة الصحة العالمية ).)WHO
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :
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 -1كجكد ارتباط داؿ احصائيا بيف درجات العينات الثالثة عم مقياس جكدة الحياة كبيف
درجات األفراد عم عبارات بعد الركحانية مف نفس المقياس  ،ككانت أكبر معامبلت
االرتباط بيف العبارات التي تقيس معن الحياة كبيف جكدة الحياة
 -2كجكد ارتباط داؿ احصائيا بيف درجات بعد الركحانية في مقياس جكدة الحياة  ،ككانت
أعم االرتباطات بيف الركحانية كالسعادة النفسية
 -3كجكد ارتباط داؿ احصائيا كبيف األبعاد األخرل ككانت أعبلىا بيف معن الحياة كبعد مف
أبعاد الركحانية.
 -58دراسة فوقية عبد الفتاح  ،ومحمد حسين ()4116
الدراسة بعنوان "العوامل األسرية والمدرسية والمجتمعيـة المنبئـة بجـودة الحيـاة لـدى األطفـال ذوى
صعوبات التعمم بمحافظة بني سويف"

تيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ إل العكامػؿ األسػرية كالمدرسػية كالمجتمعيػة المنبئػة بجػكدة الحيػاة لػدل
األطفػ ػػاؿ ذكم صػ ػػعكبات الػ ػػتعمـ  ،كالتعػ ػػرؼ عم ػ ػ العبلقػ ػػة بػ ػػيف جػ ػػكدة الحيػ ػػاة لػ ػػدل األطفػ ػػاؿ ذكم
صػػعكبات الػػتعمـ كبعػػض المتغي ػرات  ،كػػذلؾ الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ بػػيف الطمبػػة ذكم صػػعكبات الػػتعمـ

كالطمبة العادييف  ،كذلؾ عم عينة مقػدارىا ( )100طفػبل مػنيـ  50طفػبلن مػف العػاديف ك 50طفػبلن

مػػف ذكم صػػعكبات الػػتعمـ ك 100مػػف أكليػػاء أمػػكرىـ  ،كطبػػؽ عمػػييـ مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة إعػػداد
ككمينس تعريب كترجمة الباحثاف.
أظيرت نتائج الدراسة التالية إلي :

 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ العادييف كذكم صعكبات التعمـ في جكدة الحياة
لصالح األطفاؿ العادييف.

 -2اخػػتبلؼ مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لؤلطفػػاؿ ذكم صػػعكبات الػػتعمـ بػػاختبلؼ دخػػؿ األس ػرة كذلػػؾ
لصالح األسر ذات الدخؿ المرتفع .

 -3كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات األطفػػاؿ ذكم صػػعكبات الػػتعمـ فػػي
مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة ترجػػع إل ػ المكقػػؼ الجغ ارفػػي ( ريػػؼ – حيػػر ) لصػػالح األطفػػاؿ فػػي

الحير.

 -4عػػدـ اخػػتبلؼ فػػي مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لؤلطفػػاؿ ذكم صػػعكبات الػػتعمـ بػػاختبلؼ مسػػتكل تعمػػيـ
الكالديف.
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 -5عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات األطفػاؿ ذكم صػعكبات الػتعمـ
في مقياس جكدة الحياة بالنسبة لمتغير الجنس .

 -59دراسة سامي ىاشم ()4115

الدراسة بعنوان "جودة الحياة لدى المعاقين جسميا والمسنين وطالب الجامعة"
تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إل ػ معرفػػة الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي جػػكدة الحيػػاة كمعرفػػة جػػكدة الحيػػاة لػػدل
المعاؽ حسب إعاقتو كالمسف حسب حالتو الصحية كمعرفة مدل االرتباط بيف جكدة الحياة ككظائؼ

األسرة (التكيؼ كالتماسؾ األسرم )كذلؾ عم عينة مقدارىا ( )191فردان المعكقػكف ( ،)62المسػنكف

( )62طبلب الجامعة ( ، )67كطبؽ عمييـ مقياس جكدة الحياة مف (إعداد ليماف).
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :

 .1ال يكجد فركؽ جكىرية بػيف الػذككر كاإلنػاث فػي جػكدة الحيػاة سػكاء لػدل المسػنيف أك طػبلب
الجامعة.

 .2كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف ذكم اإلعاقػػة البسػػيطة كذكم اإلعاقػػة المتكسػػطة أقػػؿ إد ارك ػان
لجكدة الحياة مما يعني أنيـ أقؿ سعادة كريا عف الحياة مف ذك اإلعاقة البسيطة

 .3إف المعكقيف بدرجة بسيطة ال يختمفكف بصكرة جكىرية عف طبلب الجامعة في جكدة الحياة
 ،كالمعكقيف بدرجة متكسػطة كػانكا أقػؿ مػف الطػبلب بصػكرة جكىريػة فػي جػكدة الحيػاة كػذلؾ

المسنيف المريي كغير المريي أقؿ إدراكان لجكدة الحياة مف طبلب الجامعة.

 .4ال يكجد فركؽ جكىرية في جكدة الحياة بيف المقيميف في الريؼ أك الحير.

 .5كجكد ارتباط داؿ إحصائيان بيف جكدة الحياة كالتكيؼ األسرم كالتماسؾ األسرم.
 .6التماسؾ األسرم ىك األكثر أىمية في التنبؤ في جكدة الحياة.
 -41دراسة ديو وىوبنر ) 1994 ) Dew, T. & Huebner
عنكاف الدراسة :جكدة الحياة لدل المراىقيف ،بحث استكشافي كتيدؼ الدراسة إل

التحرل عف

الخصائص السيككمترية المرتبطة بمقياس الريا عف الحياة  ،كذلؾ عم عينة مككنة مف )(222

طالبان مف الصفكؼ الثامف كالعاشر كالثاني عشر مف مدارس المنطقة الشمالية الشرقية بالكاليات

المتحدة األمريكية  ،كتـ تطبيؽ مقياس الريا عف الحياة الذم تيمف بعض األسئمة الديمكغرافية
كبعض مقاييس الشخصية المختارة.

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية :
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لقد كاف معامؿ الثبات مرتفعان ،كيتناسب مع أغراض البحث .
ككاف البناء العاممي لممقياس كارتباطاتو بمقياس جكدة الحياة األخرل متسقان مع التكقعات ،ككانت

تقديرات المراىقيف بدرجة رياىـ عف حياتيـ مرتبطة ارتباطان جكىريان بتقديرات آبائيـ ليا ،ككانت

الفركؽ الفردية في الريا عف الحياة غير متثثرة بالعمر الزمني ك بالنكع ،كلكنو متثثر بالمستكل

االجتماعي االقتصادم لؤلسرة بدرجة متكسطة .ككانت متغيرات مفيكـ الذات األسرية تتنبث بالريا

عف الحياة لدل المراىؽ أكثر مف متغيرات مفيكـ الذات األكاديمية كمفيكـ الذات المرتبطة باألقراف
بالنسبة لمراحؿ المراىقة المبكرة كالمتكسطة كالمتثخرة عم حد سكاء

رابعاً :دراسات تناولت الجمود الفكري وعالقتيا بقوة األنا.
 -5دراسة يوسف صالح ()4117
دراسة بعنوان" :األسموب المعرفي"
ىدفت ىذه دراسة التعرؼ عم المستكيات (التصمب -المركنة) ،مستكيات االتزاف االنفعالي لمعينة

ككؿ تبعان لمتغير الجنس كاالختصاص كالمرحمة .التعرؼ عم

دالالت الفركؽ في (التصمب-

المركنة) ،كاالتزاف االنفعالي بحسب الجنس كاالختصاص كالمرحمة ،كذلؾ التعرؼ عم العبلقة بيف

(التصمب -المركنة) كاالتزاف االنفعالي  ،ذلؾ عم

عينة تككنت مف ( )480طالب كطالبة تـ

اختبارىـ بطريقة طبقية عشكائية مف ( )8كميات عممية كاالنسانية  ،كطبؽ عمييـ األسمكب المعرفي

(التصمب -المركنة)مف إعداد الكبيسي ( ، )1989كمقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد الباحث.
كتكصمت الدراسة إلي النتائج التالية:
 -1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بالنسبة لتصمب -المركنة بحسب متغير الجنس
كاالختصاص كالمرحمة.

 -2لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لبلتزاف االنفعالي بحسب متغير الجنس
كاالختصاص كالمرحمة.

 -3كجكد عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف (التصمب -المركنة) كاالتزاف لمعينة ككؿ.
 -4ال تكجد عبلقة بيف (التصمب -المركنة) كاالتزاف االنفعالي بالنسبة لمتخصص العممي في
حيف ظير كجكد عبلقة سمبية كدالة إحصائيان بالنسبة لمتخصص األدبي.
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كجكد ارتباط سمبي كداؿ إحصائيان بيف (التصمب -المركنة) كاالتزاف االنفعالي فيما يخص طمبة

المرحمة األكل  .في حيف تبيف عدـ كجكد فركؽ بيف المتغيريف فيما يخص الطمبة في المرحمة
الرابعة.

 -4دراسة عبد المختار ()4113

الدراسة بعنوان "العالقة بين الجمود وتقدير الذات لدى عينو مصريو وعمانية"
تيػػدؼ ى ػذه الد ارسػػة إل ػ معرفػػو العبلقػػة التبادليػػة بػػيف الجمػػكد كتقػػدير الػػذات كك ػذلؾ الكصػػكؿ إل ػ

السػؤاؿ الرئيسػػي ،ىػػؿ الشخصػػية الجامػػدة تتسػػـ بتقػػدير ذات مرتفػػع أـ مػػنخفض كػذلؾ معرفػػو الفػػركؽ
ف ػ ػػي الجم ػ ػػكد كتق ػ ػػدير ال ػ ػػذات ل ػ ػػدل عينت ػ ػػيف مختمفت ػ ػػيف مصػ ػ ػرية كعماني ػ ػػة كذل ػ ػػؾ عمػ ػ ػ عين ػ ػػو بم ػ ػػن

قكاميا( )151طالبان كطالبة مف جامعو سكىاج ،تـ اختيػار ( )85طالبػو كطالبػان مػف قسػـ عمػـ الػنفس
بسكىاج ( )66طالبة بكمية التربية بعبرم سمطنة عماف ،كطبؽ عمييـ استبانة الجمػكد كتقػدير الػذات
مف إعداد الباحث.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
 .1العبلقة بيف الجمكد كتقدير الذات عبلقو مكجبة عم

الرغـ مف شكؿ العبلقة غير المقبكؿ

ظاىرنيا إل أنيا تعكس في شكميا الكامف جكىر كبناء الشخصية الجامدة.
 .2الشخص الجامد يتمتع بتقدير ذات مرتفع ربما يككف مكيانزـ دفاع لمتعكيض عف قصكر في
الشخصية.

 .3لـ يكجد فركؽ دالو إحصائيا بيف العينتيف المصرية كالعمانية في الجمكد نظ انر الف الجمكد
أفكار كمعتقدات ثابتو ال تختمؼ مف ثقافة عربيو إل ثقافة عربية أخرل.

 .4لـ يكجد فركؽ دالو إحصائيا بيف الطبلب كالطالبات عم كؿ مف الجمكد كتقدير الذات ،نظ نار
الف المرأة في المجتمع المعاصر اصبحت ندا لمرجؿ كمنافسو لو في اغمب المجاالت.

خامساً :دراسات تناولت قوة األنا وعالقتيا بجودة الحياة:
 -5دراسة يحيى شقورة ()4154
الدراسة بعنوان " المرونة النفسية وعالقتيا بالرضا عن الحيـاة لـدى طمبـة الجامعـات الفمسـطينية
بمحافظات غزة "

ىػدفت الد ارسػة إلػ التعػرؼ عمػ كػؿ مػف مسػتكل المركنػة النفسػية كالريػا عػف الحيػاة لػدل طمبػة
الجامعات الفمسػطينية بمحافظػات غػزة ،كػذلؾ ىػدفت إلػ التعػرؼ إلػ العبلقػة بػيف المركنػة النفسػية
كالريػا عػف الحيػاة ،كمػا ىػدفت إلػ الكشػؼ عػف الفػركؽ فػي مسػتكل المركنػة النفسػية كالريػا عػف
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الحياة بالنسبة لبعض المتغيرات (الجنس ،الجامعة ،التخصػص ،المعػدؿ التراكمػي لمطالػب ،الترتيػب

الميبلدم لمطالػب ،كالػدخؿ الشػيرم لؤلسػرة ،المسػتكل التعميمػي لمكالػديف  ،كذلػؾ عمػ عينػة مقػدارىا

( 600طالبان كطالبة) ،ك ( )200طالبان كطالبة مف كؿ جامعة )نصفيـ مف الذككر كالنصؼ اآلخر
مف اإلناث ،كتـ اختيار عينة الدارسة بصكرة طبقية عشكائية مف طمبػة الجامعػات الػثبلث (األزىػر،

األقص  ،اإلسبلمية)  ،كطبؽ عمييـ مقياس الريا عف الحياة مف إعداد مجدم الدسكقي .1998
تكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
 -1كجػكد مسػتكل فػكؽ المتكسػط لكػؿ مػف المركنػة النفسػية كالريػا عػف الحيػاة ،حيػث بمػن الػكزف
النسبي لممركنة النفسية ) (77.17كالكزف النسبي لمريا عف الحياة (73.64

 -2كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المركنة النفسية كالريا عف الحياة.

 -3كجكد فػركؽ فػي جميػع أبعػاد المركنػة النفسػية لصػالح الطػبلب ،بينمػا لػـ تكػف الفػركؽ دالػة فػي
البعد االجتماعي.

 -4عػدـ كجػكد فػركؽ فػي جميػع أبعػاد المركنػة النفسػية تعػزل لمتغيػر الجامعػة ،بينمػا كانػت الفػركؽ
دالة في البعد االجتماعي لصالح طمبة جامعة األقص .

 -5عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي المركنػة النفسػية تعػزل لممتغيػرات التصػنيفية التاليػة

(التحصػيؿ األكػاديمي ،التخصػص ،الترتيػب المػيبلدم لمطالػب ،الػدخؿ الشػيرم لؤلسػرة،
كالمستكل التعميمي لمكالديف).

 -6عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الريا عف الحياة كالدرجة الكمية لممقياس تعزل
لمتغير الجنس باستثناء بعد الطمثنينة كاالستقرار النفسي فقد كانت لصالح الطبلب.
 - 4دراسة سميدما وآخرون ) (Smedema, et . 2010
بعنوان " العالقة بين التكيف وتقدير الذات ونوعية الحياة "

ىدفت الدراسة إل قياس عبلقة التكيؼ كتقدير الذات بجكدة الحياة لدل عينة مف المراىقيف .

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحثكف بإلعداد أدكات الدراسة كالتي تككنت مف  :مقياس جكدة الحياة ،
كمقياس تقدير الذات  ،كمقياس التكيؼ .

كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية دالة إيجابيان بيف التقدير الذات كجكدة الحياة إذ أف تقدير
الذات يعدا مؤشر عم جكدة الحياة الذاتية .
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 -2كجكد عبلقة إيجابية دالة احصائيان بيف التكيؼ مع المحيط االجتماعي كبيف جكدة  ،حيث
أف األشخاص الذيف لدييـ ركح الدعابة كىدؼ في الحياة أكثر اقباالن عم الحياة كبالتالي
لدييـ حالة مف الريا عف حياتيـ .

 4دراسة كاثرين ىاكر ()Catherine Hacker Hernbeck ، 2007
دراسة بعنوان " العالقات بين الروحانية ،وقوة األنا ،ونوعية الحياة"

ىدفت ىذه الدراسة إل التعرؼ عم متغيرات الركحانية ك التديف  ،ثـ استكشاؼ المتغيرات التي

ليا تثثير إيجابي عم متغيرات الكائنات المرتبطة بقكة األنا ك نكعية الحياة  .كتككنت عينة الدراسة
مف  117طالب كطالبة مف طمبة الدراسات العميا .أجريت خمسة خطكات حكيمة لمتنبؤ بتثثير

التكجو المعرفي نحك الركحانيات ) ،(COSالرفاه الكجكدم ) ،(EWBأبعاد عمـ الظكاىر التجريبي
لمركحانيات ) ،(EPDالمعتقدات الغير مثلكفة ) ،) PARكالتكجو الديني نحك الركحانيات )(REL

بما يتعمؽ بنكعية الحياة  ،كبمتغيرات العبلقات الناتجة عف العزلة  ،كعدـ استقرار العبلقات  ،كعدـ

الكفاءة االجتماعية ،كاألنانية .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة بثف الرفاه الكجكدم

EWBتـ اعتباره مؤش انر كبي انر لنكعية الحياة كلجميع متغيرات العبلقات  .كتيمنت مؤشرات ىامة

أخرل  EPDالنخفاض العزلة  RELانخفاض مستكيات األنانية ،كالتكجو المعرفي نحك
الركحانيات

 COSتـ اعتباره أعم

مؤش ار لمستكيات جكدة الحياة .كتبيف أييان بثف التعبير

الركحي يمكف أف يككف ىامان في تطكير العبلقات المستيدفة الصحية ك نكعية الحياة .كبالتالي ،فثف
التدخبلت العبلجية تقكـ بتسييؿ استخداـ التعبير الركحي الذم قد يككف مفيدان في العبلج النفسي.

 3دراسة فاطمة عودة ()4114
الدراسة بعنوان "المناخ النفسي االجتماعي وعالقتو بالطمأنينة االنفعالية وقوة األنا لـدى طالبـات
الجامعة اإلسالمية بغزة"

تيدؼ الدراسة التعريؼ عم طبيعة المناخ النفسي االجتماعي كالطمثنينة االنفعاليػة كطبيعػة العبلقػة
بػػيف المنػػاخ النفسػػي االجتمػػاعي كقػػكة األنػػا كاذا مػػا كجػػدت فػػركؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف طالبػػات

األقس ػػاـ العممي ػػة كالطالب ػػات كاألقس ػػاـ األدبي ػػة ف ػػي متغيػ ػرات المن ػػاخ النفس ػػي االجتم ػػاعي ،ق ػػكة األن ػػا
الطمثنينػػة االنفعاليػػة باإليػػافة إل ػ الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ بػػيف ذكات قػػكة األنػػا المرتفعػػة كذكات األنػػا

المنخفية في مستكيات الطمثنينة االنفعالية .كذلؾ عم عينة عشكائية مف طالبػات المسػتكل ال اربػع
المس ػػجبلت ف ػػي الجامع ػػة اإلس ػػبلمية بغػ ػزة قكامي ػػا ( )376طالب ػػة ،كطب ػػؽ عم ػػييـ مقي ػػاس الطمثنين ػػة
االنفعالية مف إعداد الباحثة  ،كمقياس قكة األنا إعداد باركف.
كتكصمت الدراسة إل النتائج التالية:
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 -1كجكد عبلقة طردية بيف المناخ النفسي االجتماعي كالطمثنينة االنفعالية كقكة األنا لدل طالبات
الجامعة اإلسبلمية.
 -2عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف طالبات األقساـ العممية كطالبات األقساـ األدبية فػي أبعػاد
التح ػػرر م ػػف اآلالـ النفس ػػية -التف ػػاؤؿ  -الري ػػا عػ ػػف ال ػػذات  -الق ػػدرة عمػ ػ إش ػػباع الحاجػ ػػات
العيكية كاالجتماعية )عم مقياس الطمثنينة االنفعالية.
 -3عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف طالبػػات األقسػػاـ العمميػػة كطالبػػات األقسػػاـ األدبيػػة عم ػ
مقياس قكة األنا.
 -4كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف طالبات األقساـ العمميػة كطالبػات األقسػاـ األدبيػة فػي بعػد الثقػة
باهلل سبحانو كتعالي عم مقياس الطمثنينة االنفعالية لصالح طالبات األقساـ العممية.

سادساً :تعقيب عمى الدراسات السابقة:
كلمتعقيب عم الدارسات السابقة ،سيتناكؿ ىذه الدارسات مف خبلؿ عدة جكانب  :مكيكع كىدؼ
الد ارسػات ،كعينػة الد ارسػة ،كأدكات الد ارسػة ،كنتػائج الد ارسػة )كاتفاقيػا مػع الدارسػة الحاليػة كاختبلفيػا
معيا) ،ككيفية االستفادة مف ىذه الدراسات في الدراسة الحالية.

أوالً :من حيث األىداف:
تباينت أىداؼ الدراسات بتبايف المتغيرات مكيكع الدراسة.
الدراسات التي تناولت موضوع الجمود الفكري وعالقتو ببعض المتغيرات
 -1ىدفت الدراسات التي تناكلت الجمكد الفكرم إل التعرؼ عم

ظاىره التطرؼ في المجتمع

الفمسطيني كدراسة ىاشـ أغا ( )2010ك جميؿ الطيراكم ( ،)2005كما ىدفت بعض
الدراسات إل

التعرؼ عم

( )2012كمنيا ما ىدفت إل

األسباب المؤدية لبلنحراؼ الفكرم كدراسة محمد الدكسرم
معرفة درجة ك وؿ مف الجمكد الفكرم كالمسؤكلية الشخصية

االجتماعية كدراسة أماني الدكسرم ( ،)2011كىدفت إل

دراسة مظاىر المحاجة كالسمكؾ

التككيدم كالجمكد الفكرم كاتخاد القرار كدراسة غانـ القحطاني ( ،) 2009كمنيا مف ىدؼ
إل

معرفة العبلقة بيف التديف كالجمكد الفكرم كدراسة حسيف القحطاني ( )2007كالجمكد

كتقدير الذات كدراسة عبد المختار ( )2004ككذلؾ الجمكد الفكرم كأنماط التعمـ كالتفكير
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كدراسة ناصر الحربي ( )2003كالدجماطيقية كأحد أشكاؿ السمكؾ االجتماعي االيجابية
كدراسة نبيؿ عم ( ،)2001كمنيا ىدؼ إل التعرؼ عم مشكبلت الدجماتية كدراسة ركجر
كايتٕٗ ،)2006( Rogerذفذ دساسخ مشط ر٘مش  ) 2101( Chrisلئلجابة عف التساؤؿ
التالي ىَبرا ٝدت ػيٍْ ٚفحز ٜاىؼق٘ه أُ ُٝظذق٘ا اىذخَبرٞخ ،أٍب دساسخ الّسٕٞ ٜنLance ٜ
( )2114مبّذ ّقذ ىيذخَبرٞخ ،ودراسة جيمس بريور) ،)2222( Jamesحول دراسة الشكاك
والدجماتي كىناؾ دراسات اىتمت ببرامج إرشادية كمنيا دراسة محمد القممي كدراسة كليد
القططي (. )2012
الدراسات التي تناولت موضوع قوة األنا وعالقتو ببعض المتغيرات
ىدفت الد ارسػة التػي تناكلػت قػكة األنػا إلػ معرفػة طبيعػة العبلقػة بػيف قػكة األنػا كبػيف كػؿ مػف الكفػاءة
األكاديميػػة كاالجتماعيػػة كد ارسػػة ارمػػي سػػعد ( ،) 2012كالعبلقػػة بػػيف العبلقػػة بػػيف التكافػػؽ النفسػػي
كابعاده كقكة األنا كدراسة مرفت مقبؿ ( ،) 2010كمعرفة عبلقة بيف كجية اليبط كقكة األنا بثنماط

الػػذكاء الكجػػداني كد ارسػػة أمثػػاؿ الحكيمػػة كممػػؾ الرشػػيد ( )2010كد ارسػػة عبػػد اهلل سػػميماف ك ىشػػاـ
عبداهلل ( ،)1996كالعبلقة بيف المناخ النفسي االجتماعي كقكة األنا كدراسة فاطمة عكدة (،)2002
كالعبلقػة بػيف اآلليػػات الدفاعيػة كاإلنكػػار كالتبريػر كاإللغػاء كقػػكة األنػا كد ارسػة شػكقي بينػػاـ (،)2002

كما ىدؼ بحث جػكدة ،حجػك( )2003إلػ التعػرؼ عمػ قػكة األنػا لػدل المػرأة الفمسػطينية،أما د ارسػة
فريماف  )2001( Freemanىدفت ىذه الدراسة إلي التحقؽ مف مػدل معػايير قػكة االنػا ،كد ارسػة
ىدل الشميمرم ()1996ىدفت إلي الكشؼ عف درجة قكة األنا لدل الفتيػات الجانحػات ،كمػا ىػدفت
بع ػػض الد ارس ػػات إلػ ػ الكش ػػؼ ع ػػف الف ػػركؽ الكائن ػػة ف ػػي ق ػػكة األن ػػا ،كالكش ػػؼ ع ػػف عبلق ػػة ق ػػكة األن ػػا

بالمسػػتكل االجتمػػاعي كالثقػػافي كاالقتصػػادم كد ارسػػة حمػػداف فيػػة ( ،)2000كىػػدفت د ارسػػة محمػػد
عيس ( )1993تحديد مدل االرتباط بيف مستكل الحكـ األخبلقي كبيف مستكل قكة األنا

الدراسات التي تناولت موضوع جودة الحياة وعالقتو ببعض المتغيرات
 -5ىدفت الدراسات التي تناكلت جكدة الحياة إل

التعرؼ عم

العكامؿ المنبئة بجكدة الحياة

كدراسة فكقية عبد الفتاح كمحمد حسيف ( ،)2006كما ىدفت بعض الدراسات إل
عم

التعرؼ

العبلقة بيف أساليب مكاجية الخبرة الصادمة كجكدة الحياة كدراسة مازف الشرافي

( ،)2012معرفة عبلقة الدعـ االجتماعي بمستكل الريا عف جكدة الحياة كدراسة محمد
الينداكم ( ،)2011ك جماؿ تفاحة ( )2009كحناف سميماف ( ،)2009معرفة العبلقة بيف كؿ
مف التفاؤؿ كالتشاؤـ كمتغيرم اإلنجاز األكاديمي كالريا عف الحياة كدراسة سكزاف بسيكني
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( ،)2011التعرؼ عم قمؽ الكالدة ،كعبلقتو بجكدة الحياة كدراسة صالح اليمص (،)2010

كالذكاء الركحي بجكدة الحياة بشرم أرنكط ( ،)2008كتقبؿ الذات بجكدة الحياة نادية حسف ك

أميرة بخش ( ،)2008كىدفت دراسة سامي ىاشـ ( )2001التعرؼ عم جكدة الحياة ،كىدفت

دراسة أخرل كدراسة رغداء نعيسة ( ،)2012شاىر سميماف ( ،)2010عبداهلل ( ،)2008كاظـ

كالبيادلي ( )2007إل معرفة مستكل جكدة الحياة ،أما دراسة خبد ٛخرشُٗ DGhaed, et
ٕ )2101( al.ذفذ ئىٍ ٚؼشفخ ٍب ئرا مبّذ ْٕبك ػالقخ ث ِٞخ٘دح اىحٞبح ٗث ِٞاىشٕبة
االخزَبػ ٜىذ ٙطالة اىدبٍؼخ  ،كىدفت دراسة تيكماف كآخركفTeichmann M. et al
( )2006إل

معرفة العبلقة بيف الحاجات الركحية كجكدة الحياة ،كما أف ىناؾ بعض

الدراسات ىدفت إل

تكفير أداة سريعة لتقدير درجات الريا عف الحياة كدراسة إمطانيكس

ميخائيؿ ()2010
وتيدف الدراسة الحالية التعرف عمي عالقة الجمود الفكري وقوة األنا بجودة الحياة.
ثانياً :من حيث األدوات:
تنكعت األدكات التي استخدميا الباحثكف باختبلؼ طبيعة كأىداؼ كؿ الدراسات التي يدرسكنيا
الدراسات التي تناولت الجمود الفكري :
استخدمت معظـ الدراسات مقياس الجمكد الفكرم مف إعداد رككيش مثػؿ  :د ارسػة حسػيف القحطػاني
( ،)2007ناصر الحربي ( ،)2003نبيؿ عمي ()2001
كذلك استخدمت الباحثة مقياس روكيش في ىذه الدراسة.
الدراسات التي تناولت قوة األنا
اسػػتخدمت معظػػـ الد ارسػػات لمقيػػاس قػػكة األنػػا مػػف إعػػداد بػػاركف مثػػؿ د ارسػػة ارمػػي سػػعد (،)2012

أمثاؿ الحكيمة ك ممؾ الرشيد ،مرفت مقبؿ ( ،)2010شوقي بينػاـ ك فاطمػة عػكدة ( ،)2002محمػد
عيد ،)2001( ،عبد اهلل سميماف ىشاـ كعبداهلل ( ،)1996الشػميمرم ( ،) 1996واعتمدت الباحثـة

في دراستيا عمي تمك المقياس.

