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أ

حديث شريف
حدَّثنا حممٌد ته غَيالن ،حدَّثنا أتٌ أسامة ،عه األعمش ،عه أتي صاحل ،عه أتي ىزيزة ،قال 0قال رسوٌل ا صو ا ا
ع يو ًس م( 0مه س ك طزيقاً ي تمس فيو ع ماً سيل ا لو طزيقاً إىل اجلنة).
أخزجو الرتمذي يف سننو يف كتاب الع م ،تاب  1فضل ط ة الع م ،ج/1ص 154رقم احلديث  1212أتٌ
ىزيزة ،جزء احلديث ت فظو ،ط4141/4ه4111 -م /دار احلديث القاىزة.

ب

اإلدهدا
إلىىمنىهامتىبهماىنفديىوأنفاديىوالديىالغالوونى
إلىىدنديىوفخريىإخوتيىوأخواتيى
إلىىدكنيىواطمئنانىنفديىزوجتيىالغالوةى
إلىىأبنائيىقرةىعونيى(رواء،ىمصطفى،ىحدون،ىراما،ىصبا)ى
أهديىلكمىجموعاًىثمرةىجهديى

ج

شكر وتقدير
كف أ َّ ً
ىخ ىر ىج يك ٍـ ًم ٍف يبطي ً
يقكؿ تعالى ﴿ :ىكالمَّوي أ ٍ
ص ىار ىك ٍاألى ٍفئً ىدةى
يميىات يك ٍـ ىال تى ٍعمى يم ى
َّم ىع ىك ٍاأل ٍىب ى
كف ىش ٍينئا ىك ىج ىع ىؿ لى يك يـ الس ٍ
َّ
كف ﴾ }سكرة النحؿ{87 :
لى ىعم يك ٍـ تى ٍش يك ير ى
فمؾ الشكر يا ربي كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سػمطانؾ كأصػمي كأسػمـ عمػى المبعػكث
رحمػػة لمعػػالميف سػػيدنا كحبيبنػػا محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ عميػػو أف ػػؿ الصػػبلة كأتػػـ التسػػميـ القائػػؿ ( ىمػ ٍػف لىػ ٍػـ
يؿ لى ٍـ ىي ٍش يك ٍر اٍل ىكثً ىير ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍش يك ٍر َّ
ث بًنً ٍع ىم ًة المَّ ًو يشػ ٍكهر ىكتىٍريكيىػا
ىي ٍش يك ٍر اٍل ىقمً ى
اس لى ٍـ ىي ٍش يك ٍر المَّوى كالتَّ ىح ُّد ي
الن ى
الن ٍع ىمػ ً
اب( ركاه اإلمػػاـ أحمػػد ىعػ ًػف ُّ
ػاف ٍبػ ًػف ىب ًشػػير.و (مكقػػع مكسػػكعة
اعػةي ىر ٍح ىمػةه ىكاٍلفي ٍرقىػةي ىعػ ىذ ه
يك ٍفػ هػر ىكاٍل ىج ىم ى
النابمسي لمعمكـ اإلسبلمية)

أتقدـ بالشكر كالعرفاف بعد ا﵀ عز كجؿ إلى بيت العمػـ الػداف كمنػارًة العمػـ كالعممػا جامعػة

األزىر كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أستاذم الكريميف في قسـ عمـ النفس الدكتكر /أسػامة سػعيد

حمدكنة كالدكتكر /باسـ عمى أبك ككيؾ المذيف تف بل بقىبكؿ اإلشراؼ عمى ىػذه الرسػالة كلمػا قػدماه
ً
و
و
افر االحترًاـ كالتقدير.
مف
و
نصح كتكجيو كمتابعة فجزاىما ا﵀ عني خير الج از كليما مني ك ى
كما أتقدـ بجز ً
يؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتكر /محمد محمد عميػاف كاألسػتاذ الػدكتكر /سػنا
إبراىيـ أبك دقة لقىبكليما مناقشة الرسػالة ككػذلؾ األسػاتذة الٌػذيف تف ػمكا بطيػب نفػس كرحاب ًػة ص و
ػدر

تحكيـ أدك ً
ً
ات الدراسة.
لقىبكليـ
كما يطيب لي أف أتكجو بالشكر ك ً
العرفاف إلػى أخػي الػدكتكر /محمػد العجػكرم الػذم أعػانني
عمػػى ك ػػع الخطػكات األكلػػى فػػي الد ارسػػة كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر إلػػى الػػدكتكر /محمػػد عسػػمية كالػػذم لػػـ

ػي بعممػػو كال بكقتػػو كممػػا احتج ػت إليػػو كذلػػؾ كػػاف ط ػكاؿ عممػػي فػػي ىػػذه الد ارسػػة كالشػػكر
يبخػ ٍػؿ عمػ َّ
مكصك هؿ إلى األستاذ /عماد الكحمكت عمى تكجيياتو الثمينػة كمػا ال أنسػى أف أشػكر األسػتاذ /محمػد
الينػػداكم عمػػى مػػا قدمػػو مػػف م ػك واد عمميػ وػة أثٍ ػ ىرت ىػػذه الد ارسػػة كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر إلػػى األسػػتاذ /حػػاتـ
المبحػػكح عمػػى مجيػػكده ال ارئػػع فػػي تػػدقيؽ الد ارسػػة ليغكيػان كأشػػكر كػػذلؾ مػػد ار كمعممػػي مػػدارس الككالػػة
كمدارس الحككمة في محافظة شماؿ غزة عمى تعاكنيـ في تسييؿ ميمتي البحثية.

كمػػا ال أنسػػى فػػي ىػػذا المقػػاـ أف أشػػكر كالػػدم الك ػريميف المػػذيف لطالمػػا دعيػػا لػػي بالنجػػاح

كالتكفيػػؽ كقػػد كانػػا لػػي السػػند كالعػػكف طيمػػة مش ػكار حيػػاتي العمميػػة كالعمميػػة كمػػا سػػاندتني كػػذلؾ

زكجتػػي فقػػد تحممػػت معػػي أعبػػا ى كثي ػروة أثنػػا إعػػداد ىػػذه الد ارسػػة ككػػذلؾ أكجػػو شػػكرم إلػػى إخػػكتي
ػجيع كاىتمػاـ حتػى أتمكػف مػف إنجػاز ىػذه الد ارسػة كمػا كأشػكر
كأخكاتي عمى ما قدمكه مػف دع وػـ كتش و
د

ػى بانشػػغالي عػنيـ كعمػى مػػا سػببتو مػف مشػقة اكازعػػاج ليػـ كأرجػك أف يسػػامحكنني
أبنػائي لصػبرىـ عم َّ
في ذلؾ.
عمى في إتماـ ىذه الدراسة أك قػدـ لػي ينصػحان أك مػد لػي
كأخي انر أشكر كؿ مف كاف لو ف ؿ ٌ
يد العكف كالمساعدة عمى إخراج ىذا البحث إلى حيز النكر.
فممجميع أدعك ا﵀ أف يجزييـ عني خير الج از
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معامبلت االرتباط بيف الذكا االجتماعي كجكدة الحياة لدل أفراد العينة.
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسػطي درجػات المعممػيف كالمعممػات فػي الػذكا
االجتماعي.

نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف أحػػادم االتجػػاه لمعرفػػة الفػػركؽ فػػي الػػذكا االجتمػػاعي

تبعان لمعمر.

اختبار (ت) لمفركؽ في الذكا االجتماعي تبعان لمحالػة االجتماعيػة (متػزكج
– غير متزكج) لدل أفراد العينة.

نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف أحػػادم االتجػػاه لمعرفػػة الفػػركؽ فػػي الػػذكا االجتمػػاعي
تبعان لممستكل االقتصادم لدل أفراد العينة.

اختبػػار (ت) لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات المعممػػيف كالمعممػػات فػػي جػػكدة
الحياة.
نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف أحػػادم االتجػػاه لمعرفػػة الفػػركؽ فػػي جػػكدة الحيػػاة تبع ػان

لمعمر.

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة لػدرجات أفػراد العينػة عمػى بعػد
جكدة الصحة العامة تبعان لمعمر.

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بػيف متكسػطات أفػراد العينػة

عمى جكدة الصحة العامة ذات الداللة تبعان لمعمر.

11
11
12
17
400
401
405
402
402

11

اختبػػار (ت) لمفػػركؽ فػػي جػػكدة الحيػػاة تبع ػان لمحالػػة االجتماعيػػة (متػػزكج –

408

15

نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف أحػػادم االتجػػاه لمعرفػػة الفػػركؽ فػػي جػػكدة الحيػػاة تبع ػان

440

12
18
17
11

غير متزكج) لدل أفراد العينة.

لممستكل االقتصادم لدل أفراد العينة.
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مقي ػػاس (ت) لمفػ ػػرؽ بػػػيف متكسػ ػػطي درج ػػات منخف ػػػي كمرتفعػػػي مس ػػتكل
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االجتماعي عمى جكدة الحياة لدل أفراد العينة.
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م خص تدرع حات غ تعرحي

عنكاف الدراسة :تذكاء الج ماع وعاق ه حجود تثيا تدي تمع مين و تمع ما حمثافظ شمال

غز .

ةةدف

تدرع ة لمتعػػرؼ إلػػى مسػػتكل الػػذكا االجتمػػاعي ككػػذلؾ مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لػػدل

المعممػػيف كالمعمم ػػات كالتع ػػرؼ إل ػػى العبلق ػػة ب ػػيف ال ػػذكا االجتم ػػاعي كج ػػكدة الحي ػػاة ل ػػدل المعمم ػػيف
كالمعممػػات كمػػا ىػػدفت إلػػى معرفػػة الفػػركؽ ف ػػي الػػذكا االجتمػػاعي ككػػذلؾ فػػي جػػكدة الحيػػاة كفقػ ػان

لممتغي ػرات التصػػنيفية (الجػػنس العمػػر الحالػػة االجتماعيػػة كالمسػػتكل االقتصػػادم) كالتعػػرؼ إلػػى
الفػػركؽ فػػي جػػكدة الحيػػاة كالتػػي تعػػزل لمسػػتكل الػػذكا االجتمػػاعي (مػػنخفض مرتفػػع) كػػذلؾ معرفػػة
مدل تيثير التفاعؿ بيف الجنس كالذكا االجتماعي عمى جكدة الحياة لدل أفراد العينة.
وقد جوثلث هشكلة الدراسة وجساؤالجها في السؤال الرئئس

الحرالي :مػا طبيعػة العبلقػة بػيف

الذكا االجتماعي كجكدة الحياة لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة شماؿ غزة؟

كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كاختػػار عينػػة الد ارسػػة بالطريقػػة العش ػكائية

العنقكدية مف مجتمع الدراسة األصػمي كقػد تػـ اختيػار عينػة عشػكائية بنسػبة ( )%4120مػف مجتمػع

الد ارسػػة كعينػػة ميدانيػػة .كقػػد طبقػػت أدكات الد ارسػػة عمػػى ( )110معممػان مػػف الجنسػػيف اسػػتجاب مػػنيـ

( )478معممػ ػان م ػػف الجنس ػػيف بنس ػػبة اس ػػتجابة ( )%1120تقريبػ ػان م ػػنيـ ( )441م ػػف ال ػػذككر بنس ػػبة
 %41.2كمػ ػػنيـ ( )154مػ ػػف اإلنػ ػػاث بنسػ ػػبة  %25.1مػ ػػف مػ ػػدارس الحككمػ ػػة كمػ ػػدارس الككالػ ػػة
بمحافظة شماؿ غزة كقد قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات الدراسة التالية:

 -1مقيةةاس تةةذكاء الج مةةاع  )Silvera, Martinussen, Dahi, 2001( :حيػػث قػػاـ
بتعريبو كتقنينو محمد عمياف (.)1008

 -3مقياس جود تثيا ( :إعداد الباحث).
كقاـ الباحث باستخداـ مجمكعة مػف

عاتيب إلثصائي التاليػة :معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف

معػػادلتي سػػبيرماف ب ػراكف كجتمػػاف معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ المتكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعي ػػارم
كالػػكزف النسػػبي اختبػػار "ت"  T-Testتحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  ANOVAتحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي

( )1 X 1كاختبار شيفيو.
و وص

تدرع إتى مجموع من تن ائج أ مها:

 -4أف الػػذكا االجتمػػاعي لػػدل أفػراد العينػػة مػػف المعممػػيف بمحافظػػة شػػماؿ غػزة جيػػد كيقػػع عنػػد
مستكل (.)%8422

 -1أف جػكدة الحيػاة لػدل أفػراد عينػة الد ارسػة مػف المعممػيف بمحافظػة شػماؿ غػزة جيػد كيقػع عنػػد
كزف نسبي (.)%8120

ل

 -4كج ػػكد عبلق ػػة مكجب ػػة دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل ( )0204كمس ػػتكل ( )0205ب ػػيف ال ػػذكا
االجتماعي كجكدة الحياة.

 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0205في بعد تناكؿ المعمكمات االجتماعية
تبعان لمتغير الجنس ككانت الفػركؽ لصػالح المعممػيف فػي حػيف تبػيف عػدـ كجػكد فػركؽ فػي

الميارات االجتماعية كالكعي االجتماعي.

 -5عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع أبعػػاد الػػذكا االجتمػػاعي كالدرجػػة الكميػػة
تبعان لمتغير العمر الحالة االجتماعية كالمستكل االقتصادم.

 -2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0204في يبعد جػكدة الصػحة العامػة جػكدة
الحيػػاة النفسػػية كجػػكدة إدارة الكقػػت ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح المعممػػيف فػػي حػػيف تبػػيف عػػدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بعدم جكدة الحياة األسرية كجكدة البيئة.

 -7كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0205فػػي بعػػد جػػكدة الصػػحة العامػػة تبعػان
لمتغير العمر ككانت الفركؽ بيف مجمكعة العمر ( 10 -40سنة) كمجمكعػة العمػر (أكثػر
مف  10سنة) لصالح مجمكعة (أكثر مف  10سنة) كعدـ كجكد فركؽ في باقي األبعاد.

 -7كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0204في جكدة الصحة العامة تبعان لمتغير
الحالة االجتماعية ككانت الفركؽ بيف مجمكعة الحالة االجتماعية متزكج كمجمكعػة الحالػة
االجتماعية غير متزكج لصالح مجمكعة الحالة االجتماعية غير متزكج كعدـ كجكد فركؽ

في باقي األبعاد.

-1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0204في جكدة الحيػاة األسػرية تبعػان لمتغيػر
المستكل االقتصادم ككانت الفركؽ بػيف مجمكعػة المسػتكل االقتصػادم متكسػط كمجمكعػة

المس ػػتكل االقتص ػػادم مرتف ػػع لص ػػالح مجمكع ػػة المس ػػتكل االقتص ػػادم مرتف ػػع كع ػػدـ كج ػػكد

فركؽ في باقي األبعاد.

 -40تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0204بػػيف متكسػػطي درجػػات منخف ػػي
كمرتفعي الذكا االجتماعي لصالح مرتفعي الذكا االجتماعي.

 -44عػػدـ كجػػكد تػػيثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف الجػػنس (ذكػػكر إنػػاث) كالػػذكا االجتمػػاعي
(منخفض مرتفع) عمى مقياس جكدة الحياة بيبعاده كدرجتو الكمية لدل أفراد العينة.

م

: م خص تدرع حات غ النج يزي
Study Abstract
The title of this study is the social intelligence and its relationship with the
quality of life among the male and female teachers in the Governorate of
Northern Gaza.
This study aims to identify the social intelligence level and the life quality
level among the male and female teachers. The study also aims to identify
the differences in the social intelligence and also the quality of life
according to the classificatory variable (gender, age, social status,
economic level) and to identify the differences in the quality of life
attributed to the social intelligence level (low – high) as well as to identify
the impact of interaction between gender and social intelligence on the
quality of life among members of the sample.
The study problem and its questions were represented in the following
main question: Is there a relationship between the social intelligence and
the quality of life among the male and female teachers in the Northern
Gaza Governorate?
The researcher used the descriptive analytical approach. He selected the
random cluster approach from the original study population and then he
selected a random sample by the percentage of 32% from the study
population as a field sample. The study tools where applied to (420)
teachers from both sexes. (387) teachers from both sexes responded by
92% approximately. 134 from them where males by the percentage of 34.6
and 253 where females by a percentage of 65.4% from the Government and
UNRWA schools in the Governorate of Northern Gaza. The researcher
applied the following study tools:
1- The social intelligence scale: (Silvera, Martinussen, Dahi,2001) it
was Arabized by Mohammed Olyan (2007).
2- The Quality of Life Scale (prepared by the researcher).
The researcher used the following group of statistical methods:
Pearson correlation coefficient, Spearman Brown and Jtman
equations, Cronbach Alpha coefficient, arithmetic mean, standard
deviation, relative weight, T – Test, ANOVA, binary variance
analysis (2x2) and Scheff'e Test.

ن

The study concluded the following:
1- The social intelligence among the sample members from the teachers
in the Governorate of Northern Gaza is good. It is at (73.6%) level.
2- The Quality of life among the study sample members from the
teachers in the Governorate of Northern Gaza is good and it is at
relative weight (72.0%).
3- There is a positive statistically significant difference at (0.01) and
(0.05) between the social intelligence and the life quality.
4- There are statistically significant differences at(0.05) level after
dealing with the social information according to the gender variable
and the differences were in favor of the male teachers while it was
found out that there are differences in the social skills and the social
awareness.
5- There are no statistically significant differences in all dimensions of
the social intelligence and the total grade according to the variance of
age, social status and economic level.
6- There are statistically significant differences at (0.01) level in the
public health level, physiological life quality and time management
quality. The differences were in favor of male teachers, while it was
found out that there are no statistically significant differences in the
dimensions of family life quality and environment quality.
7- There are statistically significant differences at (0.05) level in the
public health quality dimension according to age variable. The
differences were between the age group(30-40) and the age group
(more than 40 years) in favor of the (more than 40 years) group.
There were no differences in the remaining dimensions.
8- There are statistically significant differences at (0.01) level in the
public health quality according to the social status group, married
and the social status group, bachelor in favor of the social status,
bachelor. There were no differences in the remaining dimensions.
9- There are statistically significant differences at (0.01) level in the
family life quality according to the economic level variable. The
differences were between the group of economic level is medium
and the group of the economic level is high in favor of the group of

س

the economic level is high. There were no differences in the
remaining dimensions.
10- There are statistically significant differences at (0.01) level between
the averages of the grades of the low and high social intelligence in
favor of the high social intelligence.
11- There are no statistically significant impact of interaction between
gender (males-females) and the social intelligence(high-low) on the
life quality scales with its dimensions and total grade among the
sample members.
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تفصل

مقدم تدرع

ول

إلطار تعام ت درع

لقد خمؽ ا﵀ اإلنساف ككىب لو العقؿ كنزىو بذلؾ عف باقي المخمكقػات كمػا ميػزه عػف غيػره

بقػػدرات كصػػفات تختمػػؼ مػػف فػػرد إلػػى آخػػر كمػػف ىػػذه القػػدرات الػػذكا االجتمػػاعي فاإلنسػػاف كػػائف
اجتماعي بطبعو يكلد فػي جماعػة كال يعػيش إال فػي جماعػة تربطػو بيفرادىػا دائمػان عبلقػات متبادلػة

اكاذا خػػرج منيػػا ىمػػؾ نفسػػيان كجسػػميان كىػػذا مػػا يطمػػؽ عميػػو التفاعػػؿ االجتمػػاعي كالػػذم ي ػرتبط ارتباط ػان
مباش انر بمياراتو االجتماعية كعبلقاتو مع اآلخريف.
إف الفرد ال يعيش في مجتمعو بمنػيل أك معػزؿ عػف اآلخػريف بػؿ لػو عبلقاتػو كتفػاعبلت مػع

أفراد المجتمع الذم يعيش فيو كالذم ينبغي عميو فيـ نفسيتيـ كشخصياتيـ التي تندرج تحػت ذكائػو
االجتماعي كمدل قدرتو عمى فيـ مف حكلو فالذكا االجتماعي ىك القػدرة عمػى فيػـ الرجػاؿ كالنسػا

كالفتياف كالفتيات كالتحكـ فييـ اكادارتيـ( .الكياؿ )427 :1004

كيرل (زىراف  )115 :4171أف مفيكـ الػذكا االجتمػاعي ىػك القػدرة عمػى إدراؾ العبلقػات

االجتماعي ػػة كفي ػػـ الن ػػاس كالتفاع ػػؿ معي ػػـ كحس ػػف التص ػػرؼ ف ػػي المكاق ػػؼ االجتماعي ػػة مم ػػا ي ػػؤدم

لمتكافؽ االجتماعي كنجاح الفرد في حياتو االجتماعية.

كيػرل كنػج كآخػركف ( )Wong, et al, 1995: 113-117أف مفيػكـ الػذكا االجتمػاعي

مككف مػف جػانبيف ىمػا :الجانػب المعرفػي كيعنػي قػدرة الفػرد عمػى فيػـ أك حػؿ رمػكز السػمكؾ المفظػي

كغير المفظي لآلخريف كالجانب السمككي كيعني مدل فاعمية الفرد كتيثيراتو الشخصية حاؿ التفاعؿ
مع اآلخريف.

كلذلؾ يعتبر الذكا االجتماعي مف الجكانب اليامة في الشخصػية لككنػو يػرتبط بقػدرة الفػرد

عمى التعامػؿ مػع اآلخػريف كعمػى تكػكيف عبلقػات اجتماعيػة ناجحػة أم انػو بقػدر مػا يكػكف اإلنسػاف

متمتعػان بالقػػدرة عمػػى التفاعػؿ االجتمػػاعي اكاقامػػة عبلقػػات مػع اآلخػريف بقػػدر مػػا يكػكف ذكيػان كىػػذا مػػا
يطمؽ عميو الذكا االجتماعي( .مصطفى )45 :4117

كمػػا أف المعممػػيف كالمعممػػات الػػذيف يتمتعػػكف بالػػذكا االجتمػػاعي ىػـ مػػف يسػػتطيعكف تكػػكيف

عبلقات اجتماعية طيبة كيتميزكف بدرجة عالية مف التفاعؿ االجتماعي ف بلن عف أف لدييـ نسيج

اجتم ػػاعي متمي ػػز م ػػع أفػ ػراد مج ػػتمعيـ األم ػػر ال ػػذم يس ػػاعدىـ عم ػػى تحقي ػػؽ أعم ػػى درج ػػات التكاف ػػؽ

الشخصي كاالجتماعي كبذلؾ يككنكا قد اتجيكا نحك السمكؾ الصحيح لتحقيؽ أف ػؿ درجػات الجػكدة

لحياتيـ كالمعممكف كغيرىـ مف األفراد يسعكف لتحقيؽ أف ؿ كأجكد الحيكات لما ليا مف أثر إيجابي
عمى جكدة حياتيـ بشكؿ عاـ.

1

فمفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة قػػد حظػػي بػػالتبني الكاسػػع لػػدل الكثيػػر مػػف البػػاحثيف س ػكا مػػف الناحيػػة

العمميػػة أك الناحيػػة العمميػػة غيػػر أف مسػػتخدمي ىػػذا المفيػػكـ لػػـ يتفق ػكا بعػػد عمػػى مػػدل محػػدد ليػػذا
المصػػطمح كقػػد يعػػكد ذلػػؾ لحداثػة تناكلػػو أك السػػتخدامو فػػي العديػػد مػػف العمػػكـ الرتباطػػو بػػيكثر مػػف
مجاؿ مف مجاالت الحياة( .األشكؿ )5 :1005

كيرل (عزب  )582 :1001أنو لـ يعد النظػر إلػى جػكدة الحيػاة عمػى أنيػا لقمػة العػيش كال

غطػػا يسػػتر الجسػػد بػػؿ أصػػبحت تعنػػي تطمعػان لمرفاىيػػة االقتصػػادية كالػػدعـ االجتمػػاعي كالحصػػكؿ
عمى الرعاية الصحية كغير ذلؾ مف المتطمبات التي لـ يعد يتكفر منيا إال الفتات.

كيػرل ف ارنػؾ ) (Frank, 2000: 24أف جػكدة الحيػاة ىػي حسػف إمكانيػة تكظيػؼ إمكانيػات

اإلنس ػػاف العقمي ػػة كاإلبداعي ػػة اكاثػ ػ ار كجدان ػػو ليتس ػػامى بعكاطف ػػو كمش ػػاعره كقيم ػػو اإلنس ػػانية كتك ػػكف
المحصػػمة ىػػي جػػكدة الحيػػاة كجػػكدة المجتمػػع كيػػتـ ىػػذا مػػف خػػبلؿ األس ػرة كالمدرسػػة كالجامعػػة كبيئػػة
العمؿ كمف خبلؿ التركيز عمى ثبلث محاكر ىامة ىي :التعميـ كالتثقيؼ كالتدريب.

كما أف ليس ىناؾ حديث عف الحياة بشكؿ عاـ كما يعترض ىذه الحياة مف ىمكـ كمشػاكؿ

كمسئكليات كتعب بدني أك نفسػي دكف الحػديث عػف قطػاع ميػـ مػف القطاعػات العاممػة فػي مجتمعنػا

الفمسػػطيني ىػػـ المعممػػيف كالمعممػػات حيػػث ليػػـ دكر كبيػػر كميػػـ فػػي النيػػكض بػػالمجتمع بشػػكؿ عػػاـ
كبالمسػػيرة التعميميػػة بشػػكؿ خػػاص .حيػػث أف تربيػػة أبنائنػػا كتعمػػيميـ بيف ػػؿ الطػػرؽ كالتفاعػػؿ معيػػـ
بصكرة إيجابية تعزز كتحسف مف العبلقة بيف المعمميف كالمعممات مف جية كالطمبة مف جية أخرل.