كمػػا اسػػتخدمت د ارسػػات أخػػرل مقيػػاس مػػف إعػػداد حمػػداف فيػػة كمػػف ىػػذه الد ارسػػات ،أمػػاؿ جػػكدة،
كمسعكد حجك (،)2003حمداف فية ()2000
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أما الدراسات التي تناولت جودة الحياة :
مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة مػػف إعػػداد محمػػكد منسػػي ،كعمػػي كػػاظـ ( ، )2006مثػػؿ :د ارسػػة رغػػداء نعيسػػة

( )2012كد ارسػػة محمػػكد منسػػي ،عمػػي كػػاظـ ( ،)2006كمػػف إعػػداد إيمػػاف شػػاىيف كسػػميرة الشػػند
مثػؿ :د ارسػة سػكزاف بسػيكني ( ،)2011إعػداد الغريػب مثػؿ :د ارسػة ناديػة حسػف ( )2008كػذلؾ مػف

إعداد حسيب محمد حسيب مثؿ دراسة :أميػرة بخػش ( ،)2008كاعػداد كػكمينس مثػؿ :د ارسػة فكقيػة
عب ػػد الفت ػػاح كمحم ػػد حس ػػيف ( ،)2006كاع ػػداد ليم ػػاف مث ػػؿ د ارس ػػة س ػػامي ىاش ػػـ ( ،)2001مقي ػػاس

منظمة الصحة العالمية مثؿ  :دراسة بشرم أرنكط ،ك ىشاـ عبد اهلل (.)2008
ثالثاً :من حيث المعالجات اإلحصائية:

تتفػؽ معظػـ الد ارسػات السػابقة فػي المعالجػات اإلحصػائية حيػث اسػتخدمت المتكسػطات الحسػابية،
كالنسػب المئكيػة ،كاالنح ارفػات المعياريػة ،كاختبػار(ت) ،كاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم كالثنػائي

كالتحميؿ العاممي كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كمعامؿ ألفا كركنباخ .
اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية األساليب التالية:






معامؿ ارتباط بيرسكف
معامؿ ارتباط سبيرماف
كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ
النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية
تحميؿ التبايف الثنائي

رابعاً :من حيث العينة:
تباينت العينات التي تناكلتيا الدراسات السابقة كفؽ ما تفتييو الدراسة ،فيناؾ د ارسػات طبقػت عمػ

المع ػػاقيف مث ػػؿ :د ارس ػػة محم ػػد الين ػػداكم ( ،)2011أميػ ػرة بخ ػػش ( ،) 2008كمني ػػا م ػػا طب ػػؽ عمػ ػ
المسػػنيف مثػػؿ :د ارسػػة جمػػاؿ تفاحػػة ( ،)2009كمنيػػا مػػف تنػػاكؿ فئػػة المػػرض مثػػؿ  :د ارسػػة حنػػاف

سميماف( ،)2009مرفت مقبؿ ( )2010عم األميات مثؿ :د ارسػة صػالح اليمػص ( ،)2001أمػاؿ
جكدة ك مسعكد حجك (.)2003
كمنيا ما طبؽ عم المعمميف مثؿ :دراسة مازف الشرافي ( ،) 2012حسيف القحطاني (.)2007
 -0كمنيا ما طبؽ عم طمبة الثانكية العامة مثؿ  :دراسة نادية حسف ( ،)2008كليد القططي
كمحمد الدكسرم ( ،)2012ناصر الحربي ( )2003كنبيؿ عمي ( ، )2001فريماف
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 .)2001( Freemanكطبقت دراسة مبثشٕ ِٝبمش  )2117(Catherine Hackerػيٚ

طمبة الدراسات العميا.

كمعظػـ الد ارسػات طبقػت عمػ طمبػة الجامعػػات ،مثػؿ :د ارسػة رغػداء نعيسػة ك ارمػي سػػعد (،)2012
س ػػكزاف بس ػػيكني ك نعم ػػات عمػ ػكاف  ،زىي ػػر النكاجح ػػة ( ،)2011ش ػػاىر س ػػميماف ( ،)2010خككككبدٛ

خرشُٗ  ،)2101( DGhaed, et al.ىشاـ عبد اهلل ( ،)2008عمي كػاظـ ك عبػد الخػالؽ البيػادلي

( ،)2007محمد القممي ( ،)2012غانـ القحطاني ( ،)2009تيكماف كآخػركف Teichmann M.
،) 4116 ( et alجميػػؿ الطي ػراكم ( ،)2005عبػػد المختػػار ( ،)2004فاطمػػة عػػكدة (،)2002

محمد عيد (،)2001حمداف فية (،)2000عبد اهلل سميماف ك ىشاـ عبداهلل (.)1996
وسوف تطبق الباحثة الدراسة كذلك عمى عينة طمبة الجامعات.
خامساً :من حيث النتائج:
دراسات التي تناولت الجمود الفكري:
تباينػت نتػائج الد ارسػات بمسػثلة الفػركؽ بػيف التخصصػات العمميػة كاألدبيػة فػي الجمػكد الفكػرم حيػث

أشارت نتػائج بعػض الد ارسػات إلػ عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف التخصصػات العمميػة كاألدبيػة فػي الجمػكد
الفكرم كما في دراسة حسيف القحطاني ( ،)2007عبد المختار ( ،)2004ناصر الحربي ()2003
كنبيؿ عمي ( )2001بالمقابؿ فقد أشارت دراسات أخرل إل كجكد فركؽ بيف التخصصات العممية

األدبية في الجمكد الفكرم (لصالح طبلب الكميات العممية كدراسة غانـ القحطاني (.)2009
كمػػا أشػػارت بعػػض الد ارسػػات كجػػكد فػػركؽ بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي مسػػتكل الجمػػكد الفكػػرم كمػػا فػػي

د ارسػػة نبيػػؿ عمػػي ( ،)2001عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث كمػػا فػػي د ارسػػة
جميؿ الطيراكم (.)2005

كما أثبت بعض الد ارسػات إلػ انخفػض الجمػكد الفكػرم لػدل أفػراد العينػة فػي د ارسػة أمػاني الدكسػرم
( )2011بالمقاب ػػؿ تػ ػكافره بنس ػػبة  %56ف ػػي المجتم ػػع الفمس ػػطيني ف ػػي د ارس ػػة ىاش ػػـ أغ ػػا (،)2010
كأييا تكاجده لدل أفراد العينة في دراسة ناصر الحربي (.)2003

تكجػػد فػػركؽ دالػػو إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة اليػػابطة فػػي
القيػػاس البعػػدم لدرجػػو الجمػػكد الفكػػرم ترجػػع إلػ البرنػػامج اإلرشػػادم كذلػػؾ فػػي د ارسػػة محمػػد القممػػي

( )2012ك كليد القططي (.)2012
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الدراسات التي تناولت قوة األنا:
بالنسػػبة لمد ارسػػات التػػي كانػػت فييػػا قػػكة األنػػا أحػػد متغيراتيػػا بينػػت نتائجيػػا إلػ كجػػكد عبلقػػة بػػيف قػػكة
األنا كبيف أبعاد الكفاءة األكاديمية كاالجتماعية بعامة كذلؾ في دراسة رامي سػعد ( )2012كأشػارت

د ارسػة أمثػػاؿ الحكيمػة ،ممػػؾ الرشػيد ( )2010إلػ كجػكد عبلقػػة بػيف الػػذكاء الكجػداني كقػػكة األنػا ،أمػػا
د ارسػػة مرفػػت مقبػػؿ ( )2010بينػػت جػػكد عبلقػػة بػػيف التكافػػؽ النفسػػي كالتكافػػؽ العػػاـ كقػػكة األنػػا ،أمػػا
دراسة حمداف فية ( )2000كجكد ارتباط مكجب بيف درجات عينة الدراسة فػي قػكة األنػا كدرجػاتيـ
في المستكل االجتماعي الثقافي .كما تبيف كجكد عبلقة مكجبة بيف قكة األنا كالتحصيؿ الدراسي فػي
دراسة فريماف  ،)2001( Freemanكفي دراسة عبداهلل سميماف ك ىشاـ عبػد اهلل ( )1996كجػكد
عبلقة ارتباطيو سالبة بيف مكيكع اليبط الخارجي لقكة األنا ككذلؾ عدـ كجكد عبلقة بيف قكة األنا

كمستكل القمؽ.
ك تباينػت نتػائج الد ارسػات بمسػثلة الفػركؽ بػيف التخصصػات العمميػة كاألدبيػة فػي قػكة األنػا حيػث

أشارت نتائج بعض الدراسات إل عدـ كجكد فػركؽ بػيف التخصصػات العمميػة كاألدبيػة فػي قػكة األنػا
كم ػػا ف ػػي د ارس ػػة ع ػػكد ة ( ،)2002كم ػػا أش ػػارت د ارس ػػة إلػ ػ ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي ق ػػكة األن ػػا تبعػ ػان

لمتخصص محمد عيد (.)2001

كما أشارت بعض الدراسات إلػ كجػكد فػركؽ بػيف الػذككر كاإلنػاث فػي قػكة األنػا لصػالح اإلنػاث كمػا

فػػي د ارسػػة ارمػػي سػػعد ( ،)2012ك عبػػد اهلل سػػميماف كىشػػاـ عبػػد اهلل ( ،)1996بينمػػا أشػػارت د ارسػػة
شوقي بيناـ ( )2002ك محمد عيد ( )2001أف الذككر أعمي مف االناث في مستكل قكة األنا.

في المقابؿ أشارت بعض الدراسات إل عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في قكة األنػا كذلػؾ فػي
دراسة حمداف فية (.)2000
الدراسات التي تناولت جودة الحياة:
كػاف ىنػاؾ تنػاقض بػيف نتػائج الد ارسػات ،حيػث بينػت د ارسػة رغػداء نعيسػة ( )2012كجػكد مسػتكل

متػدف مػف جػكدة الحيػاة الجامعيػة لػدل طمبػة الجامعػات ،كبػالعكس مػف ذلػؾ أظيػرت د ارسػة (حسػف،
المحرزم ،ابراىيـ) ( )2007مستكل جكدة الحياة مرتفعان لحد ما لدل طمبة الجامعة مستكل جيد مف
جكدة الحياة ،كفػي د ارسػة أخػرل لكػاظـ كالبيػادلي ( ) 2007كػاف ىنػاؾ تناقيػات فػي مسػتكل أبعػاد

جػكدة الحيػاة حيػث كػاف مرتفعػان فػي بعػديف ،ىمػا جػكدة الحيػاة األسػرية كاالجتماعيػة ،كمتكسػطان فػي

بعديف ،ىما جكدة الصحة العامة ،كجكدة شغؿ كقت الفراغ ،كمنخفيان في بعديف ىما جكدة الصحة

النفسية كجكدة الجانب العاطفي.
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كمف جانب أخر أشارت دراسة مازف الشرافي ( )2012إل كجكد عبلقة ايجابيو بيف اسمكب تحمؿ

المسػػؤكلية كجػػكدة الحيػػاة ،ك د ارسػػة محمػػد الينػػداكم ( )2011إلػ كجػػكد عبلقػػة بػػيف مصػػادر الػػدعـ
االجتمػػاعي كالريػػا مػػف جػػكدة الحيػػاة ،أمػػا سػػكزاف بسػػيكني ( )2011إلػ كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة عمػ
مقيػػاس التفػػاؤؿ كد ارجػػتيف عمػ مقيػػاس الريػػا عػػف الحيػػاة ،كتكصػػمت د ارسػػة يحيػ شػػقكرة ()2012

إل كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المركنة النفسية كالريا عف الحياة ،أما د ارسػة خكبد ٛخركشُٗ

ٗ )2101( DGhaed, et al.خ٘د ػالقخ سبىجخ ث ِٞخ٘دح اىحٞبح ٗاىشٕبة االخزَبػ ،ٜجماؿ تفاحة

( )2009كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة بػػيف الصػػبلبة النفسػػية الريػػا عػػف الحيػػاة ،حنػػاف سػػميماف ()2009
كجكد مكجبة بيف جميع أنكاع المساندة االجتماعيػة المقدمػة كالدرجػة الكميػة لجػكدة الحيػاة ،أمػا د ارسػة

بشرم أرنكط ( )2008كجكد ارتباط مكجب داؿ احصائيا بيف أفراد العينػة مػف الػذككر كاإلنػاث عمػ

مقيػػاس الػػذكاء الركحػػي كجػػكدة الحيػػاة ،كفػػي أميػرة بخػػش ( )2008كجػػكد عبلقػػة كمكجبػػة بػػيف مفيػػكـ

الػذات كجػكدة الحيػاة ،د ارسػة تيكمػاف كآخػركف ) 2006 ( Teichmann M. et alكجػكد ارتبػاط
بيف الركحانية في مقياس جكدة الحياة  ،كما تبيف كجكد ارتبػاط بػيف جػكدة الحيػاة كالتكيػؼ كالتماسػؾ

األسرم كذلؾ في دراسة سامي ىاشـ (.)2001

كما تباينت نتائج الدراسات بمسثلة الفركؽ بيف التخصصات العممية كاألدبيػة فػي جػكدة الحيػاة حيػث

أشارت نتػائج بعػض الد ارسػات إلػ كجػكد فػركؽ بػيف التخصصػات العمميػة كاألدبيػة فػي جػكدة الحيػاة
كمػػا فػػي د ارسػػة شػػاىر سػػميماف ( )2010عم ػ جميػػع أبعػػاد الحيػػاة باسػػتثناء بعػػد جػػكدة إدارة الكقػػت
.ككػػاف التػػثثير لصػػالح التخصصػػات العمميػػة فػػي إبعػػاد جػػكدة الحيػػاة التاليػػة :جػػكدة الحيػػاة األس ػرية
كالجتماعية ،كجكدة الحياة النفسية ،كجكدة التعميـ بينما كاف التثثير لصالح التخصصػات األدبيػة فػي

بعد جكدة الحياة الصحية العامة.
أما بالنسبة لمتغير الجنس فقد أشارت بعض الد ارسػات إلػ عػدـ كجػكد فػركؽ فػي جػكدة الحيػاة مثػؿ

د ارسػ ػػة حنػ ػػاف سػ ػػميماف ( ، )2009فكقيػ ػػة عبػ ػػد الفتػ ػػاح ك محمػ ػػد حسػ ػػيف ( ،) 2006سػ ػػامي ىاشػ ػػـ
( ،)2001كفػػي المقابػػؿ كػػاف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف الػػذكك كاإلنػػاث ،فػػي أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة لصػػالح
اإلناث كما ىك في دراسة جماؿ تفاحة

( ،)2009د ارسػػة بشػػرم أرنػػكط ( ،)2008أمػػا فػػي د ارسػػة ىشػػاـ عبػػد اهلل ( )2008محمػػد الينػػداكم
( )2011كالفركؽ لصالح الذككر.
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وفي النهاية بعد استعراض الباحثة للدراسات السابقة فإنه تشير إلى-:
كجػػكد اتفػػاؽ كاخػػتبلؼ بػػيف عػػدد مػػف ال ارسػػات فيمػػا بينيمػػا مػػف حيػػث متغي ػرات الد ارسػػة كأى ػػدافيا
كأدكاتيا كالعينة كالنتائج التي تكصمت إلييا .
حيػػث اسػػتفادت الباحثػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة التػػي حصػػمت عمييػػا فػػي صػػياغة األسػػئمة كتحديػػد
أىػػدافيا  ،كصػػياغة الفػػركض كد ارسػػة كاختبػػار األسػػاليب اإلحصػػائية المناسػػبة ليػػا  ،كمػػا اسػػتفادت
الباحثة مف المعمكمات كالمفػاىيـ النظريػة التػي تناكلتيػا ليػا ىػذه الد ارسػات فػي إثػراء اإلطػار النظػرم

الخاص بالدراسة الحالية.

ىذا كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يمي :

 -1أف الدراسة الحالية ىي الدراسة األكلي ( في حد عمـ الباحثة ) التي تتعرض لمفيكـ الجمكد
الفكرم كقكة األنا كعبلقتيما بجكدة الحياة .
 -2قامت الباحثة بإلعداد مقياس لجكدة الحياة

سابعاً :فروض الدراسة :
في يكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة قامت الباحثة بصياغة الفركض عم النحك التالي:
 .1ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف الجمكد الفكرم كجكدة الحياة لدل طمبة
الجامعة .

 .2ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف قكة األنا كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .
 .3ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف الجمكد لفكرم كقكة األنا لدل طمبة الجامعة.

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف منخفيي كمرتفعي الجمكد الفكرم في درجاتيـ في
جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف منخفيي كمرتفعي الجمكد الفكرم في درجاتيـ في
قكة األنا لدل طمبة الجامعة .

 .6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف منخفيي كمرتفعي قكة األنا في درجاتيـ في جكدة
الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .7ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجمكد الفكرم ( منخفض – مرتفع ) مع جنس
الطمبة ( ذككر – كاناث ) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .
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 .8ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجمكد الفكرم ( منخفض – مرتفع ) مع الجامعة
(األزىر– اإلسبلمية) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .9ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجمكد الفكرم ( منخفض – مرتفع ) مع التخصص
األكاديمي ( عمكـ – دراسات إسبلمية) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .10ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجمكد الفكرم ( منخفض – مرتفع ) مع المستكل
الدراسي ( األكؿ – الرابع ) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعات .

 .11ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف قكة األنا ( منخفض – مرتفع ) مع جنس الطمبة
(ذككر – كاناث ) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .12ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف قكة األنا ( منخفض – مرتفع ) مع الجامعة
(األزىر– اإلسبلمية) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .13ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف قكة األنا ( منخفض – مرتفع ) مع التخصص
األكاديمي ( عمكـ – دراسات إسبلمية ) عم جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .

 .14ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف قكة األنا ( منخفض – مرتفع ) مع المستكل الدراسي
( األكؿ – الرابع ) عم

جكدة الحياة لدل طمبة الجامعة .
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انفصم انرابع

انطريقت واإلجراءاث
 مجتمع الدراسة.
 منيج الدراسة.
 عينة الدراسة.

 أدوات الدراسة.

 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.

 إجراءات الدراسة.
 خطوات الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية.

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
المقدمة:
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفص ػبلن لئلج ػراءات التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة فػػي تنفيػػذ الد ارسػػة ،كمنيػػا

تعريػ ػػؼ مػ ػػنيج الد ارسػ ػػة ،ككصػ ػػؼ مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة ،كتحديػ ػػد عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ،كاعػ ػػداد أداة الد ارسػ ػػة

(االس ػػتبانة) ،كالتثك ػػد م ػػف ص ػػدقيا كثباتي ػػا ،كبي ػػاف إجػ ػراءات الد ارس ػػة ،كاألس ػػاليب اإلحص ػػائية التػ ػي
استخدمت في معالجة النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

منيج الدراسة:
مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي الػػذم

يحاكؿ مف خبللػو كصػؼ الظػاىرة مكيػكع الد ارسػة (الجمـود الفكـري وقـوة األنـا وعالقتيمـا بجـودة

الحياة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة).

حيث أن المنهج الوصفي التحليلي هو الذي يقوم بوصف ما هو كائن وجمع البيانات عنه وتفسيره
وتحديدد العالقدات بدين الوقدائع كمدا يهدتم بتحديدد الممارسدات الشدائعة والسدائد والتعدرف علد
المعتقػػدات عنػػد األف ػراد كالجماعػػات كطػػرؽ نمكىػػا كتطكرىػػا  (.صػػبلح الػػديف أبػػك ناىيػػة : 2004 ،
)102

مجتمع الدراسة:
تك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع ط ػػبلب كطالب ػػات جامع ػػة األزى ػػر ،الجامع ػػة اإلس ػػبلمية

بمحافظػػات غ ػزة لمعػػاـ الد ارسػػي  2014-2013كالبػػالن عػػددىـ ( )12183طالب ػان كطالبػػة .كالممحػػؽ

رقـ ( )6يكيح ذلؾ.

عينة الدراسة:

أ -عينة الدراسة االستطالعية:
لمتحقؽ مف ثبات أدكات الدراسة كصدقيا تـ تطبيقيا عم عينة استطبلعية قكاميا ( )50طالبػان

كطالبة ثـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي .
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ب -عينة الدراسة الفعمية:
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشػكائية البسػيطة ،كقػد بمػن عػددىا ( )400طالبػان كطالبػة

مف طمبة الجامعات الفمسطينية كيمثمكف ( )%3.28مف المجتمع األصمي لمد ارسػة ،كالجػداكؿ التاليػة
تكيح أفراد عينة الدراسة حسب (الجنس ،الجامعة ،الكمية ،المستكل الدراسي).
جدول رقم ()1

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

الجنس

200
200
400

ذكر
أنث
المجمكع

النسبة المئوية%
50
50
100

جدول رقم ()3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
العدد

الجامعة

200
200
400

األزىر
االسبلمية
المجمكع

النسبة المئوية%
50
50
100

جدول رقم ()2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكمية
العدد

الكمية

223
177
400

عممية
دراسات إسبلمية كشرعية
المجمكع

النسبة المئوية%
55.75
44.25
100

جدول رقم ()4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي
العدد

المستوى الدراسي

162
238
400

األكؿ
الرابع
المجمكع
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النسبة المئوية%
40.5
59.5
100

أدوات الدراسة:
تعػػرض الباحثػػة فػػي ىػػذا المقػػاـ كصػػفان لػػؤلدكات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة كذلػػؾ كفق ػان لترتيبيػػا
حسب عنكاف الرسالة ،كىذه األدكات ىي:
أوالً :الجمود الفكري:
أعده رككيش ( )1960كيتككف مف ( )39فقرة  ،كقاـ بترجمتو صبلح الديف أبك ناىية  ،رشاد عبػد

العزيػػز مكسػ عػػاـ (، )1987حيػػث ثػػـ اسػػتخداـ ىػػذا المقيػػاس فػػي د ارسػػات فمسػػطينية مختمفػػة كمػػف
ى ػػذه الد ارس ػػات د ارس ػػة نبي ػػؿ عم ػػي  2001كد ارس ػػات أخ ػػرم ف ػػي البيئ ػػة العربي ػػة  ،كتب ػػيف ص ػػبلحية
المقياس لمتطبيؽ .

طريقة تصحيح المقياس:
ك يقصد بو كيع درجة استجابة المفحكص عم كؿ فقرة مف فقرات المقياس كمف ثـ جمع ىذه

الدرجات ال يجاد الدرجة الكمية لكؿ فقرة كقد تـ تصحيح المقاييس عم أساس ( )39فقرة بعد أف
أعطيت أكزانان تراكحت بيف ( )1 –6درجات كىي تقابؿ ستة بدائؿ لئلجابة كىي (مكافقة قكية جدان،
مكافقة قكية ،مكافقة يئيمة ،معارية يئيمة ،معارية قكية ،معارية قكية جدان) ك عم العكس
بالنسبة لمفقرات السمبية بعد أف أعطيت أكزانا تراكحت بيف ( )6 – 1درجات ك كانت تعطي

الدرجات لبلستجابة عم الفقرات اإليجابية ك السمبية في يكء اختيار احد البدائؿ الخمسة.

كألجؿ استخراج الدرجة الكمية لممقياس تجمع الدرجات التي يحصؿ عمييا المستجيب في إجابتو
عم فقرات المقياس الػ ( )39فقرة لذا فاف اعم درجو يمكف الحصكؿ عمييا ىي ( )234درجة ك

أدن درجة ىي ( )39درجة.
صدق المقياس:

يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس أف يقػػيس المقيػػاس مػػا كيػػع لقياسػػو ،كقػػد اتبعػػت الباحثػػة عػػددان مػػف
الطرؽ لحساب صدؽ األداة:
صدق االتساق الداخمي:
كيقصػػد بػػو مػػدل تكافػػؽ كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس مػػع الدرجػػة الكميػػة الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه
الفق ػرات كقػػد قامػػت الباحثػػة بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة ،فقامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ
المقيػاس عمػ عينػة اسػػتطبلعية مككنػػة مػف ( )50طالبػان كطالبػة ،كتػػـ حسػػاب معامػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف
ب ػػيف فقػ ػرات المقي ػػاس م ػػع الدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس ،كذل ػػؾ باس ػػتخداـ البرن ػػامج اإلحص ػػائي ()SPSS
كالجدكؿ ( )5يكيح ذلؾ:
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الجدول ()5

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

معامل االرتباط
**0.654
**0.520
**0.383
**0.458
**0.624
*0.306

م

14
15
16
17
18
19

**0.611

20

**0.417

22

**0.374
**0.691
*0.320
**0.647
*0.345

21
23
24
25
26

معامل االرتباط
**0.438
**0.374
*0.342

م

27
28
29

**0.684

30

**0.463

32

**0.458
**0.391
**0.680
*0.358

31
33
34
35

**0.560

36

**0.482

38

**0.520
**0.467

37
39

معامل االرتباط
**0.537
**0.476
**0.707
**0.610
**0.646
**0.600
**0.588
**0.701
**0.392
**0.709
**0.392
**0.572
**0.384

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.354 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.273 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة
لفق ارتػ ػػو دالػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة ( ،)0.05،0.01كتراكحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف (-0.306
 ، )0.709كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة لما كيعت لقياسو.