كمػػا أف لممعممػػيف كالمعممػػات حيػػاتيـ الخاصػػة التػػي يتفػػاعمكا بيػػا مػػع المجتمػػع فيػػـ يتػػيثركا كيػػؤثركا
بػػالمجتمع المحػػيط بيػػـ كيمكػػف أف يكػػكف الكثيػػر مػػنيـ محػػط لؤلنظػػار مػػف بعػػض األفػراد فػػي اتخػػاذىـ

قدكة ليـ أك االستعانة بيـ في حؿ مشاكميـ .كمػا يجػب أف يككنػكا عنػد حسػف ظػف ىػؤال المتطمعػيف
ليػػـ بعػػيف التقػػدير كاالحتػراـ كىػػذا يكػػكف بكػػكف المعممػػيف كالمعممػػات لػػدييـ مػػف الػػذكا االجتمػػاعي مػػا
يكصػػميـ إلػػى مػػا يبتغػػكف فػػي عبلقػػاتيـ االجتماعيػػة مػػع الكسػػط المحػػيط بيػػـ كبالتػػالي يػػنعكس عمػػى

صحتيـ النفسية كعمى حياتيـ بشكؿ عاـ كىذا يبدك كا حان عمى سمككيـ كعمى حياتيـ بشكؿ عػاـ.

كمػػا أف مكانػػة المعممػػيف كالمعممػػات كأىميػػة مػػكقعيـ كدكرىػػـ فػػي المجتمػػع يجػػب أف يكػػكف ليػػـ مػػف
االىتمػػاـ مػػا لػػـ يكػػف لغيػػرىـ مػػف العػػامميف فػػي المجػػاالت األخػػرل مػػف إعػػدادىـ أكاديمي ػان كثقافي ػان كمػػا
يكفؿ ليـ حياة كريمة سكا داخؿ أسكار المدرسة أك خارجيا.

كيشير (الينداكم  )1 :1044إلى أف ساحة الدراسات العربيػة فػي مجػاؿ جػكدة الحيػاة تكػاد

تك ػػكف ن ػػادرة بمث ػػؿ ى ػػذه الد ارس ػػات كيش ػػير أي ػ ػان إل ػػى أف مفي ػػكـ ج ػػكدة الحي ػػاة يػ ػرتبط بالخص ػػائص

الجغرافيػة كالديمكغرافيػة لممجتمػع حتػػى بػات نػاد انر مػػا حظػي مفيػكـ بيػذا التعامػػؿ الكاسػع فػي أنشػػطة

كمعطيػػات الكاقػػع الحيػػاتي مثممػػا حظػػي مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة كبالتػػالي أصػػبحت الجػػكدة ىػػدفان لمد ارسػػة
كالبحث كىي اليدؼ األسمى نحك مستقبؿ أف ؿ لمحياة.
4

كمػػا كيشػػير كيػػنج ) (King, 2007فػػي أطركحتػػو العمميػػة عػػف عبلقػػة الػػذكا ات المتعػػددة

كالصحة لدل اإلنساف إلى أف ىناؾ العديػد مػف الد ارسػات التػي أك ػحت عبلقػة الػذكا ات المتعػددة
بصحة الفرد الجسمية كالنفسية كاالجتماعية.

كقػػد قػػاـ العديػػد مػػف البػػاحثيف بد ارسػػة جػػكدة الحيػػاة مثػػؿ د ارسػػة (الينػػداكم ( )1044أبػػك

ككيؾ كحمدكنة ( )1001بشرل ( )1007ستانفكرد ركبف كآخركف  )1004كما كقد تكصمت
د ارسػػات عديػػدة إلػػى ارتبػػاط الػػذكا االجتمػػاعي بمتغيػرات نفسػػية عديػػدة مثػػؿ د ارسػػة (أحمػػد كعػػزت

( )1004منى ( )1004صالح كنبيؿ .)4118

كبالرغـ مف أف الدراسات التي تناكلت مك كع الذكا االجتماعي متعددة كلكنيػا تكػاد تكػكف

نػػادرة تمػػؾ الد ارسػػات التػػي تناكلػػت العبلقػػة بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة  -عمػػى حػػد عمػػـ

الباحث – كذلؾ قمة األبحاث التي تيتـ بشؤكف المعمميف كالمعممات كخاصة مف ناحيػة جػكدة الحيػاة
أك الػػذكا االجتمػػاعي ممػػا دفػػع بالباحػػث فػػي الشػػركع بد ارسػػتو لمكشػػؼ عػػف أف ػػؿ الطػػرؽ التػػي مػػف
الممكف أف تتناسب مع ىذه الفئة مما قد يساعد في تحسيف جكدة حياتيـ.
تدرع و عاؤال ها

مشك

إف ما دفػع بالباحػث لمتكجػو نحػك د ارسػة ىػذا المك ػكع ىػك أف الػذكا االجتمػاعي لػو ارتبػاط

بالتفاعؿ االجتماعي كبنا العبلقات االجتماعيػة السػميمة فمػيس ىنػاؾ مػف ىػك بمعػزؿ عػف المجتمػع

إال إذا كاف إنساف غير طبيعي فالفرد بحاجة لمف يؤنس لو كحدتو كيبيج لو حياتو كما أف الباحث
قػػد لمػػس أف ىػػذه الحاجػػة لمػػذكا االجتمػػاعي كدكرىػػا فػػي جػػكدة الحيػػاة ليػػي

ػػركرة ممحػػة فػػي جػػكدة

حياة المعمميف كالمعممات الذيف ىـ عماد المسػيرة التربكيػة كالعمميػة التعميميػة كالػذم يعػكؿ عمػييـ فػي

بنػػا أجيػػاؿ المسػػتقبؿ فيػػـ مػػف يقػػع عمػػى عػػاتقيـ العػػب األكبػػر فػػي مسػػيرة النيػػكض لبنػػا أبنػػا ىػػذا

المجتمع.

كما أف الذكا االجتماعي يعمؿ عمى بنا كاسػع مػف العبلقػات التػي تتميػز بػالمكدة كالعطػا

كالعمؽ كالمحبة كمف ثـ يشعر الفرد بالتكافؽ مع الذات كمع اآلخريف كمع الحياة بصفة عامػة األمػر

الذم ينعكس إيجابان عمى جكدة حياة المعمميف كالمعممات بيبعادىا المختمفة سكا في البيئة المدرسية
أك فػػي البيئػػة خػػارج المدرسػػة كىػػذا دفػػع بالباحػػث ألف يتسػػا ؿ حػػكؿ العبلقػػة بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي
كجػػكدة الحيػػاة لػػدل المعممػػيف كالمعممػػات كمػػف ثػػـ تبمػػكرت فك ػرة الد ارسػػة الحاليػػة فػػي التسػػاؤؿ ال ػرئيس

التالي:

ما طحيع تعاق حين تذكاء الج ماع وجود تثيا تدى تمع مين و تمع ما حمثافظ

شمال غز ؟

كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
1

 -4ما مستكل الذكا االجتماعي لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة شماؿ غزة؟
 -1ما مستكل جكدة الحياة لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة شماؿ غزة؟

 -4ىػؿ تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػذكا االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة لػػدل المعممػػيف
كالمعممات بمحافظة شماؿ غزة؟

 -1ى ػػؿ تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي ال ػػذكا االجتم ػػاعي ل ػػدل المعمم ػػيف كالمعمم ػػات
بمحافظ ػ ػػة شػػ ػػماؿ غ ػ ػ ػزة تعػ ػ ػػزل إلػػ ػػى (الج ػ ػػنس -العمػ ػ ػػر -الحال ػ ػ ػة االجتماعي ػ ػػة -المسػػ ػػتكل

االقتصادم)؟

 -5ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جػػكدة الحيػػاة لػػدل المعممػػيف كالمعممػػات بمحافظػػة
شماؿ غزة تعزل إلى (الجنس -العمر -الحالة االجتماعية -المستكل االقتصادم)؟

 -2ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جػػكدة الحيػػاة تعػػزل لمسػػتكل الػػذكا االجتمػػاعي
(منخفض  -مرتفع) لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة شماؿ غزة؟

 -8ىػػؿ يكجػػد تػػيثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف الجػػنس كالػػذكا االجتمػػاعي عمػػى جػػكدة الحيػػاة
لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة شماؿ غزة؟

أ د ف تدرع
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -4التعػ ػػرؼ إلػ ػػى مسػ ػػتكل الػ ػػذكا االجتمػ ػػاعي ككػ ػػذلؾ مسػ ػػتكل جػ ػػكدة الحيػ ػػاة لػ ػػدل المعممػ ػػيف
كالمعممات بمحافظة قطاع غزة.

 -1معرفػػة إذا مػػا كػػاف ىنػػاؾ عبلقػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة لػػدل
المعمميف كالمعممات بمحافظة قطاع غزة.

 -4معرفة إذا ما كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في الذكا االجتماعي ككذلؾ فػي جػكدة الحيػاة
كفقان لممتغيرات التصنيفية (الجنس العمر الحالة االجتماعيػة كالمسػتكل االقتصػادم) لػدل

المعمميف كالمعممات بمحافظة قطاع غزة.

 -1معرفة إذا مػا كػاف ىنػاؾ فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي جػكدة الحيػاة كالتػي تعػزل لمسػتكل الػذكا
االجتماعي (منخفض مرتفع) لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة قطاع غزة.

 -5معرفة إذا مػا كػاف ىنػاؾ تػيثير داؿ إحصػائيان لمتفاعػؿ بػيف الجػنس كالػذكا االجتمػاعي عمػى
جكدة الحياة لدل المعمميف كالمعممات بمحافظة قطاع غزة.

5

أ مي تدرع

أوالً/

مي تنظري

تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية المك كع األساسي الذم تتناكلػو الد ارسػة كىػك الػذكا

االجتماعي باعتباره مف القدرات العقمية المسيمة في تكيؼ الفرد مع بيئتو ف بلن عػف أىميػة الػذكا

االجتمػػاعي فػػي نجػػاح الفػػرد فػػي حياتػػو االجتماعيػػة كتػػيثيره اإليجػػابي فػػي اآلخػريف .كمػػا أنيػػا تتنػػاكؿ

بالدراسة قطاع ىاـ جدان مػف المجتمػع الفمسػطيني أال كىػك قطػاع المعممػيف كالمعممػات فيػك الػذم تقػع

عميػػو مسػػئكلية تربيػػة اكاعػػداد أبنائنػػا .ككػػذلؾ تكجيػػو نظػػر البػػاحثيف إلػػى أىميػػة الػػذكا االجتمػػاعي فػػي
الحيػػاة بشػػكؿ عػػاـ .حيػػث أنيػػا أي ػان ليػػا أىميػػة بالنسػػبة لممجتمػػع كمؤسسػػاتو س ػكا الحككميػػة كغيػػر
الحككمية لما يقع عمى عاتقيا مسؤكلية كبيرة اتجاه المعمميف كالمعممات في تقديـ البرامج لرفع كفا ة
ذكائيـ االجتماعي كالتحسيف مف جكدة حياتيـ.

كذلؾ قمة الدراسات كالبحكث فػي ىػذا المك ػكع لػيس فػي فمسػطيف فحسػب بػؿ كفػي الػكطف

العربػػي فػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث حيػػث تعتبػػر الد ارسػػات التػػي أجريػػت ذات العبلقػػة بمك ػػكع الػػذكا

االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة محػػدكدة جػػدان كنػػادرة كتكػػاد ال تػػذكر حيػػث بػػرزت الحاجػػة إلػػى مثػػؿ ىػػذه

الد ارسػػات كالتيكيػػد عمػػى أىميتيػػا .كمػػا تبػػيف لممعممػػيف مػػدل أىميػػة الػػذكا االجتمػػاعي كتػػيثيره عمػػى
جكدة الحياة.
ثانياً/

مي ت طحيقي

كم ػػا كتكم ػػف أىمي ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة بجانبي ػػا التطبيق ػػي حي ػػث أني ػػا ق ػػد تف ػػتح المج ػػاؿ لمب ػػاحثيف

لبلىتماـ بيذا النكع مف الدراسات فػي ىػذا المجػاؿ .كمػا قػد تفيػد الد ارسػة الحاليػة الميتمػيف بػالمعمميف
مػػف ك ػػع ميػػارات الػػذكا االجتمػػاعي فػػي ب ػرامج تػػدريب المعمػػـ فػػي أثنػػا الخدمػػة كالتػػي تزيػػد مػػف

معرفتيـ في التعامؿ مع اآلخريف ككيفية التكيؼ مػع المجتمػع المحػيط بيػـ .كػذلؾ قػد تتػيح لممعممػيف
الفرصة لبلستفادة مف ىذه الدراسة في تكجيو أنظارىـ لعكامؿ ميمة تؤثر في جكدة الحياة.
مصط ثا

تدرع

 -1تذكاء الج ماع

Social Intelligence

يتبنػى الباحػث تعريػؼ سػيمفي ار ) (Silvera, et al, 2001حيػث يعػرؼ الػذكا االجتمػاعي
بينػػو القػػدرة عمػػى فيػػـ مشػػاعر النػػاس كالتنبػػؤ بسػػمككياتيـ كالتعامػػؿ معيػػـ فػػي المكاقػػؼ االجتماعيػػة

المختمفة.

كيشمؿ ثبلثة أبعاد:

أ -ناول تمع ومةا  Social Information Processing :كيعرفيػا  Silveraبينيػا القػدرة عمػى
فيـ مشاعر اآلخريف كالتنبؤ بسمككياتيـ.
2

ب -تمهار

الج ماعي  Social Skills :كيعرفيا  Silveraبينيا القدرة عمى الدخكؿ في مكاقؼ

اجتماعية جديدة كالتكيؼ معيا.

ج -توع

الج ماع  Social Awareness :كيشير  Silveraبيف ىذا الجانب يقيس ميػؿ الفػرد

ألف يككف مدركان أك متفاجئان باألحداث في المكاقؼ االجتماعية المختمفة.
 -3جود تثيا Quality of Life
يعرؼ الباحث جكدة الحياة تعريفان إجرائيان بينيا :قدرة المعمميف كالمعممات في التحكـ بحياتيـ

اكادارتي ػػا بم ػػا يتناس ػػب م ػػع طبيع ػػتيـ النفس ػػية كالشخص ػػية ككم ػػا ي ػػدرككف ى ػػذه الحي ػػاة بجمي ػػع أبعادى ػػا

الصحية األسرية النفسية البيئية اكادارة الكقت مع إجادة التعامؿ معيا.
كسػػيتـ قياسػػيا مػػف خػػبلؿ مػػا يحصػػؿ عميػػو المعممػػيف كالمعممػػات مػػف درجػػات عمػػى مقيػػاس
جكدة الحياة حيث تشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى ارتفاع مستكل جكدة الحياة كيشتمؿ ىذا

المقياس عمى خمسة أبعاد كيعرفيا الباحث إجرائيان كما يمي-:

أ -جود تصث تعام :

"ى ػػي ق ػػدرة المعمم ػػيف كالمعمم ػػات عم ػػى الممارس ػػة اليكمي ػػة لؤلنش ػػطة المختمف ػػة كع ػػف ح ػػالتيـ

الصحية كاىتماميـ بيا".
ب -جود تثيا

عري :

"ىي ممارسة المعممػيف كالمعممػات لعبلقػاتيـ الشخصػية مػع بػاقي أفػراد أسػرىـ كقػدرتيـ عمػى

التفاعؿ اإليجابي معيـ".

ج -جود تثيا تنفعي :
"ىي اىتماـ المعمميف كالمعممات بمظيرىـ العاـ كصحتيـ العقمية كتقديرىـ لذكاتيـ كشعكرىـ

بالسعادة كالر ا كأف يتمتعكا بالثقة في أنفسيـ كفي المجتمع مف حكليـ كعدـ القمؽ كاالكتئاب".

د -جود إد ر توق :

"بينيػػا قػػدرة المعممػػيف كالمعممػػات عمػػى شػػغؿ أكقػػات الفػراغ كممارسػػة األنشػػطة المختمفػػة التػػي
تعكد عمييـ بالنفع كأف يشعرىـ ذلؾ بالسعادة".

ه -جود تثيا تحيئي :

"بينيا قدرة المعمميف كالمعممػات عمػى االسػتمتاع بالبيئػة داخػؿ المدرسػة كخارجيػا كاإلحسػاس
بحسف الحاؿ اكاشباع الحاجات التي تتناسب مع طبيعتيـ".
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 -3تمع مون Teachers
كى ػػـ كػ ػؿ معم ػػـ أك معمم ػػة تعم ػػؿ ف ػػي م ػػدارس ككال ػػة الغ ػػكث الدكلي ػػة كم ػػدارس الحككم ػػة ف ػػي

كيدرسػكف مػف الصػؼ األكؿ االبتػدائي حتػى الصػؼ السػادس االبتػدائي كيعممػكف
محافظة شماؿ غزة ي
بكظيفة رسمية (مثبتكف).

ثدود تدرع

تثد تموضوع  :تتحدد ىذه الدراسة بمتغيراتيا كىما الذكا االجتماعي كجكدة الحياة.

تثد تمكان  :كيتمثؿ في مدارس الحككمة كمدارس ككالة الغكث بمحافظة شماؿ غزة.
تثد تزمان  :كىي الفترة الزمنية الممتدة عمى مدار العاـ الميبلدم (.)1044/1041

تثةةد تحشةةري :تقتصػػر الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى د ارسػػة المعممػػيف كالمعممػػات الػػذيف ييدرسػػكف فػػي مػػدارس

الحككمة كالككالة لغاية الصؼ السادس االبتدائي في محافظة شماؿ غزة.

كما كتتحدد ىذه الدراسة بالمنيج المستخدـ في الدراسة ككذلؾ بيدكاتيا كاألساليب اإلحصائية.
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الفصل الثاني
اإلطار الهظري للدراسة
 تمحثي

ول :تذكاء الج ماع

 تمحثي تثان  :جود تثيا

1

املبحث األول
الذكاء االجتماعي
– مقدم
– مفهوم تذكاء
– تذكاء تغ ً و صطاثاً
– أنو ع تذكاء
– تنظريا

تمفعر ت ذكاء

– تذكاء الج ماع
–

عريف تذكاء الج ماع

– أحعاد تذكاء الج ماع
– أ مي تذكاء الج ماع
– تذكاء الج ماع ف
– مهار

إلعام

تذكاء الج ماع

تمط وح تدى تمع م

– طرق قياس تذكاء الج ماع

40

تمحثي

ول

تذكاء الج ماع

مقدم

إف مفيػػكـ الػػذكا أقػػدـ فػػي نشػػيتو األكلػػى مػػف عمػػـ الػػنفس كمباحثػػو التجريبيػػة .فقػػد نشػػي فػػي

إطار الفمسفة القديمة ثـ اىتمت بدراستو العمكـ البيكلكجية كالفسيكلكجية العصبية كاسػتقر أخيػ اير فػي
ميدانػو السػيككلكجي الصػحيح الػذم يدرسػو كمظيػر عقمػي مػف مظػاىر السػمكؾ الػذم يخ ػع لمقيػاس

العمم ػػي المك ػػكعي كم ػػا ازل ػػت آث ػػار ى ػػذا الما ػػي الطكي ػػؿ ت ػػفي طابعي ػػا الخ ػػاص عم ػػى بع ػػض

المعاني الشائعة لمفيكـ الذكا ( .السيد )484 :4111
كقػػد اختمػػؼ عممػػا الػػنفس فػػي نظػرتيـ لمػػذكا

كتعػػددت مفػػاىيميـ لػػو حتػػى أصػػبح تعريػػؼ

المصػطمح مشػكمة لعػدـ كجػكد اتفػاؽ مكحػد عمػى التعريػؼ فينظػر إليػو بعػض العممػا عمػى أنػػو إدراؾ
العبلقػػات بػػيف األشػػيا أك األفكػػار فػػي حػػيف أف الػػبعض اآلخػػر ينظػػر إليػػو عمػػى "أنػػو القػػدرة عمػػى
تطبيؽ ما قد تعممو اإلنساف أك قد فيمو في ظركؼ كحاالت جديدة"( .معكض )454 :4181
كقد يرجع ىذا االختبلؼ في تعريؼ الػذكا

إلػى أف الػذكا لػيس شػيئان ماديػان محسكسػان كمػا

أنو ال يقاس قياسان مباشػ انر .كقػد يرجػع إلػى أف العممػا تنػاكلكه مػف زكايػا كمنطمقػات مختمفػة( .الشػي
)55 :4110

مفهوم تذكاء
تعػػددت المفػػاىيـ المختمفػػة لمػػذكا كالقػػدرات حيػػث أف ىػػذه المفػػاىيـ قػػد تعتمػػد عمػػى الن ػكاحي

البنائية أك المظاىر األدائية لذكا اإلنساف كقدراتو( .عبد الرحمف )144 :4117

حيػػث يعتمػػد المفيػػكـ الفمسػػفي لمػػذكا عمػػى طريقػػة التيمػػؿ البػػاطني فػػي الكشػػؼ عػػف خكاصػػو

كمميزاتو( .السيد )415 :4111

أما االتجاه البيكلكجي فقد حدد "سبنسر" الحياة بينيا التكيؼ المستمر لمعبلقػات الداخميػة مػع

العبلقػات الخارجيػػة كىػػي تمكػػيف اإلنسػاف مػػف التكيػػؼ الصػػحيح مػع بيئتػػو المعقػػدة كالدائمػػة التغيػػر.
(الشي

)58 :4110

كىنػػاؾ مفػػاىيـ أخػػرل تػػدكر حػػكؿ المظػػاىر السػػمككية لمػػذكا

أك مػػا يمكػػف أف يطمػػؽ عميػػو

السمكؾ الذكي حيث يمكف تفسير الػذكا فػي إطػار عمميػة الػتعمـ حيػث يمكػف فيػـ الػذكا عمػى أنػو
القػػدرة عمػػى الػػتعمـ كاكتسػػاب المعرفػػة أك الخب ػرة الجديػػدة أك التكيػػؼ مػػع البيئػػة أك أم أنمػػاط سػػمككية
أخرل تدؿ عمى (قدرة) الفػرد عمػى أف يتكافػؽ مػع معطيػات مكقفيػة جديػدة أك أف يتطػكر كيتغيػر مػع

ىذه المعطيات عندما تتطكر كتتغير( .عبد الرحمف )141 :4117
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كيرل (السيد  )418 :4111أف المفيكـ االجتماعي يؤكد أثر الذكا فػي التفاعػؿ كالنجػاح

االجتمػػاعي كذلػػؾ ألف الفػػرد ال يحيػػى فػػي ف ػراغ اكانمػػا يعػػيش فػػي مجتمػػع يػػؤثر فيػػو كيتػػيثر بػػو كقػػد
فطػػف ثكرنػػدايؾ إلػػى ىػػذه الفك ػرة فػػي تقسػػيمو الثبلثػػي لمػػذكا الػػذم يػػتمخص فػػي الػػذكا االجتمػػاعي

كالذكا الميكانيكي كالذكا المعنكم لكنو لـ يبرىف عمى صحة ىذا التقسيـ برىاناي تجريبياي إحصائيان.

كميمػػا يكػػف أمػػر ىػػذا التقسػػيـ فقػػد أكػػد أىميػػة الػػذكا االجتمػػاعي كأطمػػؽ عميػػو اسػػـ اختبػػار الػػذكا

االجتمػػاعي كتمكػػف بعػػد ذلػػؾ مػػف إثبػػات صػػدؽ اختبػػاره فػػي قياسػػو لمػػذكا ألف معامػػؿ ارتبػػاط ىػػذا
االختبار باختبار بينيو كاف مرتفعان لكنو استطرد بعد ذلػؾ ليبػرىف عمػى أف تمػؾ الصػفة التػي يقيسػيا
اختباره صفة كراثية تنتقؿ عبر األجياؿ مف اآلبا إلى األبنا

كذلؾ بالرغـ مف أنػو لػـ يبػرىف برىانػان

صحيحان دقيقان عمى تمؾ النتيجة األخيرة .كىكذا ينتيي بنا ىذا المفيػكـ إلػى تيكيػد الصػفة االجتماعيػة

لمذكا .

ويرى تحاثي أف أىمية تناكؿ مفيكـ الذكا تػتمخص فػي أنػو يدرس مػف عػدة اتجاىػات كلكػؿ
اتجػػاه نظرتػػو التػػي ميزتػػو فػػي طريقػػة تناكلػػو عػػف االتجاىػػات األخػػرل فينػػاؾ مفيػػكـ الػػذكا الفمسػػفي

البيكلػػكجي الفسػػيكلكجي السػػمككي االجتمػػاعي كاإلج ارئػػي .كبيػػذا تكػػكف قػػد تحػػددت أىػػـ المعػػالـ

لمفيكـ الذكا كالتي يمكف بنا ن عمييا قياسو.
فالذكا كمفيكـ لػيس شػيئان مممكسػان بػؿ ىػك كمفيػكـ الجاذبيػة كالكيربػا كشػينو شػيف المفػاىيـ
كميػػا قػػائـ عمػػى البحػػث العممػػي كجمػػع البيانػػات كاالسػػتدالؿ عميػػو مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ كتفسػػير نتائجػػو

القائمة عمى العمميات اإلحصائية.

كعمػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد المفػػاىيـ إال أف الباحػػث يتفػػؽ مػػع السػػيد أنػػو لػػف تقػػكـ ليػػذه المفػػاىيـ

قائمة إال مف خبلؿ إخ اعيا لممنيج التجريبي.
تذكاء تغ ً و صطاثاً

 .1تمعنى ت غوي ت ذكاء:
يعرؼ الػذكا لغػةن مػف مػادة ذكػي – كذكػي – كذكػك – ذكػا  :كػاف سػريع الفطنػة كالفيػـ فيػك

ذكػػي (المؤنػػث) ذكيػػة (الجمػػع) أذكيػػا  .الػػذكا  :حػػدة الف ػؤاد /سػػرعة الفطنػػة( .ابػػف منظػػكر :4110

)402

 .3تمعنى الصطاث ت ذكاء:
حاكؿ كثير مف عمما النفس تعريؼ الذكا عف طريؽ الربط بينو كبػيف ميػداف أك أكثػر مػف

مياديف النشاط اإلنساني .كنتيجة لذلؾ تعددت التعريفات كتنكعت باختبلؼ الجانب الذم يركز عميو

عالـ النفس مف جكانب ىذا النشاط( .الشي

)51 :4110
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كيعػػرؼ ككسػػمر  D.wechslerالػػذكا بينػػو القػػدرة الكميػػة لػػدل الفػػرد عمػػى التعػػرؼ اليػػادؼ

كالتفكير المنطقي كالتعامؿ المجدم مع البيئة( .الكقفي )511 :4117

كيعرؼ بينيو  Binetالػذكا عمػى أنػو القػدرة عمػى الفيػـ كاالبتكػار كالتكجيػو اليػادؼ لمسػمكؾ

كالنقد الذاتي( .كامؿ )404-400 :1001

أما تيرماف  Termanفيرل أف الذكا ىك القدرة عمى التفكير المجرد.
كيرل سػبيرماف  Spearmanأف الػذكا ىػك القػدرة عمػى تجريػد العبلقػات كالمتعمقػات بمعنػى

آخر االستق ار كاالستنباط( .معكض )451 :4181

ويرى تحاثي أف العمما قػد اختمفػكا فػي تعريفػاتيـ لمػذكا كذلػؾ حسػب تنػاكليـ ليػذا المفيػكـ

مف زكايا مختمفة كما أف ىذه التعريفات متداخمة كال يكجد أم تعريؼ منيا جامع أك مػانع كيمكػف أف
يككف أحد أسباب عدـ كجكد تعريؼ يتفؽ عميو العمما ىك أف الذكا غير مممكس.

أنو ع تذكاء
لعػػؿ أكؿ مػػف نبػػو إلػػى أف الػػذكا يقبػػؿ التصػػنيؼ إلػػى أن ػكاع متعػػددة ىػػك ثكرنػػدايؾ )(1926

كيعرض الباحث فيما يمي التصنيؼ الثبلثي لمذكا اإلنساني كما يقترحو فؤاد أبك حطب في نمكذجو
الرباعي العممياتي.

 -1تذكاء تموضوع أو غير تشخص :
ىػػك فػػي جػػكىره عمميػػات التعامػػؿ مػػع المعمكمػػات المحايػػدة مػػف النػػكع الػػذم ينتمػػي إلػػى العػػالـ

المػػادم الخػػارجي كالتػػي تتخػػذ صػػكرة األشػػيا (الحقيقيػػة أك التمثيميػػة أك المصػػكرة) كالرمػػكز .كبسػػبب
الطبيعة الحيادية لممعمكمات في ىذه الحالة فإف اإلنساف يستخدـ معيا طريقة الفحص الخارجي كيتـ
تجييزىا كمك كعات أك أشيا مستقمة عنو تمامان.

 -3تذكاء الج ماع أو ذكاء إدرك تعاقا حين

شخاص:

كالػ ػػذم يشػ ػػمؿ اإلدراؾ االجتمػ ػػاعي اكادراؾ األشػ ػػخاص ككػ ػػؿ الم ػ ػكاد كالرمػ ػػكز التػ ػػي تسػ ػػتخدـ
اجتماعيػ ػان كي ػػتـ تناكلي ػػا بطريق ػػة الفح ػػص المتب ػػادؿ أك الفح ػػص بالشػ ػراكة كالت ػػي تت ػػمف المعايش ػػة
كالتعاطؼ كالتفاعؿ المتبادؿ .كقػد اسػتطاع عممػا الػنفس تطػكير بعػض الطػرؽ المبلئمػة لد ارسػة ىػذا

الن ػػكع م ػػف ال ػػذكا اإلنس ػػاني -أم ال ػػذكا االجتم ػػاعي -إال أني ػػا ال تػ ػزاؿ أق ػػؿ تق ػػدمان من ػػو تم ػػؾ الت ػػي

استخدمت في دراسة الذكا المك كعي أك غير الشخصي.

 -3تذكاء تشخص أو ذكاء إدرك تعاقا د خل تشخص تو ثد:

كنعن ػػي ب ػػو ال ػػذات الداخمي ػػة كالت ػػي تش ػػمؿ تقريرن ػػا ع ػػف عالمن ػػا الشخص ػػي كخبراتن ػػا الذاتي ػػة

كمشاعرنا الخاصػة كدكافعنػا كانفعاالتنػا كقػدراتنا كقيمنػا كمعتقػداتنا كأفكارنػا كآرائنػا كمثمنػا العميػا .كىػي
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التػػي تعػػد الجانػػب األكثػػر ثبات ػان كاسػػتق ار انر كدكام ػان بالنسػػبة لمعرفتنػػا كشػػعكرنا بػػذكاتنا كىػػذا مػػا نسػػميو

الذكا الشخصي( .أبك حطب )411 -418 :4112

ويةةرى تحاثةةي أف أن ػكاع الػػذكا تتماشػػى فػػي طريػػؽ كاحػػد متناغمػػة فيمػػا بينيػػا لتعبػػر عػػف

مكنكف الذكا داخؿ الفرد كعمى حسب تناغميا تظير الفػركؽ الفرديػة بػيف األفػراد كتتمػايز أفكػارىـ
كطبيعة شخصية كػؿ مػنيـ كبػذلؾ يظيػر انسػجاـ الفػرد داخػؿ الجماعػة كيختمػؼ ذلػؾ االنسػجاـ مػف

فرد إلى آخر عمى حسب ذكائو االجتماعي كتناغمو مع باقي أنكاع الذكا .
تمفعر ت ذكاء

تنظريا

بدأت األبحاث في مجاؿ الذكا اإلنساني كقدراتو العقمية منذ سنة  4718عندما نشػر اريػس
 J. Riceنتائج دراستو عف القدرات االستيجائية  Spelling abilityكيعنػي ذلػؾ مػركر مائػة سػنة
عاشيا عمـ النفس في عبلقتو بػالعمكـ األخػرل بحثػان عػف طبيعػة الػذكا كبنػا العقػؿ كالقػدرات العقميػة

كفي

ك التسمسؿ التاريخي يمكف إيجاز تمؾ النظريات عمى النحك اآلتي:

 -1نظري

شارتز عحيرمان  Charles Spearmanعن 1917م:

كيطمؽ عمييا نظرية العامميف :العامؿ العاـ كالعامؿ الخاص كتعتبر تمؾ النظرية أكؿ نظرية

عمميػػة أصػػيمة تقػػكـ عمػػى مػػنيج ريا ػػي إحصػػائي متقػػدـ لمغايػػة كأثبػػت سػػبيرماف أف الػػذكا اإلنسػػاني
يقػكـ عمػى عػػامميف :أحػدىما عػػاـ يمثػؿ القػدر المشػػترؾ العػاـ فػػي جميػع أنػكاع الميػػاـ كاألنشػطة التػػي

يشػػترؾ فييػػا اإلنسػػاف .أمػػا الثػػاني فيػػك العامػػؿ الخػػاص كيتكقػػؼ عميػػو النجػػاح فػػي أدا عمػػؿ معػػيف
كمجاؿ محػدكد دكف اآلخػر .كمػا ك ػع سػبيرماف ثبلثػة قػكانيف أساسػية أطمػؽ عمييػا قػكانيف سػبيرماف

االبتكارية( :قانكف إدراؾ العبلقات قانكف إدراؾ المتعمقات كقانكف إدراؾ الخبرة الشخصية).

كقػػد تمكػػف عممػػا الػػذكا االصػػطناعي مػػف تقميػػد العقػػؿ البشػػرم فػػي تحقيػػؽ القػػانكف األكؿ

كالثاني عمى أساس المدخبلت كالبرنامج المستخدـ.
كقد استي ً
خدـ منيج التحميؿ العاممي كقد تكصؿ إلى سبعة عكامؿ "قدرات أكليػة مركبػة يتكػكف

مني ػػا ال ػػذكا اإلنس ػػاني :كى ػػي الق ػػدرة المغكي ػػة الق ػػدرة اليدكي ػػة الق ػػدرة المكاني ػػة الق ػػدرة عم ػػى الس ػػرعة
اإلدراكيػػة قػػدرة طبلقػػة الكممػػات القػػدرة التذكريػػة كالقػػدرة االسػػتداللية االسػػتقرائية"( .كامػػؿ :1001
)401 -404

 -3نظري ثيرع ون  Thurstonعن 1931م:
جػا ثيرسػتكف بنظريػة القػدرات العقميػة األكليػة  Primary mental abilitiesالتػي خػالؼ

فييا سبيرماف حيث يرل بيف ما اعتقده سبيرماف عامبلن عامػان ىػك نفسػو مكػكف مػف عػدة عكامػؿ .كقػد
قاده ذلؾ إلى ك ع اختبار "القدرات العقميػة األكليػة" .كقػد كصػؿ إلػى ىػذه النظريػة باسػتخدامو مػنيج
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التحميػػؿ العػػاممي الػػذم ك ػػعو سػػبيرماف كاسػػتخدـ أنماط ػان مختمفػػة مػػف الميمػػات االختباريػػة كاألسػػئمة
الدال ػػة عم ػػى االس ػػتيعاب المفظ ػػي كالحس ػػاب كالتعمي ػػؿ كالت ػػذكر آمػ ػبلن أف يج ػػد طريق ػػة لتجمي ػػع أس ػػئمة
االختبػػارات الذكائي ػػة بطريق ػػة أف ػػؿ م ػػف الط ػػرؽ المس ػػتخدمة ف ػػي اختب ػػارات ال ػػذكا الدارج ػػة لزمان ػػو.
فكصػؿ إلػى سػبعة عكامػؿ حسػبيا العكامػؿ األكليػة التػي يمكػف الكشػؼ عنيػا باختبػارات الػذكا  .كىػػذه

القػػدرات ى ػي القػػدرة عمػػى االسػػتيعاب المفظػػي الطبلقػػة المغكيػػة القػػدرة العدديػػة العبلقػػات الفراغيػػة

ال ػػذاكرة اإلدراؾ كاالس ػػتدالؿ .كق ػػد اعتق ػػد ثيرس ػػتكف أف ى ػػذه الق ػػدرات مس ػػتقمة ع ػػف بع ػػيا ال ػػبعض
بمعنػػى أف ذا القػػدرة القكيػػة فػػي العبلقػػات الفراغيػػة قػػد يكػػكف

ػػعيفان فػػي الطبلقػػة المغكيػػة أك التعميػػؿ

مثبلن .كتجدر اإلشارة إلى أف طمكح ثيرستكف الكتشػاؼ العناصػر األساسػية لمػذكا لػـ يتحقػؽ كػامبلن؛
ذلؾ ألف القدرات األكلية التي كصؿ إلييا ليست مسػتقمة تمػاـ االسػتقبلؿ عػف بع ػيا الػبعض فثمػة
ارتباطػػات

ػػمنية متفاكتػػة فػػي قكتيػػا تقػػكـ بينيػػا ممػػا يعػػزز بالتػػالي كجيػػة نظػػر سػػبيرماف عػػف كجػػكد

عامؿ عاـ يتخمؿ ىذه القدرات( .الكقفي )511 -514 :4117
 -3نظري حياجيه  Piagetو تنمو تمعرف 1967م:
تناكؿ بياجيو أىمية معرفة األبنيػة المعرفيػة كالكظػائؼ المعرفيػة كيعتبػر عمػـ الػنفس المعرفػي

 Cognitive Psychologyىػػك األب الطبيعػػي لتطػػكر عمػػـ الػػذكا االصػػطناعي

Artificial

 intelligenceكيػػرل بياجيػػو أف الخصػػائص المعرفيػػة لػػذكا الفػػرد تنمػػك مػػف خػػبلؿ عمميتػػا التمثيػػؿ
 Assimilationكىي عممية المكاجية المعرفية المعمكماتية مع مك كعات البيئػة الخارجيػة (تمثميػا

قاعدة المعرفة في تصميـ بنا الذكا االصطناعي .)AI

أمػػا عمميػػة المكا مػػة  Accommodationفيػػي تشػػير إلػػى إعػػادة تنظػػيـ األبنيػػة المعرفيػػة

كالكظائؼ المعرفية المكجكدة لدل الفرد لتكاجو متطمبات البيئة .فالذكا ىك تغير في األبنية المعرفية

لدل الفرد في بعد العمر الزمني( .كامؿ )401 -404 :1001
 -7نظري جاردنر 1983 Gardnerم:

مككف مف قدرات متعددة كيظير في مجاالت متعػددة كػذلؾ سػكا
اعتبر جاردنر الذكا بينو َّ

في حؿ المشكبلت أك فػي القػدرة عمػى تعػديؿ أك تغييػر المنتجػات المتعػددة فػي نمػط ثقػافي أك أنمػاط

ثقافية معينة .كتمؾ األنماط ىي:

أ -الػذكا البػػدني :كمػػف أمثمتػو القػػدرة عمػػى أدا األعمػاؿ اليدكيػػة بميػػارة كالقػدرة عمػػى السػػيطرة عمػػى
الحركات كتنسيقيا.

ب -الذكا االجتماعي :كيسػمى ذكػا التعامػؿ مػع اآلخػريف كيكػكف مػف القػدرة عمػى العمػؿ التعػاكني
كالق ػػدرة عم ػػى االتص ػػاؿ الش ػػفكم كغي ػػر الش ػػفكم م ػػع اآلخػػريف كيت ػػمف اس ػػتعماؿ في ػػـ الش ػػخص
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ألىػػداؼ اآلخ ػريف كدكافعيػػـ كرغبػػاتيـ كػػي يتفاعػػؿ معيػػـ بطريقػػة مر ػػية كمػػا يفعػػؿ السياسػػي

كالبائع.

ج -الذكا الذاتي :كىك قدرة الشخص عمى فيػـ ذاتػو مػف جكانبيػا المختمفػة مػف المشػاعر كالعكاطػؼ
كردكد الفعؿ كالتيمؿ الذاتي كمف أمثمػة األشػخاص الػذيف لػدييـ نسػبة عاليػة مػف ىػذا الػذكا ىػـ:

الركائيكف كالفبلسفة كعمما النفس.

د -الػذكا المنطقػػي أك الريا ػػي :كىػػك القػدرة عمػػى التفكيػػر المنطقػػي كالمحاكػاة العقميػػة كالتعامػػؿ مػػع
األرقاـ اكانشا أنماط عددية كالتعرؼ إلى األنماط المجردة كمػا يفعػؿ المحققػكف كرجػاؿ المباحػث
كالعمما كالفمكيكف.

ق -الذكا اإليقاعي (المكسيقي) :كىك القدرة عمى تمييز األصكات كالنغمات.
ك -الذكا المُّغكم أك الشفكم (المفظي) :كىك القدرة عمى تكليد المغػة كالتراكيػب المغكيػة التػي تت ػمف
الشعر ككتابة القصص كاستعماؿ المجاز.

ز -الػػذكا الف ػػائي أك البصػػرم :كىػػك القػػدرة عمػػى إبػػداع الصػػكر العقميػػة كالتخيػػؿ كالفنػػكف البصػرية
كالتصميـ المعيارم.

ح -الذكا الطبيعي :كىك القدرة عمى تمييز النباتات كالحيكانات كمككنات البيئة كاألحداث الطبيعيػة
األخرل مثؿ الغيكـ كالتربة كالمعادف( .الرحك )111 :1005
تمع وما

 -5تنموذج تمعرف

ترحاع – فؤ د أحو ثطب 1988م:

قدـ أبك حطب تصك انر يقكـ عمى المعمكمات حيث طكر تناكؿ نمكذج جيمفكرد كاعتبر بعض

النكاتج عنده يمثؿ أحد متغيرات التحكـ (المعمكمات) مف حيث مستكل التنظيـ .كيرل أف تناكؿ كفيـ

النشاط المعرفي كالسمكؾ اإلنساني يمكف تحقيقو مف خبلؿ أربعة أبعاد ىي:

أ -بعد ما قبؿ التحكـ :أساليب معرفية التعمـ كالميارات كفا ات الذاكرة.

ب -بعد التحكـ :نكع المعمكمات مقدار المعمكمات مستكل تنظيـ المعمكمات.

ج -متغيرات الحؿ :كىي عبارة عف المخرجات النيائية بعد معالجة المعمكمات.

البعدي ػػة :الس ػػمكؾ المص ػػاحب كمح ػػؾ الحك ػػـ (التق ػػكيـ الخ ػػارجي) مس ػػتكل ال ػػتحكـ.
د -المتغيػ ػ ارت ى

(كامؿ )401 :1001

كيشير (العجكرم  )14 :1005إلى أف ىناؾ

مػػف نظريػػات الػػذكا

عؼ فػي القػدرة عمػى اإلجمػاع عمػى كاحػدة

كلكػػف عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف جميعيػػا تظػػؿ ىامػػة فػػي أنيػػا تعػػيف فػػي تحديػػد

محتكيات اختبارات الذكا التي تساعد بدكرىا عمى تقييـ قدرات مبلييف الناس بما في ذلؾ الطػبلب.
كيظػػؿ عممػػا ي ال ػ ً
ػنفس التطبيقي ػيف يميمػػكف إل ػػى اسػػتخداـ اختب ػػارات الػػذكا ألنيػػا تب ػػدك محكمػػة البن ػػا
ككا حة األىداؼ كفعالة في التنبؤ.
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ويةةةرى تحاثةةةي مػػف خ ػػبلؿ إطبلعػػو كبع ػػد عر ػػو لمنظري ػػات السػػابقة أف س ػػبيرماف قػػد ح ػػدد
عامميف يقكـ عمييما الذكا  :العامؿ العاـ كالعامؿ الخاص .أما ثيرستكف فقد خػالؼ سػبيرماف فػي أف
العامؿ العاـ ما ىك إال عامؿ مككف مف عدة عكامؿ كقد قاد ىذا ثيرستكف إلى ك ع اختبار القدرات

العقميػة األكليػػة .كقػػد اىػػتـ بياجيػو باألبنيػػة المعرفيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػي عمميتػػي التمثيػػؿ كالمكا مػػة فيػػي

تتغير بنا ن عمى البعد الزمني .أما أكثر النظريات حداثةن كتيثي انر في الذكا فيي نظرية جاردنر كالتػي
تؤكد عمى القدرات العممية التي تتجمى في الحياة الكاقعية كاالعتماد عمػى أسػمكب تػاري الحالػة الػذم
يكشؼ عف تطكر ذكا معيف في شخص معيف .بينما طكر أبػك حطػب مػف نمػكذج جيمفػكرد كاعتبػر
أف تناكؿ كفيـ النشاط المعرفي كالسمكؾ اإلنساني يمكف تحقيقو مػف خػبلؿ أربعػة أبعػاد ىػي :بعػد مػا

قبؿ التحكـ بعد التحكـ متغيرات الحؿ كالمتغيرات البعدية .كمف ىنػا يتبػيف االخػتبلؼ الكا ػح بػيف

العمما في تناكليـ لمفيكـ الذكا .
تذكاء الج ماع

يميز إدكارد ثكرندايؾ  Thorndikeبيف الذكا االجتمػاعي -كمػا يبػدك فػي القػدرة عمػى فيػـ

الناس كالتفاعؿ معيـ كنجاح العبلقات االجتماعية معيـ -كبػيف "الػذكا المفظػي" أك المعنػكم -كمػا
يبدك في القدرة عمى فيـ كاستخداـ الرمكز كاأللفاظ كالمعاني المجردة كاألرقاـ -كبيف "الذكا العممػي"

أك الميكػػانيكي -كمػػا يبػػدك فػػي الميػػارات العمميػػة اليدكيػػة الميكانيكيػػة كمعالجػػة األشػػيا المحسكسػػة.
كىكذا أكد ثكرندايؾ المفيكـ االجتماعي لمذكا ( .زىراف )174 :1000

كيشير(السػ ػػيد  )474 :4111أف ثكرنػ ػػدايؾ لػ ػػـ يحػ ػػاكؿ أف يقػ ػػيـ الب ػ ػراىيف الفسػ ػػيكلكجية أك

التجريبية اإلحصائية عمى صحة ىذا التقسيـ .كلذا ال نستطيع أف نستطرد فػي تحميمػو إلػى أكثػر مػف
ىذا الحد.

كما كيشير أبك حطب ( )4174إلى أف الذكا االجتماعي ىػك العبلقػات السػيككلكجية عنػد

"س ػػبيرماف" أك إدراؾ األش ػػخاص عن ػػد "بركن ػػر" كى ػػك ق ػػدرة الف ػػرد عم ػػى الت ػػذكر أك تجيي ػػز المعمكم ػػات
"التفكيػػر عنػػد األشػػخاص اآلخ ػريف" فيمػػا يتمثػػؿ بمػػدركاتيـ كأفكػػارىـ كمشػػاعرىـ كاتجاىػػاتيـ كسػػماتيـ

الشخص ػػية كأدائي ػػـ المتمي ػػز كي ػػرل فػ ػؤاد أب ػػك حط ػػب أف د ارس ػػة إدراؾ األش ػػخاص يع ػػد اقتػػراب إل ػػى
مك ػػكع ال ػػذكا االجتم ػػاعي بمعن ػػاه األص ػػمي ألن ػػو يت ػػمف إدراؾ األش ػػخاص ف ػػي مكاق ػػؼ التفاع ػػؿ

االجتماعي( .المغازم )414 :1004

كيػتمخص المفيػػكـ االجتمػاعي فػػي أىميػة الػػذكا لمنشػاط االجتمػػاعي الصػحيح كتفاعػػؿ الفػػرد

مع األفراد اآلخريف كمدل نجاح الفرد في كفاحو االجتماعي .أم أف ىذا المفيكـ يقرر بيذا المعنى

الصفة االجتماعية لمذكا ( .السيد )471 :4111
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عريف تذكاء الج ماع
يعػرؼ ثكرنػدايؾ فػػي كتاباتػو المبكػرة عػاـ  4115الػذكا االجتمػػاعي بينػو "القػػدرة عمػى فيػػـ

الرجاؿ كالنسا

كالفتياف كالفتيات كالتحكـ فييـ اكادارتيـ بحيث يؤدكف بطريقػة حكيمػة فػي العبلقػات

اإلنسػػانية" .كعمػػى ىػػذا فإنػػو إذا كػػاف الػػذكا الميكػػانيكي يتطمػػب التعامػػؿ مػػع األشػػيا كاآلالت كالعػػدد

(القػػدرة الميكانيكي ػػة) كال ػػذكا المجػػرد يتطم ػػب معالج ػػة الرم ػػكز كاأللفػػاظ كالكمم ػػات (الق ػػدرة الريا ػػية
كالقػػدرة المغكيػػة) فػػإف مك ػػكع الػػذكا االجتمػػاعي ىػػك البشػػر أنفسػػيـ يعمػػؿ فػػييـ اإلنسػػاف عممياتػػو

المعرفية( .أبك حطب )481 :4112

كيػػرل (سػػيبلمي  )4414 :1000أف ىػػذا التعريػػؼ الػػذم أطمقػػو ثكرنػػدايؾ يعػػد األكؿ الػػذم

ميػػز الػػذكا االجتمػػاعي عمػػى نحػػك دقيػػؽ مػػا ي ػزاؿ مسػػتخدمان؛ كيبػػدك مر ػػيان ذلػػؾ أنػػو ذك عبلقػػة
بالكاقع اليكمي.

كيعػػرؼ كػػؿ مػػف جيمفػػكرد ) (Guilford, 1965الػػذكا االجتمػػاعي بينػػو "القػػدرة عمػػى فيػػـ

األفكار كالمشاعر كالغايػات كالحالػة النفسػية لآلخػريف" كمػا كيعرفػو كينسػتيف)(Weinstein, 1969
بينػػو "القػػدرة عمػػى التكيػػؼ مػػع ميػػاـ العبلقػػات االجتماعيػػة بػػاآلخريف" بينمػػا يػػرل بياجيػػو ككارلسػػكرث

) (Piaget & Charlesworth, 1976بيف الػذكا االجتمػاعي يعنػي "قػدرة الفػرد عمػى التكيػؼ مػع

البيئػػة" كيعرفػػو نيسػػر ) (Neisser, 1976بينػػو "االسػػتجابات المناسػػبة لمفػػرد فػػي تحقيقػػو ألىدافػػو

البعي ػػدة كالقص ػػيرة الم ػػدل" كيعرف ػػو س ػػتيرنبرج ) (Sternberg, 1981بين ػػو "التكي ػػؼ الي ػػادؼ م ػػع
البيئػات التػي يجػد الفػرد نفسػو فييػا" كيعرفػو فػكرد كتيػزاؾ ) (Ford & Tisak, 1983بينػو "القػدرة
عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ االجتماعيػػة المناسػػبة فػػي محػػيط اجتمػػاعي خػػاص باسػػتخداـ كسػػائؿ مناسػػبة".