ثبات المقياس:
تـ تقدير ثبات المقياس عم أفػراد العينػة االسػتطبلعية كذلػؾ باسػتخداـ طريقتػي معامػؿ ألفػا
كركنباخ كالتجزئة النصفية.
 -5طريقة التجزئة النصفية:
تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية،

حيػث قامػت الباحثػػة بتجزئػة االسػتبانة إلػ نصػفيف ،الفقػرات الفرديػػة مقابػؿ الفقػرات الزكجيػػة لكػؿ فقػرة
مف فقرات المقيػاس ،كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف النصػفيف ،ثػـ جػرل تعػديؿ الطػكؿ باسػتخداـ

معادلة جتماف فكانت معامبلت الثبات بطريقػة التجزئػة النصػفية قبػؿ التعػديؿ ( ) 0.909ككػاف بعػد
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التعػػديؿ فػػكؽ ( )0.910كىػػذا يػػدؿ عمػ أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات تطمػػئف الباحثػػة
إل تطبيقيا عم عينة الدراسة.
 -4طريقة ألفا كرونباخ:
اس ػػتخدمت الباحث ػػة طريق ػػة أخ ػػرل م ػػف ط ػػرؽ حس ػػاب الثب ػػات ،كذل ػػؾ إليج ػػاد معام ػػؿ ثب ػػات

المقياس ،حيث حصمت عم قيمة معامؿ ألفا كركنباخ ( )0.924كىذا يدؿ عم أف المقياس يتمتع
بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إل تطبيقيا عم عينة الدراسة.

ثانياً :مقياس قوة األ نا:
قامػت الباحثػة باختيػار مقيػاس قػكة األنػا الػذم أعػده ( بػاركف( ( )1963ـ كترجمػو كأعػده لمغػة
العربية كفافي ( )1982كالمقياس مقتبس مف اختبار مينسكتا المتعدد األكجو لمشخصية كقػد أختيػر

المقياس مف مجمكع فقػرات اختبػار مينسػكتا البػالن عػددىا ) (566فقػرة  ،كقػاـ بػاركف بتحديػد ()68
عبارة شكمت المقياس ،كقاـ بتقنينو فػي البيئػة العربيػة صػبلح الػديف أبػك ناىيػة  ،كرشػاد عبػد العزيػز

مكس .

كصنؼ باركف فقرات المقياس كما ذكرىا صبلح أبك ناىيػة ك رشػاد مكسػ ( )56 -55 : 1988

في فئات طبقان لنكع التجانس النفسي لميمكف الفقرات.
كىذه الفئات ىي:
الكظائؼ الجسمية كالثبات الفسيكلكجي.
اليعؼ كالعزلة .
االتجاىات نحك الديف
الكيع الخمقي.
اإلحساس بالكاقع.
الكفاية الشخصية كالقدرة عم التصرؼ.
المخاكؼ كقمؽ الطفكلة.
متنكعات.
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حيػػث ثػػـ اسػػتخداـ ىػػذا المقيػػاس فػػي د ارسػػات فمسػػطينية مختمفػػة كمػػف ىػػذه الد ارسػػات د ارسػػة فاطمػػة

عػػكدة  ، 2002كد ارسػػة مرفػػت مقبػػؿ  2010كد ارسػػات أخػػرم فػػي البيئػػة العربيػػة  ،كتبػػيف صػػبلحية
المقياس لمتطبيؽ .

طريقة تصحيح المقياس :
ك يقصد بو كيع درجة استجابة المفحكص عم كؿ فقرة مف فقرات المقياس كمف ثـ جمع ىذه

الدرجات ال يجاد الدرجة الكمية لكؿ فقرة كقد تـ تصحيح المقاييس عم اساس ( )68فقرة بعد اف
اعطيت اكزانان تراكحت بيف ( )1 –2درجات كىي تقابؿ بديميف لئلجابة كىي (نعـ ،ال) ك عم

العكس بالنسبة لمفقرات السمبية بعد اف اعطيت اكزانا تراكحت بيف ( )2 – 1درجات ك كانت تعطي

الدرجات لبلستجابة عم الفقرات االيجابية ك السمبية في يكء اختيار احد البدائؿ الخمسة.

كألجػػؿ اسػػتخراج الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس تجمػػع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا المسػػتجيب فػػي اجابتػػو
عمػ فقػرات المقيػػاس ال ػ ( )68فقػرة لػػذا فػػاف اعمػ درجػػو يمكػػف الحصػػكؿ عمييػػا ىػػي ( )136درجػػة

كأدن درجة ىي ( )68درجة.
صدق المقياس:
يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس أف يقػػيس المقيػػاس مػػا كيػػع لقياسػػو ،كقػػد اتبعػػت الباحثػػة عػػددان مػػف

الطرؽ لحساب صدؽ األداة:
 -5صدق المحكمين:

تػػـ ع ػػرض المقي ػػاس عمػ ػ مجمكعػػة م ػػف أس ػػاتذة ج ػػامعييف مػػف المتخصص ػػيف ف ػػي عم ػػـ ال ػػنفس

كالصػػحة النفسػػية ممػػف يعممػػكف فػػي الجامعػػات الفمس ػطينية فػػي محافظػػات غ ػزة ،حيػػث قامػػت بإلبػػداء
آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات المقياس.

 -4صدق االتساق الداخمي:
كيقصػد بػػو مػػدل تكافػػؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع الدرجػة الكميػػة الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه

الفقػرات كقػػد قامػػت الباحثػػة بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة ،فقامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ
المقياس عم عينة استطبلعية مككنة مػف ( )50طالبػان كطالبػة ،كتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف

بػػيف فقػ ػرات المقي ػػاس مػػع الدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس ،كذلػػؾ باس ػػتخداـ البرن ػػامج اإلحص ػػائي ()SPSS

كالجدكؿ ( )6يكيح ذلؾ:
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الجدول ()6

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
معامل االرتباط

م

1

**0.783

2

*0.319

3
4
6
8

**0.784

22

**0.765

24

**0.811

9

10
11
12
13
14
15
16
17

19

**0.759

**0.355

7

18
20

*0.349

5

م

**0.818
*0.281
*0.319
*0.302

21
23
25
26
27
28
29

**0.711

30

**0.420

32

**0.728
**0.776
*0.287

31
33
34

معامل االرتباط
**0.854
**0.807
**0.816
**0.895
**0.743
**0.813
**0.369
**0.886
**0.785
**0.805
**0.718
**0.786
**0.422
**0.859
**0.770
**0.817
*0.321

م

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

معامل االرتباط
**0.474
**0.754
**0.359
**0.869
*0.302

م

52
53
54
55
56

**0.925

57

**0.858

59

**0.466
**0.500
**0.773
*0.324

58
60
61
62

**0.835

63

**0.848

65

**0.455
**0.356
*0.305
**0.827

64
66
67
68

معامل االرتباط
**0.440
*0.335
**0.878
**0.832
**0.820
**0.764
**0.765
**0.797
**0.740
**0.849
**0.461
**0.932
**0.890
**0.864
**0.869
**0.867
**0.825

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.354 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.273 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة
لفق ارتػ ػػو دالػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة ( ،)0.05،0.01كتراكحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف (-0.287
 ، )0.932كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة لما كيعت لقياسو.
ثبات المقياس : Reliability
أج ػػرت الباحث ػػة خطػ ػكات التثك ػػد م ػػف ثب ػػات المقي ػػاس كذل ػػؾ بع ػػد تطبيقي ػػا عمػ ػ أفػ ػراد العين ػػة
االستطبلعية بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
أوالً :طريقة التجزئة النصفيةSplit Half Method :
تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية

حيث احتسبت درجة النصػؼ األكؿ لكػؿ فقػرات المقيػاس ككػذلؾ درجػة النصػؼ الثػاني مػف الػدرجات
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كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلػة سػبيرماف بػراكف

فتيح أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبؿ التعديؿ ( ،)0.935كأف معامؿ الثبات بعػد
التعػػديؿ ( )0.967كىػػذا يػػدؿ عمػ أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة عاليػػة جػػدا مػػف الثبػػات تطمػػئف الباحثػػة
إل تطبيقيا عم عينة الدراسة.

ثانياً  :طريقة ألفا كرونباخ Cronboch Alfa :
اس ػػتخدمت الباحث ػػة طريق ػػة أخ ػػرل م ػػف ط ػػرؽ حس ػػاب الثب ػػات ،كذل ػػؾ إليج ػػاد معام ػػؿ ثب ػػات
المقياس ،حيث حصمت عمػ قيمػة معامػؿ ألفػا ( )0.981كىػذا يػدؿ عمػ أف المقيػاس يتمتػع بدرجػة
عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إل تطبيقيا عم عينة الدراسة.

ثالثاً :مقياس جودة الحياة:
قامػػت الباحثػػة كبعػػد االطػػبلع عمػ األدب التربػػكم كالد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بمشػػكمة الد ارسػػة
كاسػتطبلع رأم عينػة مػف المتخصصػيف عػف طريػػؽ المقػاببلت الشخصػية ذات الطػابع غيػر الرسػػمي

قامت الباحثة ببناء االستبانة كفؽ الخطكات اآلتية:
-

تحديد المجاالت الرئيسية التي شمميا المقياس.

-

صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

-

إعػداد المقيػػاس فػي صػػكرتو األكليػة كالتػػي شػػمؿ (  )88فقػرة كالممحػػؽ رقػـ ( )3يكيػػح المقيػػاس
في صكرتو األكلية.

-

عرض المقياس عم المشرؼ مف أجؿ اختيار مدل مبلئمتيا لجمع البيانات.

-

تعديؿ المقياس بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

-

عػػرض المقيػػاس عمػ ( )5مػػف المحكمػػيف التربػػكييف بعيػػيـ أعيػػاء ىيئػػة تػػدريس فػػي جامعػػة

االزىػػر كالجامعػػة اإلسػػبلمية ،كجامعػػة األقصػ  ،كجامعػػة القػػدس المفتكحػػة كالممحػػؽ رقػػـ ( )5
يبيف أعياء لجنة التحكيـ.

-

كبعد إجراء التعديبلت التػي أكصػ بيػا المحكمػكف تػـ حػذؼ (  )16فقػرة مػف فقػرات المقيػاس،
كػػذلؾ تػػـ تعػػديؿ كصػػياغة بعػػض الفق ػرات كقػػد بمػػن عػػدد فق ػرات المقيػػاس بعػػد صػػياغتو النيائيػػة

( )72فقرة مكزعة عم ستة أبعاد ،حيث أعطػ لكػؿ فقػرة كزف مػدرج كفػؽ سػمـ متػدرج خماسػي

(كثي انر جدان ،كثي انر ،إل حدا ما  ،قميؿ ،قميؿ جدان ) أعطيت األكزاف التالية ()1 ، 2 ، 3 ،4 ،5
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لمعرفة مستوى جودة الحياة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة
الدراسة ما بيف ( )360 ،72درجة ،كالممحؽ رقـ ( )4يبيف المقياس في صكرتو النيائية.

صدق المقياس:
يقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس أف يقػػيس المقيػػاس مػػا كيػػع لقياسػػو ،كقػػد اتبعػػت الباحثػػة عػػددان مػػف

الطرؽ لحساب صدؽ األداة:
 -5صدق المحكمين:

تػػـ ع ػػرض المقي ػػاس عمػ ػ مجمكعػػة م ػػف أس ػػاتذة ج ػػامعييف مػػف المتخصص ػػيف ف ػػي عم ػػـ ال ػػنفس

كالصحة النفسية ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،حيث قامكا بإلبداء آرائيـ

كمبلحظ ػػاتيـ ح ػػكؿ مناس ػػبة فقػ ػرات المقي ػػاس كث ػػـ األخ ػػذ بمبلحظ ػػاتيـ بم ػػا يتعم ػػؽ بالتع ػػديؿ الح ػػذؼ
كاإليافة كاعادة الصياغة بنسبة . %80

 -4صدق االتساق الداخمي:

كيقصػػد بػػو مػػدل تكافػػؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع الدرجػػة الكميػػة الػػذم تنتمػػي إليػػو ىػػذه
الفقرات كقد قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس ،كبتطبيؽ المقياس عم عينة

اسػتطبلعية مككنػػة مػػف ( )50طالبػان كطالبػػة ،كتػػـ حسػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػكف بػػيف فقػرات المقيػػاس

مػػع الدرج ػػة الكمي ػػة لممقيػػاس ،كذل ػػؾ باس ػػتخداـ البرنػػامج اإلحص ػػائي ( )SPSSكالج ػػدكؿ ( )7يكي ػػح
ذلؾ:
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الجدول ()7

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
معامل

13

*0.327

15

**0.696

17

**0.838

19

**0.444

21

**0.508

23

**0.516

25

**0.373

27

*0.313

29

**0.434

31

**0.483

33

**0.477

35

**0.600

37

**0.595

39

**0.669

41

**0.625

43

**0.459

45

**0.543

47

**0.831

49

*0.287

51

*0.294

53

**0.574

55

**0.505

57

**0.529

59

**0.826

61

**0.476

63

**0.471

65

**0.649

67

**0.541

69

*0.346

71

**0.516

2

**0.588

4

**0.627

6

*0.319

8

**0.839

10

**0.379

12

**0.689

14

**0.623

16

**0.593

18

**0.481

20

**0.884

22

*0.327

24

**0.697

26

**0.476

28

**0.479

30

**0.690

32

**0.619

34

**0.376

36

**0.433

38

**0.583

40

**0.611

42

*0.293

44

**0.878

46

**0.418

48

**0.511

50

**0.852

52

**0.480

54

**0.384

56

**0.534

58

**0.506

60

**0.539

62

**0.419

64

**0.529

66

**0.482

68

*0.348

70

**0.527

72

*0.290

البعد الخامس إدارة الوقت

البعد األول الصحة العامة

7

**0.401

9

*0.324

11

البعد الثالث الحياة االجتماعية

البعد السادس الحياة الجامعية التعميمية

البعد الثاني الحياة النفسية

1

**0.472

3

**0.608

البعد الرابع الحياة االسرية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

5

**0.400
**0.406

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.354 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.273 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة

لفق ارتػ ػػو دالػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة ( ،)0.05،0.01كتراكحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف (-0.287
 ، )0.884كبذلؾ تعتبر فقرات المقياس صادقة لما كيعت لقياسو.
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كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لؤلبعاد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ

بعد مف أبعاد المقياس كاألبعاد األخرل ككذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس كالجػدكؿ ( )8يكيػح
ذلؾ.

الجدول ()8

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكمية
لممقياس وكذلك مع الدرجة الكمية

المجموع

الصحة

الحياة

الحياة

الحياة

إدارة

العامة

النفسية

االجتماعية

االسرية

الوقت

الصحة العامة

**0.845

1

الحياة النفسية

**0.875

**0.751

1

الحياة االجتماعية

**0.683

**0.491

**0.504

1

الحياة االسرية

**0.679

**0.416

**0.541

**0.474

1

إدارة الوقت

**0.689

**0.562

**0.519

**0.421

*0.229

1

الحياة الجامعية التعميمية

**0.839

**0.692

**0.668

**0.513

**0.549

**0.483

الحياة
الجامعية

التعميمية

1

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.354 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )48كعند مستكل داللة (0.273 = )0.05

يتيح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط يبعييا البعض كبالدرجة الكمية لممقياس ارتباطان

ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات
كاالتساؽ الداخمي.
ثبات المقياس : Reliability
أج ػػرت الباحث ػػة خطػ ػكات التثك ػػد م ػػف ثب ػػات المقي ػػاس كذل ػػؾ بع ػػد تطبيقي ػػا عمػ ػ أفػ ػراد العين ػػة
االستطبلعية بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
-5طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ درجة النصؼ الثاني
مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة

سبيرماف براكف ) (Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ ( )9يكيح ذلؾ:
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الجدول ()9

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل

المجاالت

عدد الفقرات

الصحة العامة

54

االرتباط قبل
التعديل

54

0.830

0.907

0.546

0.706

0.684

0.812

0.792

0.884

0.522

0.686

0.834

0.909

الحياة النفسية

الحياة االجتماعية

54

إدارة الوقت

54

الحياة االسرية

54

الحياة الجامعية التعميمية

54

الدرجة الكمية لممقياس

74

معامل الثبات بعد التعديل

0.536

0.698

يتيح مف الجدكؿ السابؽ أف معامػؿ الثبػات الكمػي لممقيػاس ( ،)0.909ىػذا يػدؿ عمػ أف المقيػاس

يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إل تطبيقيا عم عينة الدراسة.
-4طريقة ألفا كرونباخ:

اسػتخدمت الباحثػػة طريقػػة أخػرل مػػف طػػرؽ حسػاب الثبػػات كىػػي طريقػة ألفػػا كركنبػػاخ ،كذلػػؾ
إليجاد معامؿ ثبات المقياس  ،حيث حصمت عم

لممقياس ككل كالجدكؿ ( )10يكيح ذلؾ:

قيمة معامػؿ ألفػا لكـل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس وكـذلك

الجدول ()11

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك لممقياس ككل
األبعاد

الصحة العامة

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

54

0.867

54

الحياة النفسية

الحياة االجتماعية

54

إدارة الوقت

54

الحياة األسرية

54

الحياة الجامعية التعميمية

54

الدرجة الكمية لممقياس

74

يتيح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف معامػؿ الثبػات الكمػي لممقيـاس ( ،)0.927ىػذا يػدؿ عمػ

تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إل تطبيقيا عم عينة الدراسة.
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0.637
0.693
0.700
0.843
0.699
0.927

أف المقيـاس

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
بعد التأكد من صدق وثبات المقاييس وصـالحيتيما لقيـاس مـا وضـعت ألجمـو وتعـديميا واخراجيـا

في صورتيا النيائية  ،قامت الباحثة باإلجراءات التالية :

 -1إعداد األدكات بصكرتيا النيائية.
 -2حصمت الباحثة عم كتاب مكجو مػف عمػادة كميػة الد ارسػات العميػا بجامعػة األزىػر لتسػييؿ
ميمة الباحثة في تكزيع االدكات عم طبلب كطالبػات الجامعػات الفمسػطينية (األزىػر ،اإلسػبلمية)
في محافظات غزة كممحؽ رقـ ( )6يكيح ذلؾ.
 -3بعػػد حصػػكؿ الباحثػػة عم ػ التكجييػػات كالتسػػييبلت مػػف قبػػؿ الجامعػػة قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع
( )50مقياسان أكليان لمتثكد مف صدؽ االدكات كثباتيا.
 -4بعػػد إجػراء الصػػدؽ كالثبػػات قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع ( )420مقياسػان عمػ جميػػع أفػراد مجتمػػع
الدراسة.
 -5بعد جمع األدكات مف أفراد مجتمع الدراسة  ،تـ استبعاد األداة التي لـ يتـ اإلجابة عف أحد
فقراتيا أك لـ يتـ استرجاعيا ،حيث تـ معالجة النتائج عم ( )400مقياسان.
 -6تـ ترقيـ كترميز أداة الد ارسػة ،كمػا تػـ تكزيػع البيانػات حسػب األصػكؿ كمعالجتيػا إحصػائيان،
مف خبلؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عم نتائج الدراسة.
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انفصم اخلامس

نتائج اندراست وتفسريها
 مقدمة

 النتائج المتعمقة بالفرض األول

 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني

 النتائج المتعمقة بالفرض الثالث
 النتائج المتعمقة بالفرض الرابع

 النتائج المتعمقة بالفرض الخامس
 نتائج المتعمقة بالفرض السادس
 النتائج المتعمقة بالفرض السابع
 النتائج المتعمقة بالفرض الثامن

 النتائج المتعمقة بالفرض التاسع

 النتائج المتعمقة بالفرض العاشر

 النتائج المتعمقة بالفرض الحادي عشر
 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني عشر

 النتائج المتعمقة بالفرض الثالث عشر
 النتائج المتعمقة بالفرض الرابع عشر

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا

مقدمة:

يتيػػمف ىػػذا الفصػػؿ عري ػان لنتػػائج الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة

كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج االسػػتبانة كالتػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ فقراتيػػا ،بيػػدؼ التعػػرؼ

عمػ الجمود الفكـري وقـوة األنـا وعالقتيمـا بجـودة الحيـاة لـدى طمبـة الجامعـات بمحافظـات غـزة ،
كالكقكؼ عم متغيرات الدراسة كقد تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف مقػاييس
الد ارسػػة باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ( )SPSSلمحصػػكؿ عم ػ نتػػائج

الدراسة التي سيتـ عرييا كتحميميا في ىذا الفصؿ:

النتائج المتعمقة بالفرض األول:
ي ػػنص الف ػػرض األكؿ م ػػف ف ػػركض الد ارس ػػة عمػ ػ " :ال توجــــد عالقــــة ارتبــــاط ذات داللــــة

إحصائية بين الجمود الفكري وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات".

كلمتحقؽ مف نتائج الفرض قامت الباحثة باستخداـ معادلة بيرسكف لمكشػؼ عػف العبلقػة بػيف

الجمود الفكري وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات  ،لمكشؼ عػف قيمػة االرتبػاط بػيف المتغيػرات كمػا

في الجدكؿ التالي:

جدول ()11

يبين معامالت االرتباط بين الجمود الفكري وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات
الجمود الفكري
الصحة العامة

**-0.210

الحياة النفسية

**-0.131

الحياة االجتماعية

*-0.114

الحياة االسرية

-0.076

إدارة الوقت

-0.071

الحياة الجامعية التعميمية

**-0.134

الدرجة الكمية لجودة الحياة

**-0.144

ر الجدكلية عند درجة حرية (  )398كعند مستكل داللة (0.128 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )398كعند مستكل داللة (0.098 = )0.05
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يتيح مف الجػدكؿ السػابؽ كجػكد عبلقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيان سػالبة بػيف الجمـود الفكـري

وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات عدا الحياة االسرية و إدارة الوقت.

ترل الباحثة بثنو تكجد عبلقة ارتباطية سالبة بيف الجمكد الفكرم كجكدة الحياة ،أم عبلقة عكسػية

بمعنػػي أنػػو كممػػا قػػؿ الجمػػكد الفكػػرم زاد الشػػعكر بجػػكدة الحيػػاة كالعكػػس صػػحيح ،حيػػث أنػػو كممػػا زاد
كارتفع الجمكد الفكرم قؿ الشعكر بجكدة الحياة  ،حيث أف صبلبة الرأم كالتمسػؾ بػو بدرجػة كبيػرة

كالدفاع عنو بقكة كعنؼ تعزؿ الفرد عف المحيطيف بو ،كىذا يؤدم إل شعكره بالكحدة كالعزلة ،كييز
ثقتو بذاتو ،كبالتالي يفقد شعكره بجكدة الحياة ،فالطالب الجامعي البد أف يككف أكثر مركنة كتفاعؿ

مػع اآلخػريف ،كأف يكػكف ذا عقميػة متفتحػة يمكػف إقناعيػا بالعقػؿ كالحػكار كلػيس بػالجمكد.حيػث قػاؿ
تعالي في كتابو العزيز :

"ال اكراه في الديف قد تبيف الرشد الحؽ" (سكرة البقرة  ،أية )256

" فذكر انما أنت مذكر* لست عمييـ بمسيطر" (سكرة الغاشية ،أية)22- 21

كم ػػا أف الش ػػخص الجام ػػد فكريػ ػان ل ػػف يس ػػتطيع التكي ػػؼ م ػػع المكاق ػػؼ االجتماعي ػػة الجدي ػػدة كالتغيػ ػرات

السػريعة ،كبمػػا أف التغيػػر كالتجديػػد كالتطػػكر سػػمة مػػف سػػمات عصػرنا فػإلف المركنػػة كاالنفتػػاح الفكػػرم
تعداف مف أىـ متطمبات العصر لكي يحيا الفرد حياة متكافقان نفسيان.

كفػػي يػػكء الظػػركؼ التػػي يعيشػػيا شػػعبنا الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غ ػزة ،ال سػػيما الحصػػار اإلس ػرائيمي
المفػػركض منػػذ ( )7سػػنكات كالح ػربيف اآلخػػرنيتيف 2009، 2008كعػػاـ  ،2011كتػػردم المسػػتكل
االقتصادم كانتشار حالة الفقػر بػيف عػدد كبيػر مػف األسػر ،فيػبلن عػف حالػة االنقسػاـ الػداخمي كمػا

ظيػػر فػػي ىػػذه الفت ػرة مػػف أحػػداث فػػي غايػػة الصػػعكبة  ،حيػػث انعكسػػت ىػػذه الظػػركؼ الصػػعبة التػػي

عاش ػػيا االنس ػػاف الفمس ػػطيني ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة عمػ ػ نم ػػط شخص ػػيتو كطريق ػػة تفكيػ ػره ،فػ ػزاد الجم ػػكد،

كالتصمب ،كربما التطرؼ  ،كقؿ بدرجة كبيرة الشعكر بجكدة الحياة أك حت بثبعادىا.

كيشير الفرماكم إف (الجمكد الفكرم) كسمكؾ يقيد االنساف كيفقد الحريػة  ،فيصػبح االنسػاف متسػمطان

متحامبلن متصمبان جامدان ،كالشخصية التسمطية تفقد األمف .كغالبان ما تشعر بالفشؿ كاالحباط.

كفي التعصب تعطيؿ لقكل العقؿ  ،فيك تقميد أعم بػدكف بصػيرة ككعػي ،حيػث يفقػد االنسػاف القػدرة
عم تمحػيص الحقػائؽ ،فاالنفعػاؿ غالػب عمػ العقبلنيػة ،كفػي التعصػب عػدـ التسػامح كعػدـ مركنػة

كمف ثـ مقاكمة لمتجديد ،كالتغيير ،كالتطكر ،كجكىر االنساف يرفض التعصب الذم ىػك يػد السػعي
كراء الحقيقة ،يد التقميد األعم  ،كمف ثـ يد جكدة الحياة ( .الفرماكم)1999 ،
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النتائج المتعمقة بالفرض الثاني:
ي ػػنص الف ػػرض الث ػػاني م ػػف ف ػػركض الد ارس ػػة عمػ ػ " :ال توجــــد عالقــــة ارتبــــاط ذات داللــــة

إحصائية بين قوة األنا وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات".

كلمتحقؽ مف نتائج الفرض قامت الباحثة باستخداـ معادلة بيرسكف لمكشػؼ عػف العبلقػة بػيف

قــوة األنــا وجــودة الحيــاة لــدى طمبــة الجامعــات ،لمكشػػؼ عػػف قيمػة االرتبػػاط بػػيف المتغيػرات كمػػا فػػي
الجدكؿ التالي:

جدول ()13

يبين معامالت االرتباط بين بين قوة األنا وجودة الحياة لدى طمبة الجامعات
قوة األ نا

الصحة العامة

**0.292

الحياة النفسية

**0.313

الحياة االجتماعية

**0.221

الحياة االسرية

**0.314

إدارة الوقت

**0.209

الحياة الجامعية التعميمية

**0.249

الدرجة الكمية لجودة الحياة

**0.324

ر الجدكلية عند درجة حرية (  )398كعند مستكل داللة (0.128 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )398كعند مستكل داللة (0.098 = )0.05

يتيح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بين قوة األنا وجـودة

الحياة وأبعادىا لدى طمبة الجامعات.