(عثماف كحسف )100 :1004

كيعنػػي الػػذكا االجتمػػاعي اسػػتعداد الفػػرد اكامكانياتػػو فػػي التيمػػؿ المػريح النػػاجح مػػع غيػره مػػف

الناس كفي إقامة عبلقات اجتماعية طيبة كمكفقة معيـ تؤدم بو إلى النجاح في تحقيؽ رغباتو مػع
إ ارحػػة اآلخػريف كاسػػتمتاعيـ فػػي عبلقػػاتيـ كتعػػامبلتيـ معػػو .حتػػى أف جػػيمس درايفػػر (J.Drever,

) 1974فػػي قامكسػػو عػػف عمػػـ الػػنفس يشػػير إلػػى أف الػػذكا االجتمػػاعي م ػرادؼ تقريبػان لمباقػػة .Tact

لذا فإنو قد يكجد بعض مرتفعي الذكا العػاـ منخف ػيف فػي ذكػائيـ االجتمػاعي بينمػا يكجػد بعػض
منخف ػػي الػػذكا العػػاـ مػرتفعيف فػػي ذكػػائيـ االجتمػػاعي كمػػا قػػد يكجػػد بعػػض مرتفعػػي الػػذكا العػػاـ
مػ ػرتفعيف ف ػػي ذك ػػائيـ االجتم ػػاعي أي ػ ػان إذ ليس ػػت العبلق ػػة قكي ػػة ب ػػيف الن ػػكعيف م ػػف ال ػػذكا

نظػ ػ انر

الختبلؼ طبيعة كؿ منيما .كما ال شؾ فيو أف نجاح اإلنساف في حياتػو يحتػاج إلػى كػؿ مػف الػذكا

العاـ كالذكا االجتماعي في نفس الكقت حيث ال يغني أحدىما عف اآلخر( .طو )481 :4111

47

كيعػػرؼ زى ػراف ( )1000الػػذكا االجتمػػاعي بينػػو :القػػدرة عمػػى إدراؾ العبلقػػات االجتماعيػػة

كفيـ الناس كالتفاعػؿ معيػـ كحسػف التصػرؼ فػي المكاقػؼ كاألك ػاع االجتماعيػة كالسػمكؾ الحكػيـ
فػػي العبلقػػات اإلنسػػانية ممػػا يػػؤدم إلػػى التكافػػؽ االجتمػػاعي كنجػػاح الفػػرد فػػي حياتػػو االجتماعيػػة.
(زىراف )174 :1000

كي ػػيؼ (أبػػك حمػػاد  )472 -475 :1008أف الػػذكا االجتمػػاعي يعنػػي القػػدرة عمػػى فيػػـ

مشػػاعر اآلخػريف كدكافعيػػـ كاىتمامػػاتيـ كأمػػزجتيـ كمقاصػػدىـ كالتمييػز بيػػنيـ كي ػػـ أي ػان حساسػػية

الفرد لتعبيرات الكجكه كالصكت كاإليما ات كالقدرة عمى التكاصؿ كالتفاعؿ كالتجاكب معيـ كأصحاب

الػػذكا االجتمػػاعي يظيػػركف ميػػارات قياديػػة فمػػنيـ :المعممػػكف كالسياسػػيكف كعممػػا االجتمػػاع كالقػػادة
كاإلداريكف الناجحكف كالتربكيكف كرجاؿ األعماؿ كرجاؿ الديف.

ويوجز تحاثي القكؿ أف ىناؾ -كببل شؾ -اختبلؼ كا ح بػيف العممػا فػي تعريػؼ الػذكا

االجتم ػػاعي فم ػػنيـ م ػػف ينظ ػػر إلي ػػو عم ػػى أن ػػو تكي ػػؼ م ػػع البيئ ػػة مث ػػؿ س ػػتيرنبرج ( )4174بياجي ػػو
ككارلسػػكرث ( )4182كىنػػاؾ مػػف ينظػػر إليػػو عمػػى أنػػو اسػػتجابة مناسػػبة لتحقيػػؽ ىػػدؼ مثػػؿ نيسػػر

( )4182كمنيـ مف ينظر إليو بينو القػدرة عمػى فيػـ مشػاعر اآلخػريف مثػؿ جيمفػكرد ( )4125كأبػك
حماد (.)1008

كقػػد أدرؾ الباحػػث ىػػذه االختبلفػػات مػػف خػػبلؿ إطبلعػػو عمػػى العديػػد مػػف التعريفػػات كالتػػي

أظيػػرت عػػدـ اتفػػاؽ البػػاحثيف عمػػى تعريػػؼ محػػدد ليػػذا المفيػػكـ كمػػا فػػي تعريػػؼ ثكرنػػدايؾ ()4115
كجيمفكرد ( )4125كفكرد كتي ازؾ ( )4174كزىراف (.)1000

إف ىػ ػػذه التعريفػ ػػات اكاف اختمػ ػػؼ حكليػ ػػا العممػ ػػا فيػ ػػي فػ ػػي النيايػ ػػة تصػ ػػب باتجػ ػػاه صػ ػػفات
كخصائص تشير إلى الذكا االجتماعي.

وي حنةةى تحاثةةي تعريػػؼ ) (Silvera, et al, 2001لمػػذكا االجتمػػاعي كالػػذم يعكػػس المقيػػاس
المستخدـ في الد ارسػة كىػك يعكػس الجكانػب السػمككية كالمعرفيػة كيبتعػد عػف المصػطمحات التػي مػف

شينيا أف تخمؽ حالة مف الغمكض كيتمتع بسيكلة العبارات كك كحيا.
أحعاد تذكاء الج ماع

لعؿ أكؿ دراسة عاممية أجريت في ميػداف الػذكا االجتمػاعي تمػؾ التػي قػاـ بيػا ركبػرت لػي.
ثكرندايؾ عاـ  4142كالذم حمؿ فييػا االختبػارات الفرعيػة التػي يتػيلؼ منيػا اختبػار جػكرج كاشػنطكف
لمػػذكا االجتمػػاعي كقػػد اسػػتخرج ثكرنػػدايؾ ثبلثػػة عكامػػؿ (باسػػتخداـ الطريقػػة المركزيػػة لثرسػػتكف دكف

تػػدكير لممحػػاكر) .كحينمػػا كجػػد أف العامػػؿ المركػػزم األكؿ تشػػبعت بػػو جميػػع االختبػػارات تشػػبعان عاليػان
استنتج أف العامؿ المفظي يفسر معظـ التبايف في اختبارات الذكا االجتمػاعي .إال أف جيمفػكرد يػرل

ش ػكاىد فػػي مصػػفكفة االرتبػػاط عمػػى كجػػكد عامػػؿ طػػائفي بػػيف اختبػػارات الػػذكا االجتمػػاعي .حيػػث
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يك ح جيمفكرد ( )Gilfordمف خبلؿ نمكذج بنا العقؿ الذم يك ح فيو تصنيفو لمعكامؿ في شكؿ
ثبلثػػي األبعػػاد تمثػػؿ العمميػػات العقميػػة يبعػػده األكؿ كالمحتكيػػات يبعػػده الثػػاني كالنػكاتج يبعػػده الثالػػث
كفيما يمي تك يح لكؿ مف ىذه األبعاد الثبلثة:

 -4يبع ػػد العممي ػػات :كيقت ػػرح جيمف ػػكرد بالنس ػػبة لمعممي ػػات العقمي ػػة أف تص ػػنؼ إل ػػى خمس ػػة أنػ ػكاع
(المعرفة التذكر التفكير التقاربي التفكير التباعدم كالتقكيـ).
 -1يبعػػد المحتكيػػات :كيتعمػػؽ ىػػذا البعػػد بالمػػادة المت ػػمنة فػػي المشػػكمة التػػي ينشػػط فييػػا عقػػؿ
اإلنسػػاف كفيمػػا يتصػػؿ بيػػذا البعػػد يميػػز جيمفػػكرد بػػيف خمسػػة أن ػكاع مػػف المحتكيػػات كىػػي
(البصرم السمعي الرمزم السيمانتي أك محتكل المعاني كالسمككي).

 -4يبعد النكاتج :كيتعمؽ بنكع الشي الذم ينصب عميو نشاط الفرد العقمي بصػرؼ النظػر عػف
نػػكع العمميػػة العقميػػة أك محتػػكل المشػػكمة كتكجػػد سػػتة أن ػكاع مػػف الن ػكاتج ىػػي (الكحػػدات
الفئات العبلقات المنظكمات كالتحكيبلت)( .أبك حطب )487 :4112

كم ػػا كي ػػرل ج ػػابر أف الق ػػدرات ف ػػي ى ػػذا الجان ػػب الس ػػمككي (م ػػف نم ػػكذج جيمف ػػكرد) يمك ػػف أف

تكصػػؼ بينيػػا الػػذكا االجتمػػاعي الػػذم يسػػاعدنا عمػػى فيػػـ سػػمكؾ اآلخ ػريف كفيػػـ سػػمككنا اتجػػاىيـ

أي ان( .جابر )141 :4118

كمف أجؿ فيـ طبيعة الذكا االجتماعي كمعرفة أكثر األشخاص ذكا ن اجتماعيػان كػاف مػف
ال ركرم اإلجابة عمػى السػؤاؿ التػالي :مػا ىػي أىػـ األبعػاد التػي تسػيـ فػي الػذكا االجتمػاعي؟ كقػد

اىتـ فكرد ( )Ford, 1983كلسنكات عديػدة (مػف خػبلؿ أبحاثػو) باإلجابػة عمػى ىػذا السػؤاؿ كنتيجػة
لذلؾ طكرت قائمة مػف األبعػاد النفسػية التػي يعتقػد أنيػا مػف المحتمػؿ أف تكػكف أىػـ األبعػاد المسػيمة

في السمكؾ الذكي اجتماعيان عمى األقؿ في مرحمة المراىقة التي ركز عمييا في معظػـ أبحاثػو كىػذه

األبعاد ىي:

 -4القػػدرة عمػػى التخطػػيط االجتمػػاعي :كىػػذه القػػدرة لػػـ تػػدرس كمك ػػكع يسػػتحؽ البحػػث إال فػػي
الكقػت الحا ػر كمػػا زاؿ غيػر معػركؼ إال القميػػؿ عػف كيفيػة تػػيثير التخطػيط فػي السػػمكؾ أك
كيفيػػة نمػػك ميػػارات التخطػػيط كقػػد أشػػار فػػكرد إلػػى أف عمميػػات التخطػػيط مػػف المحتمػػؿ أف
تكػػكف مػػف المبلمػػح األساسػػية لمػػذكا االجتمػػاعي كربمػػا تفسػػر ( )%15إلػػى ( )%40مػػف

التبايف في مقاييس السمكؾ االجتماعي الفعاؿ.

 -1إدراكات ال بط اكادراكات الكفا ة :أظيرت بحكث مك كع ال ػبط Locus of Control
كالفعاليػػة الذاتيػػة  Self Efficacyكالكفػػا ة المدركػػة  Perceived Competenceأف
األفراد الذيف يدرككف أنفسيـ عمى أنيـ أكفا كي بطكف العمػؿ أكثػر مػف غيػرىـ يككنػكا مػف

ذكم ال بط الداخمي كينزعكف إلػى بػذؿ جيػد كبيػر لمػتحكـ فػي بيئػاتيـ كيككنػكا أكثػر فاعميػة
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كأكثر استقبللية كأقؿ قابمية لمتيثير االجتماعي كتمؾ األبعاد مف األبعاد المسيمة في الذكا

االجتماعي.

 -4التعاطؼ  :Empathyكيقصد بو درجة المشاركة الكجدانية لآلخريف عند رؤيتيـ في ك ع
غيػ ػػر سػ ػػار أك فػ ػػي مشػ ػػكمة كانفعػ ػػاالت التعػ ػػاطؼ تػ ػػدعـ الكثيػ ػػر مػ ػػف الػ ػػدكافع ك ار السػ ػػمكؾ

االجتماعي االيجابي كىك مككف ميـ مف مككنات الذكا االجتماعي.

 -1تكجيػو األىػداؼ  :Goal Directednessكتشػػير إلػى نزعػة الفػػرد لتييئػة األىػداؼ كالػػكعي
بيا كمحاكلة الكصكؿ إلى تحقيقيا كيػرل فػكرد أف األبحػاث أثبتػت أف الػذيف يعطػكف أكلكيػة

لؤلىػػداؼ االجتماعيػػة كتكجيييػػا يككن ػكا أكثػػر كفػػا ة اجتماعيػػة كذكػػا ن اجتماعي ػان مػػف الػػذيف
يعطكف أكلكية لؤلىداؼ غير االجتماعية(Ford, 1983: 323-340) .
كقد اشتمؿ نمكذج جريف  Greenلمذكا االجتماعي عمى بعديف ىمػا :اإلدراؾ االجتمػاعي

كالفراسة االجتماعية( .الدندراكم )411 :1008

كما تكصؿ مارلك ( )Marlowe, 1986إلى كجكد خمسة أبعاد لمذكا االجتماعي كىي:

 -4االتجػػاه االجتم ػػاعي  Social Attitudeكالػػذم يش ػػير إلػػى مس ػػتكل ميػػؿ الف ػػرد كاىتمام ػػو
باآلخريف كفعاليتو الذاتية.

 -1الميػارات االجتماعيػة  Social Skillsكالتػي تشػير إلػى األفعػاؿ السػمككية المبلحظػة كالتػي
تنش التفاعؿ االجتماعي.

 -4ميػارات المشػاركة الكجدانيػة (التعػاطؼ)  Empathy Skillsكالتػي تشػير إلػى الدرجػة التػي
عندىا يستثار الفرد انفعاليػان عنػدما يػرل اآلخػريف فػي ك ػع غيػر سػار أك فػي مشػكمة كىػي
بذلؾ تساعد الفرد عمى فيـ مشاعر كأفكار اآلخريف.

 -1االنفعالي ػػة  Emotionalityكتش ػػير إل ػػى التعبي ػػر االنفع ػػالي كالحساس ػػية العالي ػػة النفع ػػاالت
اآلخريف.

 -5القمؽ االجتماعي  Social Anxietyكىذا العامؿ تـ التكصؿ إليو مػؤخ انر كىػك عمػى عبلقػة
عؼ الثقة بالنفس كعدـ االرتياح في ح كر اآلخريف.

عكسية مع الفعالية الذاتية كيمثؿ
)(Marlowe, 1986: 52-58
كافتػرض كيػنج كدام كماكسػكيؿ ( )Wong & Day & Maxwell, 1995أربعػة أبعػاد

لمذكا االجتماعي كىي:

 -4اإلدراؾ االجتماعي . Social Perception

 -1المعرفة االجتماعية .Social Knowledge
 -4الفراسة االجتماعية .Social Insight

 -1السمكؾ االجتماعي ( .Social Behaviorالدندراكم )440 :1008
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كقػػدـ داز ) (Diez, 1984تصػػك انر آخػػر فيػػو ينظػػر إلػػى الػػذكا االجتمػػاعي عمػػى أنػػو ميػػارة

التكاصؿ االجتماعي مع اآلخريف كقد القت ىذه النظرة مزيدان مف االىتماـ مف الباحثيف كقد حػاكؿ
البعض مػنيـ قيػاس الميػارات الميغكيػة كميػارات التكاصػؿ المرجعػي كأنمػاط التكاصػؿ المفظػي كغيػر

المفظػي باعتبارىػػا مككنػات لمػػذكا االجتمػػاعي كتكػكف أساسػان لكفػا ة التكاصػػؿ(Diez, 1984: .
)59
كأكػػد ريجيػػك كآخػػركف ) (Riggio, et al, 1991عمػػى ذلػػؾ بتقػػديميـ نمكذج ػان لمػػذكا
االجتم ػػاعي تح ػػت اس ػػـ الكف ػػا ة االجتماعي ػػة Competence

 Socialي ػػركف في ػػو ب ػػيف مي ػػارات

االتصػػاؿ االجتمػػاعي تمثػػؿ البنيػػة األساسػػية لمػػذكا االجتمػػاعي كأشػػاركا إلػػى أف ميػػارات التكاصػػؿ

االجتماعي تنقسـ إلى ثبلث ميػارات أساسػية ىػي ميػارة اإلرسػاؿ  Sendingأك الميػارات التعبيريػة

كميػػارة االسػػتقباؿ  Receivingأك ميػػارات الحساسػػية كميػػارة تنظػػيـ ك ػػبط المعمكمػػات الشخصػػية
أثنػػا التكاصػػؿ  Controllingكتشػػغؿ تمػػؾ الميػػارات الثبلثػػة مجػػاليف أساسػػييف ىمػػا التكاصػػؿ غيػػر

المفظي أك الكجداني كالتكاصؿ المفظي أك االجتماعي(Riggio, et al, 1991: 695-702) .

كيشػير أكليفػر ) (Oliver, 1994إلػى أف ميػارة التكاصػؿ غيػر المفظػي مظيػ انر ميمػان لمػذكا

االجتماعي كأف األطفاؿ الذيف ينخفض لدييـ الذكا االجتماعي قد يعانكف مف صعكبات عالية في

تمق ػػي المعمكم ػػات االجتماعي ػػة غي ػػر المفظي ػػة مم ػػا يكل ػػد عجػ ػ انز ف ػػي الت ػػيثير االجتم ػػاعي ل ػػدييـ كى ػػذه

الصعكبات قد ترتبط بالتحصيؿ الدراسي)Oliver, 1994: 467( .

كيرل زىراف ( )1000أف السمكؾ الػذم يػدؿ عمػى الػذكا االجتمػاعي سػمكؾ مركػب يت ػمف

عدة قدرات تعبر كؿ منيا عف أحد مظاىر الذكا االجتماعي.

كىناؾ مظاىر عامة كمظاىر خاصة يبدك فييا الذكا االجتماعي.

 -1تمظا ر تعام  /كمف أىـ ىذه المظاىر ما يمي:

أ -التكاف ػػؽ االجتم ػػاعي :كيت ػػمف الس ػػعادة م ػػع اآلخػ ػريف كااللتػ ػزاـ بيخبلقي ػػات المجتم ػػع كمس ػػايرة
المعػػايير االجتماعيػػة كاالمتثػػاؿ لقكاعػػد ال ػػبط االجتمػػاعي كتقبػػؿ التغيػػر االجتمػػاعي كالتفاعػػؿ
االجتمػػاعي السػػميـ كالعمػػؿ لخيػػر الجماعػػة كالسػػعادة الزكجيػػة ممػػا يػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ الصػػحة

االجتماعية.

ب -الكفػا ة االجتماعيػػة :كتت ػػمف الكفػػاح االجتمػػاعي كبػػذؿ كػػؿ جيػػد لتحقيػػؽ الر ػػا فػػي العبلقػػات
االجتماعيػػة كتحقيػػؽ ت ػكازف مسػػتمر بػػيف الفػػرد كبيئتػػو االجتماعيػػة إلشػػباع الحاجػػات الشخصػػية

كاالجتماعية.

ج -النج ػػاح االجتم ػػاعي :كيت ػػمف النج ػػاح ف ػػي معامم ػػة اآلخػ ػريف كيتجم ػػى النج ػػاح ف ػػي االتص ػػاؿ
االجتماعي مينيان اكاداريان..ال .

د -المسايرة :كتت مف االلتزاـ سمككيان بالمعايير االجتماعية في المكاقؼ كالمناسبات االجتماعية.
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ق -اإلتيكيػػت (آداب السػػمكؾ) :كيت ػػمف ذلػػؾ إتبػػاع السػػمكؾ المرغػػكب اجتماعيػان كأصػػكؿ المعاممػػة
كالتعامؿ السميـ مع اآلخريف كأساليبو كفنياتو .كفػي الحػديث الشػريؼ" :الػديف المعاممػة"( .زىػراف

)171 :1000

 -3تمظا ر تخاص  /كمنيا ما يمي:
ػػك

أ -يحسػػف التصػػرؼ فػػي المكاقػػؼ االجتماعيػػة :كيت ػػمف ذلػػؾ "حسػػف التصػػرؼ" ك"المباقػػة" فػػي
المعايير االجتماعية في المكاقؼ االجتماعية العامة كمكاقػؼ القيػادة كالتبعيػة كمكاقػؼ التفاعػؿ
االجتمػػاعي كالمعػػامبلت كمكاقػػؼ المعاش ػرة الزكجيػػة كمكاقػػؼ األقميػػات كالمكاقػػؼ المحرجػػة...
كؿ ىذا دكف إحراج لمفرد كدكف إحراج لآلخريف كدكف المجك إلى الكذب كالخداع.

ب -التعرؼ إلى الحالة النفسية لآلخريف :كيت مف ذلؾ قدرة الفػرد عمػى التعػرؼ إلػى حالػة اآلخػريف
التي تعبر عف كبلميـ كحركتيـ كما في حالة الفرح أك الغ ب أك الثكرة أك الييس...

ج -القدرة عمى تذكر الكجكه كاألسما

كيت مف ذلؾ :اىتماـ الفػرد بػاآلخريف ممػا يسػاعد فػي قدرتػو

عمى تذكر كجكىيـ كأسمائيـ.

د -سبلمة الحكـ عمى السمكؾ اإلنساني :كيرتبط بذلؾ القدرة عمػى التنبػؤ بػو مػف بعػض المظػاىر أك
األدلة البسيطة .كيتجمى ذلؾ في "الفراسة االجتماعية" كما تظير في القػدرة عمػى التعػرؼ عمػى

حالػة المتحػػدث إليػػو مػػف خػػبلؿ بعػػض المظػػاىر البسػيطة التػػي قػػد تبػػدك منػػو مثػػؿ تعبيػرات الكجػػو
كالكبلـ أك مف مبلحظة بعض العبلقات بيف المتغيرات السمككية كمتغيرات أخرل...

ق -ركح الدعابة كالمرح :كيت ػمف ذلػؾ القػدرة عمػى فيػـ "النكتػة" كيظيػر ذلػؾ القػدرة عمػى االشػتراؾ
مػػع اآلخػ ػريف ف ػػي م ػػرحيـ كدعػػابتيـ كظي ػػكر عبلم ػػات المحب ػػة كاأللفػػة المتبادل ػػة م ػػع اآلخػػريف.

(زىراف )174-171 :1000

كقدـ سيمفي ار كآخركف ) (Slivera, et al, 2001مقياسان لفظيان مككنان مف ( )14عبارة تقيس

ثبلثة أبعاد لمذكا االجتمػاعي كىػي( :تنػاكؿ المعمكمػات االجتماعيػة الميػارات االجتماعيػة كالػكعي
االجتمػاعي) كقػد قػاـ جانػا ) (Gini, 2006بتقنػيف ىػذا المقيػاس فػي إيطاليػا كقػد اسػتخدمو كػؿ مػف
عبد المنعـ حسيب كنبيمة شراب في دراستيما عف الذكا االجتماعي( .طاحكف )174 :1001

كم ػػا ق ػػاـ محم ػػد عمي ػػاف ( )1008بتعري ػػب كتقن ػػيف مقي ػػاس ال ػػذكا االجتم ػػاعي عم ػػى البيئ ػػة

الفمسطينية( .سعدات )441 :1007

ويرى تحاثي أف قياس الذكا االجتمػاعي يعتمػد عمػى كجػكد عػدة أبعػاد تشػترؾ مػع بع ػيا
الػػبعض لتحديػػد ىػػذا المفيػػكـ مػػف أجػػؿ قياسػػو كىػػذا مػػا يؤكػػده كيػػنج كدام كماكسػػكيؿ كمػػا تكصػػؿ

مارلك لكجكد خمسة أبعاد لقياسو كقد أكجز فكرد أربعة أبعاد كقد اعتبرىا مف أىـ أبعاد قياس الذكا

االجتماعي بينما قدـ سيمفي ار كآخركف مقياسان لفظيان يعتمد عمى ثبلثة أبعاد لقيػاس ىػذا المفيػكـ فقػد
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تككنت أداة قياس الذكا االجتماعي مف ( )14فقرة قيسمت بالتساكم عمػى ثبلثػة أبعػاد كىػي( :تنػاكؿ
المعمكم ػػات االجتماعي ػػة المي ػػارات االجتماعي ػػة كال ػػكعي االجتم ػػاعي) فك ػػاف نص ػػيب ك ػػؿ بع ػػد ()8
فقػرات حيػػث تناكلػػت فقػرات يبعػػد تنػػاكؿ المعمكمػػات االجتماعيػػة التنبػػؤ بسػػمكؾ اآلخػريف كالتػػيثير فػػييـ
(ف ػػي مش ػػاعرىـ) كتفي ػػـ الف ػػرد لي ػػذه المش ػػاعر كرغب ػػات اآلخػػريف كم ػػا تناكل ػػت فقػ ػرات يبع ػػد المي ػػارات
االجتماعيػػة كيفيػػة االنػػدماج كاالنسػػجاـ مػػع اآلخ ػريف فػػي المكاقػػؼ االجتماعيػػة اكاقامػػة عبلقػػات طيبػػة

معيػػـ كك ػذلؾ سػػيكلة التكاصػػؿ بينمػػا تناكلػػت فق ػرات يبعػػد الػػكعي االجتمػػاعي قػػدرة الفػػرد عمػػى تفسػػير
رغبات كأفعاؿ اآلخريف كما اعتمدت عمى معرفة الفرد ألسباب غ بيـ منو كذلؾ إدراؾ المكاقؼ
االجتماعية التي يتعرض ليا فالذكا االجتماعي يعتبر مجمكعة مػف الميػارات كالمعمكمػات كالػكعي

االجتماعي التي يمتمكيا الفرد كيمارس حياتو االجتماعية بنا ن عمييا كىي تختمؼ مف فرد إلى آخر.
أ مي تذكاء الج ماع

يك ػػح دانيػػاؿ جكليمػػاف ) (Danial Goleman, 1995: 19أف اإلنسػػاف الػػذم ينقصػػو

الػػذكا االجتمػػاعي يثػػكر كيغ ػػب ألتفػػو األسػػباب كيػرفض النقػػد كيف ػػؿ العمػػؿ الفػػردم عمػػى العمػػؿ
الجماعي كبالتيمؿ اكامعاف النظر فيما يفكر فيو الناس في العصر الحالي ذلػؾ العصػر الػذم يتميػز
بزيػػادة التػػكتر كاالنفعػػاالت بالصػػكرة التػػي يصػػعب فييػػا السػػيطرة عمػػى الػػنفس مػػع قمػػة التفكيػػر كعػػدـ
الػتحكـ فػي االنفعػاالت بكاسػطة العقػؿ كخاصػة السػمبية منيػا (السػيئة) نجػد أف كػؿ ىػذه األمػكر ىػي
السبب الرئيسي في معظػـ الق ػايا كالمشػكبلت كالن ازعػات كالحػكادث التػي تحػدث فػي األسػرة الكاحػدة

أك بػػيف أفػراد المجتمػػع كالجماعػػات داخػػؿ المجتمػػع الكاحػػد أك بػػيف المجتمعػػات  ...كبالتػػالي فػػاف ىػػذا
يظي ػػر أىمي ػػة ال ػػذكا االجتم ػػاعي كدكره اإليج ػػابي ف ػػي الس ػػيطرة عم ػػى االنفع ػػاالت  ...كف ػػي العممي ػػة

التعميمية يمعب الذكا االجتماعي دك انر ىاما كيشكؿ مفتاحان لمنجاح فييا سكا كػاف ذلػؾ فػي المدرسػة
بيف أطرافيا الػثبلث (المػدير المعمػـ كالطالػب) أك خارجيػا مػع البيئػة كالمجتمػع المحيطػيف بيػا كبمػا
يت منو ذلؾ مف عبلقات تبادلية نافعة كبنا ه كمؤثرة.

كما كيعتبر (جابر  )1001اكتساب الميارات االجتماعيػة كتنميتيػا مػف

ػركريات العصػر

الحالي ألنيا تساعد األفراد عمػى االسػتفادة الكاممػة مػف إمكانػاتيـ البيكلكجيػة كمكركثػاتيـ االجتماعيػة

ف ػ ػبلن ع ػػف ككني ػػا المفت ػػاح األساس ػػي لمس ػػاعدة ال ػػنش عم ػػى أف يص ػػبحكا أكث ػػر ق ػػدرة عم ػػى مقاكم ػػة

إغ ػ ار ات السػػمككيات غيػػر المرغكبػػة كاكتسػػاب االتجاىػػات كالقػػيـ كالخب ػرات التػػي قػػد تػػدفعيـ لمقاكمػػة
األنماط السمككية اليدامة كتجعميـ قادريف عمى تحمؿ المسئكلية كاتخاذ ق اررات مسؤكلة كمتينية.

ويرى تحاثي أف أىمية الذكا االجتماعي تظير مف خبلؿ إسيامو في زيادة نمػك العبلقػات

اإلنس ػػانية ل ػػدل أفػ ػراد المجتم ػػع الكاح ػػد كخاص ػػة ل ػػدل فئ ػػة المعمم ػػيف سػ ػكا داخ ػػؿ أسػ ػكار المدرس ػػة أك
خارجيا.
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تذكاء الج ماع ف

إلعام

لقػد أراد رسػكؿ ا﵀ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ لمجتمػع المسػمميف أف يمثػؿ المجتمػع المثػالي الػذم

يحمػػؿ أشػػرؼ رسػػالة .فن ػراه ي ػػع قكاعػػد التعامػػؿ االجتمػػاعي ب ػيف المسػػمميف كىػػذا التعامػػؿ يػػنـ عػػف
(صباح )82 :4115
الذكا االجتماعي في اإلسبلـ.
ٌ
حدث شخصان أقبؿ بكجيػو الكػريـ عميػو كأمرنػا باالبتسػامة
فقد كاف صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا ٌ
إلخكاننا فيقكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :تبسمؾ في كجو أخيؾ صدقة"( .الترمذم  :4121جػ)41/1

كتحػػدثنا السػػيرة النبكيػػة العط ػرة عػػف تعاممػػو الطيػػب مػػع الجميػػع .مػػع أصػػحابو كمػػع نسػػائو

كغممانػػو كس ػؤالو عػػف الم ػريض كرفقػػة باأليتػػاـ المحتػػاجيف كػػاف رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ
نمكذجان رائعان في الذكا االجتماعي فكاف إذا حدثػو أحػد اتجػو إليػو بكميتػو نحػك المتحػدث رجػبلن كػاف

أـ امرأة أـ صبيان أـ خادمان( .الطيراكم )41 :1004

كيقكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إنكـ ال تى ىسعكف الناس بيمكالكـ كلكف لً ىيسعيـ منكـ ىب ٍسط الكجو
الخمؽ"( .المناكم  :4181ج)558/
كح ٍسف ي
ي
كىػذا عمػػر بػف العػػاص ر ػػي ا﵀ عنػو كػػاف إذا لقػػي النبػي صػػمى ا﵀ عميػػو كسػمـ فػػي طريػػؽ

رأل البشاش ػػة كالبش ػػر كالمؤانس ػػة اكاذا دخ ػػؿ مجمسػ ػان في ػػو النب ػػي ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ رأل االحتف ػػا
كالسعادة بمقدمو .اكاذا دعاه النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ناداه بيحب األسما إليو( .العريفي :1007
)14-10

فالػػديف اإلسػػبلمي لػػو السػػبؽ فػػي الحػػث عمػػى رعايػػة الػػذكا االجتمػػاعي كتنميتػػو كذلػػؾ مػػف

خػػبلؿ الحػػث عمػػى المسػػاكاة كاألمانػػة كالصػػدؽ كالتسػػامح ك ػػبط الػػنفس كاحت ػراـ الغيػػر كالنيػػي عػػف
مظ ػػاىر الغب ػػا االجتم ػػاعي كالنف ػػاؽ كالتعص ػػب كالتس ػػمط كالغ ػػركر كالكبري ػػا كاألناني ػػة كغيرى ػػا م ػػف

األخػػبلؽ السػػيئة التػػي تعيػػؽ التكاصػػؿ بػػيف النػػاس اكاذا اعتبػػر عممػػا الػػنفس كعممػػا االجتمػػاع أف
المعاممة الحسنة كالتيمؿ مع اآلخريف بشكؿ لبؽ أحد أنكاع الذكا فقد اعتبرىا اإلسبلـ الديف كمو فػي

قكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ "الديف المعاممة"( .الدارمي  :4178جػ)101/1

إف المسػػمـ فػػي مجتمعػػو كمعاش ػراتو س ػكا فػػي البيػػت مػػع الكالػػديف كالزكجػػة كاألبنػػا أك فػػي

الشارع مػع الصػغير كالكبيػر الغنػي كالفقيػر مػع الجيػراف كاألصػدقا أك مػع ذكم رحمػو البػد أف يكػكف

صػػادقان ال يغػػش كال يغػػدر كال يحس ػد يبػػدم النصػػيحة يفػػي بالعيػػد حسػػف الخمػػؽ متصػػؼ بالحيػػا

رفيقػ ػان بالن ػػاس رحيمػ ػان عفػ ػكان غف ػػك انر س ػػمحان طمي ػػؽ الكج ػػو خفي ػػؼ الظ ػػؿ حميمػ ػان يتجن ػػب الس ػػباب
كالفحش ال يرمي أحدان بفسؽ أك كفر بغير حؽ ال يتدخؿ فيما ال يعنيو يبتعد عف الغيبة كالنميمة
يجتن ػػب ق ػػكؿ ال ػػزكر يجتن ػػب ظ ػػف الس ػػك حافظػ ػان لمس ػػر ال ين ػػاجي ثانيػ ػان بينيم ػػا ثال ػػث ال يتكب ػػر

متكا ػػعان ال يسػػخر مػػف أحػػد يحتػػرـ الكبيػػر يعاشػػر ك ػراـ النػػاس يحػػرص عمػػى نفػػع النػػاس كدفػػع

ال ػػر ع ػػنيـ كيص ػػمح ب ػػيف المس ػػمميف أف يك ػػكف داعيػ ػان إل ػػى الح ػػؽ ي ػػيمر ب ػػالمعركؼ كيني ػػى ع ػػف
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المنكػر لبقػان حكيمػان فػي دعكتػو ال ينػافؽن بعيػػدان عػف الربػا كالمباىػاة يعػكد المػريض يشػيد الجنػػازة

يصػػبر عمػػى أذل النػػاس يػػدخؿ السػػركر عمػػى القمػػكب يػػدؿ عمػػى الخيػػر ميسػ انر غيػػر معسػػر عػػادالن

ف ػػي حكم ػػو ال يظم ػػـ كال يش ػػمت بيح ػػد ال يم ػػف عم ػػى م ػػف يعط ػػييـ م ػػيفان أليفػ ػان يخ ػػع عادات ػػو
لمقاييس اإلسبلـ يجمػس حيػث ينتيػي بػو المجمػس يتجنػب التثػاؤب فػي المجمػس مػا اسػتطاع ييخػذ
بػػيدب اإلسػػبلـ عنػػد العطػػاس ال يحػػد نظ ػره فػػي بيػػت غي ػره كال يتشػػبو بالنػػاس( .مكسػػى كآخػػركف

)181-184 :4112

كيرل الباحث أف كؿ ما سبؽ التحدث فيػو ينبػع مػف دعػكل النبػي صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ إلػى

حسػػف الخمػػؽ فيقػػكؿ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ" :أق ػربكـ منػػي منزلػػة يػػكـ القيامػػة أحاسػػنكـ أخبلقػػا" ركاه
أحمد .كيقكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :ذىب حسف الخمؽ بخيرم الدنيا كاآلخػرة" ركاه الطب ارنػي .كيقػكؿ

أي ان" :إنما بعثت ألتمـ مكارـ األخبلؽ" ركاه البخارم .كيقكؿ صمى ا﵀ عميو كسػمـ" :ال يك ػع فػي

الميػزاف يػكـ القيامػة شػيئا أثقػؿ مػف خمػؽ حسػف  . -كزاد ابػف عيينػة فػي حديثػو  : -اكاف حسػف الخمػؽ
ليبمغ بصاحبو درجة الصكـ كالصبلة" ركاه أبك الدردا .
كيقكؿ الشاعر :إنما األمـ األخبلؽ ما بقيت فإف ىـ ذىبت أخبلقيـ ذىبكا.

كىذا يتفؽ مع ما يدعكا إليو عمما النفس كاالجتمػاع مػف صػفات كخصػاؿ حسػنة يتمتػع بيػا

الفرد الذكي اجتماعيان.
مهار

تذكاء الج ماع

تمط وح تدى تمع م

يشػػير (حسػػيف  )45 :1004نق ػبلن عػػف (األعسػػر ككفػػافي  )4111أف القػػدرة عمػػى إدراؾ

الح ػػاالت المزاجي ػػة لآلخػ ػريف كالتميي ػػز بيني ػػا اكادراؾ نكاي ػػاىـ كدكافعي ػػـ كمش ػػاعرىـ كيت ػػمف ذل ػػؾ
الحساسية لتعبيرات الكجو كالصكت كاإليما ات ككػذلؾ القػدرة عمػى التمييػز بػيف المؤشػرات المختمفػة
الت ػػي تعتب ػػر ىاديػ ػان لمعبلق ػػات االجتماعي ػػة كم ػػا يت ػػمف ال ػػذكا االجتم ػػاعي الق ػػدرة عم ػػى االس ػػتجابة
المناسبة ليذه الياديات االجتماعية بصكرة عممية بحيث تؤثر في تكجيو اآلخريف.
كتذكر (عرياف  )21-24 :1040أىـ ىذه الميارات كىي كالتالي:

 -4حسف التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية كيمكف تحقيقيا مػف خػبلؿ :امػتبلؾ ميػارات حسػف
التصػػرؼ كالمباقػػة فػػي

ػػك المعػػايير االجتماعيػػة فػػي المكاقػػؼ العامػػة كمكاقػػؼ القيػػادة أك

التبعيػػة ككػػذلؾ حسػػف التصػػرؼ فػػي مكاقػػؼ التفاعػػؿ االجتمػػاعي كالمعػػامبلت اليكميػػة مػػع

األفراد دكف إحراج لمفرد أك لآلخريف.

 -1التعرؼ إلى الحالة النفسػية لآلخػريف كالتصػرؼ فػي

ػكئيا كتتحقػؽ مػف خػبلؿ :قػدرة الفػرد

إلى التعرؼ عمى حالة اآلخريف مف خبلؿ كبلميػـ كحركػاتيـ كالتعامػؿ معيػـ فػي
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ػك ىػذه

الحالة قدرة الفرد عمى التمييز بيف حالة الفرح كالغ ب أك الثكرة استغبلؿ الكقت المناسب

لمحالة النفسية.

 -4القػػدرة عمػػى تػػذكر الكجػػكه كاألسػػما

كتتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ :زيػػادة اىتمػػاـ الفػػرد بػػاآلخريف فػػي

المعػػامبلت مػػع المحيطػػيف بػػو اكاظيػػار ىػػذا االىتمػػاـ بتػػذكر أسػػمائيـ كمنػػاداتيـ بيػػا إبػػدا

االحتراـ المناسب بمخاطبػة كػؿ كاحػد باسػمو كلقبػو الػكظيفي دكف كسػر لحػكاجز االحتػراـ أك

التقدير ألم أحد إبدا االىتماـ باآلخريف مف خبلؿ ذكر كتذكر األماكف التي جمعت الكػؿ

في مناسبة سعيدة أك مفرحة أك خبلؼ ذلؾ.

 -1سػػبلمة الحكػػـ عمػػى السػػمكؾ اإلنسػػاني كيتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ :القػػدرة عمػػى التنبػػؤ مػػف بعػػض

المظػػاىر أك األدلػػة البسػػيطة كافت ػراض حسػػف النيػػة دائم ػان التمػػاس األعػػذار دائم ػان لآلخ ػريف
كتقدير ظركفيـ كحالتيـ كأك اعيـ.

 -5النجػػاح االجتمػػاعي كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ :النجػػاح باسػػتمرار فػػي معاممػػة اآلخ ػريف القػػدرة عمػػى
التكاصؿ االجتماعي في معاممة اآلخريف السعي باستمرار لكسػب صػداقة النػاس كتعػاطفيـ

كمكدتيـ كمساعدتيـ.

 -2رسػػـ االبتسػػامة عمػػى الكجػػو باسػػتمرار كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ :رسػػـ االبتسػػامة المسػػتمرة

كالبشاشػػة لمجميػػع حتػػى فػػي أصػػعب المكاقػػؼ كخاصػػة المكاقػػؼ المشػػحكنة انفعالي ػان مكاجيػػة
سبؿ اإلحباطات التي قد تكاجو اإلنساف كبذؿ المحاكالت المختمفة لتحكيؿ ذلؾ إلى إحسػاس

بالسعادة ينعكس عمى الشكؿ الظاىرم لمفرد.

 -8إدارة األزمػػات بحكمػػة كيتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ :عػػدـ التسػػرع فػػي اتخػػاذ القػ اررات غيػػر المدركسػػة
كالتصػػرؼ بعقبلنيػػة تقمػػؿ مػػف انػػدفاع اآلخػريف غيػػر المحسػػكب العكاقػػب القيػػادة بفػػف كاقتػػدار
لممجمكعة لمتكصؿ إلى حؿ أك إنقاذ ما يمكف إنقاذه.

أف مػػف الميػػـ ألم معمػػـ التكيػػؼ مػػع المكاقػػؼ االجتماعيػػة المختمفػػة كمػػا أف
ويةةرى تحاثةةي ٌ
مينة التدريس تتطمب مف المعمـ اإللماـ بعدد مف الميارات االجتماعية فالمعمـ الذم يمتمؾ ميػارات
عالي ػػة م ػػف ال ػػذكا االجتم ػػاعي ى ػػك األق ػػدر م ػػف غيػ ػره ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع الط ػػبلب األى ػػؿ المعمم ػػيف

الزمبل

كالمسئكليف ذلؾ أف األطفاؿ يتفاكتكف كيختمفكف فيما بيػنيـ فػي قػكاىـ العقميػة كفػي سػماتيـ

الشخص ػػية فػ ػالفركؽ الفردي ػػة ب ػػيف األطف ػػاؿ عم ػػى المعم ػػـ أف ينتب ػػو لي ػػا ف ػػالمعمـ الجي ػػد يس ػػتطيع أف
يتصػػرؼ فيمػػا يعتػػرض حياتػػو االجتماعيػػة بحيػػث يكػػكف مرن ػان كمقب ػكالن بػػيف طبلبػػو سػػيَّما ف ػي الكسػػط
االجتمػػاعي ال ػػذم يعػػيش في ػػو إذ لػػيس م ػػف العسػػير عم ػػى المعمػػـ الجي ػػد أف يكتشػػؼ ى ػػذه التفاكت ػػات
كاالختبلفات في قدرات الطػبلب كمػا أف الطالػب نفسػو تختمػؼ قدرتػو مػف مك ػكع إلػى آخػر حيػث

يػػرل (عػػدس  )17-18 :4118أنػػو لػػيس مػػف ال ػػركرم أف يكػػكف أقميػػـ فػػي القػػكة العقميػػة أدنػػاىـ
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درجة في كؿ المك كعات كما أف أعبلىـ في قكتو العقمية ال يشترط أف يككف أعبلىـ مسػتكل فػي

كؿ المك كعات.

ويرى تحاثي بنا ن عمى ما أشار إليو (عدس  )4118أف القكة العقمية عند الطبلب تختمػؼ
مف طالب إلى طالب آخر فيمكف أف يتميػز أحػدىـ بالػذكا المنطقػي (الريا ػي) كآخػر فػي األدب

كثالث في الفف كرابع في الريا ة كخامس في النشاطات االجتماعية كىكذا.

أف عمى المعمـ أف يكتشؼ ىذه الفػركؽ كي ارعػي كجكدىػا عنػد الطػبلب كاف
ويضيف تحاثي ٌ
يحاكؿ التعامؿ معيا بالطرؽ كاألساليب التي تتناسب مع حاجػة كػؿ طالػب كلكػي يتييػي لممعمػـ ذلػؾ
ال بػػد أف تت ػكافر لديػػو القػػدرة عمػػى فيػػـ سػػمكؾ الطػػبلب كاتجاىػػاتيـ كميػػكليـ كمػػف ثػػـ الطريقػػة التػػي

يتعامؿ بيا مع الطبلب كالتي تتحدد في سمككو كذكا ه االجتماعي.

أف اىتمػاـ المعمػـ
كما أف المعمـ الجيػد عميػو أف ينتبػو لمعبلقػة بينػو كبػيف أىػؿ الطالػب حيػث ٌ
بمشاركة األىؿ فػي التعامػؿ مػع الطالػب تكتمػؿ حمقػة الكصػؿ بػيف المدرسػة كالبيػت حيػث يكػكف دكر

كػػؿ مػػنيـ مكمػػؿ لآلخػػر كيػػرل (عػػدس  )111 :4118أف المدرسػػة الفاعمػػة ال تكػػكف كػػذلؾ بفعػػؿ
الطمبة كحدىـ كما عندىـ مف مكاىب كقدرات فحسب اكانما أي ان بفعؿ نكع العبلقة التي تربط بيف
المعمم ػػيف كأكلي ػػا األم ػػكر بحي ػػث تك ػػكف عبلق ػػة متين ػػة تحممي ػػـ عم ػػى االىتم ػػاـ المش ػػترؾ بالمدرس ػػة
كالطالب كالعمؿ عمى رفع مستكل ما يتكقعكنو منيـ.

كيػػرل الباحػػث أف المعمػػـ الجيػػد كالػػذم يتميػػز عػػف غي ػره بالػػذكا االجتمػػاعي عميػػو أف ييػػتـ

بعبلقتػو مػع زمبلئػػو المعممػيف حيػػث يػتـ تبػػادؿ الخبػرات التػػي تتعمػؽ بالمعاممػػة مػع الطالػػب كمػا كيفيػػد
الذكا االجتماعي المعمػـ فػي تعاممػو مػع إدارة المدرسػة كالمسػئكليف حيػث تسػاعده ىػذه العبلقػات فػي
تبادؿ كجيات النظر حكؿ العممية التعميمية كمحكر ىذه العممية أال كىك الطالب.

طرق قياس تذكاء الج ماع
لقد نبو ثكرندايؾ منذ كقت مبكر إلى مشكبلت قياس الذكا االجتماعي فقد استبعد صراحة

استخداـ االختبارات "المفظية" كعبر عف بعض شكككو في استخداـ الصكر كمحتكل تتيلؼ منو ىػذه
االختبارات تحؿ محؿ مكاقؼ الحياة الكاقعية .أما سبيرماف فكاف يرل أف القدرة عمى معرفػة الحػاالت

العقمية كالكجدانية لآلخريف يمكف قياسيا باختبارات مف نكع التفسيرات عند بينيو اكاكماؿ الصكر عند
ىيمػػي كالتػػي تت ػػمف بعػػض التفاعػػؿ الشخصػػي .ففػػي اختبػػار التفسػػيرات نجػػد مجمكعػػة مػػف الصػػكر
تتطمب مف المفحكص إدراؾ ما يحدث كاستنتاج مػا حػدث مػف قبػؿ كالتنبػؤ بمػا سػيحدث بعػد ذلػؾ

كقد سجؿ سبيرماف بعػض النتػائج التػي تكصػؿ إلييػا مػف د ارسػة مثػؿ ىػذه االختبػارات كالتػي اسػتنتج

منيػػا أف ىػػذه االختبػػارات تقػػيس شػػيئان مشػػتركان إلػػى جانػػب اشػػتراكيا فػػي العامػػؿ العػػاـ( .أبػػك حطػػب

)482 :4112
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كلقػ ػػد ظيػ ػػر فػ ػػي جامعػ ػػة كاشػ ػػنطكف سػ ػػنة  4111اختبػ ػػار الػ ػػذكا االجتمػ ػػاعي
Test

Social

 Intelligenceك ػػعو م ػػكس  Mossكىن ػػت  Huntكأمػ ػكاؾ  Amwakeلقي ػػاس ال ػػذكا

االجتماعي .كاالختبار كما ظير في األصؿ األمريكي يتككف مف خمسة أج از ىي:

 -4التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية.

 -1التعرؼ إلى الحالة النفسية لممتكمـ.
 -4تذكر الكجكه كاألسما .

 -1الحكـ عمى السمكؾ اإلنساني.
 -5ركح المداعبة كالمرح.

كأع ػػدت من ػػو ص ػػيغة قص ػػيرة تتك ػػكف م ػػف أربع ػػة أجػ ػ از فق ػػط كذل ػػؾ باس ػػتبعاد "ت ػػذكر الكج ػػكه

كاألسما ".

كأعدت كذلؾ صيغة مختصرة تحتكم عمى جزأيف فقط ىما:

 -4التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية.

 -1الحكـ عمى السمكؾ اإلنساني( .زىراف )171-174 :1000

كقػػد اقتػػبس ىػػذه الصػػيغة المختصػرة مػػف مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي كأعػػدىا لبلسػػتخداـ فػػي

البيئػػة المص ػرية محمػػد إسػػماعيؿ كسػػيد عبػػد الحميػػد مكسػػى .كقػػد تػػـ فػػي ىػػذا اإلعػػداد تعػػديؿ بعػػض
الفقرات التي ال تتفؽ مع البيئة المحمية كاستبداؿ بع يا بفقرات أخرل أكثر مناسبة.

كيتكػػكف المقيػػاس فػػي صػػكرتو العربيػػة مػػف اختبػػاريف ككتيػػب كاحػػد كتسػػتغرؽ اإلجابػػة عنػػو

حكالي نصؼ ساعة.

االختبار األكؿ" :التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية" كيتكػكف مػف  40عبػارة تعبػر كػؿ منيػا

عف مكقؼ اجتماعي بػو مشػكمة تتطمػب التصػرؼ بشػكؿ معػيف لحميػا أك سػؤاالن يتطمػب إجابػة تػدؿ
عمػػى حسػػف التصػػرؼ .كيمػػي كػػؿ مكقػػؼ أرب ػػع اسػػتجابات كعمػػى المفحػػكص أف يختػػار إحػػدل ى ػػذه
االستجابات التي يعتقد أنيا تمثؿ االستجابة الصحيحة أك الرأم الصحيح.

مثاؿ :لنفرض أنؾ عمى مكعد سػابؽ ميػـ كعنػد اسػتعدادؾ لمخػركج مػف المنػزؿ ح ػر ازئػر
و
كبعػػد
عمػػى غيػػر انتظػػار كلػػـ يكػػف أمامػػؾ كقػػت كػػاؼ تق ػػيو مػػع ىػػذا ال ازئػػر لقػػرب حمػػكؿ المكعػػد ي
المسافة فيحسف تصرؼ في ىذه الحالة ىك:
أ -أف تنكر كجكدؾ بالمنزؿ.

ب -أف تشرح المكقؼ لمزائر مبينان

ركرة خركجؾ كتدعو يقرر ما سيفعمو.