كترل الباحثة أف ىذه النتيجة تعن أنو كمما ارتفع مستكل قكة األنا لدل طمبة الجامعات الفمسطينية
ازدادت درجة جكدة حياتيـ ،حيث أف قكة األنا تشير إل أف ىؤالء الطمبة ىـ أكثر تكافقان كأكثر قػدرة
عم إدراؾ األحداث كالتفاعؿ معيا بإليجابية كعقبلنية ككاقعية كتتسـ تكقعاتيـ باإليجابية نحك ذكاتيـ
كاآلخريف كالمستقبؿ ،كبالتالي لدييـ مستكل مرتفع مف جكدة الحياة.

فاألفراد الذيف يتسمكف بقكة األنا يتصفكف بالقدرة عمػ تقبػؿ التيديػد الخػارجي ،كعػدـ الشػعكر بخيبػة

األم ػػؿ ،كمعالج ػػة مش ػػاعر اإلث ػػـ ،كالقي ػػاـ بالكب ػػت الفع ػػاؿ لمن ػػزكات المي ػػادة لممجتم ػػع ،كم ػػا ح ػػددىا
سػػيمكندس باإليػػافة إل ػ المكازنػػة بػػيف التصػػمب كالمركنػػة ،كالقػػدرة عم ػ التخطػػيط لممسػػتقبؿ كالرقابػػة
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كالتحكـ كتقدير الذات بحيػث يكػكف لػدييـ القػدرة عمػ التعامػؿ مػع المكاقػؼ كظػركؼ البيئػة المحيطػة

فمف الطبيعي أف يشعركا بجكدة الحياة.

حيػػث أف الشػػخص الػػذم يتميػػز بقػػكة األنػػا فيػػك يتمتػػع برؤيػػة إيجابيػػة لمحيػػاة مممػػكء إحساسػان بالسػػعادة

كالبيجة كالتفاؤؿ كالمحبة كمف ثـ فيك " شخص ممتمئ حبان كحنانان " فيي انعكػاس لمػا يتمتػع بػو مػف

قكة األنا ،إذا فالعبلقة كثيقة جدان بيف مفيكـ قكة األنا كمفيكـ جكدة الحياة.

كتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة بشػػكؿ غيػػر مباشػػر مػػع د ارسػػة (يحي ػ شػػقكرة ،)2012،كد ارسػػة

فاطمػة عػكدة ( ، )2002حيػث أكػدت د ارسػة فاطمػة عػكدة ( )2002أف الفػرد بحاجػة إلػ قػكة أنػا

قكية قادرة عم التحمؿ كاالستجابة لممكاقؼ الخارجية بعيػدان عػف التػكتر كالمخػاكؼ كالقمػؽ كالصػراع
بحيث يستطيع أف يتكافؽ مع الكاقع ليشعر بالطمثنينة كاألمف النفسي.

كيرل (يحي شقكرة  )2010،أف اإلحساس بجكدة الحياة يشير إل تقييـ الفرد لمدل صحتو النفسية
كسعادتو في الحياة ،كلكي يتمتع الفرد بالصحة النفسية فبلبد أف تتكفر لديو القدرة عم التكيػؼ مػع
ػدر ك و
األحداث الصادمة كمكاجيتيػا بق و
ػاؼ مػف المركنػة النفسػية (قػكة األنػا) التػي تمكنػو مػف اجتيازىػا
بسػبلـ كمكاصػمة حياتػو بشػكؿ يكػكف ر و
اض عنػو ،فالمركنػة (قػكة األنػا( تػؤدم إلػ التكافػؽ النفسػي

كاالجتماعي ،كالتكافؽ ىك العمكد الفقرم لمصػحة النفسػية ألنػو يعنػي الحركػة الديناميػة التػي تتنػاكؿ

السػمكؾ كالبيئػة بػالتغيير كالتعػديؿ ممػا يػؤدم إلػ

تجػاكز المشػكبلت كالعقبػات ،فيشػعر اإلنسػاف

بإليجابيتو كانجازه كيشعره بالسعادة كالريا عف الحياة ،كبػذلؾ فػإلف الريػا عػف الحيػاة يعتبػر مػف أحػد

مؤشرات الصحة النفسية.

كمػا بينػت نتػائج د ارسػة )جػكدة ،(2010 ،كجػكد عبلقػة سػالبة بػيف الريػا عػف الحيػاة كالعصػابية
(بحيث تمثؿ قكة األنا القطب المقابؿ لمعصابية)  ،بينما كانت العبلقة مكجبة بيف االنبساط كالريا
عػف الحيػاة ،كقػد أكيػحت نتػائج د ارسػة ) ( Mishara,1974أف إحسػاس الفػرد بعػدـ الريػا عػف

الحياة مف أىـ المنبئات عف الشعكر بالكحدة.

كبينػت نتػائج د ارسػة ) (Korthuis,1983عبلقػة مكجبػة بػيف الشػعكر بالكحػدة كعػدـ الريػا عػف

الحياة .
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النتائج المتعمقة بالفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث مف فركض الد ارسػة عمػ " :ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة إحصـائية

بين الجمود الفكري وقوة األنا لدى طمبة الجامعات".

كلمتحقؽ مف نتائج الفرض قامت الباحثة باستخداـ معادلة بيرسكف لمكشػؼ عػف العبلقػة بػيف

الجمود الفكري وقوة األنا لدى طمبة الجامعات  ،لمكشؼ عف قيمػة االرتبػاط بػيف المتغيػرات كمػا فػي
الجدكؿ التالي:

جدول ()12

يبين معامالت االرتباط بين الجمود الفكري وقوة األنا لدى طمبة الجامعات
الجمود الفكري
قوة األنا

**-0.284

ر الجدكلية عند درجة حرية (  )398كعند مستكل داللة (0.128 = )0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )398كعند مستكل داللة (0.098 = )0.05

يتيح مف الجػدكؿ السػابؽ كجػكد عبلقػة ارتباطيػة سػالبة دالػة إحصػائيان بػيف الجمـود الفكـري

وقوة األنا لدى طمبة الجامعات.

كتػػرل الباحثػػة أف ىػػذه النتيجػػة تظيػػر حقيقػػة مفادىػػا بثنػػو كممػػا ازدادت قػػكة األنػػا لػػدل الفػػرد كممػػا قػػؿ
الجمكد الفكرم لدييـ كالعكس صحيح أم بمعن أنو كمما ازداد الجمػكد الفكػرم قػؿ مسػتكل قػكة األنػا

لدييـ.

فػػالجمكد الفكػػرم يظيػػر بكيػػكح عنػػدما يفشػػؿ الشػػخص فػػي تغييػػر سػػمككو فػػي المكاقػػؼ الجديػػدة ،

فػ ػالجمكد نقيي ػػو المركن ػػة فالش ػػخص الم ػػرف قاب ػػؿ لمتغيي ػػر ،يتحم ػػؿ الغم ػػكض ،مب ػػدع لدي ػػو ق ػػدر م ػػف
المكافقػػة (المختػػار ، )2004 ،كمػػا أف المركنػػة فػػي التفكيػػر تعػػد إحػػدل الخصػػائص اليػػركرية فػػي
معالجػػة المشػػكبلت بصػػكرة فعالػػة كفػػي إجػػادة االتصػػاؿ مػػع االخ ػريف كلعػػب االدكار كالتفػػاكض كحػػؿ

النزعػػات كالتكصػػؿ إلػ حمػػكؿ ابداعيػػة لممشػػكبلت ،كمػػا أف التصػػمب أك الجمػػكد الػػذىني يتنػػاقص مػػع
العق ػػؿ العمم ػػي ال ػػذم ينف ػػتح دائمػ ػان عمػ ػ الخبػ ػرات كيتغ ػػذل م ػػف التج ػػارب (فتح ػػي ج ػػركاف ،2002 ،

ص.)248

كما أكد جبلؿ بيكمي ( )1993أف ىناؾ مجمكعة مف الخصائص المميزة لمشخصية مثؿ السيطرة،
المغػايرة ،يػعؼ األنػا ،تػدفع ىػذه الخصػائص بالشخصػية إلػ

أسػاليب متطرفػة فػي السػمكؾ،

كالتعصب ،كالتصمب ،الجمكد الفكرم ،النفكر مف الغمكض( .جبلؿ بيكمي.)7 :1993 ،
064

كتتفػػؽ نتيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة مػػع تكجيػػات االطػػار النظػػرم فػػي ىػػذا الميػػمار حيػػث ذىػػب كػػؿ مػػف

سيمكندس ( )Symonds, 1951ك ستاجنر ( )Stagner, 1961إل أف الشخص الذل لديو قكة
أنا ىك الشخص الذم يتميز بالتصمب (الجمكد الفكرم ) (إبراىيـ أبك زيد ،1987 ،ص.)126
كمػا تتفػؽ ىػذه النتيجػة مػػع د ارسػة ارنػي ك فيكاترامايػا ( )Rani & Vankatramaiah, 1980ك

د ارسػة انسػػك ك ريمكلػػدم ( )Insue & Rimoldi, 1978ك التػػي اظيػػرت نتائجيػػا كجػػكد عبلقػػة
سميبة ذات داللة إحصائية بيف التصمب ( الجمكد الفكرم) كاالتزاف االنفعالي (قكة األنا).
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النتائج المتعمقة بالفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع مف فركض الدراسة عم " :ال توجـد فـروق دالـة إحصـائية بـين منخفضـي
ومرتفعي الجمود الفكري في درجاتيم في جودة الحياة لدى طمبة الجامعة؟"
ذلؾ:

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار " "T. testكالجدكؿ ( )14يكيح
جدول ()14

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لقياس جودة الحياة وأبعادىا تعزى لمتغير الجمود
الفكري (منخفض ،مرتفع).

الصحة العامة
الحياة النفسية
الحياة االجتماعية
الحياة االسرية
إدارة الوقت
الحياة الجامعية
التعميمية

منخفيي الجمكد الفكرم

العدد

المتوسط

101

39.099

مرتفعي الجمكد الفكرم

105

منخفيي الجمكد الفكرم

101

مرتفعي الجمكد الفكرم

105

منخفيي الجمكد الفكرم

101

مرتفعي الجمكد الفكرم

105

منخفيي الجمكد الفكرم

101

مرتفعي الجمكد الفكرم

105

منخفيي الجمكد الفكرم

101

مرتفعي الجمكد الفكرم

105

منخفيي الجمكد الفكرم

101

مرتفعي الجمكد الفكرم

105

منخفيي الجمكد الفكرم

101

الدرجة الكمية لجودة
مرتفعي الجمكد الفكرم
الحياة

105

35.924

41.030

39.133

43.040

41.429

45.000

43.762

40.416

39.362

40.406

38.276

248.990

237.886

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

5.768

6.655

7.644

8.014

6.189

7.777

7.639

8.685

6.819

7.710

6.086

7.515

33.479

39.373

3.653
1.737
1.641
1.085
1.038
2.230
2.177

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.000
0.084
0.102
0.279
0.301
0.027
0.031

دالة عند
0.01

غير دالة
إحصائية
غير دالة
إحصائية
غير دالة
إحصائية
غير دالة
إحصائية
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )204كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )204كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتيػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي البعػػد
الثاني كالثالث كالرابع كالخامس  ،كىذا يدؿ عم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير

الجمود الفكري(منخفض  ،مرتفـع) .باسـتثناء الصـحة العامـة كالحيـاة الجامعيـة التعميميـة كالدرجػة

الكمية لممقياس.
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كىذا يعني أف الذيف لػدييـ جػكدة حيػاة عاليػة لػدييـ جمػكد فكػرم مػنخفض كىػذا يعػزز نتيجػة الفػرض

األكؿ(،بكجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيان سػػالبة بػػيف الجمــود الفكــري وجــودة الحيــاة لــدى طمبــة

الجامعـــات)  ،كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إل ػ أف جػػكدة الحيػػاة تتطمػػب جػػك مػػف االنفتػػاح العقمػػي،
كاالنفتػػاح عمػ الثقافػػات األخػػرل كاإلبػػداع فػػي مكاجيػػة تحػػديات العصػػر ،كعػػدـ االنغػػبلؽ ،حيػػث أنػػو

كمما زاد الجمكد الفكرم انخفض مستكل جكدة الحياة حيػث أشػار لنػا رسػكلنا الكػريـ صػم اهلل عميػو
كسمـ مف دعائػو  ":الميػـ أصػمح لػي دنيػام التػي فييػا معاشػي كاجعػؿ الحيػاة زيػادة لػي فػي كػؿ خيػر"
كىذا ىك مفيكـ الجػكدة الػذم يعنػي التطػكير كالتجديػد المسػتمر لسػبؿ الحيػاة الكريمػة.كالتغييػر ،كعػدـ

التص ػػمب كالتزم ػػت حي ػػث أش ػػارت (نادي ػػة حس ػػف  )2008،إلػ ػ أف ج ػػكدة الحي ػػاة تتطم ػػب م ػػف الف ػػرد
اإلبداع فكمما كػاف ىنػاؾ انفتػاح فكػرم عنػد طمبػة الجامعػة كممػا زاد مسػتكل جػكدة الحيػاة  ،كبػالعكس

مف ذلؾ كمما كاف ىناؾ جمكد فكرم كمما قؿ مستكل جكدة الحياة كالتكافؽ لدييـ.
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النتائج المتعمقة بالفرض الخامس:
يػػنص الفػػرض الخػػامس مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػ " :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين

منخفضي ومرتفعي الجمود الفكري في درجاتيم في قوة االنا لدى طمبة الجامعة؟"
كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ اختبػػار "test
يكيح ذلؾ:

 "T.كالجػػدكؿ ()15

جدول ()15

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لقياس قوة األنا تعزى لمتغير الجمود الفكري
(منخفض ،مرتفع).

الدرجة الكمية لقوة
األ نا

منخفيي الجمكد الفكرم
مرتفعي الجمكد الفكرم

العدد

المتوسط

101

107.307

105

102.238

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

7.848

6.859

4.941

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.000

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )204كعند مستكل داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )204كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتيح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي الدرجػة

الكمية لقياس قكة األنا ،كىذا يدؿ عم كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجمكد الفكرم
(منخفض ،مرتفع) كلقد كانت الفركؽ لصالح منخفيي الجمكد الفكرم.
كيمكف تفسير ذلؾ بثف الطمبة الحاصميف عم درجة مرتفعة عم مقيػاس الجمػكد الفكػرم ذك جمػكد

فكػػرم مرتفػػع ممػػا يجعميػػـ يؤمنػكا بػػالقكة عمػ أنيػػا العنصػػر األسػػاس فػػي تغييػػر الكاقػػع كلػػدييـ أراء
محافظػػة بالنس ػػبة لممجتمػػع ،م ػػع ميػػؿ لقب ػػكؿ الممارسػػات التقميدي ػػة ،كتجاىػػؿ التغيػػرات فػػي األعػػراؼ

االجتماعية باإليػافة إلػ أسػمكب مغمػؽ فػي التفكيػر ،كيتسػمكا بعػدـ القػدرة عمػ تقبػؿ أيػة معتقػدات
مختمفػػة عػػف معتقػػدات الشػػخص أك الجماعػػة كتكػػكف األمػػكر لػػدل صػػاحبيا إمػػا بييػػاء أك سػػكداء،
كتككف لدييـ رغبة بعدـ التجديد كالتغيير ،كما أشارت إل ذلؾ بعض النظريات التي تناكلت الجمكد

الفكرم بالدارسة كالتحميؿ.

مما يؤثر عم ىؤالء الطمبة كيجعميـ يتصفكف بعدـ القدرة عم تحمؿ التيديػدات الخارجيػة كيكسػبيـ
عدـ القدرة عم تحقيؽ التكازف النفسي كما تتككف لدييـ مشاعر الذنب كاإلثـ باإليافة إلػ أنيػـ
يتصفكف بقمة التحمؿ كمكاجية اليغكط كاالحباطات ،كيشعر باليعؼ كالعجز كعػدـ القػدرة عمػ

مكاجية المكاقؼ كالصعكبات،
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أمػا ذكم الجمػكد الفكػرم المػنخفض فيكػكف لػدييـ القػدرة عمػ تحمػؿ التيديػدات الخارجيػة كيكسػبيـ

القدرة عم تحقيؽ التكازف النفسي كما يككنكا قادريف عم تجاكز مشاعر الذنب كاإلثـ.

باإليػافة إلػ أنيػـ يتصػفكا بقػكة التحمػؿ كمكاجيػة اليػغكط كاالحباطػات كيتميػزكف بػادراؾ سػكل،
كيككف ليـ القدرة عم التعامؿ مع المكاقؼ كظركؼ البيئة المحيطة بيـ.

كىذا ما يفسر بثف ارتفاع قكة األنػا عنػد الطمبػة الجػامعيف يػؤدم إلػ انخفػاض الجمػكد الفكػرم ،كمػا
أف انخفاض قكة األنا يؤدل إل ارتفاع الجمكد الفكرم ،كىذا يساىـ في تدعيـ نتائج الفرض الثالث.
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نتائج المتعمقة بالفرض السادس:

ينص الفرض الرابع مف فركض الدراسة عم

 " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

منخفضي ومرتفعي قوة االنا في درجاتيم في جودة الحياة لدى طمبة الجامعة ؟"
ذلؾ:

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار " "T. testكالجدكؿ ( )06يكيػح
جدول ()16

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لقياس جودة الحياة وأبعادىا تعزى لمتغير قوة األ نا
(منخفض ،مرتفع).

الصحة العامة
الحياة النفسية
الحياة االجتماعية
الحياة االسرية
إدارة الوقت
الحياة الجامعية
التعميمية

الدرجة الكمية لجودة
الحياة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

منخفضي األنا

118

34.898

5.761

5.839

مرتفعي األنا

109

39.284

5.536

منخفضي األنا

118

36.992

6.953

مرتفعي األنا

109

42.596

6.475

منخفضي األنا

118

40.534

7.257

مرتفعي األنا

109

44.064

5.906

منخفضي األنا

118

41.127

8.046

مرتفعي األنا

109

46.945

6.725

منخفضي األنا

118

37.720

6.730

مرتفعي األنا

109

41.257

6.576

منخفضي األنا

118

37.119

6.786

مرتفعي األنا

109

41.018

5.678

منخفضي األنا

118

228.390

33.432

مرتفعي األنا

109

255.165

31.016

6.271
4.001
5.885
3.999
4.675
6.241

قيمة الداللة مستوى الداللة
0.000

دالة عند
.0.0

0.000

دالة عند
.0.0

0.000

دالة عند
.0.0

0.000

دالة عند
.0.0

0.000

دالة عند
.0.0

0.000

دالة عند
.0.0

0.000

دالة عند
.0.0

قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )225وعند مستوى داللة (0.96 = )1.15
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )225وعند مستوى داللة (2.58 = )1.10

يتيح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أكبػر مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي جميـع

األبعــاد كالدرجػػة الكميػػة لقيػػاس جػػكدة الحيػػاة  ،كىػػذا يػػدؿ عمػ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل

لمتغير قوة األ نا(منخفض  ،مرتفع) ولقد كانت الفروق لصالح مرتفع قوة األ نا.

يتيح مف نتيجة الفرض السابؽ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة (منخفض ،
مرتفع) قكة األنا كلقد كانت الفركؽ لصالح الطمبة مرتفع قكة األنا عم مقياس جكدة الحياة ،كيمكف
تفسير ذلؾ بثف الطمبة الحاصميف عم درجة مرتفعة عم مقياس قكة األنا ذات قكة أنا مرتفعة مما
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يجعميـ قادريف عم تحمؿ التيديدات الخارجية كيكسبيـ القدرة عم تحقيؽ التكازف النفسي كما أنيـ

يككنكا قادريف عم تجاكز مشاعر الذنب كاإلثـ كىذا كفقان لممعايير الدالة عم قكة األنا كما حددىا

سيمكندس باإليافة إل أنيـ يتصفكا بقكة التحمؿ كمكاجية اليغكط كاالحباطات كيتميزكا بادراؾ

سكل ،كما أشارت إل ذلؾ بعض النظريات التي تناكلت قكة األنا بالدارسة كالتحميؿ .
كعم

ذلؾ فالطمبة مرتفعي قكة األنا يككنكا ليـ القدرة عم

التعامؿ مع المكاقؼ كظركؼ البيئة

المحيطة كمف تـ سيشعركا بجكدة الحياة  ،كبالعكس مف ذلؾ فالطمبة منخفيي قكة األنا ال يككف
لدييـ القدرة عم

التعامؿ مع المكاقؼ كظركؼ البيئة المحيطة كمف تـ فإلنيـ ال يشعركا بجكدة

الحياة
كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض بشكؿ غير مباشر مع دراسة عكدة( )2112التي أكيحت أف ارتفاع مشاعر

الطمثنينة االنفعالية عند ذكات قكة األنا المرتفعة كانخفاض ىذه المشاعر عند ذكات قكة األنا
المنخفية .

كما أكدت دراسة محمد )  ( 0997إمكانية التنبؤ بدرجة فقداف األمف مف خبلؿ درجات قكة األنا،
كاتفقت النتيجة مع بعض اآلراء النظرية فقد أكد فراج أف الفرد الذم يشعر بعدـ االطمئناف ال يستطيع

أف يكاجو الحياة بمشكبلتيا كالتي تحتاج إل جيد نفسي ) .أبك زيد)066 : 0987 ،
كىذا يعن أف قكة األنا تعد مؤش انر جيدان كمنبئا محتمبلن لجكدة الحياة.
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النتائج المتعمقة بالفرض السابع:
يػػنص الفػػرض السػػادس مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػ " :ال يوجــد تــأثير دال إحصــائيا لمتفاعــل بــين

الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) مع جنس الطمبة ( ذكور ـ إناث ) عمى جودة الحياة لدى طمبة

الجامعة".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

Two

 Way ANOVAكالجدكؿ (  )17يبيف ذلؾ:

جدول ()17

تحميل التباين الثنائي لتأثير الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) والجنس (ذكور ـ إناث) عمى
جودة الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة
العامة

الحياة
النفسية

الحياة
االجتماعية

الحياة
االسرية
إدارة الوقت

درجات

متوسط

492.562

12.684
2.205

0.139

0.048

0.827

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجمكد الفكرم

492.562

1

الجنس

85.637

1

85.637

الجمكد الفكرم * الجنس

1.855

1

1.855

الخطان

7844.414

202

38.834

المجمكع

297839.000

206

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

156.551

1

156.551

2.596

0.109

الجنس

315.605

1

315.605

5.233

0.023

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الجنس

20.824

1

20.824

0.345

0.557

الخطان

12183.514

202

60.314

غير دالة إحصائيان

المجمكع

343349.000
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غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

140.931

1

140.931

2.830

0.094

الجنس

40.658

1

40.658

0.816

0.367

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الجنس

19.872

1

19.872

0.399

0.528

الخطان

10060.053

202

49.802

غير دالة إحصائيان

المجمكع

377427.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

86.488

1

86.488

1.296

0.256

الجنس

81.708

1

81.708

1.224

0.270

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الجنس

118.080

1

118.080

1.769

0.185

الخطان

13484.811

202

66.756

غير دالة إحصائيان

المجمكع

419292.000

206

الجمكد الفكرم

58.473

1

072

58.473

1.091

0.298

غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

الحياة

الجامعية

التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
3.229

0.060
0.011

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجنس

3.229

1

الجمكد الفكرم * الجنس

0.599

1

0.599

الخطان

10829.005

202

53.609

المجمكع

338493.000

206

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.806
0.916

غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

227.810

1

227.810

4.835

0.029

دالة عند 0.05

الجنس

2.787

1

2.787

0.059

0.808

الجمكد الفكرم * الجنس

56.298

1

56.298

1.195

0.276

غير دالة إحصائيان

الخط نا

9517.780

202

47.118

المجمكع

328306.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

6180.669

1

6180.669

4.585

0.033

دالة عند 0.05

الجنس

131.703

1

131.703

0.098

0.755

الجمكد الفكرم * الجنس

871.815

1

871.815

0.647

0.422

غير دالة إحصائيان

الخطان

272293.274

202

1347.987

12476822.000

206

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي الجمػػكد الفكػػرم كمرتفعػػي الجمػػكد الفكػػرم عمػ بعػػد
الصــحة العامــة ك الحيــاة الجامعيــة التعميميــة كالدرجػػة الكميػػة لجػػكدة الحيػػاة كلقػػد كانػػت الفػػركؽ
لصالح منخفيي الجمكد الفكرم.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجنس في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة.
 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) كالجػنس ( ذكػكر ػ إنػاث )
في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة لدل عينة الدراسة.

تشير ىذه النتيجة إل أنو ال تكجد فركؽ في جميع أبعاد مقياس جكدة الحيػاة تعػزل لمجػنس كيمكػف
تفسير تمؾ النتيجة استنادان إل األطر التنظيرية كاألسس النظرية كالدراسات.

كتعزك الباحثة ذلؾ عم أنو يبدك أف تطمعات الذككر كاإلناث إل جكدة الحياة كالسعادة كالريا عف

الحيػاة كالرفاىيػة ال تختمػؼ غالبػان فػػي الثقافػة العربيػة ( الفمسػطينية ) فػػالفركؽ فػي جػكدة الحيػاة يمكػػف

أف تعكد إل عكامؿ خاصة بالشخصية أكثر مف ككنيا تعكد إل عامؿ النكع.

كأشار السمادكني أف كؿ مف الذككر اإلناث يتكافئكف مف حيػث الفػرص التعميميػة كالعمػؿ كالمشػاركة

المجتمعيػػة كمػػا أكػػد فركيػػد ذات مػرة مبلحظتػػو ألحػػد تبلميػػذه قػػائبلن :أف تحػػب اآلخػريف كتعمػػؿ معيػػـ
يككف عبلمة عم التكافؽ النفسي (السيد السمادكني.)2007 ،
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حيػػث اتفقػػت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة مــازن الش ػرافي ( ،)2012حنػػاف سػػميماف (،)2009
فكقية عبد الفتاح كمحمد حسيف ( ،)2006كدراسة سػامي ىاشػـ ( )2001التػي تكصػمت أييػا عػدـ
كجكد فركؽ بيف طبلب كطالبات الجامعة فيما بينيما في مستكل جكدة الحياة.

ينمػػا اختمفػػت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة محمػػد الينػػداكم ( ،)2011ىشػػاـ عبػػد اهلل ()2008

كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث كالفركؽ لصالح الذككر.

بينما أشارت دراسة جماؿ تفاحة ( ،)2009بشرم أرنكط ( )2008كجكد فركؽ دالة إحصائيا بػيف
الجنسيف كذلؾ في اتجاه اإلناث.
كقد يككف االختبلؼ بيف نتائج الدراسات قد يرجع إل اختبلؼ البيئة أك إل اختبلؼ العينة.
أم ػػا بالنس ػػبة لتفس ػػير النتيج ػػة الت ػػي أش ػػارت بثن ػػو ال يكج ػػد ت ػػثثير داؿ إحص ػػائيان ف ػػي الجم ػػكد الفك ػػرم

(منخفض -مرتفع) كالجنس ( ذككر ػ إناث ) لدل عينة الدراسة

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إل أف جميع أفراد المجتمع يعيشكف نفس الظركؼ األسرية  ،كالثقافيػة،
كاالجتماعية ،كالسياسية ،كاالقتصادية كمما يعني بثف متغيػر نػكع الجػنس لػـ يكػف لػو التػثثير الكبيػر،

فالذككر كاإلناث متقاربكف في درجة التكافؽ.