ج -أف تقابؿ الزائر كتحاكؿ أف تتخمص منو بسرعة بانتحاؿ أعذار غير حقيقية.

د -أف تقابؿ الزائر كتعرض عميو أف يخرج معؾ.
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االختبار الثاني" :الحكـ عمى السمكؾ اإلنساني" كيتككف مف  50عبػارة تعبػر كػؿ منيػا عػف

حكػـ عمػػى السػػمكؾ اإلنسػػاني كيطمػػب مػػف المفحػػكص أف يقػرر مػػف كجيػػة نظػره مػػا إذا كانػػت العبػػارة
صحيحة أـ خاطئة.

أمث ( :صح) (خطي) -تزداد المذة عنػد معظػـ النػاس مػف مزاكلػة عمػؿ مػا عنػدما يصػير ذلػؾ العمػؿ
محرمان.

(ص ػػح) (خط ػػي) -لك ػػي تتحق ػػؽ م ػػف ش ػػعكر الن ػػاس ال ب ػػد أف تعتم ػػد عم ػػى الع ػػيف أكث ػػر م ػػف

اعتمادؾ عمى األذف.

(صح) (خطي) -معظـ الناس يتقبمكف النقد المكجو إلييـ بصدر رحب.

(صػػح) (خطػػي) -إف مػػا يجعػػؿ أحػػد األشػػخاص سػػعيدان يمكػػف أف يؤخػػذ بػػبل تػػردد عمػػى أنػػو

يجعؿ الناس عمكمان سعدا ( .زىراف )175-171 :1000

كالسؤاؿ الجكىرم إلى أم حد تقيس ىذه "المحتكيات" المفظية كالمصكرة الػذكا االجتمػاعي؟

لقد كاف ثكرندايؾ راف ان الستخداـ أم بديؿ غير كاقعي لمكاقػؼ الحيػاة الكاقعيػة باعتبارىػا كحػدىا مػا
يت مف استجابة لسمكؾ "األشخاص" الحقيقييف فيؿ ىػذا االتجػاه ىػك البػديؿ الكحيػد؟ كيػرل جيمفػكرد

أف األم ػػر يتطم ػػب تحم ػػيبلن لطبيع ػػة "المعمكم ػػات" الت ػػي تس ػػتثير ال ػػذكا االجتم ػػاعي كعن ػػده أف معظ ػػـ
المنبيػػات الحس ػػية الت ػػي تش ػػتؽ مني ػػا المعمكم ػػات "الس ػػمككية" ذات طبيع ػػة بصػػرية أك س ػػمعية يح ػػدثيا

سػػمكؾ األشػػخاص كتنشػػي ىػػذه المنبيػػات مػػف الجكانػػب "التعبيريػػة" لمسػػمكؾ مثػػؿ :ك ػػع قامػػة الجسػػـ

كالحركات كاألصػكات كاأللفػاظ التػي تصػدر عػف ىػؤال األشػخاص .كىػذا التعبيػر قػد يشػمؿ الجسػـ

كمو أك جز ان منو أك مجمكعة مف أجزائو.

كفػػي رأم جيمفػػكرد أننػػا بيػػذا المعنػػى نسػػتطيع اسػػتخداـ الصػػكر الفكتكغرافيػػة أك الرسػػكـ سػكا

كانت لشخص كاحد أك لعػدة أشػخاص متفػاعميف مػع تجنػب أم لفػظ يصػدر عػف المفحػكص حتػى ال

يت ػػمف االختبػػار مقػػدا انر كبي ػ انر مػػف القػػدرة المغكيػػة .كمػػف ناحيػػة أخػػرل -يػػرل جيمفػػكرد أي ػان -أننػػا
نسػػتطيع اسػػتخداـ المػكاد المفظيػػة فػػي اختبػػارات الػػذكا االجتمػػاعي إذا تجنبنػػا قػػدر اإلمكػػاف المحتػػكل

"السيمانتي" أك "المغكم" الصريح( .أبك حطب )487 -488 :4112

كفي ظؿ االىتماـ المتزايد بقياس الذكا االجتماعي مف خبلؿ أكثر مف طريقػة سػكا لفظيػة

أك مصكرة فإف سيمفي ار كآخركف ) (Slivera, et al, 2001قرركا

الذاتي فقط في قياس الذكا االجتماعي كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ركرة استخداـ اختبػارات التقريػر

 -4أف ىذه االختبارات سيمة التطبيؽ بعكس االختبارات األخرل التي تستيمؾ كقتان كبي انر إ افة
إلى أنيا صعبة التطبيؽ.

 -1تجنب استخداـ المقاييس غير المفظية لتجنب مشكبلت ثباتيا.
 -4مشكبلت مفيكـ الذكا االجتماعي يمكف أف تقؿ مف خبلؿ:
40

أ -سؤاؿ المتخصصيف عف تعريؼ الذكا االجتماعي.

ب -أف تمثؿ مفردات المقياس األبعاد المختمفة لمذكا االجتماعي( .طاحكف )174 :1001

ويرى تحاثي مف خبلؿ إطبلعو عمى األدب التربكم أف الذكا االجتمػاعي كاجػو اختبلفػات
في عممية تعريفو ككاف ىػذا مػف أحػد العكامػؿ التػي أثَّػرت فػي صػعكبة قياسػو فقػد اختمػؼ البػاحثكف

كالمختصػػكف فػػي كيفيػػة قيػػاس ىػػذا المفيػػكـ كىػػذا يت ػػح فػػي اسػػتبعاد ثكرنػػدايؾ االختبػػارات المفظيػػة
ككذلؾ الصكر كتيكيده عمى مكاقؼ الحياة الكاقعيػة بخػبلؼ سػبيرماف كجيمفػكرد المػذاف يريػا أنػو يمكػف

اسػػتخداـ االختبػػارات المفظيػػة كالصػػكر الفكتكغرافيػػة مػػع الحػػرص قػػدر اإلمكػػاف عمػػى تجنػػب المحتػػكل
المُّغػكم الصػريح بينمػا قػػرر سػيمفي ار كآخػػركف ػركرة اسػػتخداـ التقريػر الػػذاتي كذلػؾ لسػػيكلة التطبيػػؽ
كاختصػػارىا لمكقػػت بحيػػث ال يشػػعر المفحػػكص بالممػػؿ أك التعػػب ممػػا يترتػػب عميػػو حصػػكؿ الباحػػث

كي ػػيؼ الباحػػث انػػو لػػيس مػػف ال ػػرر بمكػػاف أف تكػػكف
عمػػى إجابػػات أف ػػؿ كأكثػػر صػػدقان كدقػػة ي
االختبػػارات التػػي تقػػيس الػػذكا االجتمػػاعي تشػػتمؿ عمػػى الصػػكر الفكتكغرافيػػة كالمكاقػػؼ المفظيػػة مػػع
مراعاة قدرات األفراد في التعبير المُّغكم كاشتماليا عمى مكاقؼ الحياة الكاقعية.
كقد استخدـ الباحث مقياس الذكا االجتماعي حسب قائمة األسئمة كالذم تستغرؽ اإلجابػة

عنو حكالي ( )1دقائؽ فقد اشتمؿ ىذا المقيػاس عمػى ( )14فقػرة مقسػمة عمػى ثبلثػة أبعػاد كػؿ يبعػد

يحتػػكم عمػػى ( )8فقػرات بحيػػث تعبػػر ىػػذه الفقػرات عػػف تقريػػر الفػػرد الػػذاتي كقػػد كانػػت فقػرات أبعػػاد

المقيػػاس غيػػر متمػػايزة بحيػػث كانػػت مك ػػكعة بشػػكؿ عشػكائي كقػػد قػػاـ الباحػث بتطبيقػػو عمػػى عينػػة
تتناسب مع مجتمع الدراسة كتيمكنو مف تعميـ النتائج عمى باقي أفراد المجتمع.
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املبحث الثاني
جودة احلياة
–

مقدم

–

مفهوم جود تثيا

–

نظر اريخي عن جود تثيا

–

تجود تغ ً و صطاثاً

–

أ مي مفهوم جود تثيا ووضعي ه ف نظريا ع م تنفس

–

أنماط عريف جود تثيا

–

نماذج جود تثيا

–

أثر جود ثيا تمع م ع ى تعم ي ت ع يمي

–

أحعاد جود تثيا
جود تثيا

–

مثدد

–

مقوما جود تثيا

–

معوقا جود تثيا
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تمحثي تثان
جود تثيا

مقدم

مصػػطمح جػػكدة الحيػػاة مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي القػػت اىتمامػػا كبي ػ انر فػػي العمػػكـ الطبيعيػػة

كاإلنس ػػانية (عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ال الحص ػػر :عم ػػـ البيئ ػػة كالص ػػحة كالط ػػب النفس ػػي كاالقتص ػػاد
كالسياسة كالجغرافيا كعمػـ الػنفس كعمػـ االجتمػاع كالتربيػة كاإلدارة كغيرىػا)( .كػاظـ كالبيػادلي

)154 :1002

كيعتبر(األشكؿ  )4 :1005مفيكـ جكدة الحياة مف المفاىيـ التي ناد ار ما حظيف باالىتماـ

الكاس ػػع سػ ػكا عم ػػى مس ػػتكل االس ػػتخداـ العمم ػػي الع ػػاـ ف ػػي حياتن ػػا اليكمي ػػة كبي ػػذه الس ػػرعة غي ػػر أف

مستخدمي ىػذا المفيػكـ لػـ يتفقػكا بعػد عمػى معنػى محػدد ليػذا المصػطمح كقػد يرجػع ذلػؾ إلػى حداثػة
المفيكـ عمى مستكل التناكؿ العممي الػدقيؽ كتطػرؽ ىػذا المفيػكـ لبلسػتخداـ فػي العديػد مػف العمػكـ

حيث يسػتخدـ أحيانػان لمتعبيػر عػف الرقػي فػي مسػتكل الخػدمات الماديػة كاالجتماعيػة التػي تق َّػدـ ألفػراد
المجتمػػع كمػػا يسػػتخدـ لمتعبيػػر عػػف إدراؾ األف ػراد لمػػدل قػػدرة ىػػذه الخػػدمات عمػػى إشػػباع حاجػػاتيـ

المختمفة.

كيشير ( السيد  )401 :4110إلػى أف جػكدة الحيػاة قػد تتمثػؿ لػدل الػبعض بػامتبلؾ الثػركة

التي تحقؽ ليـ السعادة.

كيػػرل (عكاش ػػة  )1002أف جػػكدة الحي ػػاة تجعػػؿ الحي ػػاة الحمػػكة ليس ػػت مقصػػكرة فق ػػط عم ػػي

األغنيا كالقادريف بػؿ يسػتطيع أم فػرد أف يعيشػيا بشػرط أف يتبػع مجمكعػة مػف النصػائح تػتمخص
في أف جكدة الحياة ترفع مف جيػاز المناعػة (أم تبعػد الفػرد عػف األمػراض فالمناعػة عػدك المػرض
كتجػػدد خبليػػا المػ

كتؤجػػؿ الزىػػايمر "مػػرض الشػػيخكخة") كمػػا يكصػػى بػػو لعػػيش حيػػاة حمػػكة المشػػي

نصؼ سػاعة يكميػا كالبػكح بالمتاعػب كتعمػـ ميػارات أك ىكايػات جديػدة كاالنػدماج فػي الصػداقات

كع ػػدـ ع ػػزؿ ال ػػنفس ع ػػف اآلخػ ػريف كمحاكل ػػة الع ػػيش ف ػػي نس ػػيج اجتم ػػاعي ص ػػحي كاالن ػػدماج ف ػػي

الصداقات كتعمـ االسترخا

كال مانع مف أف يحمـ.

في حػيف يػرل الػبعض أف الحيػاة الجيػدة ىػي التػي يتػكافر فييػا فػرص العمػؿ كالد ارسػة كي ارىػا

آخركف بالحياة التي يتمكف فييا الفرد مف الحصكؿ عمى مبتغاه دكف عنا أك جيد كيحددىا الػبعض
اآلخػػر بالحيػػاة الخاليػػة مػػف الغػػش كالخػػداع كالكػػذب أك قػػد يحػػددىا آخػػركف بالحيػػاة المفعمػػة بالصػػحة
الجسػػمية كالنفسػػية الخاليػػة مػػف األمػراض كاال ػػطرابات .كميمػػا يكػػف المػراد بالمفػػاىيـ فػػإف الميػػـ ىػػك

مػػدل إحسػػاس الفػػرد كشػػعكره اكاد اركػػو بتػكافر المػػدلكؿ اإلتفػػاقي لػػذلؾ المفيػػكـ مػػف عدمػػو فػػإدراؾ الفػػرد
لجػكدة الحيػاة مؤشػر لمر ػا عمػا تػكافر لػو مػف جيػة كمؤشػر إلػى مسػتكل قدرتػو عمػى إشػباع حاجاتػػو
األساسية كالثانكية كعميو فاف مف ال ركرم عمى اآلبا كالمػربيف كالمرشػديف أف يقػدركا الػدكر اليػاـ
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الممقى عمى عاتقيـ في معرفة مستكل تقديرىـ لذكاتيـ كمستكل إحساسيـ بجكدة الحياة التي يحيكنيا
كأف يتعرفكا عمى حجـ المشكبلت التي يعانكف منيا ( .الزعبي ) 81-84 .4111

لذلؾ فإف المتتبع لمد ارسػات النفسػية الحديثػة يبلحػظ اىتمامػان ممحكظػان بمفيػكـ الجػكدة بشػكؿ

عػ ػػاـ كج ػ ػػكدة الحي ػ ػػاة ل ػ ػػدل الف ػ ػػرد بش ػ ػػكؿ خ ػ ػػاص (كمػ ػػف أمثم ػ ػػة ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػات د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف:
& Picher,2006 –Hajiran, 1999 –Faro, 2006 –Wagner, Heapy, James,
 .)Abbott, 2006كىذا االىتماـ يعكس أىمية ىذا المفيكـ كتيثيره عمػى مختمػؼ الجكانػب النفسػية؛

فػػالجكدة ىػػي انعكػػاس لممسػػتكل النفسػػي كنكعيتػػو اكاف مػػا بمغػػو اإلنسػػاف اليػػكـ مػػف مقكمػػات الرقػػي
كالتح ػػر تعكػػس بػػبل شػػؾ مسػػتكل معػػيف مػػف جػػكدة الحيػػاة كىكػػذا فػػاف الجػػكدة ىػػي ىػػدؼ جميػػع
المككنات النفسية( .كاظـ كالبيادلي )151 :1002

ويةةرى تحاثةةي أف ىػػذا المفيػػكـ مػػف المفػػاىيـ التػػي القػػت اىتمامػان كبيػ انر فػػي جميػػع العمػػكـ فػػي
كمف بيف ىذه العمكـ عمـ النفس كعمى الػرغـ مػف

االقتصاد كالسياسة كعمـ االجتماع كالتربية ..إل
اختبلؼ تناكلو في مجاالت ًع َّدة إال أف عمما النفس اختمفكا فيما بينيـ في طريقة تناكلو فقد تناكلو
عمما النفس مف جكانب ًع َّدة أدت إلى اختبلفيـ في تحديد ىذا المفيكـ كىذا مف أحد األسباب التػي

أدت إلى عدـ االتفاؽ عمى معن نى محدد لو.
ويضيف تحاثي بيف ىذا المفيكـ اكاف اختمؼ حكلو العمما فإنو يؤدم إلى ىدؼ معيف كىك
جكدة الحياة بجميع مككناتيػا كمػا ي ارىػا الفػرد فكػؿ فػرد لػو مػا ييجػكد حياتػو كقػد تختمػؼ مػف فػرد إلػى

آخر باختبلؼ المجتمع أك العصر بحسب حاجة ىذا المجتمع كحسب حاجة ىذا الفرد.
مفهوم جود تثيا

تعػػددت األسػػباب التػػي أدت إلػػى اخػػتبلؼ كتنػػكع كتعػػدد تعريفػػات ىػػذا المفيػػكـ .حيػػث اختمػػؼ

تحديد مفيكـ جكدة الحياة مف باحث إلػى آخػر نتيجػة الخػتبلؼ التخصػص البحثػي كاالتجػاه النظػرم
كلؤلىػداؼ البحثيػة المنشػكد تحقيقيػا فػي د ارسػتو لجػػكدة الحيػاة لػدل اإلنسػاف كنتيجػة لػذلؾ كجػد عػػدد

مف التعريفػات لجػكدة الحيػاة فػي التػراث النظػرم لػيس محػددان كلكنػو مت ازيػدان باسػتمرار بت ازيػد الد ارسػات
كالبحكث التي يتـ إجرائيا فيما يتعمؽ بيذا المصطمح( .أرنكط )412 :1007

ى ػػذا م ػػف جي ػػة كم ػػف جي ػػة ثاني ػػة يعتب ػػر مص ػػطمح ج ػػكدة الحي ػػاة مص ػػطمح غ ػػامض كم ػػبيـ

كيصعب االتفاؽ عمى تعريفو إذ أف ىناؾ ندرة في اإلجمػاع عمػى تعريػؼ محػدد لػو .كىػذا يرجػع إلػى
استعمالو العامي الشائع في الحياة اليكميػة العامػة كالػذم يركػز عمػى الجكانػب االيجابيػة عنػد التعبيػر
عف نكعية حياة الفرد .كىذا عكػس معنػاه فػي القػامكس الػذم يشػير إلػى كصػؼ لطبيعػة الشػي التػي

قد تككف إما إيجابية أك سمبية)Meeberg, 1993: 33( .
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كمف ناحية ثالثة يؤكػد أنػديمماف ( )Andelman, et al, 1999: 106إلػى أف جػكدة الحيػاة

مفيكـ ينتمي إلى مجمكعة كبيرة مف المصػطمحات المتشػابية كالمتداخمػة معػو مثػؿ السػعادة كالر ػا
كالحياة المطمئنة كالر ا الشخصي.

كقد سػاىمت جميػع األسػباب سػابقة الػذكر كغيرىػا إلػي اخػتبلؼ كتنػكع كتعػدد تعريػؼ مفيػكـ

جكدة الحياة.

نظر اريخي عن جود تثيا
حظػػي مفي ػػكـ ج ػػكدة الحي ػػاة باىتم ػػاـ كبي ػػر ف ػػي مج ػػاالت الط ػػب كعم ػػـ االجتم ػػاع كاالقتص ػػاد
كحػػديثان فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس كتعػػددت اسػػتخدامات "مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة" بصػػكرة كاسػػعة فػػي جميػػع
المجاالت مثؿ جكدة الحياة كجكدة الخدمات كجكدة الزكاج كجكدة آخػر العمػر كجػكدة المدرسػة...ال

كأصػػبحت الجػػكدة ىػػدفان لمد ارسػػة كالبحػػث باعتبارىػػا النػػاتج أك اليػػدؼ األسػػمى ألم برنػػامج مػػف بػرامج

الخدمات المقدمة لمفرد( .ىاشـ )415 :1004

كترل (الجكىرم  )1-7 :4111أف االىتماـ بجكدة الحياة ليس بالمجاؿ الجديد بػالرغـ مػف

حداثة المصطمح فمف الثابت تاريخيان أف المدف الصػغيرة فػي العصػكر الكسػطى كانػت تتنػاكؿ اآل ار

ككجيات النظر المتعمقة برفاىية األفراد كطبيعة الحياة المبلئمة ليـ كذلؾ الحاؿ في المدف الكبػرل

كلػػـ يكػػف اليػػدؼ آنػػذاؾ تحسػػيف جػكدة الحيػػاة بقػػدر مػػا تمثػػؿ فػػي اكتشػػاؼ المػكارد البيئيػػة فػػي محاكلػػة
الستغبلليا مف ناحية كدر الككارث كمكاجية اال طرابات االجتماعية مف ناحية أخرل.

كيمكف إرجاع بداية مفيكـ جكدة الحياة في الظيكر إلى حركػة المؤشػرات االجتماعيػة بعامػة

كمؤشػرات جػػكدة الحيػػاة بخاصػػة حيػػث جػػا ت فػػي إطػػار منػػاخ سياسػػي كاقتصػػادم كثقػػافي تمػػكج بػػو
التيارات الراف ػة لمنظػاـ السياسػي االقتصػادم السػائد الػذم يجعػؿ مػف زيػادة الػدخؿ القػكمي كزيػادة

اإلنتػػاج كزيػػادة االسػػتيبلؾ مؤش ػ انر لنجاحػػو ككسػػيمة لتحقيػػؽ الغايػػة النيائيػػة لمسياسػػات س ػكا كانػػت
تحقػػؽ نمػػك المجتمػػع أك تقدمػػو أك رفاىيتػػو لػػذلؾ لػػـ يكػػف مثي ػ انر لمدىشػػة أف تكػػكف بدايػػة ظيػػكر ىػػذا

المصطمح في دكؿ الغرب الصناعية( .صالح )51 :4110

كيذكر سنكؾ ) (Snoek, 2000: 24أكؿ تناكؿ كا ح لممفيكـ كاف مػف قبػؿ االقتصػادييف

األم ػ ػريكييف صػ ػػامكيؿ أكردكام )1953

Ordway,

 (Samuelكفيرفيمػ ػػد أكسػ ػػبكرف ()4151

 Fairfield Osbornحيث عب ار عف ذلؾ باستخداـ ىذا المفيكـ في التعبير عف قمقيمػا عمػى البيئػة
مف أخطار النمك االقتصادم كالصناعي المتزايد .كبعد ذلؾ بسنكات قميمة عاـ ( )4157ظير كتاب

جػػكف جػػالبيرت  John Galbraithكالػػذم دار عػػف رفاىيػػة المجتمػػع ثػػـ أعقبػػو بكتابػػو الثػػاني عػػاـ
( )4128بعن ػكاف الك ػػع الصػػناعي كالػػذم انتقػػد فيػػو األيديكلكجيػػة االقتصػػادية القائمػػة عمػػى التكسػػع
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الصناعي حيث أكد أنو لػيس الميػـ كميػة كحجػـ مػا ننػتج مػف سػمع كب ػائع لكػف الميػـ ىػي جػكدة

حياتنا.

كي ػػرل (الغن ػػدكر  )47 :4111أف األص ػػكؿ التاريخي ػػة لبلىتم ػػاـ بي ػػذا المفي ػػكـ يرج ػػع إل ػػى

كتابػػات كػػارؿ م ػاركس حيػػث اىػػتـ فػػي كتاباتػػو السياسػػية بػػالفركؽ فػػي أسػػمكب الحيػػاة لػػدل الطبقػػات
االجتماعية المختمفة.

كيشػير سػنكؾ ) (Snoek, 2000: 24أف الػرئيس األمريكػي لينػدكف جكنسػكف Lyndon

 Johnsonكػػاف قػػد اسػػتخدـ عػػاـ ( )4121مصػػطمح جػػكدة الحيػػاة فػػي اجتمػػاع سياسػػي أكػػد فيػػو أف
انجازاتنػػا ألىػػدافنا ال يقػػاس مػػف خػػبلؿ حجػػـ حسػػاباتنا البنكيػػة لكػػف بمػػدل جػػكدة الحيػػاة التػػي نكفرىػػا

لشعبنا.

غيػر أف الكسػندر كآخػريف ) (Alexander, et al, 1980أشػاركا إلػى أف البػدايات األكلػى

لمفيكـ جكدة الحياة كانت مع استخدامو كمرادؼ لمتقدـ كالرفاىية اإلنسانية كجكدة المعيشة مف حيث

التقػػدـ االقتصػػادم ممػػا جعػػؿ البػػاحثيف يسػػتعينكف بالمؤش ػرات المك ػػكعية مثػػؿ نصػػيب الفػػرد مػػف
الدخؿ القكمي كالناتج الصناعي كمعدالت االستيبلؾ( .الغندكر )48 :4111

كفػػي منتصػػؼ السػػتينات كػػاف طػػرح مصػػطمح جػػكدة الحيػػاة ليعنػػي نزكع ػان نحػػك نمػػط الحيػػاة

الت ػػي تتمي ػػز ب ػػالترؼ ى ػػذا ال ػػنمط م ػػف الحي ػػاة ال ػػذم ال يس ػػتطيع تحقيق ػػو س ػػكل مجتم ػػع ال ػػكفرة ال ػػذم
اسػػتطاع أف يحػػؿ كافػػة المشػػكبلت المعيشػػية لغالبيػػة سػػكانو كبيػػذا تمثمػػت جػػكدة الحيػػاة المبتغػػاة فػػي

تكجيػػو السياسػػات لبلسػػتمتاع بكقػػت الف ػراغ كاالىتمػػاـ باإلنفػػاؽ فػػي المجػػاالت الثقافيػػة كاالجتماعيػػة.

(صالح )51 :4110

كما كيرل سنكؾ ) (Snoek, 2000أف عمما االجتماع أصبحكا خبلؿ عقد الستينات أكثر

اىتمام ػ ػان بق ػ ػػية جػ ػػكدة الحيػ ػػاة أك جػ ػػكدة المعيشػ ػػة خاصػ ػػة العبلقػ ػػات بػ ػػيف المؤش ػ ػرات االقتصػ ػػادية
كاالجتماعية لجكدة الحياة مف ناحية كالتقييـ الذاتي ليذه الظركؼ عمى اآلخريف مف ناحية أخرل.
كلكػػف مػػا أف أشػػرؼ عقػػد السػػتينات عمػػى االنتيػػا

حتػػى أخػػذ مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة منحػػى

مختمفان تمامان ليعبر عف حركة المعار ة بؿ الرفض لمجتمع االستيبلؾ( .صالح )51 :4110
أما منظمة الصحة العالمية ) (WHOفقد اقترحكا عاـ  4118مفيكمان

منيان لجػكدة الحيػاة

كتكجو ىذا المفيػكـ إلػى الرعايػة الصػحية عنػدما تػـ تعريػؼ الصػحة بينيػا "حالػة صػحية جيػدة تشػمؿ
الجكانػػب الفسػػيكلكجية كالعقميػػة كاالجتماعيػػة كلػػيس بال ػػركرة غيػػاب المػػرض" كبقػػي ىػػذا المصػػطمح

كس ػػعت ) (WHOالمص ػػطمح كأك ػػحت أف لؤلفػ ػراد الح ػػؽ ف ػػي الرعاي ػػة
حت ػػى ع ػػاـ  4187حي ػػث َّ

النفسػية كجػكدة حيػاة كافيػة كذلػؾ طبعػان باإل ػافة إلػى الرعايػة الفسػيكلكجية(King & Hinds, .
)1996
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ويرى تحاثي أف مفيكـ جػكدة الحيػاة جػا امتػدادان لسمسػمة زمنيػة طكيمػة عبػر التػاري

حيػث

اس ػػتيخدـ ى ػػذا المفي ػػكـ ف ػػي العم ػػكـ األخ ػػرل خ ػػبلؼ عم ػػـ ال ػػنفس حي ػػث كان ػػت الب ػػدايات العممي ػػة لي ػػذا
المفيػػكـ فػػي عمػػـ االقتصػػاد كاالجتمػػاع كبالتػػالي فػػإف د ارسػػة ىػػذا المفيػػكـ مػػف المنظػػكر النفسػػي قػػد
اكتسبت أىمية كبيرة نتيجة إدراؾ كؿ مػف عممػا االقتصػاد كاالجتمػاع كالساسػة –لحقيقػة -أف الحيػاة

ال تقاس باألرقاـ كاإلحصائيات إنما تقاس بنا ن عمى مشاعر الفػرد كاسػتجاباتو .فالزيػادة فػي معػدالت
النمك االقتصادم كارتفاع متكسط دخؿ الفػرد كتحسػف مسػتكل مػا يقػدـ لػو مػف خػدمات كرفاىيػة ال
يؤدم بال ركرة إلى إشباع حاجاتو المتنكعة اكار ا طمكحاتو الشخصية كتيكيد قيمو اإلنسانية.
تجود تغ ً و صطاثاً

أوالً :تجود تغ ً

كالجمػػع جيػػاد كجيػػادات :جمػػع

الجيػد :نقػػيض الػػردم
الجػػكدة فػػي المغػػة مػػف الفعػػؿ جػػكد
ٌ
الجمع كجاد الشي جكدةن كجكدةن :أم صار جيدان كقد جاد جكدةن كأجاد :أتػى بالجيػد مػف القػكؿ أك
الفعؿ( .ابف منظكر )145 :4114
كالج ػػكدة ف ػػي اإلس ػػبلـ ارتبط ػػت بمف ػػردات كمف ػػاىيـ لع ػػؿ م ػػف أب ػػرز ى ػػذه المف ػػاىيـ اإلحس ػػاف

كاإلتقاف( .مكقع المنتدل التربكم إلدارة المكارد البشرية)

فاإلسبلـ يحثنػا عمػى إتقػاف العمػؿ كيػدعك لمتحسػيف كالجػكدة كاإلتقػاف فػي العمػؿ يقػكؿ صػمى

ا﵀ عميو كسمـ " ِّ
أف ييتقنو" ركاه البييقي)( .
إف ا﵀ ييحب إذا ىعمؿ أحدكـ عمبلن ٍ
ثانياً :تجود صطاثاً

لقد أشار العديد مف الباحثيف إلى صعكبة ك ع تعريؼ محػدد لجػكدة الحيػاة (Andrews,

 1986, Schalock, 1990, Titman, & Others, 1997).كعمػى الػرغـ مػف أف جػكدة الحيػاة
مفيكـ شائع إال أنو ال يزاؿ غير كا ح .كتحتكم أدبيات البحث عمى تعريفات عديدة لجػكدة الحيػاة.

(عبد الفتاح كحسيف )44 :1002

كما كيشير (الغنبكصي  )411 :1002إلى كجكد العديػد مػف المفػاىيـ المتعػددة التػي تقابػؿ

ىذا المفيكـ مثؿ النكعية كالتميز كاإلتقاف كاألحسف.

كيقتػػرح أنػػديمماف كآخػػركف ) (Andelman & Others, 1999. 106أف جػػكدة الحيػػاة

مفيكـ ينتمي إلى عائمة مف المفاىيـ المتشػابية معػو مثػؿ السػعادة كالر ػا كالحيػاة الجيػدة كالر ػا
الذاتي.

كمػػا كيعػػرؼ إمرسػػكف ) (Emerson, 1985جػػكدة الحيػػاة بينيػػا " ر ػػا الفػػرد عػػف قيمػػو

كأىدافػو كاحتياجاتػو مػف خػبلؿ تحقيقػو لقد ارتػو اكامكاناتػو أك أسػمكب حياتػو "(Felce & Perry, .
)1995: 58
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أما بركشنكي كفابيػاف ) (Proshanky & Fabian, 1986فيعرفػا جػكدة الحيػاة بينيػا "دالػة

لمظ ػػركؼ البيئيػػػة الكاقعيػ ػػة التػ ػي يعػ ػػيش فييػ ػػا الفػ ػػرد كك ػػذلؾ لمكيفيػػػة التػػػي يش ػػعر ك ي ػػدرؾ بيػػػا ىػػػذه
الظركؼ"(Sirgy, 2000: 283) .

كيعرفيا تارتار كآخركف ) (Tartar, et al, 1988بينيا مككف متعدد المظاىر يت مف قػدرة

الفرد السمككية كالمعرفية كالسعادة النفسية كالقدرات البلزمة لمتفاعؿ مع بيئتػو كاألدكار االجتماعيػة
كالمينية التي يقكـ بيا(Meeberg, 1993: 33) .

كتػػرل (جمػػاؿ الػػديف  )78-28 :4114أف الميتمػػيف بتعريػػؼ جػػكدة الحيػػاة يربطػػكف بينيػػا

كبيف مشاعر السعادة كشعكر عاـ نابع مف تمؾ األشيا التي نقػدرىا ألنيػا تجمػب لنػا مسػتكل معػيف

مػػف المعيشػػة فيػػي تسػػتحؽ ذلػػؾ التقػػدير إذا أمكنيػػا أف تحقػػؽ لنػػا السػػعادة كىػػي ىنػػا ليسػػت بمعنػػى

االستمتاع المحظي اكانما تعني اإلحساس بجكدة المعيشة عمى المدل الطكيؿ.

كمػػا أشػػار (أرجاييػػؿ  )15 :4114بينػػو يمكػػف فيػػـ السػػعادة بكصػػفيا انعكاسػان لدرجػػة الر ػػا

عف الحياة.

أما تعريؼ جكف ألكسػندر  Jon Alexanderفيػك يقصػد بجػكدة الحيػاة التجػاكز عػف تػكفير

ركرات الحياة فيجب أف تكفر أسػاليب ال ارحػة أم يجػب أف تتجػاكز عػف الحاجػات ال ػركرية إلػى

الحاجات الكمالية التي تشعر اإلنساف بالبيجة كالسعادة في الحياة( .الجكىرم )11 :4111

كيعػػرؼ دكدسػػكف ) (Dodson, 1994: 218جػػكدة الحيػػاة عمػػى أنيػػا الشػػعكر الشخصػػي

لمكفا ة اكاجادة التعامؿ مع التحديات.
كػػذلؾ تعػػرؼ (الجػػكىرم  )11 :4111جػػكدة الحيػػاة بينيػػا "ذلػػؾ البنػػا الكمػػى الشػػامؿ الػػذم
يتككف مف مجمكعة مف المتغيرات المتنكعة التي تيدؼ إلى إشباع الحاجات األساسػية لؤلفػراد الػذيف

يعيشػػكف فػػي نطػػاؽ ىػػذه الحيػػاة بحيػػث يمكػػف قيػػاس ىػػذا اإلشػػباع بمؤش ػرات مك ػػكعية تقػػيس القػػيـ
المتدفقة كبمؤشرات ذاتية تقيس قدر اإلشباع الذم تحقؽ".

أما فيمؾ كبيرم ) (Felce & Perry, 1995: 60فيعرفاىا بينيا السعادة الكمية العامة التي

تنتج عف التقييـ الذاتي كالمك كعي لمسعادة الجسمية كالمادية كاالجتماعية كاالنفعالية معان جنبان إلي

جنػػب بمػػا يتفػػؽ مػػع مسػػتكم النمػػك الشخصػػي لمفػػرد كأنشػػطتو اليادفػػة كالتػػي يػػتـ تقييميػػا جميع ػان مػػف

منطمؽ ما لدم الفرد مف نسؽ قيمي.

كما كيعرؼ شالكؾ ) (Schalock, 2000: 121جكدة الحياة بينيا "مفيكـ يعكس الظركؼ

التػػي يتمناىػػا الفػػرد أك يرغبيػػا فػػي حياتػػو كالتػي تػرتبط بثمانيػػة أبعػػاد لحياتػػو ىػػي :السػػعادة االنفعاليػػة

العبلقػػات الشخصػػية السػػعادة الماديػػة النمػػك الشخصػػي السػػعادة الجسػػمية تكجػػو الػػذات كال ػػماف
االجتماعي الحقكؽ االجتماعية".
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أما ريجيسكي كميالكك ) (Rejeski & Mihalko, 2001: 23يشي ار إلي أف جكدة الحياة

ىي ذلؾ الحكـ أك التقييـ المعرفي الشعكرم لر ا الفرد عف حياتو.

كي يؼ ىجيرتي كآخركف ) (Hagerty, et al, 2001: 7إلي أف جكدة الحياة مصطمح
يشير إلي جكدة حياة الفرد بصفة عامة كليس لجز محدد منيا دكف اآلخر لذلؾ فيك يرم أنو حتى
اكاف تـ تقسيـ جكدة الحياة إلي أبعاد فإنو ينبغي أف تعكس ىذه األبعاد المركب أك الصكرة الكمية
لجكدة الحياة.
كيعرفيا (الشربيني  )2 :1008عمى أنيا "شعكر الفرد بالينا الشخصي في مجاالت
حياتية تعد ىامة بالنسبة لو في سياؽ الثقافة كمنظكمة القيـ التي ينتمي إلييا عند مستكل يتسؽ
مع أىدافو كاىتماماتو كتكقعاتو".
كيشير (العادلي  )47 :1002إلى أف جكدة الحياة قد تتمثؿ لدل البعض بامتبلؾ الثركة
التي تحقؽ ليـ السعادة في حيف يرل البعض اآلخر أف الحياة الجيدة ىي التي يتكافر فييا فرص
العمؿ كالدراسة كيراىا آخركف بالحياة التي يتمكف فييا الفرد مف الحصكؿ عمى مبتغاه دكف عنا
أك جيد كيصفيا البعض اآلخر بالحياة الخالية مف الغش كالخداع كقد يحددىا آخركف بالحياة
المفعمة بالصحة الجسمية كالنفسية الخالية مف األمراض كاال طرابات كي يؼ أي ان بينو ميما
يكف المراد بالمفاىيـ فإف الميـ ىك مدل إحساس الفرد كشعكره اكادراكو بتكافر المدلكؿ اإلتفاقي لذلؾ
المفيكـ مف عدمو فإدراؾ الفرد لجكدة الحياة يعتبر مؤش انر لمر ا عما تكافر لو مف جية كيعتبر
أي ان مؤش انر عمى مستكل قدرتو إلشباع حاجاتو األساسية كالثانكية.
ويرى تحاثي أف تعريؼ جكدة الحياة قد اختمؼ الباحثكف عميو كقد أشار العديد منيـ إلى
صعكبة ك ع تعريؼ محدد لو كيمكف إعادة صعكبة التعريؼ إلى أنو مفيكـ غير كا ح كىذا ما
أشار إليو العديد مف الباحثيف مثؿ أنديرسكف كشالكؾ كتيتماف كآخركف كما أف ىذا المفيكـ يتقابؿ
مع مفاىيـ أخرل مثؿ مفيكـ اإلتقاف التميز النكعية كاألحسف كىذا ما ذكره الغنبكصي كما أف
ىذا المفيكـ ينتمي إلى مفاىيـ أخرل متشابية معو مثؿ السعادة "كما ذكرت ىبة جماؿ الديف
كتارتار كآخركف كفيمؾ كبيرم كغيرىـ" كالر ا عف الحياة الجيدة كالر ا الذاتي كىذا ما اقترحو
أنديمماف كآخركف.
ويضيف تحاثي أف جكدة الحياة ليست متمثمة في أشيا معينة إذا انطبقت عمى فرد فيي

تنطبؽ عمى اآلخريف كلكف تختمؼ ىذه األشيا باختبلؼ األفراد فيمكف أف تككف جكدة الحياة
متمثمة لدل فرد معيف بامتبلكو لمماؿ كالثركة بينما يراىا آخر في الصحة –إذنا -جكدة الحياة بالنسبة
ألم فرد ىي ما يتكفر لو إلشباع حاجاتو كر اه عف ىذا اإلشباع كىك ما يختمؼ مف فرد إلى
آخر.
كفي ك ما سبؽ ذكره فإف الباحث يعرؼ جكدة الحياة تعريفان إجرائيان بينيا :قدرة
المعمميف كالمعممات في التحكـ بحياتيـ اكادارتيا بما يتناسب مع طبيعتيـ النفسية كالشخصية ككما
يدرككف ىذه الحياة بجميع أبعادىا الصحية األسرية النفسية البيئية اكادارة الكقت مع إجادة
التعامؿ معيا.
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أ مي مفهوم جود تثيا ووضعي ه ف نظريا ع م تنفس

ييعتبر فرانكؿ ) (Frankil, 1955-1976مف أكائؿ المنظريف لجكدة الحياة فقد انبثقت فكرة
ىذه النظريات أثنا معاناتو مع مجمكعة مف المعتقميف في سجكف النازية فقد رأل أف جكدة الحياة

كليدة الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالفرد فيك ال يكجد بالتساؤؿ عف اليدؼ أك الغرض مف الحياة

كلكنو يظير مف خبلؿ استجابات الفرد لممكاقؼ كالمطالب التي تكاجيو في الحياة(Franzier & .
)Steger, 2005: 580
كيؤكد فرانكؿ ) (Frankilأف البحث عف جكدة الحياة كالحب كاليكية ييتي بعد الخبرات
الصادمة التي يمر بيا الفرد فالمكاقؼ السيئة فرصة لينمك أكثر كلتحقيؽ ذلؾ فإف الشخص يجب

أف يككف لديو إيمانان بالمستقبؿ كبدكف ذلؾ ال يكجد إحساس أك جكدة لمحياة كليس ىناؾ سبب
لمعيش .كما أف جكدة الحياة مف الحاجات الكجكدية التي تعكس الجانب الركحاني لمفرد(Tam, .
)1993: 20
كي يؼ (عيد  )58 :1005أف جكدة الحياة الطريؽ إلى تسامي الذات الذم يتجاكز
تحقيؽ الذات كيقكؿ فرانكؿ أف اليدؼ الحقيقي لمكجكد اإلنساني ال يمكف أف يكجد مف أف يككف

تحقيقان لمذات.
كيذكر لينجؿ كآخركف ) (Leangle, et al, 2004: 24أف جكدة الحياة الشخصية كالنفسية
تمثؿ أىـ إنجازات الركح اإلنسانية لمجابية الحياة التي تكاجو الفرد ككيفية أف يتخذ منطقة كسطى

بيف إمكانياتو كالمطالب غير المحددة في حياتنا المعاصرة.

كيشير ) (Franzier & Steger, 2005: 581أف ماسمك ) (Maslow, 1968-1971قد

اختمؼ في رؤيتو لجكدة الحياة عف فرانكؿ ) (Frankilحيث يرل أف جكدة الحياة جكىرية أك
أساسية كتعتبر سمة أك خاصية إنسانية فيي ليست كليدة الظركؼ أك المحددات االجتماعية فيي

تتشكؿ مف الحاجات األكلية التي يسعى اإلنساف إلشباعيا كما أف جكدة الحياة تحتؿ جز ان
ئيبلن كدفاع إنساني بؿ إنيا تعيد بنية أكلية تقكـ عمييا الدكافع عمكمان.
أما نظرية يالكـ ) (Yalom, 1980فقد تناكلت جكدة الحياة باعتبارىا ظاىرة كجكدية فيي
نقطة أساسية في تحدم اإلنساف كمكاجيتو لق ايا كعناصر كجكدية ىي (الحرية االغتراب

المكت كخكا المعنى) كيعتبر العبلج النفسي جكدة الحياة بمثابة كسيمة دفاعية

د المعجز كخكا

المعنى كيعد استجابة إبداعية في مكاجية ال غكط فيك اختيار إنساني حر فالفرد يبدع جكدة

عامان كليس فرديان كخاصة معنى يرتبط بقكة
لمحياة ذلؾ المفيكـ غير محدد بغرض كيعتبر َّ
المعتقدات كقيـ التسامي كاإلخبلص كالسعادة كالغيرية( .خكج )42 :1044
كيذكر كؿ مف باتيستا كالمكند ) (Battista & Almond, 1973أف نظريتيما قد استمدت

بنيتيا مػف مراجعػة النظريػات السػابقة عػف جػكدة الحيػاة كانتيػت إلػى أف ىنػاؾ اختبلفػان لجػكدة الحيػاة

طبق ػان لق ػػايا الكجكديػػة التػػي يكاجييػػا الفػػرد كلكػػف بػػرغـ ذلػػؾ اتفقػػت ىػػذه النظريػػات عمػػى أف جػػكدة
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الحياة تقكـ عمى عدد مف العناصر تتمثؿ في اإليجابية كاإلطار المرجعي لمفرد كرؤية الذات كالقدرة
عمى إدراؾ الر ا(Franzier & Steger, 2005: 582) .

أنماط عريف جود تثيا
كبن ػ ػػا عم ػ ػػي التع ػ ػػدد كاالخ ػ ػػتبلؼ ف ػ ػػي التعريف ػ ػػات الس ػ ػػابقة لج ػ ػػكدة الحي ػ ػػاة ي ػ ػػرم "فارككى ػ ػػار"
) (Farquhar, 1995أف ىػذه التعريفػات تقػع فػي كاحػد مػف ثبلثػة أنمػاط كيمكػف تك ػيح كػؿ نمػط
مف ىذه التعريفات كخصائصو في الجدكؿ رقـ ( )4اآلتي:

جدكؿ ()4

يك ح األنماط األساسية لتعريفات جكدة الحياة
النمط

الخصائص  /الكصؼ

اسـ النمط

ىي األكثر شيكعان كعمكمية كتػرل عػادة أف مصػطمح جػكدة الحيػاة يتكػكف

4

التعريفات العامة

1

تعريفػػات المككنػػات أك  -تقس ػػـ ج ػػكدة الحي ػػاة لسمس ػػمة م ػػف العناص ػػر كاألبع ػػاد /المج ػػاالت كتح ػػدد

مف عدد مف العناصر كالمككنات القميمػة كتت ػمف عػادة أفكػا انر عػف الر ػا

كالسعادة /عدـ السعادة.

كما في تعريؼ إمرسكف ( )4175كجماؿ الديف ()4114
العناصر كتنقسػـ ىػذه الخصائص الجكىرية ألم مقياس لجكدة الحياة.
التعريفػػات إلػػي نػػكعيف  -تحدد عدد مف األبعاد لجػكدة الحيػاة العامػة كقػد ال يكػكف مػف ال ػركرم

ىما:

أف تكشؼ عف جميع األبعاد الممكنة.

أ -غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػددة كما في تعريؼ تارتار كآخركف (.)4177
بالبحث

ب -محددة بالبحث
4

تعريفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات مكجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  -تشير فقط إلي كاحد أك عدد صغير مف أبعاد جكدة الحياة.
(مركزة) كتنقسـ إلي:

1

 -تكشؼ عف أبعاد محددة لجكدة الحياة ترتبط بيىداؼ البحث.

 -تركز عمي عدد صغير مف أبعاد جكدة الحياة التػي تعتبػر أساسػية لجػكدة

أ -ص ػ ػريحة /كا ػ ػػحة الحياة كلكنيا كا حة.
Explicit
 ترك ػػز عم ػػي كاح ػػد أك اثن ػػيف م ػػف تعري ػػؼ ج ػػكدة الحي ػػاة الكاس ػػع كلكني ػػاب -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمنية
منية دكف أف تك ح ذلؾ .مثؿ تعريؼ ريجيسكي كميالكك (.)1004
Implicit
التعريفػ ػػات المترابطػ ػػة /تعريف ػػات عام ػػة (كػ ػالنمط األكؿ) كلك ػػف أي ػ ػان ذات أبع ػػاد مح ػػددة (كػ ػالنمط
الجامعة

الثاني) مثؿ تعريؼ الجكىرم ( )4111كشالكؾ (.)1000

)(Farquhar, M, 1995: 502-509
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نماذج جود تثيا
قاـ تيمفير كآخركف ) (Taillefer, M, et al, 2003بعرض ثبلثػة أنػكاع مػف النمػاذج لجػكدة الحيػاة
كيمكف تك يحيا في الجدكؿ رقـ ( )1اآلتي:

جدكؿ ()1

يبيف نماذج جكدة الحياة عند تيمفير كآخركف ()1004
كصفو

نكع النمكذج

النمكذج التصكرم (النمكذج المفاىيمي)  Conceptualنم ػ ػػكذج يح ػ ػػدد الخص ػ ػػائص كاألبع ػ ػػاد األساس ػ ػػية لج ػ ػػكدة
model
الحياة .كيعتبر أقؿ النماذج تصك انر.
الييكؿ التصكرم (اإلطار المفاىيمي)

نمػػكذج يص ػػؼ كيفس ػػر كيتنبػػي بطبيعػػة العبلقػػة المكجيػػة

بيف أبعاد كعناصر جكدة الحياة.
اإلطار النظرم

نم ػ ػػكذج يت ػػ ػػمف بن ػ ػػا العناص ػ ػػر كعبلقاتيػػ ػػا ببع ػػ ػػيا
البعض داخؿ نظرية تفسر تمػؾ العبلقػات .كيعتبػر أكثػر

النماذج تطك انر.

11

كمػا قػاـ ىجيرتػي كآخػركف ) (Hagerty, et al, 2001: 80بعمػؿ نمػكذج كمػا فػي الشػكؿ رقػـ ()4
اآلتي:

الشكؿ ()4

يك ح البنا النظرم المنظـ لمفيكـ جكدة الحياة كمسبباتيا
املدخالت (البيئية،
السياسة العامة)

املخرجات (السعادة ،البقاء
التعاوى)

مدخالت عابرة
اختيارات شخصية
السعادة
االنفعالية

اخلدمات التعميمية

العامة

اخلدمات
الصحية
احلرية
عدم كفاية
الدخن
اختيارات اجتماعية
جديدة

مستوى التعميم

السعادة

السعادة املادية

التأمني الضماى
الصحي

الصحة

الصحة
الشخصية

العمن والسموك
املهتج

االختيار املهين

البقاء

االنتماء /التضامو
اإلنساني

التضامو القومي

التوقعات
واملعايري

األمو الشخصي

اختيارات شخصية
جديدة

ويرى تحاثي مف خبلؿ إطبلعو عمى الشكؿ رقـ ( )4السابؽ إلى أف ىناؾ مدخبلت تشػكؿ
طبيعة البيئة التي يعيش فييا الفرد ككذلؾ السياسة العامة لممجتمع ىذه المدخبلت كالتػي تتمثػؿ فػي

(الخػػدمات التعميميػػة العامػػة الخػػدمات الصػػحية الحريػػة ..الػ ) تعتبػػر مػػدخبلت عامػػة لجميػػع أفػراد

المجتمع بينما نجد في نفس الشكؿ المذككر مػدخبلت خاصػة ذك اختيػارات شخصػية أم بنػا ن عمػى
ما يختاره الشخص بممي إرادتو مثؿ (مستكل التعميـ الصحة الشخصية االختيػار المينػي ..الػ )
كتؤدم المدخبلت العامة كمدخبلت االختيارات الشخصية إلى مخرجػات تعبػر عػف مػدل جػكدة حيػاة

الف ػػرد كتظي ػػر ف ػػي سػ ػػعادتو النفس ػػية المادي ػػة الص ػػحية سػ ػػمككو المن ػػتج ت ػػامنو الق ػػكمي كأمنػػػو

الشخصي.