كمػا يمكػف إرجػاع النتيجػة المحصػؿ عمييػا إلػ منافسػة المػرأة لمرجػؿ فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة
كمختمؼ المياـ.

حيث اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة جميؿ الطيراكم ( ،)2005عبد المختار ( )2004عدـ
كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الجمكد الفكرم.
في حيف تختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مػف نبيػؿ عمػي ( ،)2001ناصػر الحربػي
( ، )2003بكجػكد فػػركؽ بػيف الػػذككر كاإلنػاث فػػي مسػػتكل الجمػكد الفكػػرم كذلػؾ لصػػالح مجمكعػػة
اإلناث.

إف الدراسات التي تناكلت أثر الجنس عم مستكل الجمكد الفكرم قد تناقيت نتائجيا كيرل إبػراىيـ
( " ،)1992أف ذلػؾ ربمػا يرجػػع إلػ اخػػتبلؼ المحػددات الثقافيػة  ،كتصػػكر كػؿ مجتمػػع لمػدكر الػػذم
ينبغػي عمػ كػػؿ فػػرد مػػف الجنسػػيف أف يقػػكـ بػػو  ،كمػػف المسػػمـ بػػو أف البيئػػات تختمػػؼ فػػي ىػػذا الشػػثف

اختبلفان كايحان كفؽ التقاليد كالعادات السائدة في المجتمع " .
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النتائج المتعمقة بالفرض الثامن:
ينص الفرض السابع مف فركض الدراسة عم " :ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتفاعل بين

الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) مع الجامعة (األزىر ـ اإلسالمية) عمى جودة الحياة لدى طمبة

الجامعة".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

Two

 Way ANOVAكالجدكؿ (  )18يبيف ذلؾ:

جدول ()18

تحميل التباين الثنائي لتأثير الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) والجامعة (األزىر -اإلسالمية)
عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة العامة

الحياة النفسية

الحياة
االجتماعية

الحياة األسرية

إدارة الوقت

درجات

متوسط

513.125

13.131
0.305

0.581

0.686

0.409

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجمكد الفكرم

513.125

1

الجامعة

11.935

1

11.935

الجمكد الفكرم * الجامعة

26.798

1

26.798

الخط نا

7893.531

202

39.077

المجمكع

297839.000

206

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

165.518

1

165.518

2.672

0.104

الجامعة

8.053

1

8.053

0.130

0.719

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الجامعة

0.040

1

0.040

0.001

0.980

الخطان

12514.956

202

61.955

غير دالة إحصائيان

المجمكع

343349.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

188.588

1

188.588

3.835

0.052

الجامعة

186.784

1

186.784

3.799

0.053

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الجامعة

0.002

1

0.002

0.000

0.995

الخطان

9932.772

202

49.172

غير دالة إحصائيان

المجمكع

377427.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

121.972

1

121.972

1.822

0.179

الجامعة

118.194

1

118.194

1.766

0.185

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الجامعة

43.995

1

43.995

0.657

0.418

الخطان

13519.403

202

66.928

غير دالة إحصائيان

المجمكع

419292.000

206

الجمكد الفكرم

70.368

1
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70.368

1.319

0.252

غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

الحياة

الجامعية

التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
8.826

0.165
0.878

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجامعة

8.826

1

الجمكد الفكرم * الجامعة

46.866

1

46.866

الخطان

10777.244

202

53.353

المجمكع

338493.000

206

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.685
0.350

غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

232.863

1

232.863

4.917

0.028

دالة عند 0.05

الجامعة

4.972

1

4.972

0.105

0.746

الجمكد الفكرم * الجامعة

4.911

1

4.911

0.104

0.748

غير دالة إحصائيان

الخط نا

9567.426

202

47.363

المجمكع

328306.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

7046.409

1

7046.409

5.226

0.023

دالة عند 0.05

الجامعة

921.487

1

921.487

0.683

0.409

الجمكد الفكرم * الجامعة

35.138

1

35.138

0.026

0.872

غير دالة إحصائيان

الخطان

272354.345

202

1348.289

12476822.000

206

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي الجمػػكد الفكػػرم كمرتفعػػي الجمػػكد الفكػػرم عمػ بعػػد
الصــحة العامــة ك الحيــاة الجامعيــة التعميميــة كالدرجػػة الكميػػة لجػػكدة الحيػػاة كلقػػد كانػػت الفػػركؽ
لصالح منخفيي الجمكد الفكرم.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجامعة في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة.
 ال يكجػػد ت ػػثثير داؿ إحصػػائيان ف ػػي الجمـــود الفكـــري (مـــنخفض -مرتفـــع) والجامعـــة (األزىـــر-
اإلسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

تشير ىذه النتيجة إل أنو ال تكجد فركؽ في جميع أبعاد مقياس جػكدة الحيػاة تعػزل لمجامعػة كتعػزك
الباحثة ذلؾ عم أف جميػع أفػراد المجتمػع يعيشػكف نفػس الظػركؼ األسػرية ،كالثقافيػة ،كاالجتماعيػة،
كالسياسية ،كاالقتصادية.

أما بالنسبة لتفسير نتيجة أنو ال يكجػد تػثثير داؿ إحصػائيان فػي الجمػكد الفكػرم (مػنخفض -مرتفػع)
كالجامعػة (األزىػر  -اإلسػبلمية) كتعػزك الباحثػة تفسػير تمػؾ النتيجػة أف ذلػؾ يعػكد إلػ أف الطمبػة

الجػامعييف يعيشػكف تقريبػان نفػس الظػركؼ الحياتيػة التػي يمػر بيػا كػؿ أبنػاء الشػعب الفمسػطيني،
كالمتمثمػة فػي الحصػار المفػركض عمػ قطػاع غػزة منػذ مػا يزيػد عمػ خمػس سػنكات باإليػافة إلػ

األكياع الداخمية السيئة مف انقساـ داخمي بيف فتح كحماس كما يتعرض لو مػف يػغكطات صػعبة
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متمثمة في االنقطاع المتكرر لمكيرباء كالنقص الحاد في الكقكد ،كما نتج عنو مف آثار سػمبية عمػ

الكيع االجتماعي ،االقتصادم ،كالسياسػي ،كبالتػالي فػإلف تعػرض األفػراد لػنفس الظػركؼ كالمعانػاة
يؤدم أييان غالبان إل كجكد مستكيات متشابية في الجمكد الفكرم لدييـ ،إيافة إل تقػارب العمػر

الزمني بيف الطبلب.
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النتائج المتعمقة بالفرض التاسع:
يػػنص الفػػرض الثػػامف مػػف فػػركض الد ارسػػة عم ػ " :ال يوجــد تــأثير دال إحصــائيا لمتفاعــل بــين

الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) مع التخصص األكاديمي (عموم ـ دراسات اسالمية) عمى جودة

الحياة لدى طمبة الجامعة".

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

Two

 Way ANOVAكالجدكؿ ( )19يبيف ذلؾ:

جدول ()19

تحميل التباين الثنائي لتأثير الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) والتخصص األكاديمي
(عموم  -دراسات إسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة العامة

الحياة النفسية

الحياة
االجتماعية

الحياة االسرية

إدارة الوقت

درجات

متوسط

474.061

12.131
0.064

0.800

0.914

0.340

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجمكد الفكرم

474.061

1

الكمية

2.515

1

2.515

الجمكد الفكرم * الكمية

35.728

1

35.728

الخط نا

7893.705

202

39.078

المجمكع

297839.000

206

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.001

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

146.598

1

146.598

2.387

0.124

الكمية

30.024

1

30.024

0.489

0.485

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الكمية

91.534

1

91.534

1.491

0.224

الخطان

12403.818

202

61.405

غير دالة إحصائيان

المجمكع

343349.000
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غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

115.646

1

115.646

2.327

0.129

الكمية

62.308

1

62.308

1.254

0.264

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الكمية

19.338

1

19.338

0.389

0.533

الخطان

10039.453

202

49.700

غير دالة إحصائيان

المجمكع

377427.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

54.930

1

54.930

0.820

0.366

الكمية

65.575

1

65.575

0.979

0.324

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * الكمية

89.484

1

89.484

1.336

0.249

الخطان

13529.409

202

66.977

غير دالة إحصائيان

المجمكع

419292.000

206

الجمكد الفكرم

46.149

1

078

46.149

0.865

0.353

غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

الحياة

الجامعية

التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
22.286

0.418
0.577

مصدر التباين

مجموع المربعات

الكمية

22.286

1

الجمكد الفكرم * الكمية

30.803

1

30.803

الخطان

10778.468

202

53.359

المجمكع

338493.000

206

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.519
0.448

غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

209.812

1

209.812

4.447

0.036

دالة عند 0.05

الكمية

28.345

1

28.345

0.601

0.439

الجمكد الفكرم * الكمية

18.536

1

18.536

0.393

0.532

غير دالة إحصائيان

الخط نا

9531.489

202

47.186

المجمكع

328306.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

5376.444

1

5376.444

4.002

0.047

دالة عند 0.05

الكمية

419.775

1

419.775

0.312

0.577

الجمكد الفكرم * الكمية

1541.123

1

1541.123

1.147

0.285

غير دالة إحصائيان

الخطان

271384.463

202

1343.487

12476822.000

206

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي الجمػػكد الفكػػرم كمرتفعػػي الجمػػكد الفكػػرم عمػ

بعد الصحة العامة ك الحيـاة الجامعيـة التعميميـة كالدرجػة الكميػة لجػكدة الحيػاة كلقػد كانػت

الفركؽ لصالح منخفيي الجمكد الفكرم.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتخصص االكاديمي في جميع أبعػاد مقيػاس
جكدة الحياة.

 ال يكج ػػد ت ػػثثير داؿ إحص ػػائيان ف ػػي الجمــــود الفكــــري (مــــنخفض -مرتفــــع) والتخصــــص
األكاديمي (عموم ـ دراسات اسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

تشػير ىػذه النتيجػة إلػ

أنػو ال تكجػد فػركؽ فػي جميػع أبعػاد مقيػاس جػكدة الحيػاة تعػزل لمتخصػص

(كميات العممية – ككميات الشريعة ) كتعزك الباحثة ذلؾ إلي التشابو في الثقافة السائدة في المجتمػع
الفمسطيني  ،كمجتمع الجامعة  ،كترل الباحثة أف البيئة االجتماعية كالثقافية التي يعيش فييا الطمبة
كاحػػدة عم ػ اخػػتبلؼ تخصصػػاتيـ

ممػػا يفسػػر عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي جميػػع أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة،

كتشابو أييان الظركؼ التي يمر بيا شعبنا الفمسطيني .

حيث اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شاىر سميماف ( )2010التي أشارت إلػ كجػكد
تػػثثير داؿ إحصػػائيا فػػي متغيػػر التخصػػص (عممػػي ،كأدبػػي) عم ػ جميػػع أبعػػاد الحيػػاة باسػػتثناء بعػػد
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جػػكدة إدارة الكقػػت .ككػػاف التػػثثير لصػػالح التخصصػػات العمميػػة فػػي إبعػػاد جػػكدة الحيػػاة التاليػػة :جػػكدة

الحيػ ػػاة األس ػ ػرية كاالجتماعيػ ػػة ،كجػ ػػكدة الحيػ ػػاة النفسػ ػػية ،كجػػػكدة التعمػ ػػيـ بينمػ ػػا كػ ػػاف التػ ػػثثير لصػ ػػالح
التخصصات األدبية في بعد جكدة الحياة الصحية العامة.
أمػػا بالنسػػبة إل ػ النتيجػػة الت ػػي أشػػارت إل ػ أنػػو ال يكجػػد ت ػػثثير داؿ إحصػػائيان فػػي الجمػػكد الفك ػػرم

(مػنخفض -مرتفػع) كالتخصػص األكػاديمي (عمػكـ ػ د ارسػات اسػبلمية) عمػ جػكدة الحيػاة لػدل عينػة
الد ارسػة ،كتػرل الباحثػة أنػو يمكػف تفسػير ىػذه النتيجػة بإلرجاعيػا إلػ

أف الشػباب فػي المجتمػع

الفمسطيني يمركف كيتثثركف بالظركؼ النفسػية كاالجتماعيػة كالسياسػية كاالقتصػادية كالثقافيػة ذاتيػا،
كبغض النظر سكاء كانكا في تخصصات عممية أـ نظرية أـ تجارية كادارية .لذا ،فاليغكط النفسػية

سمبيا عم فكػره كأسػمكبو كنمطػو فػي التفكيػر
كالعصبية التي تمارس عم الفرد الفمسطيني تترؾ أ ان
ثر ن
فػي جميػع قطاعػات حياتػو فػالفرص المتاحػة لطمبػة الكميػات العمميػة كالكميػات الشػريعة تكػاد تكػكف
متشابية إل حد كبير.

حيػػث اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة فػػي الد ارسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج كػػؿ مػػف د ارسػػة (أمػػاني الدكسػػرم،)2011،
(ناص ػػر الحرب ػػي ،)2003 ،ك(عب ػػد المخت ػػار ، )2004 ،ك (عم ػػي ،)2001 ،ك(حس ػػيف القحط ػػاني،

 )2007كالبلتػػي تكصػػمف إل ػ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي الجمػػكد الفكػػرم تعػػزل

لمتخصص الدراسي.

بينم ػػا تعاريػ ػت نت ػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع د ارس ػػة أخ ػػرل بكج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي الجم ػػكد الفك ػػرم حس ػػب
التخصص كمف ىذه الدراسات (غانـ القحطاني .)2009

كت ػػرل الباحث ػػة أف ى ػػذا االخ ػػتبلؼ ب ػػيف نت ػػائج الد ارس ػػات ق ػػد يرج ػػع إلػ ػ اخ ػػتبلؼ البيئ ػػة االجتماعي ػػة
كالثقافية كالزمنية ،أك إل اختبلؼ العينة مف حيث النكع كالعمػر ،أك إلػ اخػتبلؼ األداة المسػتخدمة

في الجمكد الفكرم.
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النتائج المتعمقة بالفرض العاشر:
يػػنص الفػػرض التاسػػع مػػف فػػركض الد ارسػػة عم ػ " :ال يوجــد تــأثير دال إحصــائيا لمتفاعــل بــين

الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) مع المستوى الدراسي (األول ـ الرابـع) عمـى جـودة الحيـاة لـدى

طمبة الجامعة".

كلئلجاب ػ ػػة ع ػ ػػف ى ػ ػػذا الف ػ ػػرض قام ػ ػػت الباحث ػ ػػة باس ػ ػػتخداـ أس ػ ػػمكب تحمي ػ ػػؿ التب ػ ػػايف الثن ػ ػػائي
 Two Way ANOVAكالجدكؿ ( )20يبيف ذلؾ:

جدول ()31

تحميل التباين الثنائي لتأثير الجمود الفكري (منخفض -مرتفع) المستوى الدراسي
(األول -الثاني) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة
العامة

الحياة
النفسية

الحياة
االجتماعية

الحياة

االسرية
إدارة

درجات

متوسط

المربعات

"ف"

368.495

9.543

0.002

3.184

0.076

0.345

0.558

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجمكد الفكرم

368.495

1

المستكل الدراسي

122.959

1

122.959

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

13.325

1

13.325

الخط نا

7800.362

202

38.616

المجمكع

297839.000

206

الحرية

قيمة

قيمة

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

الداللة

مستوى الداللة

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

62.944

1

62.944

1.042

0.309

المستكل الدراسي

219.030

1

219.030

3.626

0.058

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

120.749

1

120.749

1.999

0.159

الخطان

12201.027

202

60.401

غير دالة إحصائيان

المجمكع

343349.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

52.525

1

52.525

1.066

0.303

المستكل الدراسي

0.072

1

0.072

0.001

0.969

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

167.428

1

167.428

3.399

0.067

الخط نا

9951.087

202

49.263

غير دالة إحصائيان

المجمكع

377427.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

63.554

1

63.554

0.941

0.333

المستكل الدراسي

20.989

1

20.989

0.311

0.578

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

11.938

1

11.938

0.177

0.675

الخطان

13646.170

202

67.555

غير دالة إحصائيان

المجمكع

419292.000

206

الجمكد الفكرم

33.527

1
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33.527

0.626

0.430

غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

الوقت

الحياة

الجامعية

التعميمية
الدرجة
الكمية
لجودة
الحياة

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

11.994

0.224

0.636

0.205

0.651

مصدر التباين

مجموع المربعات

المستكل الدراسي

11.994

1

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

10.990

1

10.990

الخطان

10811.056

202

53.520

المجمكع

338493.000

206

مستوى الداللة

غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

116.915

1

116.915

2.504

0.115

المستكل الدراسي

69.878

1

69.878

1.497

0.223

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

84.720

1

84.720

1.815

0.179

الخط نا

9431.174

202

46.689

غير دالة إحصائيان

المجمكع

328306.000

206

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم

3475.395

1

3475.395

2.595

0.109

المستكل الدراسي

1079.811

1

1079.811

0.806

0.370

غير دالة إحصائيان

الجمكد الفكرم * المستكل الدراسي

1896.852

1

1896.852

1.417

0.235

الخطان

270489.312

202

1339.056

غير دالة إحصائيان

12476822.000

206

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي الجمػػكد الفكػػرم كمرتفعػػي الجمػػكد الفكػػرم عمػ
بعد الصحة العامة كلقد كانت الفركؽ لصالح منخفيي الجمكد الفكرم.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لممسػػتكل الد ارسػػي فػػي جميػػع أبعػػاد مقيػػاس
جكدة الحياة.

 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان فػي الجمـود الفكـري (مـنخفض -مرتفـع) المسـتوى الدراسـي
(األول  -الرابع) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

كتعز الباحثة أنو ال تكجد فركؽ في جميع أبعاد جػكدة الحيػاة تعػزم لممسػتكل الد ارسػي بػثف ذلػؾ إنمػا
يرجع ال تشػابو الخصػائص النمائيػة كالنفسػية كاالجتماعيػة ،بػيف المػرحمتيف كالػ التسػاكم فػي تقػديـ

الخدمات ،فالمستكيات الدراسية ال تشكؿ عائؽ كبير في تحقيؽ جكدة الحياة ،كخاصة أف الطمبة مف
المستكل االكؿ إل الرابع يتقػاربكف فػي السػف بشػكؿ كبيػر ،كال يكجػد بيػنيـ فجػكة عمريػة ،تسػاعد فػي
تحقيؽ جكدة الحياة.

أما بالنسبة إل النتيجة الثانية التي أشارت إل أنو ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان فػي الجمػكد الفكػرم

(منخفض -مرتفع) المستكل الدراسي (األكؿ  -الرابع) إنمػا قػد يرجػع أنػو ال تكجػد فجػكة كبيػرة بػيف

المسػتكل األكؿ ال اربػع باإليػافة إلػ تشػابو إلػ

أف الظػركؼ التػي يعيشػيا المجتمػع الفمسػطيني

متشابية كذلؾ الطبلب الجامعييف لدييـ نفس الفمسفة كفي مرحمة عمرية متقاربة .إف الجك الجػامعي
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بما يحتكيو مف عمؿ طبلبي حزبػي قػائـ عمػ التعصػب لفكػر معػيف يسػاعد فػي انغػبلؽ المجمكعػات

الطبلبية حكؿ نفسيا كاعتقاد كؿ مجمكعة بخطث اآلخريف دكف تسامح معيا .

كمػػا أف بعػػض المنػػاىج الد ارسػػية التػػي مػػف المفػػركض أف تكسػػع آفػػاؽ الطمبػػة كتطمعيػػـ عم ػ أفكػػار
كثقافات أخرل غير ثقافتنا  ،نراىا تشجع عم النظر إل األمكر بعيف كاحدة كمػف زاكيػة معينػة ممػا
يجعمنا نخاؼ مف اآلخر كمف المخالؼ كيزداد بذلؾ انغبلقنا حكؿ ذاتنا كنصـ آذاننا كنغمض عيكننا

عف االسػتفادة مػف تبلقػح األنػا _ بػاآلخر يػمف منظكمػة اسػبلمية رحبػة  ،كباإليػافة إلػ ذلػؾ تجػد

بعيان مػف المحايػريف الجػامعييف يسػمككف الطريقػة التقميديػة فػي تدريسػيـ كييممػكف فػي حػث الطمبػة
عم التفكير الحػر كالمبػدع كيشػجعكف فػييـ الطاعػة كاالنقيػاد لمسػائد المكجػكد  ،كىػذا كمػو يجعػؿ مػف

الحياة الطبلبية الجامعية تجربة غير مؤثرة بشكؿ فعاؿ في صياغة فكر كسػمكؾ الطالػب الجػامعي ،

فكيؼ يمكف إذف أف نتكقع فركقان في الجمكد الفكرم بيف طمبة المستكل األكؿ كطمبة المسػتكل ال اربػع

في مثؿ ىذا الجك الجامعي الجامد كالمنغمؽ .؟
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النتائج المتعمقة بالفرض الحادي عشر:
ينص الفرض العاشر مف فركض الدراسة عم " :ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتفاعل بـين قـوة

األ نا (منخفض -مرتفع) مع جنس الطمبة (ذكور  -إناث) عمى جودة الحياة لدى طمبة الجامعة".
كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

Two

 Way ANOVAكالجدكؿ (  )21يبيف ذلؾ:

جدول ()31

تحميل التباين الثنائي لتأثير قوة األ نا (منخفض -مرتفع) والجنس (ذكور  -إناث) عمى جودة
الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة
العامة

الحياة
النفسية

الحياة
االجتماعية

الحياة
االسرية

إدارة الوقت

درجات

متوسط

1078.474

33.547
0.521

0.471

0.193

0.661

مصدر التباين

مجموع المربعات

قكة األنا

1078.474

1

الجنس

16.751

1

16.751

قكة األنا * الجنس

6.208

1

6.208

الخط نا

7169.147

223

32.149

المجمكع

319120.000

227

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

قكة األنا

1774.027

1

1774.027

38.876

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

1.653

1

1.653

0.036

0.849

قكة األنا * الجنس

7.109

1

7.109

0.156

0.693

غير دالة إحصائيان

الخطان

10176.178

223

45.633

المجمكع

369428.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

732.098

1

732.098

16.775

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

175.854

1

175.854

4.030

0.046

قكة األنا * الجنس

15.610

1

15.610

0.358

0.550

غير دالة إحصائيان

الخط نا

9731.932

223

43.641

المجمكع

415442.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

2024.907

1

2024.907

39.194

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

915.246

1

915.246

17.715

0.000

قكة األنا * الجنس

35.305

1

35.305

0.683

0.409

غير دالة إحصائيان

الخطان

11521.128

223

51.664

المجمكع

452266.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

729.464

1

729.464

16.505

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

89.641

1

89.641

2.028

0.156

غير دالة إحصائيان
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الحياة
الجامعية

التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
28.824
44.197

مصدر التباين

مجموع المربعات

قكة األنا * الجنس

28.824

1

الخطان

9856.008

223

المجمكع

363396.000

227

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.652

0.420

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

882.469

1

882.469

22.403

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

82.663

1

82.663

2.099

0.149

قكة األنا * الجنس

5.111

1

5.111

0.130

0.719

غير دالة إحصائيان

الخطان

8784.038

223

39.390

المجمكع

354843.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

41506.149

1

41506.149

40.017

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

3214.348

1

3214.348

3.099

0.080

قكة األنا * الجنس

218.402

1

218.402

0.211

0.647

غير دالة إحصائيان

الخطان

231296.157

223

1037.202

13486681.000

227

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي قػػكة األنػػا كمرتفعػػي قػػكة األنػػا فػػي جميػػع ابعػػاد
مقياس جكدة الحياة كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي قكة األنا .
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجنس في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة.
 ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان فػي قوة األ نا (منخفض -مرتفع) والجنس ( ذكور  -إنـاث)
عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

كيمكف تفسير ذلؾ استنادان إل األطر التنظيريػة كاألسػس النظريػة كالد ارسػات كتػرل الباحثػة أف عػدـ
كجػكد فػػركؽ بػيف الػػذككر كاإلنػاث فػػي قػكة األنػػا يرجػع إلػ أف كاقػع الحػػاؿ فػي كقتنػػا المعاصػر ،عمػ

المستكييف العالمي كالمحمي ،أصبح عصػر ثػكرة االتصػاالت ،كثػكرة المعمكمػات كالتكنكلكجيػا الحديثػة

حيث جعمت العالـ كمو كقرية صغيرة فإلذا كاف ذلؾ عمػ المسػتكل العػالمي فإلنػو مػف غيػر شػؾ أكلػ

كأقرب إل المستكل المحمي كاف ىناؾ فيما مي عمػ المسػتكل العػالمي تفاكتػات كبيػرة نسػبيان بػيف
الذككر كاإلناث ،فيما يتعمؽ بمتغيرات كثيرة مثؿ :مركػز كػؿ منيمػا فػي األسػرة كأسػاليب التنشػئة لكػؿ

منيم ػػا ،كاالدكار االجتماعي ػػة ،كمج ػػاالت العم ػػؿ خ ػػارج نط ػػاؽ األسػ ػرة أم ػػا ف ػػي كقتن ػػا الحاي ػػر ى ػػذه

التباينػػات قػػد ذابػػت بشػػكؿ يكػػاد يكػػكف مكػػتمبلن إذا لػػـ يكػػف قػػد اكتمػػؿ بالفعػػؿ فاآلبػػاء كاالميػػات يكلػػكف

االبنػػاء (الػػذككر كاإلنػػاث ) رعايػػة متكافئػػة تقريب ػان ،كيتبعػػكف معيػػـ أسػػاليب كاحػػدة تقريب ػان فػػي التنشػػئة،
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كاتػػيح لكػػؿ منيمػػا فػػرص متكافئػػة فػػي التعمػػيـ كالثقافػػة كالحيػػاة االجتماعيػػة ،كاالنث ػ كػػذكر أصػػبحت

تخرج إل مجاؿ التعميـ إل منتياه ،كال العمـ عم كافة مستكياتو.

كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة حمداف فية ( ،)2000التي بينػت عػدـ كجػكد فػركؽ
بيف الذككر كاإلناث في قكة األنا.

بينمػػا اختمفػػت نتيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة ،نعمػػات عم ػكاف  ،زىيػػر النكاجحػػة ()2013
ارمػػي سػػعد ( ) 2012عبػػد اهلل سػػميماف ،ىشػػاـ كعبػػد اهلل ( )1996حيػػث بينػػت نتػػائج تمػػؾ الد ارسػػات

إل كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في قكة األنا لصالح اإلناث  ،كبالعكس مف ذلؾ نتػائج د ارسػات

شــــوقي بين ػػاـ ( (،)2002محم ػػد عي ػػد ( ،)2001يحيػ ػ ش ػػقكرة )2012 ،حي ػػث بين ػػت نت ػػائج تم ػػؾ
الدراسات أف الذككر أعم مف اإلناث في مستكل قكة األنا.

086

النتائج المتعمقة بالفرض الثاني عشر:
ينص الفػرض الحػادم عشػر مػف فػركض الد ارسػة عمػ " :ال يوجـد تـأثير دال إحصـائيا لمتفاعـل

بين قوة األ نا (منخفض -مرتفع) مع الجامعة (األزىر  -اإلسالمية) عمى جودة الحياة لـدى طمبـة

الجامعة.

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

Two

 Way ANOVAكالجدكؿ (  )22يبيف ذلؾ:

جدول ()33

تحميل التباين الثنائي لتأثير قوة األ نا (منخفض -مرتفع) والجامعة (األزىر  -اإلسالمية) عمى
جودة الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة
العامة

الحياة
النفسية

الحياة
االجتماعية

الحياة
االسرية
إدارة الوقت

درجات

متوسط

1043.991

32.664
0.009

0.923

2.024

0.156

مصدر التباين

مجموع المربعات

قكة األنا

1043.991

1

الجامعة

0.302

1

0.302

قكة األنا * الجامعة

64.675

1

64.675

الخط نا

7127.478

223

31.962

المجمكع

319120.000

227

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

قكة األنا

1720.219

1

1720.219

37.925

0.000

دالة عند 0.01

الجامعة

2.808

1

2.808

0.062

0.804

قكة األنا * الجامعة

66.173

1

66.173

1.459

0.228

غير دالة إحصائيان

الخطان

10114.931

223

45.358

المجمكع

369428.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

666.504

1

666.504

15.079

0.000

دالة عند 0.01

الجامعة

18.653

1

18.653

0.422

0.517

قكة األنا * الجامعة

54.829

1

54.829

1.240

0.267

غير دالة إحصائيان

الخطان

9857.080

223

44.202

المجمكع

415442.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

1882.021

1

1882.021

33.741

0.000

دالة عند 0.01

الجامعة

16.076

1

16.076

0.288

0.592

قكة األنا * الجامعة

4.815

1

4.815

0.086

0.769

غير دالة إحصائيان

الخطان

12438.599

223

55.778

المجمكع

452266.000

227

قكة األنا

678.214

1

087

678.214

15.225

0.000

غير دالة إحصائيان

دالة عند 0.01

الحياة

الجامعية

التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
6.908

0.155
0.704

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجامعة

6.908

1

قكة األنا * الجامعة

31.379

1

31.379

الخطان

9933.502

223

44.545

المجمكع

363396.000

227

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.694
0.402

غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

قكة األنا

834.131

1

834.131

21.067

0.000

دالة عند 0.01

الجامعة

6.102

1

6.102

0.154

0.695

قكة األنا * الجامعة

33.409

1

33.409

0.844

0.359

غير دالة إحصائيان

الخط نا

8829.473

223

39.594

المجمكع

354843.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

39168.071

1

39168.071

37.444

0.000

دالة عند 0.01

الجامعة

39.199

1

39.199

0.037

0.847

قكة األنا * الجامعة

1380.676

1

1380.676

1.320

0.252

غير دالة إحصائيان

الخطان

233264.794

223

1046.030

13486681.000

227

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي قػػكة األنػػا كمرتفعػػي قػػكة األنػػا فػػي جميػػع ابعػػاد
مقياس جكدة الحياة كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي قكة األنا .
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجامعة في جميع أبعاد مقياس جكدة الحياة.
 ال يكجػػد تػػثثير داؿ إحص ػػائيان فػػي قـــوة األ نـــا (مـــنخفض -مرتفـــع) والجامعـــة (األزىـــر-
اإلسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

كيمكف تفسير بثنو ال يكجد تثثير داؿ إحصائيان في قوة األ نا (منخفض -مرتفع) والجامعة (األزىـر
-اإلسـالمية) عمـى جـودة الحيـاة لـدى عينـة الدراسـة .فػي يػكء التغيػرات االجتماعيػة كالثقافيػة

كاالقتصػادية التػي شػيدىا مجتمعنػا تمػؾ التغيػرات كانػت ليػا انعكاسػاتيا عمػ

جميػع الطمبػة فػي

الجامعات ،إيافة إل تساكم الظركؼ الدراسية كاالجتماعية ،فيـ يكاجيكف تحديات متشابية نسبيان
كتتسػاكل بيػنيـ الفػرص كالظػركؼ البيئيػة ممػا يجعػؿ نمػك األنػا يسػير بصػكرة متشػابية إيػافة إلػ
تقارب العمر الزمني بيف الطبلب.
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النتائج المتعمقة بالفرض الثالث عشر:
ينص الفرض الثاني عشر مف فركض الدراسة عم " :ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتفاعل بين

قـوة األ نــا (مــنخفض -مرتفــع) مــع التخصــص األكـاديمي (عمــوم  -دراســات اســالمية) عمــى جــودة

الحياة لدى طمبة الجامعة.:

كلئلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

Two

 Way ANOVAكالجدكؿ (  )23يبيف ذلؾ:

جدول ()32

تحميل التباين الثنائي لتأثير قوة األ نا (منخفض -مرتفع) والتخصص األكاديمي (عموم  -دراسات
اسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة

الصحة
العامة

الحياة
النفسية

الحياة
االجتماعية

درجات

متوسط

1145.056

35.908
2.038

0.155

0.656

0.419

مصدر التباين

مجموع المربعات

قكة األنا

1145.056

1

الكمية

64.976

1

64.976

قكة األنا * الكمية

20.904

1

20.904

الخطان

7111.079

223

31.888

المجمكع

319120.000

227

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

قكة األنا

1837.570

1

1837.570

40.475

0.000

دالة عند 0.01

الكمية

17.421

1

17.421

0.384

0.536

قكة األنا * الكمية

46.694

1

46.694

1.028

0.312

غير دالة إحصائيان

الخط نا

10124.215

223

45.400

المجمكع

369428.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

761.694

1

761.694

17.274

0.000

دالة عند 0.01

الكمية

7.774

1

7.774

0.176

0.675

قكة األنا * الكمية

89.720

1

89.720

2.035

0.155

غير دالة إحصائيان

الخطان

9833.163

223

44.095

المجمكع

415442.000

227

غير دالة إحصائيان

الحياة

قكة األنا

1860.256

1

1860.256

33.316

0.000

دالة عند 0.01

الكمية

7.051

1

7.051

0.126

0.723

االسرية

قكة األنا * الكمية

0.004

1

0.004

0.000

0.993

غير دالة إحصائيان

الخط نا

12451.704

223

55.837

089

غير دالة إحصائيان

إدارة الوقت

مصدر التباين
المجمكع

452266.000

227

قكة األنا

734.147

1

734.147

16.767

0.000

دالة عند 0.01

الكمية

190.883

1

190.883

4.359

0.038

قكة األنا * الكمية

9.679

1

9.679

0.221

0.639

غير دالة إحصائيان

الخط نا

9764.343

223

43.786

المجمكع

363396.000

227

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

851.782

1

851.782

21.482

0.000

دالة عند 0.01

الكمية

13.026

1

13.026

0.329

0.567

قكة األنا * الكمية

13.424

1

13.424

0.339

0.561

غير دالة إحصائيان

الخطان

8842.225

223

39.651

المجمكع

354843.000

227

التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

الحرية

المربعات

مجموع المربعات

الحياة

الجامعية

درجات

متوسط

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

غير دالة إحصائيان

قكة األنا

41500.004

1

41500.004

39.591

0.000

دالة عند 0.01

الكمية

509.603

1

509.603

0.486

0.486

قكة األنا * الكمية

456.496

1

456.496

0.435

0.510

غير دالة إحصائيان

الخطان

233753.823

223

1048.223

13486681.000

227

المجمكع

غير دالة إحصائيان

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي قػػكة األنػػا كمرتفعػػي قػػكة األنػػا فػػي جميػػع ابعػػاد
مقياس جكدة الحياة كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي قكة األنا .

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتخصص األكاديمي في جميع أبعػاد مقيػاس
جكدة الحياة.
 ال يكجػػد تػػثثير داؿ إحصػػائيان فػػي قــوة األ نــا (مــنخفض -مرتفــع) والتخصــص األكــاديمي
(عموم  -دراسات اسالمية) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

كيمكف تفسير ذلؾ استنادان إل األطر التنظيرية كاألسس النظريػة التػي أكػدت أف األنػا ىػي بعػد أك

نظػاـ مػف ثػبلث أنظمػة تتكػكف منيػا الشخصػية كتتشػكؿ فػي مرحمػة الطفكلػة ،حيػث تكػكف التنشػئة

االجتماعية كاألساليب التربكية داخؿ األسرة كالمدرسة كالتفاعؿ االجتمػاعي كخبػرات النجػاح كالفشػؿ
كعكامؿ الصراع كاالحباط باإليافة إل خمك الفرد مف االدراكات المشكىة مف العكامؿ الرئيسػة فػي
بنػاء األنػا كتحديػد مػدل قكتيػا كيػعفيا فيػي حصػيمة أك نتػاج مػا مػر بػو الفػرد فػي سػنكات العمػر

المختمفة.
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كيمكػف اعتبػار عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف طمبػة الكميػات العمميػة كطمبػة كميػات الشػريعة ،عمػ أسػاس

ارتباط مفيػكـ قػكة األنػا بتقػدير الػذات كالتكافػؽ كالخمػك مػف االد اركػات المشػكىة كغيػره كىػي متغيػرات
تؤثر عمييا عكامؿ كثيرة متداخمة كمتشابكة كال يرجع الفرؽ بيف األفراد في قكة األنا إل عامؿ كاحد

كالتخصص.

كعميو فإلنو مف المنطقي أك المقبكؿ ألف ال يككف تخصص الطمبة في دراستيما في األقساـ العمميػة
أك األدبيػة عمػ مػدل أربػع سػنكات مػف أصػؿ ( 22سػنة( متكسػط عمػر الطمبػة فػي المسػتكل ال اربػع

الجامعي تشكمت األنا خبلليػا ذا أثػر كايػح عمػ قػكة األنػا لػدل الطمبػة بشػكؿ مباشػر خاصػة كأف
الطمبة في المستكل الرابع الجامعي تككف في مرحمة الرشد ،حيث يشػير اريكسػكف إلػ أف الفػرد فػي
ىذه المرحمػة يبػدأ بتحمػؿ مسػئكلية العمػؿ كيكػكف قػد اكتسػب إحساسػو بيكيتػو كيبػدأ بتكػكيف عبلقػات

اجتماعية مع اآلخريف (عبد الرحمف)1998 ،

كترل الباحثة بثف الطمبة أيان كاف نكع دراستيما فالتخصص ال يؤثر عم الفرد بدرجة كايحة ،كىك
يعتبر مف األمكر المحدكد أثرىا عم قكة األنػا ،فيمػا قػد اكتسػبت قػكة األنػا أك يػعفيا كفقػان لم ارحػؿ

النمك التي مرت بيا ،كيزيد عم ذلؾ أف التخصص أيا كاف نكعػو يػثـ فػي سػف متقدمػة نسػبيا ،بينمػا

يككف ىناؾ العديد مػف األمػكر الكراثيػة كالبيئػة قػد رسػمت (الشخصػية كسػاىمت فػي تكػكيف سػماتيا)

كلذا فإلنو مف المقبكؿ أف ال يككف ىناؾ فركؽ بيف طمبة الكميات العممية كطمبة كميػات الشػريعة فػي
قكة األنا لدييف.

كتتفػػؽ نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة أمػػاني الدكسػػرم ( ، ) 2011حسػػيف القحطػػاني (، )2007
فاطمة عكدة ( ، )2002محمد عيد ( ) 2001أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف طالبػات
األقساـ العممية كطالبات األقساـ األدبية عم مقياس قكة األنا.

بينما اختمفت نتػائج الد ارسػة الحاليػة مػع أشػارت د ارسػة نعمػات عمػكاف  ،زىيػر النكاجحػة (، )2011
غانـ القحطاني ( )2009كجكد فركؽ بيف طمبة التخصصات العممية كاألدبية في قكة األنا لصالح

طمبة التخصصات العممية.
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النتائج المتعمقة بالفرض الرابع عشر:

ينص الفػرض الثالػث عشػر مػف فػركض الد ارسػة عمػ  " :ال يوجـد تـأثير دال إحصـائيا لمتفاعـل

بين قوة األ نا (منخفض -مرتفع) مع المستوى الدراسي (األول  -الرابـع) عمـى جـودة الحيـاة لـدى

طمبة الجامعة.

كلئلجاب ػ ػػة ع ػ ػػف ى ػ ػػذا الف ػ ػػرض قام ػ ػػت الباحث ػ ػػة باس ػ ػػتخداـ أس ػ ػػمكب تحمي ػ ػػؿ التب ػ ػػايف الثن ػ ػػائي
 Two Way ANOVAكالجدكؿ ( )24يبيف ذلؾ:

جدول ()34

تحميل التباين الثنائي لتأثير قوة األ نا (منخفض -مرتفع) المستوى الدراسي (األول  -الرابع)
عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة
درجات
الحرية
1
1

متوسط
المربعات
959.701
105.967

30.273
3.343

15.149

1

15.149

0.478

7069.417
319120.000
1682.012
28.078

31.701

مصدر التباين

مجموع المربعات

الصحة
العامة

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي

959.701
105.967

الحياة
النفسية

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي

الحياة
االجتماعية

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي

الحياة
االسرية

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي

إدارة الوقت

الخطان
المجمكع

الخطان
المجمكع

الخطان
المجمكع

الخطان
المجمكع

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.000
0.069

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

0.490

غير دالة إحصائيان

223
227
1
1

1682.012
28.078

36.929
0.616

0.000
0.433

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائي نا

0.180

1

0.180

0.004

0.950

غير دالة إحصائيان

10157.079
369428.000
632.329
8.174

45.547

223
227
1
1

632.329
8.174

14.230
0.184

0.000
0.668

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

10.622

1

10.622

0.239

0.625

غير دالة إحصائيان

9909.644
415442.000
2003.494
55.108

44.438

223
227
1
1

2003.494
55.108

36.250
0.997

0.000
0.319

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائي نا

74.844

1

74.844

1.354

0.246

غير دالة إحصائيان

12324.971
452266.000
557.969
4.908

55.269

90.977

223
227
1
1

557.969
4.908

12.602
0.111

0.000
0.739

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

1

90.977

2.055

0.153

غير دالة إحصائيان
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الحياة
الجامعية
التعميمية

الدرجة الكمية
لجودة الحياة

درجات
الحرية
223
227
1
1

766.143
13.856

19.318
0.349

0.000
0.555

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

11.437

1

11.437

0.288

0.592

غير دالة إحصائيان

8844.256
354843.000
37325.701
126.523

39.660

مصدر التباين

مجموع المربعات

الخطان
المجمكع

9873.385
363396.000
766.143
13.856

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي
الخطان
المجمكع

قكة األنا
المستكل الدراسي
قكة األنا * المستكل
الدراسي
الخطان
المجمكع

متوسط
المربعات
44.275

قيمة "ف"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

223
227
1
1

37325.701
126.523

35.509
0.120

0.000
0.729

دالة عند 0.01
غير دالة إحصائيان

120.901

1

120.901

0.115

0.735

غير دالة إحصائيان

234412.277
13486681.000

223
227

1051.176

 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف منخفيػػي قػػكة األنػػا كمرتفعػػي قػػكة األنػػا فػػي جميػػع أبعػػاد مقيػػاس
جكدة الحياة كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي قكة األنا.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لممسػػتكل الد ارسػػي فػػي جميػػع أبعػػاد مقيػػاس جػػكدة
الحياة.

 ال يكجػػد تػػثثير داؿ إحصػػائيان فػػي قــوة األ نــا (مــنخفض -مرتفــع) المســتوى الدراســي (األول -
الرابع) عمى جودة الحياة لدى عينة الدراسة.

كترل الباحثة بثنػو ال يكجػد تػثثير داؿ إحصػائيان فػي قػكة األنػا (مػنخفض -مرتفػع) المسػتكل الد ارسػي

(األكؿ  -ال اربػػع) عمػ جػػكدة الحيػػاة لػػدل عينػػة الد ارسػػة كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ النتيجػػة بػػثف الطمبػػة مػػف
المستكل األكؿ كحت المستكل الرابع ،يتقاربكف في السف بشكؿ كبير ،كال يكجد بينيـ فجكة كبيرة في

تحقيػؽ قػػكة األنػػا ،كربمػػا يعػػزم ذلػؾ أييػان إلػ أف قػػكة األنػػا ستسػتقر لػػدل الفػػرد دكف أف يطػ أر عمييػػا
تغير بسب مراحؿ الد ارسػة الجامعيػة كذلػؾ بسػبب تػثثير عكامػؿ أخػرل أكثػر أىميػة قبػؿ ىػذه المرحمػة

ف ػػي ق ػػكة األن ػػا كالتنش ػػئة االجتماعي ػػة كالمعامم ػػة الكالدي ػػة كالنم ػػاذج الس ػػمككية الت ػػي يبلحظي ػػا الطف ػػؿ
كالمراىؽ عند التعرض إل مكاقؼ ياغطة.

كمػا بينػت د ارسػػات متعػددة بػػثف قػكة األنػػا تتػثثر أكثػػر بعكامػؿ أخػػرل مثػؿ التنشػػئة االجتماعيػة إذ يػػرل

( )Stagner, 1961أف (قػػكة االنػػا) تعتمػػد عم ػ عمميػػة التطبيػػع االجتمػػاعي كالتنشػػئة االجتماعيػػة
كىذا ما أكدتو دراسات ( )Bladwin, 1984ك ( ،)Sott, 1938كأشار أبك زيد  1987أف العكامؿ

093

االقتصػػادية كمكافػػؽ االنتمػػاء لمجماعػػات كمكقػػؼ الػػزكاج كالعكامػػؿ الجسػػمية كالعيػػكية تػػؤثر فػػي قػػكة

األنا( .ابك زيد ،1987 ،ص)177-175

توصيات الدارسة:

في يكء نتائج الدراسة فقد أكصت الباحثة بعدد مف التكصيات كاف مف أىميا:
 .1يركرة تنمية قكة األنا كجكدة الحياة لدل طمبة الجامعات مف خبلؿ بذؿ كثير مف الجيد
لتصميـ برامج إرشادية .

 .2يركرة تييئة مناخ نفسي سميـ لمطالب الجامعي عمي صعيد األسرة كالجامعة .

 .3إقامة ندكات تثقيفية عف أىمية تحسيف الحياة ككيفية ترسيخو في األسرة كالمجتمع .
 .4أف يككف ىناؾ مساقات دراسية تعمـ الطالب الجامعي اعتماد التفكير الحر بعيدان عف الذاتية
كتنمية لدييـ ركح التفكير المرف البعيد عف الجمكد الفكرم .

 .5التنسيؽ بيف ك ازرة التربية كالتعميـ كالجامعات في غزة مف أجؿ تبني مادة ثقافية تدكر حكؿ
الديمقراطية كالحكار كحرية الرأم كذلؾ في مراحؿ التعميـ األساسي كالثانكم كالجامعي .

 .6عمؿ برامج إرشادية كقائية حكؿ كيفية التخفيؼ مف الجمكد الفكرم.

 .7كيع برامج إرشادية كقائية عبلجية تركز عمي الخبرات التي مف شثنيا أف تقمؿ مف مستكل
الجمكد الفكرم لدل الطمبة الجامعيف .

مقترحات الدارسة:

تقترح الباحثة عددان مف المكيكعات التي يعتقد أنيا تستحؽ الدراسة مثؿ:-
 .1إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ تمؾ المتغيرات عمي عينات مختمفة

 .2إجراء المزيد مف البحث في مفيكـ قكة األنا  ،الذم تركز عمي ذلؾ المتغير الياـ في الشخصية
كالذم قاؿ عنو صبلح مخيمر " أف قكة األنا ىي المعني الحقيقي الكحيد لقكة الشخصية

 .3إعداد مقياس لجمكد الفكرم بما يتناسب مع الثقافة كالبيئة العربية
 .4إعداد مقياس لقكة األنا بما يتناسب مع الثقافة كالبيئة العربية

 .5برنامج إرشادم مقترح لخفض الجمكد الفكرم لدل الطبلب الجامعيف
 .6إجراء دراسة عف جكدة الحياة كعبلقتو بثساليب مكاجية اليغكط
 .7الجمكد الفكرم كعبلقتو بالشعكر بفقداف األمف
 .8مفيكـ الذات كعبلقتو بالجمكد الفكرم
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ادلراجع

أوالً :المصادر:

 -1القراف الكريـ.
 -2حديث شريؼ.

ثانياً :المراجع العربية:
 أ.ؼ بتركفسػػك

ياركشفسػػك ( :)1996معجــم عمــم الــنفس المعاصــر ترجمػػة حمػػدم عبػػد

الجكاد ،كعبد السبلـ ريكاف ،ط ،1القاىرة :دار العالـ الجديد.
 إبراىيـ أبك زايد ( :)1987سيكولوجية الذات والتوافق  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة
الجامعية.
 ابف منظكر ( :)1993لسان العرب  ،تيذيب لساف العرب  ،بيركت  :دار الكتب العممية
 أحمد عبد الخالؽ ( :)1987األبعاد األساسـية لمشخصـية ،ط ،4اإلسػكندرية  :دار المعرفػة
الجامعية.
 أسػػعد رزؽ ( :)1992موســـوعة عمـــم النفســـي ،مراجعػػة عبػػداهلل الػػدايـ ،المؤسسػػة العربيػػة
لمدراسات كالنشر ،ط.4
 آمػاؿ جػكد ( :)2010سػمات الشخصػية كعبلقتيػا بالريػا عػف الحيػاة لػدل معممػي المرحمػة
األساسية الدنيا في محافظة غزة ،رسالة التربية وعمم النفس ،ع  ، 34ص.166 – 1
 أمػػاؿ عبػػد القػػادر جػػكدة مسػػعكد عبػػد الحميػػد حجػػك ( :)2003قػػكة األنػػا لػػدل المػرأة
الفمسػطينية فػػي محافظػػات غػزة ،بحــث منشــور ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة األقصػ ك القػػدس
المفتكحة ،غزة.
 أم ػػاني عب ػػد المقص ػػكد عب ػػدالكىاب ( :)2006الس ػػعادة النفس ػػية كعبلقتي ػػا ب ػػبعض المتغيػ ػرات
النفسػػية لػػدل عينػػة مػػف المػراىقيف مػػف الجنسػػيف ،مجمــة البحــوث النفســية والتربويــة ،ع ،2
ص306 – 254
 أمػ ػػاني محم ػ ػػد الدكس ػ ػػرم ( :)2011العبلق ػ ػػة ب ػ ػػيف الجم ػ ػػكد الفك ػ ػػرم كالمس ػ ػػؤكلية الشخص ػ ػػية
االجتماعي ػػة ل ػػدل عين ػػة م ػػف عيػ ػكات ىيئ ػػة الت ػػدريس بجامع ػػة أـ الق ػػرم ف ػػي ي ػػكء بع ػػض
المتغيرات الديمكغرافية ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرم ،مكة المكرمة.
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 أمثػػاؿ ىػػادم الحكيمػػة

ممػػؾ جاسػػـ الرشػػيد ( :)2010الػػذكاء الكجػػداني كعبلقتػػو بكجيػػة

اليبط كقكة األنا دراسة مقارنة بيف عينة مف الطمبة المكىكبيف كالعادييف في دكلػة الككيػت،
حوليات آداب عين شمس ،مج  ،38ص .183 – 159
 إمطػػانيكس ميخائيػػؿ ( :) 2010الخصػػائص السػػيككمترية المختصػرة المعربػػة لمقيػػاس الريػػا
عػػف الحيػػاة المتعػػددة األبعػػاد لمطمبػػة ( )B MSLSSفػػي البيئػػة السػػكرية  ،مجمــة الدراســات
التربوية والنفسية ،جامعة السمطاف قابكس ،سمطنة يعماف ،ص.73 – 52

 أميف عبدالعزيز أبك كردة ( : )2008أثش اىَ٘اقغ اإلىنزشّٗٞخ اإلرجبسٝخ اىفيسكيْٞٞخ ػيكٚ
اىز٘خٔ ٗاالّزَبء اىسٞبس ، ٜرسالة ماجستير  ،جامعة النجاح الكطنية  ،فمسطيف .
 أميػرة عبػد السػبلـ ازيػػد ( :)2010جػكدة الحيػاة كاسػتثمار لمعمػػكـ التربكيػة كالنفسػية ،المــؤتمر
العممي السابع لكمية التربية ،جامعة كفر الشي  ،مصر ،الكاقع 14 -13إبريػؿ ،ص 407
– .414
 أنا فركيد ( :)1972األنا وميكانيزمات الدفاع ،ترجمة صبلح مخيمػر كعبػده رزؽ ،القػاىرة
مكتبة األنجمك المصرية.
 باسػػـ عمػػي أبػػك ككيػػؾ  ،أسػػامة سػػعيد كحمدكنػػة ( :)2008جػػكدة الحيػػاة كعبلقتيػػا بمسػػتكل
الريػا الزكاجػي كالتحصػػيؿ األكػاديمي لػدل الطالبػػات المتزكجػات فػي جامعػػة االزىػر بغػزة ،
كمية التربية  ،مكتبة جامعة األزىر ،غزة
 أميػ ػرة ط ػػو بخ ػػش ( :)2008ج ػػكدة الحي ػػاة كعبلقتي ػػا بمفي ػػكـ ال ػػذات ل ػػدل المع ػػاقيف بصػ ػريان
كالعادييف بالمممكة العربية السعكدية  ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرم ،مكة المكرمة.
 بشػػرم إسػػماعيؿ أرنػػكط ( :)2008الػػذكاء الركحػػي كعبلقتػػو بجػػكدة الحيػػاة  ،مجمـــة رابطـــة
التربية الحديثة ،جامعة الزقازيؽ ،العدد  ، 2ص.389 -313
 بكنتػ ػػاليس البػ ػػاليش ( :) 1997معجــــم مصــــطمحات التحميــــل النفســــي ترجمػ ػػة مصػ ػػطفي
حجازم ،ط ،3بيركت :المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر.
 تػػثثر غبػػارم خالػػد أبػػك شػػعيرة ،صػػفية الجبػػالي ( :)2008عمـــم الـــنفس العـــام ،مكتبػػة
المجتمع العربي ،ط.1
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 تكفيؽ مرعي  ،أحمد بمقيس ( : )1982الميسر في عمـم الـنفس االجتمـاعي  ،عمػاف :دار
الفرقاف لمنشر كالتكزيع
 ج ػػاف ال ببلن ػػش  ،ج .ب .بكنت ػػاليس (ُ : )1997معجـــم ُمصـــطمحات التحميـــل النفســـي ،
ترجمة مصطفي حجازم  ،ط ، 3بيركت :المؤسسة الجامعية لمدارسات كالنشر كالتكزيع

 جبلؿ سميماف بيكمي ( : )1993التطرؼ كعبلقتو بمستكل النيج النفسي االجتماعي لدل
الشباب ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة األزىر.
 جماؿ أبك شػنب ( :)1995بناء الشخصية والتفاعل مع الجماعات التعميمية ،اإلسػكندرية:
دار المعرفة الجامعية.
 جماؿ السيد تفاحػة ( :)2009الصػبلبة النفسػية كالريػا عػف الحيػاة لػدل عينػة مػف المسػنيف
دراسة مقارنة ،مجمة كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،مج  ،19ع  ،3ص .318 -268
 جميؿ حسف الطيراكم ( :)2005االتجاىػات التعصػبية كعبلقتيػا بػبعض المتغيػرات النفسػية
(في إطار عممية السبلـ ) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
 جػػكف دكػػت ( :)2000عمــم الــنفس االجتمــاعي والتعصــب ط 1الق ػاىرة :دار الفكػػر العربػػي
تعريب إبراىيـ ،عبد الحميد صفكت.
 حامد عبد السبلـ زىراف ( :)2000عمم النفس االجتماعي  ،ط 6القاىرة :عالـ الكتب.


حامد عبد السبلـ زىراف ( :)2004الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط 6القػاىرة :عػالـ
الكتب.

 حامػد عبػد السػبلـ زىػراف )ب .ت) :الصـحة النفســية والعـالج النفســي ،ط ،2القػاىرة :عػػالـ
الكتب.
 حسف مصطفي عبد المعطي ( :)2005اإلرشاد النفسي كجكدة الحياة في المجتمع
المعاصر ،المؤتمر الثالث ،اإلنماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة

الحياة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ 16 – 15 ،مارس  ،ص 24 -13

 حسيف سعيد القحطاني ( :)2007التديف كعبلقتو بالجمكد الفكػرم (الدجماتيػة ) لػدل طمبػة
كمية المعمميف لمدينة تبكؾ ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة مؤتة  ،األردف .
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 حمػداف محمػػكد فيػة ( :)2000د ارسػػة لقػكة األنػػا لػػدل الػذككر كاإلنػػاث مػف طػػبلب الجامعػػة
م ػػف ق ػػاطني الق ػػرل كالم ػػدف كعبلقتي ػػا بالمس ػػتكل االجتم ػػاعي كالثق ػػافي كاالقتص ػػادم ل ػػدييـ ،
المؤتمر الدولي السابع  ،مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس.
 حم ػػدم عم ػػي الفرمػ ػػاكم ( :)1999ج ػػكدة الحيػ ػػاة ف ػػي ج ػػكىر اإلنس ػػاف  ،المــــؤتمر الــــدولي
السادس ،مركز اإلرشاد النفسي ،جكدة الحياة تكجو قكمي لمقرف الكاحػد كالعشػريف  ،جامعػة
عيف شمس  ،القاىرة  ،ص .219 -22
 حنػػاف الغامػػدم دالؿ الصػػبح ( :)2008الدجماتيػػة (الجمػػكد الفكػػرم ) كمسػػتكل الطمػػكح
لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية بمنطقة مكة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
أـ القرم ،مكة المكرمة.
 حنػػاف مجػػدم سػػميماف ( :)2009المسػػاندة االجتماعيػػة كعبلقتيػػا بجػػكدة الحيػػاة لػػدل مػريض
السكر المراىؽ دراسة سيكك مترية كمينيكيو  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.
 خالد اليعيؼ ( :) 2010التكافؽ الزكاجي كعبلقتو بجػكدة الحيػاة ،مشـروع تخـرج ،حمػب،
سكريا.


محمد جكاد الخطيب ( :) 2004التوجيو واإلرشاد النفسـي بـين النظريـة والتطبيـق ،ط،3
غزة  :أفاؽ .



فتحي عبدالرحمف جػركاف ( :) 2002تعمـيم التفكيـر مفـاىيم وتطبيقـات ،ط ،1عمػاف :دار
الفكر.

 ارم ػػي الس ػػيد س ػػعد ( :)2012العبلق ػػة ب ػػيف ق ػػكة األن ػػا كك ػػؿ م ػػف الكف ػػاءة األكاديمي ػػة كالكف ػػاءة
االجتماعيػة كدافعيػة اإلنجػاز لػدل طمبػة الجامعػة  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامعػػة
القاىرة ،القاىرة.
 رشاد عبد العزيز مكس ليم مصػطف بػدكم ( :)1987الفػركؽ بػيف الجنسػيف فػي مقيػاس
قكة األنا لدل الشباب الجامعي ،دراسات تربوية ،مج ، 2الجزء الثامف ،ص .161 -141
 رشػاد مكسػ  ،نيػي المحػاـ ( : ( 2000اتجػاه الم ارىػؽ األزىػرم نحػك العمػؿ كعبلقتػو
ببعض سمات الشخصية ،مجمة كميـة التربيـة ،جامعػة عػيف شػمس ،القػاىرة  ،ع ،26الجػزء
الثاني  ،ص.345- 309
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 رغػداء عمػي نعيسػة (: )2012جػكدة الحيػاة لػدل طمبػة جػامعتي دمشػؽ كتشػريف ،مجمـة
جامعة دمشق ،مج  ،28ع ،1ص .181 – 145
 رككيتش ميمتكف ( :)1987مقياس الجمود الفكـري ترجمػة صػبلح الػديف أبػك ناىيػة كرشػاد
مكس دار النيية العربية :القاىرة.
 سػ ػػامي محمػ ػػد ىاشػ ػػـ ( :) 2001جػ ػػكدة الحيػ ػػاة لػ ػػدل المعػ ػػاقيف جسػ ػػميا كالمسػ ػػنيف كطػ ػػبلب
الجامع ػػة ،مجمـــة اإلرشـــاد النفســـي ،جامع ػػة ع ػػيف ش ػػمس ،الق ػػاىرة ،ع  ، 13ص – 125
.173
 سعد الفيشاكم ( :)1996معجم عمم النفس المعاصر ،ط ،1القاىرة :دار العالـ الجديد.
 سػػكزاف صػػدقة بسػػيكني ( :) 2011التفػػاؤؿ كالتشػػاؤـ كعبلقتيػػا باإلنجػػاز األكػػاديمي كالريػػا
ع ػػف الحي ػػاة ل ػػدل عين ػػة م ػػف الطالب ػػات الجامعي ػػات بمك ػػة المكرم ػػة ،رســـالة ماجســـتير غيـــر
منشورة  ،جامعة أـ القرم ،مكة المكرمة.
 سكسػػف شػػاكر مجيػػد ( :)2008اضــطرابات الشخصــية أنماطيــا قياســيا ،ط ،1عمػػاف :دار
صفاء لمنشر كالتكزيع.
 السػيد إبػراىيـ السػمادكني ( :)2007الػذكاء الكجػداني أسسػو ،تطبيقاتػو ،تنميتػو ،الطبعػة
األكل  ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عماف ،المممكة االردنية الياشمة.
 شػػاىر خالػػد سػػميماف ( :)2010قيػػاس جػػكدة الحيػػاة لػػدل عينػػة مػػف الطػػبلب جامعػػة تبػػكؾ
بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية كتػػثثير بعيػػي المتغيػرات عمييػػا ،مجمــة رســالة الخمــيج العربــي،
جامعة تبكؾ ،السعكدية ،ع  ،117ص 155 – 117
 شكقي يكسؼ بيناـ ( :)2002اآلليات الدفاعيػة كعبلقتيػا بقػكة األنػا ،شـؤون اجتماعيـة ،ع
 ،76سنة  ،19ص .241 – 231
 ص ػػالح إس ػػماعيؿ اليم ػػص ( :)2010قم ػػؽ لػ ػكالدة ل ػػدل األمي ػػات ف ػػي المحافظ ػػات الجنكبي ػػة
لقطاع غزة كعبلقتو بجكدة الحياة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 صبلح الديف أبك ناىية رشاد عبد العزيز مكس ) :)1988تقنيف مقياس قكة األنا في البيئة
الفمسطينية بقطاع غزة ،مجمة كمية التربية بالزقازيق ،ع  ،5السنة ، 3ص .73 – 51
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 صػبلح الػديف أبػك ناىيػة ( : )2004مقدمػة نظريػة كخطػكات منيجيػة فػي البحػكث التربكيػة
كالنفسية كاالجتماعية  ،ط ،1القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية .
 الع ػػارؼ ب ػػاهلل محم ػػد الغن ػػدكر ( :) 1999أس ػػمكب ح ػػؿ المش ػػكبلت كعبلقت ػػو بنكعي ػػة الحي ػػاة
دراسة نظرية ،المؤتمر الدولي السادس ،مركز اإلرشاد النفسي ،جودة الحيـاة توجـو قـومي
لمقرن الواحد والعشرون ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص177 -1
 جابر عبد الحميد جابر ( :)1986نظريات الشخصية ،ط ،1القاىرة :دار النيية العربية.
 عبػػد الحميػػد سػػعيد حسػػف

ارشػػد بػػف سػػيؼ المحػػرزم

محمػػكد محمػػد إبػراىيـ (:) 2007

جكدة الحياة كعبلقتيا باليغكط النفسية كاستراتيجيات مقاكمتيػا لػدل طمبػة جامعػة السػمطاف
قابكس ،مجمة العموم التربوية ،معيد الدراسات التربكية ،القاىرة ،ع  ،3ص.148 -115
 عبػد الػرحمف سػيد سػػميماف

ىشػاـ إبػراىيـ عبػد اهلل ( :)1996د ارسػػة لمكيػكع اليػبط فػػي

عبلقتػو بكػػؿ مػػف قػػكة األنػػا كالقمػؽ لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة كطالبػات جامعػػة قطػػر ،مجمــة مركــز
البحوث التربوية  ،قطر ،ع ،9السنة الخامسة ،ص .133 - 95
 عبد العزيز المطكع (  : ) 1999برنامج تحسيف الجكدة في األداء الفني لممرشد المدرسي
 ،المؤتمر الدولي السادس ،مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 عبػػد المػػنعـ أحمػػد الػػدرير ( : ) 2004دراســات معاصــرة فــي عمــم الــنفس المعرفــي  ،الجػػزء
الثاني  ،القاىرة  :دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر
 عبد المنعـ الحفني ( :)1994موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي ،ط ،4القػاىرة :مكتبػة
مدبكلي.
 عبدالرحمف سيد سميماف

إيماف فكزم ( : )1999معن الحياة كعبلقتو باالكتئاب النفسي

لدل عينة مف المسنيف العامميف كالغير العامميف ،المؤتمر الـدولي السـادس ،مركـز اإلرشـاد
النفسي ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص 1069. - 1031
 عبلء الػديف كفػافي ( :)1984الصـدق اإلكمينيكـي والتنبـؤ بنجـاح العـالج النفسـي لمقيـاس
بارون لقوة األنا ،القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.
 عبلء الديف كفافي( :)1982مقياس قوة األنا ،القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.
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 نعمات عمكاف زىير كالنكاجحة ( :)2013الذكاء الكجداني كعبلقتػو باإليجابيػة لػدل طمبػة
جامعة األقصػ بمحافظػات غػزة ،مجمـة الجامعـة اإلسـالمية لمدراسـات التربويـة والنفسـية،
مج  ،21ع  ،1ص.51 -1
 عم ػػاد عب ػػد ال ػػرحيـ الزغم ػػكؿ

عم ػػي ف ػػالح الين ػػداكم ( :)2007مـــدخل إلـــى عمـــم الـــنفس،

اإلمارات :دار الكتاب الجامعي.
 عمر عبد اهلل شمح ( :)2010أسػاليب التربيػة الحزبيػة كعبلقتيػا باالتجاىػات التعصػبية لػدل
طبلب الجامعات في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
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غير منشورة ،جامعة أـ القرم ،مكة المكرمة.
 فػاركؽ عبػػد السػبلـ ( : ) 1978التنظػػيـ المعرفػي لمشػػخص عنػد رككػػيش  ،الكتــاب الســنوي
لمتربية وعمم النفس  ،القاىرة  ،مج  ، 5ص . 345 – 327
 فاطمػػة يكسػػؼ عػػكدة ( :)2002المنػػاخ النفسػػي االجتمػػاعي كعبلقتػػو بالطمثنينػػة االنفعاليػػة
كقكة األنػا لػدل طالبػات الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الجامعػة
اإلسبلمية ،غزة.
 فرج عبد القادر طػو )  : (1993موسوعة عمم النفس والتحميـل النفسـي  ،ط ،1الككيػت:
دار سعاد الصباح.
 فكقي ػػة أحم ػػد عب ػػد الفت ػػاح محم ػػد حس ػػيف كحس ػػيف (" :)2006العكام ػػؿ األسػ ػرية كالمدرس ػػية
كالمجتمعية المنبئػة بجػكدة الحيػاة لػدىاألطفاؿ ذكم صػعكبات الػتعمـ بمحافظػة بنػي سػكيؼ "،
وقائع المؤتمر العممي الرابع لكميـة التربيـة ،دور األسـرة ومؤسسـات المجتمـع المـدني فـي
اكتشاف ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة 4 -3 ،مايك ،ص.270 – 187
 قحطػػاف أحمػػد الظػػاىر ( :)2004مفيــوم الــذات بــين النظريــة والتطبيــق ،ط 1عمػػاف :دار
كائؿ لمنشر.
 الكسػػندكر ركشػػكا ( : )1989اإلبــداع العــام والخــاص  ،ترجمػػة غسػػاف عبػػد الحػػي  ،عػػالـ
المعرفة  ،العدد( ، )144الككيت :المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف اآلداب .
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 كماؿ دسكقي (  :)5988ذخيرة عموم النفس  ،مج  ،1القاىرة  :الدار الدكلية لمتكزيع .
 كماؿ كامؿ الفميت ( :) 2012فاعمية برنامج إرشادم لتنمية ثقافة الحكار كعبلقتيا بتحسيف
جكدة الحياة لدل طبلب الجامعة بفمسطيف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعػة القػاىرة،
مصر.
 ليم عبد الستار ( : )1992تنمية التفكير السميـ لدل الشباب الجامعي لمكاجية التطرؼ،
دراسة تحميمية ،مجمة دراسات تربوية ،مج  ،7الجزء  ، 43ص 214 - 187
 مازف إبراىيـ الشرافي ( :) 2012أساليب مكاجية الخبرة الصادمة لدل معممي ككالة الغكث
بغزة كعبلقتيا بجكدة الحياة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
 مػ ػػاىر المجػ ػػدالكم ( :)2012التفػ ػػاؤؿ كالتشػ ػػاؤـ كعبلقتػ ػػو بالريػ ػػا عػ ػػف الحيػ ػػاة كاألع ػ ػراض
النفسجس ػػمية ل ػػدل م ػػكظفي األجيػ ػزة األمني ػػة ال ػػذيف تركػ ػكا مكاق ػػع عممي ػػـ بس ػػبب الخبلف ػػات
السياسية في قطاع غزة ،مجمة الجامعة اإلسـالمية لمدراسـات التربويـة والنفسـية ،مػج ،20
ع  ،2ص .236 – 207
 مايكػؿ أرجايػؿ ( :)1993سـيكولوجية السـعادة ،ترجمػة فيصػؿ عبػد القػادر يكسػؼ ،سمسػمة
عالـ المعرفة ،)175( ،الككيت :المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.
 مجػدم محمػد الدسػكقي ( :)1998د ارسػة ألبعػاد الريػا عػف الحيػاة كعبلقتيػا بعػدد مػف
المتغيػرات النفسػية لػدل عينػة مػف ال ارشػديف صػغار السػف ،دراسـات فـي الصـحة النفسـية،
مصر ،مج  ، 1ص .161 – 117
 محمد إبراىيـ عيد ( :) 2001دراسة الخصائص االيجابية لمشخصية فػي عبلقتيػا المتغيػر
النكع كالتخصص الدراسي لدل طبلب الجامعػة ،مجمـة كميـة التربيـة ،ع ،25ص – 251
.316
 محمد أبك العبل )  :(1991عمم النفس االجتماعي  ،القاىرة  :عالـ الكتب .
 محمػ ػػد السػ ػػيد القمم ػ ػ ( :)2012فعاليػ ػػة برنػ ػػامج إرشػ ػػادم عم ػ ػ بعػ ػػض سػ ػػمات الشخصػ ػػية
الدجماتية مف طبلب الجامعة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة القػاىرة معيػد الد ارسػات
التربكية.
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 محمػػد حامػػد الينػػداكم ( : )2011الػػدعـ االجتمػػاعي كعبلقتػػو بمسػػتكل الريػػا عػػف جػػكدة
الحياة لدل المعاقيف حركيا بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر،
غزة.
 محمد خير عبد المختار ( :)2004العبلقة بيف الجمكد كتقدير الذات لدل عينو
مصريو كعمانية ،دراسات نفسية ،مج  ،14ع ،3ص 459 – 423

 محمػد ارجػس الدكسػرم ( :)2012أألسػاليب الكقائيػة مػف االنحػراؼ الفكػرم لػدل طػبلب
المرحمتيف المتكسطة كالثانكية مف كجية نظر المػديريف كالمرشػديف بمحافظػة كادم الدكاسػر،
رسالة ماجستير منشورة ،جامعة أـ القرم ،مكة المكرمة.
 محمػػد رفي ػػؽ ع ػػيس ( :)1993مسػػتكل الحك ػػـ الخمق ػػي كقػػكة األن ػػا ،المجمـــة التربويـــة ،كمي ػػة
التربية ،جامعة طنطا ،مج  ،7ع  ،28ص .115 -63
 محمد عبد الرحمف ( :)1998نظريات الشخصية ،القاىرة :دار قباء.
 محمػػد ىاشػػـ أغػػا ( :)2010رؤيػػة تربكيػػة لمخػػركج مػػف أزمػػة التطػػرؼ الفكػػرم فػػي المجتمػػع
الفمسػطيني بمحافظػػات غػزة ،مجمــة جامعــة األزىــر سمســمة العمــوم االنســانية  ،مػػج  ،12ع
 ،2ص .829 – 779


عمػػي ميػػدم كػػاظـ ( : ) 2006مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة لطمبػػة

محمػػكد عبػػد الحمػػيـ منسػػي

الجامعة  ،وقائع ندوة عمم النفسي وجودة الحياة ،جامعة السػمطاف قػابكس ،سػمطنة يعمػاف،
 19 – 17ديسمبر ،ص .78 -63



عبد الخالؽ نجـ البيادلي

عمي ميػدم كػاظـ ( :)2007مسػتكل جػكدة الحيػاة لػدل طمبػة

الجامعة العمػانييف كالميبيػيف دارسػة ثقافيػة مقارنػة ،مجمـة األكاديميـة العربيـة المفتوحـة فـي
الدنمارك  ،ع، 3ص87 -67
 محمكد عبد القادر ( :)1972بعض العكامؿ األسرية كالثقافية المحدد لنمك قكة األنا عند

المراىقيف المصريف .دراسة مقارنة بيف الريؼ كالحير ،المجمة االجتماعية القومية ،مج

 ،9ع ،1ص.65 -33
 مراد كىبة ( :)1979المعجم الفمسفي ،ط.3
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 مراد كىبة ( :)1999المعجم الفمسفي ،ط.3


مرفت عبد ربو مقبؿ ( :)2010التكافػؽ النفسػي كعبلقتػو بقػكة األنػا كبعػض المتغيػرات لػذم
مرض السكرم في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 مركاف الدكيرم (: ) 1997الشخصية ،الثقافة ،والمجتمع العربي ،القدس :مطبعة النكر
 مسػ ػػعكد جب ػ ػراف ( :)1987الرائــــد معجــــم لغــــوي ،مجمػ ػػد الثػ ػػاني ،ط ،3بيػ ػػركت :دار العمػ ػػـ
لممبلييف.
 مصػطفي سػكيؼ )  : ( 1968التطـرف كأسـموب لالسـتجابة ،القػاىرة :مكتبػة األنجمػك
المصرية.
 معتز سيد عبداهلل ( :)1978االتجاىات التعصبية ،سمسمة كتب ،القاىرة :عالـ المعرفة.
 معتز سػيد عبػداهلل ( :)1997التعصـب دراسـة نفسـية اجتماعيـة ،ط، 2القػاىرة :دار غريػب
لمطباعة كالنشر.
 المعجــم العربــي األســاس  :لمنػػاطقيف بالعربيػػة كمتعممييػػا ،المنطقػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػػة
كالعمكـ تكزيع الركس.
 مجمػع المغػػة العربيػة ( :)1985المعجــم الوســيط ،الجػػزء األكؿ ،ط ،3القػاىرة :مجمػػع المغػػة
العربية.
 معنز عبد اهلل (  : )1989االتجاىات التعصبية  ،الككيت  :دار المعرفة .
 مكيػػي محمػػد القاسػػـ ( :) 2011الػػذكاء الكجػػداني كعبلقتػػو بكػػؿ مػػف السػػعادة كاألمػػؿ لػػدل
عينة مف طالبات جامعة أـ القرم  ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرم ،السعكدية.
 نادية جكدت حسف ( :)2008جكدة الحياة كتقبؿ الذات ،رسالة ماجسـتير منشـورة ،جامعػة
كرببلء ،العراؽ.
 ناصر عبد اهلل الحربي ( :)2003عبلقة الجمكد الفكرم (الدجماتيػو) بثنمػاط الػتعمـ كالتفكيػر
لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية لممدينة المنكرة  ،رسالة ماجسـتير منشـورة  ،جامعػة
أـ القرم ،مكة المكرمة.
 نبيػػػؿ مكس ػ ػ عمػ ػػي (  : )2001الدجماطيقيػػػة كعبلقتي ػػا بالمس ػػؤكلية ل ػػدل طمبػػػة الجامعػ ػػة
بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 نكربيرسيبلمي ( :)2001المعجم الموسـوعي فـي عمـم الـنفس ،ترجمػة كجيػو أسػعد ،الجػزء
األكؿ ،دمشؽ :منشكرات ك ازرة الثقافة.
 ىدل صالح الشميمرم (  :)1996قكة األنا تبعان لبعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية لدل
نػزيبلت مؤسسػة رعايػة الفتيػات بمدينػة مكػة المكرمػة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،
جامعة أـ القرم ،مكة المكرمة.
 ىشػػاـ إب ػراىيـ عبػػد اهلل ( :)2008جػػكدة الحيػػاة لػػدل عينػػة مػػف ال ارشػػديف فػػي يػػكء بعػػض
التغيػرات الديمكجرافيػػة ،دراســات تربويــة واجتماعيــة ،جامعػػة حمػكاف ،القػػاىرة ،العػػدد  ،4ص
.179 -139ض
 كليػػد عمػػي القططػػي ( :)2012فاعميػػو برنػػامج ارشػػادم لخفػػض درجػػو الجمػػكد الفكػػرم لػػدل
طمبػػو الثانكيػػة العامػػة فػػي محافظػػات غ ػزة  ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعػػة القػػاىرة
معيد الدراسات التربكية.
 يحيػ عمػر شػقكرة ( :)2012المركنػة النفسػية كعبلقتيػا بالريػا عػف الحيػاة لػدل طمبػة
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
 يكسػ ػ ػػؼ حمػ ػ ػػو صػ ػ ػػالح( :)2007األسػ ػ ػػمكب المعرفػ ػ ػػي  ،مقالػ ػ ػػة  ،مجمـــــــة كميـــــــة اآلداب ،
ع،81ص.644-616
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الممحق ()5
مقياس (ج .ف)

ـ  .إعداد  :رككيش
M. RoKeaCh

ترجمة
الدكتور :رشاد عبد العزيز موسى

الدكتور  :صالح الدين أبو ناهية

قسـ الصحة النفسية

قسـ عمـ النفس التعميمي

كمية التربية  :جامعة األزىر بغزة

كمية التربية  :جامعة األزىر بغزة
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األخكة كاألخكات مف الطمبة األعزاء
تحية كبعد...
العبارات اآلتية تتنػاكؿ مجمكعػة مػف المشػكبلت أك القيػايا االجتماعيػة الشخصػية كالمرجػك منػؾ أف

تق أر كؿ عبارة بدقة متمعف ثـ تقرر مكقفؾ منيا.

ليسػػت ىنػػاؾ اجابػػة صػػحيحة اك خاطئػػة ىنػػاؾ كجيػػات نظػػر مختمفػػة بػػيف األف ػراد تعكػػس آرائيػػـ ك
اتجاىاتيـ ك مشاعرىـ نحك ىذه القيايا المطركحة امامؾ.
كنكرد فيما المثاؿ التالي ككيفية االجابة عف ىذه العبارات :
"يجب تعديؿ القكانيف الحالية بحيث تشدد العقكبة عم الخارجيف عم التقاليد مجتمعنا كالسكارل

كالممحديف ..ال "

موافقة

اذا كاف مكقفػؾ (مكافقػة

قكية جدا)

نيػػع عبلمػػة(×) تحػػت

قوية جداً

موافقة

موافقة

ضئيمة

قوية

معارضة
ضئيمة

()x

الخانة االكل
اذا كاف مكقفػؾ (مكافقػة
قكية فقط)

نيػػع عبلمػػة(×) تحػػت

( )X

()x

الخانة الثانية
اذا كػ ػػاف مكقفؾ(مكافقػ ػػة
يئيمة)

نيع عبلمة (×) تحت

()x

الخانة الثالثة

اذا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مكقف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
معارية يئيمة

()x

نيع عبلمة (×) تحت
الخانة الرابعة
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معارضة
قوية

معارضة

قوية جداً

اذا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مكقف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
معارية قكية

()x

نيع عبلمة(×) تحت

الخانة الخامسة

اذا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مكقف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
معارية قكية جدا"

()x

نيػػع عبلمػػة(×) تحػػت
الخانة الخامسة

تثكد بثنو ليست ىناؾ اجابات صحيحة كاخرل خاطئة كانما تككف اجابتؾ صحيحة اذا كانت تعبر

بالفعؿ عف رأم الشخصي.

كفي الكقت الذم نشكركـ فيو عم تعاكنكـ البناء معنا في ىذه الدراسة العممية  ،نرجك تعبئة

البيانات بالمعمكمات المناسبة كتقبمكا خالص تحية الباحثة...
يرجي كيع إشارة في المكاف المناسب ( )
االسـ ( ............................. :اختيارم)
الجنس :ذكر 

أنث 

الجامعة :األزىر 

اإلسبلمية 

الكمية :

عممية 

دراسات اسبلمية كشريعة

التخصص........................... :
المستكل الدراسي :األكؿ 

الثاني 

الحالة االجتماعية  :آنسة  /أعزب 

الثالث  الرابع 
متزكجة  /متزكج 

مستكل دخؿ األسرة الشيرم  :أقؿ مف  1000شيكؿ
 3000 -شيكؿ

أكثر مف  3000شيكؿ
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مطمقة  /مطمؽ 

 2000 - 1000شيكؿ

2000

مقياس (ج .ؼ)
الرقـ

العبارات

.1

تختمؼ بشدة المبادئ كالقيـ في كؿ مف الكاليات المتحدة
االمريكية كاالتحاد السكفيتي

.2

اعتقد أف الديمقراطية يقكدىا الناس األذكياء

.3

أؤمف بحرية الرأم كلكف ليس لمجميع

.4

مياجمة االفراد الذيف لدييـ نفس معتقداتنا جريمة بشعة

.5

يجب عم الفرد أف يحذر مف األفكار النابعة مف مجتمعو
أكثر مف الكافدة إليو

.6

المجتمعات التي تسمح بحرية الرأم (تعدده كاختبلفو)ال تدكـ

.7

يككف لمفرد أكثر معرفة بمعتقداتو كمبادئو مف تمؾ التي ال

.8

لكي أعرؼ ما يحدث حكلي فإلنني استعيف بالمسئكليف

.9

قبؿ اصدار األحكاـ عم االحداث اسمع آراء الناس

يؤمف بيا

الميميف أك القادة
.10

أفيؿ االصدقاء ىـ الذيف يشبيكنني في المبادئ كاالفكار

.11

حايرنا كمة شقاء كتعاسة كأممنا في المستقبؿ كبير

كالمعتقدات

يحقؽ الفرد ىدفة فعميو أف يقامر ليكسب كؿ

.12

احيانان حت

.13

كثير مف الناس ال يفيمكف حقيقة المشكبلت االجتماعية

شيء أك ليخسر كؿ شيء

كالخمقية
.14

معظـ الناس ال يعرفكف فيـ تككف مصمحتيـ

.15

مف طمكحاتي الخاصة أف أصبح رجبلن عظيمان

.16

لك فكرنا في بناء حيارة اإلنسانية لكجدناىـ قمة مف

المفكريف العظماء
.17

اكره بعض االفراد بسب مبادئيـ كآرائيـ المعمنة

.18

الفرد بدكف مبدأ ال يستحؽ الحياة

.19

ىناؾ فمسفة كاحدة صحيحة (طريقة كأسمكب الحياة )

.20

يصبح لمحياة طعـ كمعن عندما يكرس الفرد كقتو لمبدأ أك
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مكافقة

مكافقة

مكافقة

معارية معارية معارية

قكية جدان

قكية

يئيمة

قكية جدان

يئيمة

قكية

الرقـ

العبارات
فكرة

.21

الميادنة أك الحؿ األكسط مع الذيف يخالفكنا في الرأم يعد
خيانة لمبادئنا

.22

في مكيكع العقيدة أك الديف نحف ال نقبؿ كال نيادف الذيف
يختمفكف معنا

.23

عندما ييتـ الفرد بسعادتو الخاصة فقط يصبح أنانيان

.25

الفرد الذل يفكر في سعادتو أكالن الخاصة ال يستحؽ

.26

معظـ األفكار التي ستنشر ال تستحؽ مجرد الكرؽ الذل

.24

دمي يغم عندما أرل فردان يرفض االعتراؼ بخطئو

االحتقار

ستطبع عميو
.27

االنساف بمفرده مخمكؽ عاجز يعيؼ

.28

العالـ الذل نعيش فيو مكحش مخيؼ

.29

ىناؾ نكعاف مف الناس نكع مع الحؽ كنكع يد الحؽ

.30

معظـ الناس ال يمعنكف أك يدينكف اآلخريف

.31

أكد أجد شخصا يساعدني في حؿ مشكبلتي

.32

مف الطبيعي أف يشعر الفرد بالخكؼ مف المستقبؿ

.33

االعماؿ المطمكبة كبيرة جدان كلكف الكقت المتاح ليا قميؿ

.34

عندما أنفعؿ في المناقشة مف الصعب عم أف أتكقؼ

.35

اكرر ما اقكلو في المناقشة عدة مرات اطمئف باف غيرل

جدان

يفيمني
.36

ال استمع ال ما يقكلو االخركف في المناقشات الجماعية

.37
.38

أف يمكت الفرد بطبلن أفيؿ مف أف يعيش جبانان
مف يركريات الحياة قياـ الفرد بعمؿ ىاـ

.39

لك أعطيت لي الفرصة لقمت بعمؿ شيء مفيد لمعالـ
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مكافقة

مكافقة

مكافقة

معارية معارية معارية

قكية جدان

قكية

يئيمة

قكية جدان

يئيمة

قكية

الممحق ()4
مقياس (ق.أ)
تعميمات:

ىذه بعض العبارات التي تتعمؽ ببعض النكاحي الشخصية  ،اق أر كؿ عبارة كقرر إذا كانت تنطبؽ

عميؾ تمامان أك عم كجو التقريب .
فيع عبلمة (  ) في خانة (نعـ) أماـ العبارة  ،كاذا كانت ال تنطبؽ عميؾ تمامان أك عم كجو
التقريب فيع عبلمة (  ) في خانة (ال) أماـ العبارة
 ليس ىناؾ إجابة خاطئة ك إجابة صحيحة كانما تمثؿ فكرتؾ عف نفسؾ . فيبلن نرجك اإلجابة عف كؿ العبارات كال تترؾ منيا شيئان. -فيبلن ال تيع أكثر مف إشارة كاحدة فقط.
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نعـ

العبارة
.1

شييتي لمطعاـ جيدة

.2

اصاب باإلسياؿ مرة في الشير أك أكثر

.3
.4

تنتابني أحيانان نكبات مف اليحؾ كالبكاء ال استطيع مقكمتيا

أجد صعكبة في أف أركز ذىني في عمؿ أك مينة

.5

مررت بخبرات في منتي العجب كالغرابة

.6

تنتابني الحكة في معظـ الكقت

.7
.8

قميبلن ما ينتابني القمؽ عم صحتي
نكمي ميطرب كقمؽ

.9

عندما أككف مع الناس ييايقني أف اسمع أشياء غريبة

 .10صحتي الجسمية كصحة معظـ أصدقائي في الجكدة
 .11أعتقد أف كؿ شيء يحدث كفقان لما ذكره االنبياء كالرسؿ

 .12كثي ار ما أشعر في بعض أجزاء جسمي بما يشبو االحتراؽ أك القشعريرة اك
التنميؿ أك التخدير

 .13مف السيؿ أف اىزـ في المناقشة
 .14اعمؿ اشياء كثيرة اندـ عمييا فيما بعد
 .15أتردد عم اماكف العبادة كؿ اسبكع تقريبان

 .16قابمت مشكبلت لما استطع أف اقرر شيئا بشثنيا لكثرة ما كاف ليا مف حمكؿ
 .17بعض الناس يصؿ حبيـ لمسيطرة إل درجة اشعر معيا برغبة في مخالفتيـ
حت كلك كانكا عم حؽ

 .18احب جمع الزىكر كتربية النباتات المنزلية
 .19احب أف اقكـ بطيي الطعاـ
 .20كانت صحتي في خبلؿ السنكات القميمة المايية جيدة عم كجو العمكـ
 .21لـ يحدث لي قط أف اغمي عمي
 .22اشعر برغبة في القياـ بعمؿ مثير حيف ينتابني السثـ كالممؿ
 .23لـ يحدث أف فقدت يدام اتزانيما أك ميارتيما
 .24اشعر في معظـ االكقات بيعؼ عاـ
 .25لـ يحدث أف كجدت صعكبة في حفظ تكازني في المشي
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ال

نعـ

العبارة
 .26احب أف اغازؿ الجنس االخر
 .27اعتقد أف ذنكبي ال يمكف أف تغتفر
 .28غالبان ما اجد نفسي قمقان عم امر مف االمكر
 .29احب العمكـ

 .30احب التحدث في االمكر الجنسية
 .31اغيب بسيكلو كلكف سرعاف ما اعكد إل حالتي الطبيعية
 .32كثي انر ما استغرؽ في التفكير

 .33احمـ عادة بثشياء أفيؿ أف احتفظ بيا لنفسي
 .34يسيء االخركف عادة فيـ طريقتي في التصرؼ
 .35تصيبني نكبات يتكقؼ فييا نشاطي كال أشعر فييا بما يدكر حكلي
 .36استطيع أف أبق صمتي بثكلئؾ الذيف تصمدر منيـ أفعاؿ اعتبرىا خطث
 .37لك كنت فنانان لكددت أف ارسـ الزىكر

 .38عندما اغادر المنزؿ ال ينتابني الييؽ أك الشؾ في أف اككف قد تركت النكافذ
مفتكحة أك الباب غير مغمؽ
 .39يصبح سمعي احيانان مرىفا لدرجة تيايقني

 .40غالبا ما اعبر الطريؽ ال تحاشي مقابمة شخص ما
 .41عندم افكار غريبة غير عادية
 .42اجد متعة احيانان في إيذاء االشخاص الذيف احبيـ

 .43تستكلي عم احيانان فكرة تافية كتيؿ تيايقني عدة اياـ
 .44اخاؼ مف النار

 .45ال أحب رؤية النساء كىف يدخف
 .46عندما يقكؿ شخص كبلمان تافيان أك خطث عف شيء أعرفو احاكؿ أف اصححو
 .47اشعر بثنني ال استطيع أف اخبر أم شخص عف كؿ ما في نفسي

 .48غالبا ما بدت لي خططي مممكءة بالصعاب لدرجة اني ايطررت إل التخمي
عنيا

 .49انو لما يسرني حقان أف اتغمب عم نصاب في نفس الشي الذم تخصص فيو
 .50مرت بي حاالت دينية غريبة
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ال

نعـ

العبارة
 .51كاحد أك اكثر مف افراد اسرتي عصبي جدان
 .52يجذبني افراد الجنس االخر

 .53كاف كلي امرم ( أم ابي أك زكج امي  .....ال ) شديدنا في معاممتو لي أثناء
طفكلتي

 .54اعتقد بقياـ االنبياء كالرسؿ بالمعجزات
 .55اصمي كثي انر

 .56أشعر بالعطؼ نحك اكلئؾ الذيف يغمب عمييـ االستغراؽ في احزانيـ كمتاعبيـ
 .57أخاؼ أف أجد نفسي في مكاف صغير مغمؽ
 .58القذارة تخيفني أك تثير اشمئزازم
 .59في اعتقاد أف مصطف كامؿ كاف اعظـ مف عرابي
 .60تتكفر في منزلنا اليركريات المعتادة (مثؿ الطعاـ الكافي كالممبس ......
ال )
 .61تيطرب أعصابي عند رؤية حيكانات معينة
 .62يبدك أف جمدم حساس جدان لممس
 .63أشعر بالتعب في معظـ الكقت

 .64ال أشيد االستعرايات الجنسية ابدان ما داـ في استطاعتي أف أتجنب ذلؾ
 .65لك كنت فنانان ال حببت أف أرسـ األطفاؿ
 .66أشعر أحيانان بثني عم كشؾ االنييار
 .67غالبان ما أنزعج في منتصؼ الميؿ
 .68أحب رككب الخيؿ
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الممحق ()4
مقياس جودة الحياة في صورته األولية

أ
الفقرات

الرقم

أبداً

.1

أعتقد بأن صحتي جيد

.2

أخلد إل النوم بسهولة

.3

أزور الطبيب إذا شعرت بالتعب

.4

أقوم بإجراء فحوصات طبية بصور منتظمة

.5

اهتم بأن يكون مظهري أنيق وجميل
وضعي الجسدي والصحي يساعدني علي التنقل من مكان
إل اخر
اتناول الدواء عندما أكون مريضا

.8

أشعر بالرضا عن مظهر الخارجي

.9
.10

أشعر بنزالت البرد بشكل متكرر
أشعر باالنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي
اتناوله
أشعر ببعض االالم في جسدي

.12

اهتم بالنشرات الصحية

.13

أمارس التمارين الرياضية
لدى طاقة كافية لتنفيذ االنشطة اليومية ( الوظائف الحياتية
اليومية )
أتناول تالث وجبات من الطعام بشكل يومي

.16

أشؼش ثأٍّ ٜشربذ ّفسٞب

.17

أشؼش ثأّْٗ ٜاثق ٍِ ّفسٜ

.18

رجق ٜأػظبثٕ ٜبدئخ ٗقذ االصٍبد

.19

ػْذٕ ٛذ

ف ٜحٞبر ٜأسؼ ٚىزحقٞقٔ

.20

أنا سعيد بنفسي كماهي

.6
.7

.11

.14
.15

222

ب

ج

قميل

إلى

جداً

حداً ما

د
كثي ارً

ي
كثي ارً
جداً

أ
الفقرات

الرقم

أبداً

.21

أػش

.22

ػْذٍب ٝثٞشٍّ٘ ٜقف ٍب أرؼبٍو ٍؼٔ ثٖذٗء

.23

أشؼش ثبُ حٞبر ٜاىٍٞ٘ٞخ أٍْ

.24

اسزَزغ ثْشبطبر ٜف ٜحٞبر ٜاىٍٞ٘ٞخ

.25

اعرف كيف أضع أهدافا لما أريد في الحيا

.26

أٍضذ ٗأرسيٍ ٚغ اٟرشِٝ

.27

أشؼش ثأُ حٞبرٍ ٜششقخ ٗ ٍيٞئخ ثبىخٞش ٗاألٍو

.28

اثحث ػِ ٍ٘اطِ اىدَبه ف ٜحٞبرٜ

.29

أبقي هادئا عندما تكون هناك مشكلة ومجادلة

.30

افنش قجو فؼو أ ٛشٜء

.31

أحبفظ ػي ٚػالقبد طٞجخ ٍغ اٟرشِٝ

.32

اػَو ثشنو خٞذ ٍغ اٟرش ِٝف ٜاألّشيخ اىدَبػٞخ

.33

أسبٌٕ فٍ ٜسبػذح اىَحزبخِٞ

.34
.35

مٞف أغٞش افنبس ٛاىسيجٞخ

أّبه اىزقذٝش ٗاالحزشاً ٍِ اىَدزَغ
أمُ٘ ٍشربذ ػْذٍب أمُ٘ فٗ ٜسظ ٍدَ٘ػخ مجٞشح ٍِ
اىْبط

.36

أرقجو خساء ٗٗخٖبد ّظش اٟرشِٝ

.37

أشبسك ف ٜاىَْبسجبد االخزَبػٞخ

.38

أشؼش ثبىشض ٚػِ ػالقز ٜاىشخظٞخ

.39

اٍزيل ٍٖبساد اىز٘اطو االخزَبػٜ

.40

أطذقبئٝ ٜإثشُٗ ف ٜسي٘مٞبرٜ

.41

أسزيٞغ رن٘ ِٝأطذقبء ثسٖ٘ىخ

.42
.43
.44

أرَزغ ثشٖشح ٗشؼجٞخ مجٞشح ث ِٞاألطذقبء
أشؼش ثبىشض ٚػِ اىَسبّذح االخزَبػٞخ اىزٝ ٜقذٍٖب
أطذقبئٜ
أشؼش ثبى٘حذح ث ِٞأطذقبئٜ
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.45

والدي راضيان عن تصرفاتي
أشعر بأن
َ

.47

أبي وأمي يثقون بي
اتناول الطعام مع أفراد أسرتي عل نفس المائد

.46
.48

أشؼش ثأٍّ ٜحج٘ة ٍِ أفشاد أسشرٜ

.49

عالقتي مع بعضي أفراد أسرتي سيئة

.50

أسرتي تثق بي في تحمل المسؤولية

.51

أناقش القضايا الشخصية مع أسرتي

.52

احصل عل دعم عاطفي من أسرتي

.53

أشؼش ثبىفخش الّزَبئ ٜألسشرٜ

.54

أسشر ٜرحظ ٚثبىزقذٝش ٗاالحزشاً االخزَبػ ٍِ ٜاٟرشِٝ

.55

أشؼش ثأٍّْ ٜحج٘ة ٍِ أفشاد أسشرٜ

.56

أشؼش ثأُ أسشر ٜىٖب ٍسزقجو

.57

قشاساد أسشر ٜرنُ٘ خَبػٞخ

.58

أشؼش ثبىسؼبدح ث٘خ٘د مبفخ أسشرٜ

.59

ّحزشً خساء ثؼضْب دارو األسشح

.60

أقً٘ ثاّدبص األػَبه اىَيي٘ثخ ٍْ ٜف ٜاى٘قذ اىَحذد

.61

إزٌ ثز٘فٞش ٗقذ ىيَشبسمخ ف ٜاىْشبطبد االخزَبػٞخ

.62

ىذٗ ٙقذ ىالىزقبء ثبألشخبص اىز ِٝأحجٌٖ ( اسربذ ٍؼٌٖ)

.63

أخذ اى٘قذ اىنبف ٜىيشاحخ ٗاالسزشربء

.64

أسزيٞغ اىَشبسمخ ف ٜاىشحالد ٗاىحفالد

.65

ىذ ٙاى٘قذ اىنبف ٜالسززمبس ٍحبضشارٜ

.66

أّظٌ ٗقذ ث ِٞاىذساسخ ٗألػَبه األرشٙ

.67

أسزفٞذ ٍِ أٗقبد اىفشاؽ ف ٜحو ٗاخجبرٜ

.68

أشؼش ثبىشضب ػِ أسي٘ث ٜف ٜقضبء ٗقذ اىفشاؽ

.69

أضغ ىْفس ٜثشّبٍح ػَو  ٍٜ٘ٝىزْظ ٌٞاى٘قذ
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.70

أشؼش ثبالسزشربء ٗاىشاحخ فٗ ٜقذ اىفشاؽ

.71

رْظ ٌٞاى٘قذ ٍِ أسجبة اىْدبذ

.72

اسزغو ٗقذ اىفشاؽ ىيقٞبً ثبألّشيخ اىَحججخ ىٗ ٜاىَسيٞخ

.73

أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد

.74

اسزغالى ٜىي٘قذ ٝشؼشّ ٜثشاحخ اىجبه

.75

أّب ساض ٜػِ رخظظ ٜاىذساسٜ

.76

أساخغ ٍحبضشار ٜثشنو ٍْزظٌ

.77

أشؼش ثبىحٝ٘ٞخ ٗاىْشبط اىَزدذد ف ٜدساسز ٜاىدبٍؼٞخ

.78

أٗاخٔ طؼ٘ثخ ف ٜرسذٝذ اىشسً٘ اىذساسٞخ

.79

أّب ساع ػِ رٞبثٍٗ ٜالثس ٜاىز ٜثٖب ئى ٚاىدبٍؼخ أرٕت

.80

أشؼش ثأّ ٚأحظو ػي ٚرؼيٍ ٌٞزَٞض

.81

األّشيخ اىيالثٞخ ثبىدبٍؼخ ٍضٞؼخ ىي٘قذ

.82

أشؼش ثأُ اىذساسخ اىدبٍؼٞخ ٍفٞذح ىيغبٝخ

.83

أشؼش ثبىسؼبدح ػْذ ٍب أر٘اخذ ثبىدبٍؼخ

.84

اىَ٘اد اىذساسٞخ ٍْبسجخ ىقذسارٜ

.85

ٝشحت أسبرزر ٜثزسبؤالر ٜىٌٖ

.86

أفزخش ثبىزخظض اىز ٛأدسسٔ ف ٜاىدبٍؼخ

.87

ٝز٘فش ىٍ ٜظشٗ

.88

أشؼش ثبىسؼبدح ػَْب أمُ٘ ٍغ صٍالئ ٜثبىدبٍؼخ

خٞت ٍْبست أثْبء ر٘اخذ ٛف ٜاىدبٍؼخ
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الممحق ()3
مقياس (ج .ح)
التعميمات:
نرجك التكرـ بقراءة فقرات المقياس المرفقة بكؿ دقة كعناية ،كاإلجابة عف كؿ فقرة بما يعبر عف
شعكرؾ الحقيقي ،كما تقكمكف بو بالفعؿ ،كذلؾ بكيع إشارة ) )أماـ درجة شعكرؾ بالفقرة  ،حيث
ال تكجد إجابة صحيحة كاجابة خاطئة عم أسئمة المقياس.
نرجك اإلجابة عف كؿ الفقرات كال تترؾ منيا شيئان كنكرد لكـ كيفية اإلجابة كما ىك مكيح في
المثاؿ التالي :
الر
قم

-1

أ
الفقرات

قميالً

أسرتي تثؽ بي في تحمؿ المسؤكلية

إذا كانت تمثؿ ىذه العبارة بالنسبة لؾ "قميبلن

قميل

إلى حداً

جداً

ما

"نيع إشارة ( )تحت الخانة

إذا كانت تمثؿ ىذه العبارة بالنسبة لؾ "قميبلن جدان

كثي ارً

( أ)

"نيع إشارة ( )تحت الخانة (ب)

إذا كانت تمثؿ ىذه العبارة بالنسبة لؾ "إل حدان ما
إذا كانت تمثؿ ىذه العبارة بالنسبة لؾ "كثي انر

ب

ج

د

"نيع إشارة ( )تحت الخانة (ج)

"نيع إشارة ( )تحت الخانة (د)

إذا كانت تمثؿ ىذه العبارة بالنسبة لؾ "كثي انر جدان"
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نيع إشارة ( )تحت الخانة (م)

ي
كثي ارً
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الفقرة

الرقم
.89

أشعر بثف صحتي جيدة

.90

أشعر باالرتياح النفسي

قميالً

 .91أحافظ عم عبلقاتي الطيبة مع اآلخريف
الدم رايياف عف تصرفاتي
 .92أشعر بثف ك ى
 .93أقكـ بإلنجاز األعماؿ المطمكبة مني في الكقت المناسب
.94

أنا رايي عف تخصصي الدراسي

 .95أخمد إل النكـ بسيكلة
.96

أشعر بيدكء أعصابي كقت األزمات

.97

أعمؿ بشكؿ جيد مع اآلخريف في األنشطة الجماعية

.98

أشعر بثني عيك ىاـ في أسرتي

.99

اىتـ بتكفير كقت لممشاركة في األنشطة االجتماعية

 .100أراجع محايراتي بشكؿ منتظـ
 .101أزكر الطبيب إذا شعرت بالتعب
 .102عندم ىدؼ في حياتي أسع لتحقيقو
 .103أناؿ التقدير كاالحتراـ مف اآلخريف
 .104أتناكؿ الطعاـ مع أفراد أسرتي عم نفس المائدة
 .105لدل كقت لبللتقاء باألشخاص الذيف أحبيـ ( ارتاح معيـ)
 .106أشعر بالحيكية كالنشاط المتجدد في دراستي الجامعية
 .107أقكـ بإلجراء فحكصات طبية بصكرة منتظمة
 .108أعرؼ كيؼ أغير أفكارم السمبية إل إيجابية
 .109أشعر باالرتياح عندما أككف مع مجمكعة كبيرة مف اآلخريف
 .110عبلقتي سيئة مع بعيي أفراد أسرتي
 .111أجد الكقت الكافي لمراحة كاالسترخاء
 .112أكاجو صعكبة في تسديد الرسكـ الدراسية
 .113اىتـ بمظيرم الخارجي بثناقتو كجمالو
 .114أشعر بثف حياتي اليكمية أمنة
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الرقم

الفقرة

قميالً

 .115أتقبؿ آراء ككجيات نظر اآلخريف
 .116أسرتي تثؽ بي في تحمؿ المسؤكلية
 .117أستطيع المشاركة في الرحبلت كالحفبلت المجتمعية
 .118أنا راض عف شكمي كمبلبسي عند الذىاب إل الجامعة
 .119اتناول الدواء عندما أكون مريضا
 .120استمتع بنشاطاتي في حياتي اليكمية
 .121أشارؾ في المناسبات االجتماعية
 .122أستطيع مناقشة القيايا الشخصية مع أسرتي
 .123لدل الكقت الكافي الستذكار محايراتي
 .124أشعر بثن أحصؿ عم تعميـ متميز
 .125أشعر بالريا عف مظيرم الخارجي
 .126أيع أىدافان كايحة لما أريد في الحياة
 .127أشعر بالري عف عبلقتي الشخصية
 .128أحصؿ عم دعـ عاطفي مف أسرتي
 .129أنظـ كقتي بيف الدراسة كألعماؿ األخرل
 .130األنشطة الطبلبية بالجامعة مييعة لمكقت
 .131أشعر باالنزعاج نتيجة التثثيرات الجانبية لمدكاء الذم أتناكلو
 .132أمزح كأتسم مع اآلخريف
 .133أشعر بتثثير أصدقائي عم
 .134أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي
 .135أيع لنفسي برنامج عمؿ يكمي لتنظيـ الكقت
 .136أشعر بثف الدراسة الجامعية مفيدة لمغاية
 .137أشعر ببعض اآلالـ في جسدم
 .138أشعر بثف حياتي مشرقة ك مميئة بالخير كاألمؿ
 .139أستطيع تككيف أصدقاء بسيكلة
 .140تحظ أسرتي بالتقدير كاالحتراـ االجتماعي مف اآلخريف
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كثيراً

كثيراً
جداً

الفقرة

الرقم

قميالً

 .141أستفيد مف أكقات الفراغ في حؿ كاجباتي

قميل

إلى

جداً

حداً ما

 .142أشعر بالسعادة عند ما أتكاجد بالجامعة
 .143اىتـ بالنشرات الصحية
 .144أشعر بمكاطف الجماؿ في حياتي
 .145أتمتع بشيرة كشعبية كبيرة بيف األصدقاء
 .146أشعر بثنني محبكب مف أفراد أسرتي
 .147تنظيـ الكقت مف أسباب النجاح
 .148المكاد الدراسية مناسبة لقدراتي
 .149أمارس التماريف الريايية
 .150أكف ىادئان عندما تككف ىناؾ مشكمة كمجادلة مع اآلخريف

 .151أشعر بالري عف المساندة االجتماعية التي يقدميا أصدقائي
 .152تككف ق اررات أسرتي جماعية
 .153استغؿ كقت الفراغ لمقياـ باألنشطة المحببة كالمسمية لي
 .154يتكفر لي مصركؼ جيب مناسب أثناء تكاجدم في الجامعة
 .155لدل طاقة كافية لتنفيذ األنشطة اليكمية ( الكظائؼ الحياتية اليكمية)
 .156افكر مميان قبؿ فعؿ أم شيء
 .157أشعر بالكحدة بيف أصدقائي

 .158نحترـ آراء بعينا داخؿ األسرة
 .159أشعر بالريا عف أسمكبي في قياء كقت الفراغ
 .160يرحب أساتذتي بتساؤالتي ليـ
انتي المقياس  ......نرجك التثكد مف اإلجابة عف جميع األسئمة .....
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
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ممحق ()1
أسماء األستاذة المحكمين لمقياس جودة الحياة
م

جية العمل

االسم

-1

د .صبلح أبك ناىية

جامعة األزىر

-2

د .محمد عمياف

جامعة األزىر

-3

د .محمد عسمية

جامعة األقص

-4

د  .أنكر البنا

جامعة األقص

-5

د .جميؿ الطيراكم

-6

د .أحمد عبد المعطي سعد

الجامعة اإلسبلمية
جامعة القدس المفتكحة
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ممحق رقم ()6

الطالب المسجمين في جامعة األزىر و الجامعة اإلسالمية لمعام 4153-4154
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ممحق رقم ()7

تسييل ميمة باحثة
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