فمص ػػطمح ج ػػكدة الحي ػػاة مص ػػطمح كص ػػفي يش ػػير إل ػػي س ػػعادة الف ػػرد الكجداني ػػة كاالجتماعي ػػة

كالجسػ ػػمية اكالػ ػػي قدرتػ ػػو عمػ ػػي تكظيػ ػػؼ مػ ػػا لديػ ػػو مػ ػػف قػ ػػدرات لمقيػ ػػاـ بالميػ ػػاـ العاديػ ػػة فػ ػػي الحيػ ػػاة.
)(Freedman, et al, 2007
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كيشير "تيكماف كآخركف" إلي أف ىناؾ دراسات عديػدة اسػتخدمت مقيػاس جػكدة الحيػاة الػذم

ك ػعتو منظمػة الصػحة العالميػة ) (WHOQOL-100لفحػص العبلقػة بػيف جػكدة الحيػاة كالصػحة
مثػؿ د ارسػػة ) (Taeaki, et al,1998كد ارسػػة ) (Skfvington & Wright, 2001ككػػذلؾ

د ارسػة ) (Angermeyer, et al, 2002كفػي العقػد الما ػي أجريػت د ارسػات متعػددة حػكؿ كيفيػة

ارتبػاط أبعػػاد كمككنػات جػػكدة الحيػػاة لػدم الفػػرد ببع ػػيا الػبعض مثػػؿ د ارسػػة (Bradley, et al,

) 1999كدراسة )(Teichmann, et al, 2006: 148) .(Daaleman & Frey, 2004
أثر جود ثيا تمع م ع ى تعم ي ت ع يمي
إف الدكر الكبير لممعمـ ال تقؼ مسئكلياتو ككظائفو عند حدكدىا التقميدية اكانما ال بد أف تمتػد
تمػػؾ الكظػػائؼ لتشػػمؿ تشػػجيع القػػدرات اإلبداعيػػة لػػدل المتعممػػيف كأف يكػػكف المعمػػـ فػػي ىػػذا المكقػػؼ

أداة لمتجديد كالتغيير كأف يسيـ في صنع أجياؿ تتقبؿ التغييػر كتى ٍقػدر عمػى مكاجيتػو بػؿ أف تيحػدث
التغيير كتقكده كأف يككف قاد انر عمى ترجمة مػا يقدمػو فػي فصػمو مػف خبػرات كمعػارؼ كميػارات إلػى
مكاقؼ عممية تفيده في الحياة كذات أثر في تككينيـ العممي كفي حياتيـ العممية المستقبمية( .الف ار

)11 :4114

ويةةرى تحاثةةي أف تمتػػع المعمػػـ بجػػكدة حيػػاة عاليػػة مػػف األمػػكر الميمػػة فػػي التػػيثير عمػػى سػػير

العممية التعميمية باتجاىيا نحك األف ؿ حيث أف المعمـ الذم عمػى درجػة عاليػة مػف الصػحة العامػة
ليك أقدر مف غيره عمى أدا عممػو بفاعميػة كحيكيػة كبالجيػد المطمػكب كىػك بػذلؾ ال ي ػيع كقتػو كال

كيبث النشاط كالفاعمية كالحيكية بينيـ بحيث ال يشعركف بالممؿ أك النظرة السػمبية اتجػاه
كقت طبلبو ي
ىذا المعمـ.
كيرل (ىاشـ  )447 :1004أف جكدة الحياة ترتبط بالحالة الصحية لمفرد فالمر ى يدرككف

جكدة الحياة بصكرة تختمؼ عف األسكيا .

ويرى تحاثةي أف ارتفػاع جػكدة حيػاة المعمػـ األسػرية تػدلؿ عمػى انػو قػادر عمػى إدارة بيتػو كأنػو

نا ػػج فكريػ ػان كأن ػػو عم ػػى درج ػػة عالي ػػة م ػػف ال ػػكعي كاإلدراؾ كالحكم ػػة كى ػػذا يؤىم ػػو إل ػػى إدارة فص ػػمو

كالتعامػػؿ مػػع طبلبػػو بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة ممػػا يػػؤدم إلػػى قىبػػكؿ طبلبػػو لػػو فػػي الفصػػؿ ككػػذلؾ
المػػادة التػػي يدرسػػيا فػػإذا أحػػب الطالػػب المعمػػـ أحػػب مادتػػو ككػػاف مسػػتق انر نفسػػيان كانفعالي ػان أثنػػا تيديػػة

المعمػػـ لمحصػػة ممػػا يجعػػؿ الطالػػب يكػػكف أكثػػر تركي ػ انز اكانتاج ػان معػػو كبالتػػالي يزيػػد االسػػتيعاب كيزيػػد
كذلؾ مستكل التحصيؿ الدراسي.

كمػػا ويةةرى تحاثةةي أف جػػكدة الصػػحة النفسػػية تبعػػث فػػي نفػػس المعمػػـ ال ارحػػة كالطمينينػػة كعػػدـ

انشغاؿ تفكيره فػي مشػاكؿ حياتػو الخاصػة خػارج إطػار التعمػيـ حيػث أف المعمػـ الػذم يتمتػع بالصػحة
النفسية تزيد كفا تو كقدرتو عمى استيعاب الطبلب بما لدييـ مػف مشػكبلت كفػركؽ فرديػة تحتػاج مػف
11

المعمـ أف يتعامؿ مع ىذه المشكبلت كالفػركؽ الفرديػة بػيف طبلبػو بيػدك كتػيني كمػا تزيػد مػف قدرتػو
ككفا تو في تيديتو لعممو.

حيػػث يقػػيـ المكتئبػػكف أدا ىػػـ عمػػى األعمػػاؿ المختمفػػة بصػػكرة أكثػػر سػػمبية كيقممػػكف مػػف قيمػػة

كفا ة أدائيـ كما أف العصػابية تػرتبط ارتباطػان متسػقان بالمشػاعر السػمبية( .أرجاييػؿ -418 :4114

)417

كي ػػيؼ (أرجاييػػؿ  )450 :4114أف السػػعدا المػػذيف لػػدييـ عبلقػػات يم ٍر ػػية مػػع اآلخ ػريف
كػػانكا أقػػدر عمػػى التعامػػؿ فػػي مجػػاؿ العمػػؿ بالمقارنػػة بالتعسػػا فقػػد كػػاف لمعمػػؿ معنػػى بالنسػػبة ليػػـ
كشعركا أنيـ يستطيعكف تحقيؽ أىدافيـ فيو كقد كجدكه يم ٍر يان جدان.
فع ػػاؿ ى ػػـ معمم ػػيف منظم ػػيف
ويةةةرى تحاثةةةي أف المعمم ػػيف الق ػػادريف عم ػػى إدارة الكق ػػت بش ػػكؿ َّ
كمرتبيف ككذلؾ ىـ إدارييف كىذه مميزات تجعػؿ مػف المعمػـ أف يػتحكـ فػي حياتػو بشػكؿ أكثػر فاعميػة

كيكفر لنفسو الجيد كالكقت كىذا يساعده عمى العطا كاالىتماـ بالطبلب أكثر.

يشير (أرجاييؿ  )450 :4114أف القدرة عمى التنظيـ كالتخطيط كاستخداـ الكقت بنجاح ىي

مػػف خصػػائص التكامػػؿ حيػػث ينظػػر األشػػخاص السػػعدا إلػػى الكقػػت نظػرة إيجابيػػة إذ الكقػػت ازخػػر
كمػػف ثػـ يبػػدك المسػتقبؿ مشػػرؽ بالنسػبة ليػػـ أمػػا

باألعمػاؿ ىػػادؼ كفػؽ خطػػة كىػـ دقيقػػكف كأ ٍكفىػا
بالنسبة لؤلشخاص التعسا فالكقت غير ممي كمفتكح دكف التزاـ كاألحداث غير متكاصمة كالكقت
مكزع كيعتمدكف إلى تيجيؿ األشيا

كىـ أقؿ كفا ة يتصفكف بالقمؽ كالتكجس عمى المستقبؿ.

كمةةا ويةةرى تحاثةةي أف جػػكدة بيئػػة المعمػػـ داخػػؿ المدرسػػة متمثمػػة فػػي إدارة المدرسػػة كالمعممػػيف

كالطػػبلب كطبيعػػة المبػػاني فييػػا كخػػارج المدرس ػة متمثمػػة فػػي طبيعػػة السػػكف كالحػػي الػػذم يعػػيش فيػػو
كاألماكف التي يرفو بيػا عػف نفسػو كاألمػف الػذم تػكفره ىػذه البيئػة ىػي مػف المػؤثرات اليامػة المحيطػة

بالمعمـ كالتي تؤثر عمى جكدة حياتو فكمما كانت ىذه المؤثرات أكثر إيجابيػة كأكثػر فاعميػة فػي حيػاة

المعمػػـ فيػػي تزيػػد مػػف جػػكدة حياتػػو كجػػكدة عبلقاتػػو بالبيئػػة المدرسػػية كالبيئػػة خػػارج المدرسػػة كيػػنعكس

ذلؾ عمى جكدة أدائػو كمعمػـ داخػؿ الفصػؿ فػي شػرح مادتػو العمميػة كفػي التفاعػؿ مػع الطػبلب داخػؿ
الفصؿ كبما يعكس ثقافة المجتمع.

إف امػػتبلؾ ميػػارة مػػا اكاتقانيػػا إنمػػا يتػػيتى إذا تػػكفرت ليػػا بيئػػة مناسػػبة تثرييػػا كتسػػاعد عم ػى

إبرازىا كنمكىا( .عدس )412 :4118

سيما كأف التعاكف كاالتصاؿ كالتفاعػؿ بػيف البيئػة المدرسػية كبػيف البيئػة المحميػة فػي المجتمػع

ركرم لربط النظاـ التعميمي بحاجات المجتمع كمتطمباتو( .المرجع السابؽ )114
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أحعاد جود تثيا
ينظػر كػؿ مػف بيشػكب كفيسػت ) (Bishop & Feist, 2002إلػى جػكدة الحيػاة عمػى أنيػا

تركيػػب متعػػدد األبعػػاد كقػػد اعتػػرؼ البػػاحثكف الػػذيف حػػاكلكا إج ػ ار ق ػ ار ة شػػاممة حػػكؿ متغيػػر جػػكدة
الحيػػاة بينيػػا متغيػػر األبعػػاد كىبلمػػي المبلمػػح كغػػامض التفاصػػيؿ كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى تعػػدد المجػػاالت

التي تستخدمو كىذه الطفرة األخيرة كالحديثة نسبيان في بحث كدراسة متغير جكدة الحياة فػي الحقػكؿ

العمميػػة المختمفػػة مثػػؿ الطػػب كاالقتصػػاد كعمػػـ االجتمػػاع كبػرامج اإلرشػػاد اكاعػػادة التيىيػػؿ أكػػدت أف
ىذا المفيكـ متعدد األبعاد( .الينداكم )48 :1044
كتشير (صالح  )27-25 :4110إلى ظيكر نكعيف مف المؤشرات لجكدة الحياة كىما:

 -4مؤش ػ ارت مك ػػكعية :كيبلحػػظ أف المتحمسػػيف ليػػذا النػػكع مػػف المؤش ػرات ىػػـ اإلحصػػائييف
كالعػ ػػامميف بػ ػػيجيزة الدكلػ ػػة اإلحصػ ػػائية كالتخطيطيػ ػػة كالعممػ ػػا كالمنظمػ ػػات الدكليػ ػػة الميتمػ ػػة

بالتنميػ ػػة كتشػ ػػمؿ (السػ ػػكاف المكانػ ػػة االجتماعيػ ػػة العمػ ػػؿ الػ ػػدخؿ كتكزيعػ ػػو المكاصػ ػػبلت
اإلسكاف التعميـ كالصحة).

 -1مؤش ػرات ذاتيػػة :كتيػػتـ بتقيػػيـ جػػكدة الحيػػاة كمػػا يخبرىػػا كيػػدركيا كيسػػتجيب ليػػا األف ػراد كمػػا
تحققػػو ليػػـ مػػف إشػػباع كم ػػف ثػػـ مػػدل شػػعكرىـ بالر ػػا كالسػػعادة .كبالتػػالي فسػػعادة الن ػػاس
كر ائيـ أك تعاستيـ كسخطيـ ىك أف ؿ مؤشر لجكدة الحياة.

بينما يشير (مصطفى  )48 :1005إلى ثبلث أبعاد لجكدة الحياة ىي:
 -4جػكدة الحيػاة المك ػكعية :كتعنػي مػػا يػكفره المجتمػع مػف إمكانػػات ماديػة إلػى جانػب الحيػػاة
االجتماعية الشخصية لمفرد.

 -1جكدة الحياة الذاتية :كتعني كيؼ يشعر كؿ فرد بالحياة الجيدة التي يعيشيا أك مدل الر ا
كالقناعة عف الحياة كالسعادة بيا.

 -4جػػكدة الحي ػاة الكجكديػػة :كتعنػػي مسػػتكل عمػػؽ الحيػػاة الجيػػدة داخػػؿ الفػػرد كالتػػي مػػف خبلليػػا
يمكف لمفرد أف يعيش حياة متناغمة كيصؿ إلػى الحػد المثػالي فػي إشػباع حاجاتػو البيكلكجيػة

كالنفسية كما يعيش في تكافؽ مع األفكار كالقيـ الركحية كالدينية السائدة في المجتمع.

كيػذكر كيػدار كآخػركف ) (Widar, et al, 2003: 497-505أف ىنػاؾ إجمػاع عمػى كجػكد

أربعة أنكاع رئيسية لجكدة الحياة ىي:

البعد الجسمي :كىك خاص باألمراض المتصمة باألعراض.
 -4ي
البعد الكظيفي :كىك خاص بالرعاية الطبية كمستكل النشاط الجسمي.
 -1ي

البعد االجتماعي :كىك خاص باالتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي مع المحيطيف.
 -4ي
البعػػد النفسػػي :كىػػك خػػاص بالكظػػائؼ المعرفيػػة كالحالػػة االنفعاليػػة كاإلدراؾ العػػاـ لمصػػحة
 -1ي
كالصحة النفسية كالر ا عف الحياة كالسعادة.
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كتقرر منظمة الصحة العالمية ) (WHOأف جكدة الحياة تشير إلػى الكمػاؿ الػذم يمكػف أف

يحققو اإلنساف في األبعاد التالية:

البعػػد الجسػػمي :كالجػػكدة فيػػو تك ػػح كيفيػػة التعامػػؿ مػػع األلػػـ كعػػدـ ال ارحػػة النػػكـ كالػػتخمص
 -4ي
مف التعب الطاقة الحركة العامة.

البعػػد النفسػػي :كيت ػػمف المشػػاعر كالسػػمككيات اإليجابيػػة تركيػػز االنتبػػاه الرغبػػة فػػي الػػتعمـ
 -1ي
كالتفكير كالذاكرة كتقدير الذات كمظير اإلنساف كصكرة الجسـ كمكاجية المشاعر السمبية.
البعػ ػػد االجتمػ ػػاعي :كيت ػ ػػمف العبلقػ ػػات الشخصػ ػػية كاالجتماعيػ ػػة كالمسػ ػػاندة االجتماعيػ ػػة
 -4ي
كالزكاج الناجح مع التيكيد عمى التكافؽ الزكاجي -الجنسي.

 -1يبعػػد االسػػتقبللية :كيعنػػي أنػػو كممػػا ارتفعػػت مقػػدرة الفػػرد عمػػى االسػػتقبللية كممػػا تكقعنػػا جػػكدة
عاليػػة لمحيػػاة كيت ػػمف ذلػػؾ البعػػد حيػػز الحركػػة الػػذم يتمتػػع بػػو الفػػرد فػػي حياتػػو كأنشػػطة
الحياة اليكمية التي يقكـ بيا كدرجة االعتماد عمى األدكية الطبية كالمساعدات.

البعد الديني :كيعني االلتزاـ األخبلقي كتحقيؽ السعادة الركحية مف خبلؿ العبادات.
 -5ي
البعد البيئي :كيت مف ممارسة الحرية بالمعنى اإليجابي الشعكر باألمف كاألماف الجسمي
 -2ي

المػػرض المينػػي مصػػادر الػػدخؿ المشػػاركة فػػي فػػرص الترفيػػو مػػدل االبتعػػاد عػػف مصػػادر

التمكث كال ك ا

اكاشارات المركر كالمكاصبلت..إل ( .كامؿ )45-44 :1001

كمػػا كتشػػير منظمػػة الصػػحة العالميػػة ) (WHOإلػى أف مفيػػكـ جػػكدة الحيػػاة العػػالمي يتكػػكف

مػػف عػػدة أبعػػاد مثػػؿ :الحالػػة النفسػػية كالحالػػة االنفعاليػػة كالر ػػا عػػف العامػػؿ كالر ػػا عػػف الحيػػاة

كالمعتقدات الدينية كالتفاعؿ األسرم كالتعميـ كالدخؿ المادم ىذا كتتككف جػكدة الحيػاة مػف خػبلؿ

اإلدراؾ الذاتي لمفرد عف حالتو العقمية كصحتو الجسػمية كقدرتػو الكظيفيػة كمػدل فيمػو لؤلعػراض

التي تعتريو( .جبريؿ )40 :1008

كيشير شالكؾ ) (Schalock, 1996إلى أنو ليس ىناؾ حاجة إلى تصنيؼ متغيرات جكدة

الحيػػاة كفق ػان لمبعػػديف المك ػػكعي كالػػذاتي بػػؿ اعتب ػره تصػػنيفان ينقصػػو بعػػض المركنػػة حيػػث تكجػػد
متغيرات أخرل تخرج عف حدكد ىذا التصنيؼ الثنائي كعمى ىػذا فثمػة ثمانيػة أبعػاد متنكعػة لمفيػكـ

جػػكدة الحيػػاة كالتػػي يمك ػف أف تختمػػؼ فػػي درجػػة أىميتيػػا كفق ػان لتكجػػو الباحػػث كأىدافػػو عنػػد د ارسػػة
المفيكـ كالمنطؽ النظرم الذم يحكـ ىذه الدراسة (دراسة مفيكـ جكدة الحياة) كىػذه األبعػاد الثمانيػة

ىي:

 -4جػػكدة المعيشػػة االنفعاليػػة :كتشػػمؿ (الشػػعكر باألمػػاف الجكانػػب الركحيػػة السػػعادة التعػػرض
لممشقة مفيكـ الذات كالر ا أك القناعة).

 -1العبلقػ ػػات بػ ػػيف األشػ ػػخاص :كتشػ ػػمؿ (الصػ ػػداقة الحميمػ ػػة الجكانػ ػػب الكجدانيػ ػػة العبلقػ ػػات
األسرية التفاعؿ كالمساندة االجتماعية).
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 -4جكدة المعيشة المادية :كتشمؿ (الك ع المالي عكامؿ األماف االجتماعي ظػركؼ العمػؿ
الممتمكات كالمكانة االجتماعية كاالقتصادية).

 -1االرتقا الشخصي :كيشمؿ (مستكل التعميـ الميارات الشخصية كمستكل االنجاز).

 -5جػػكدة المعيشػػة الجسػػمية :كتشػػمؿ (الحالػػة الصػػحية التغذيػػة االسػػتجماـ الناشػػط الحركػػي
مستكل الرعاية الصحية التيميف الصحي كقت الفراغ كنشاطات الحياة اليكمية).

 -2مح ػػددات ال ػػذات :كتش ػػمؿ (االس ػػتقبللية الق ػػدرة عم ػػى االختي ػػار الشخص ػػي تكجي ػػو ال ػػذات
كاألىداؼ كالقيـ).

 -8الت ػ ػػميف االجتمػ ػػاعي :كيشػ ػػمؿ (القىيب ػ ػكؿ االجتمػ ػػاعي المكانػ ػػة خصػ ػػائص بيئػ ػػة العمػ ػػؿ
التكامؿ المشاركة االجتماعية الدكر االجتماعي النشاط التطكعي كبيئة السكف).

 -7الحقكؽ :كتشمؿ (الخصكصية الحؽ فػي االنتخػاب كالتصػكيت أدا الكاجبػات كالحػؽ فػي
الممكية)( .إبراىيـ )84-80 :1005

كيػػرل (ىاشػػـ  )444-444 :1004أنػػو تػػـ التكصػػؿ إلػػى بعػػض الحقػػائؽ الخاصػػة بجػػكدة

الحياة منيا:

 -4يشعر الفرد بجكدة الحياة عندما تشبع حاجاتو األساسية كتككف لديو الفرصة لتحقيػؽ أىدافػو
في مجاالت حياتو الرئيسية.

 -1ترتبط جكدة الحياة لدل الفرد بجكدة حياة األشخاص الذيف يعيشكف في البيئة نفسيا.
 -4تعكس جكدة الحياة لدل الفرد تراثو الثقافي كتراث اآلخريف المحيطيف بو.

 -1جكدة الحياة بنا نفسي يمكف قياسو مف خبلؿ المؤشرات الذاتية كالمؤشرات المك كعية.
 -5تعزيز جكدة الحياة يت مف األنشطة كبرامج التيىيؿ كالعبلج كالدعـ االجتماعي.

ي ض ة ت حاثةةي ممػػا سػػبؽ أف "شػػالكؾ" بػالرغـ مػػف نظرتػػو أنػػو لػػيس مػػف ال ػػركرم تصػػنيؼ

متغيػرات جػػكدة الحيػػاة إلػػى ذاتيػػة كمك ػػكعية فقػػد اعتبػره تصػػنيفان ينقصػػو بعػػض المركنػػة حيػػث أف
ىنػاؾ متغيػرات تخػرج عػف حػدكد ىػذا التصػنيؼ مػػف خػبلؿ أف مفيػكـ جػكدة الحيػاة لػو أبعػاد متعػػددة
لئلطبلع مف خبلليا عمى أدؽ التفاصيؿ في حياة الفرد كالتي مف شينيا أف تجكد مػف حياتػو كلػذلؾ

ي ػػرل الباح ػػث أف مفي ػػكـ ج ػػكدة الحي ػػاة ال غن ػػى ل ػػو ع ػػف ت ػػمنو الر ػػا ع ػػف ال ػػذات كع ػػف الجكان ػػب
األساسية في حياة الفرد كما يراىا بنفسو كال عف أىمية الجانب المك ػكعي فيػذاف الجانبػاف يكمػؿ

كؿ منيما اآلخر.

كمػػا كيػػذكر الباحػػث األبعػػاد التػػي تػػـ اختيارىػػا فػػي مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة المسػػتخدـ فػػي ىػػذه

الدراسة كىي كاآلتي( :جكدة الصحة العامة جكدة الحياة األسرية جكدة الحياة النفسػية جػكدة إدارة
الكقت كجكدة البيئة).
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مثدد

جود تثيا
يشػػير (ىاشػػـ  )441 :1004أف إدراؾ الفػػرد لجػػكدة الحيػػاة يػرتبط بمجمكعػػة مػػف المتغيػرات

الشخصػ ػػية كاالجتماعيػ ػػة كالثقافيػ ػػة .كقػ ػػد أجريػ ػػت العديػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات عمػ ػػى األسػ ػػكيا كالمر ػ ػػى
كالمعاقيف مف فئات عمرية مختمفة لمتكصؿ إلى محددات جكدة الحياة.

كفيما يتعمؽ باألسكيا فقد أشػار جػدج ككاتانػاب ) (Judje & Watanabe, 1994إلػى أف

جػػكدة العمػػؿ أك مػػا يمكػػف أف يطمػػؽ عميػػو ر ػػا الفػػرد عػػف العمػػؿ كسػػعادتو بػػو يػرتبط ارتباطػػا إيجابيػػا
بالر ا عف الحياة.

كمػػا تكصػػؿ تشػػامبمز ) (Chumbler, 1996: 220-232إلػػى أف االشػػتراؾ فػػي األنشػػطة

االجتماعية كالزكاج كارتفاع الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد يؤدم إلػى زيػادة الر ػا عػف

الحياة.

كقػد أجػػرل كاف كآخػػركف ) (Wan, et al, 1996: 502-513د ارسػة عمػػى مجمكعػػة مػػف

اآلبا كاألميات كتكصمكا إلى أف الدعـ األسرم ذك أىمية كبيرة في ر ا الفرد عػف حياتػو كمػا أف
مصدر الدعـ يمكف أف يحدد مدل فعاليتو كأثره في ر ا الفرد عف الحياة حيث يتقبؿ بعض األفراد

الدعـ مف األب كاألـ مثبل كيرف كنو مف آخريف.

كيؤيػد آدمػز كآخػركف() (Adams, et al, 1996: 411-420دكر األسػرة كالػدعـ األسػرم

فػػي الر ػػا الػػكظيفي كالر ػػا عػػف الحيػػاة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ د ارسػػة أجريػػت عمػػى ( )424مػػف العمػػاؿ
الذيف يعيشكف مع أسرىـ.

أما ىكبنر كديك ) (Huebner & Dew, 1996فقد تكصبل مف خبلؿ دراسة عمػى ()122

طالػػب أعمػػارىـ مػػا بػػيف ( 47 -45سػػنة) إلػػى أف المشػػاعر اإليجابي ػة لػػدل الفػػرد تػػؤدم إلػػى زيػػادة
إدراكو لجكدة الحياة بينما تؤدم المشاعر السمبية إلى انخفا يا.

كيػػرل رامانايػػاه كآخػػركف ) (Ramanaiah, et al, 1997أف السػػعادة كالتعاسػػة تعػػكد إلػػى

عكامؿ شخصية فمف خبلؿ دراسة عمى ( )115مف طمبة الجامعة ات ح أف المرتفعيف كالمنخف يف

عمى مقياس الر ا عف الحياة يختمفكف فػي العصػابية كاالنبسػاطية كالتفػتح كالتكافػؽ كالػكعي إال أنػو
لـ تكجد فركؽ بيف الجنسيف.

كمػا تكصػؿ دامػكش كآخػركف ) (Damush, et al, 1997: 181-190مػف خػبلؿ د ارسػة

عمى ( )450مف طبلب الجامعة إلى أف أحداث الحياة ال اغطة تؤثر سمبا عمػى الشػباب كتػؤدم
إلػػى انخفػػاض جػػكدة الحيػػاة لػػدييـ كأف األس ػرة يمكػػف أف يكػػكف ليػػا دكر فػػي مكاجيػػة ىػػذه الظػػركؼ

ال اغطة.

كيشير بايمي كميمر ) (Baily & Miller, 1998: 51-56في دراسة عمى طبلب الجامعة

( 458مف اإلناث  72مف الػذككر) إلػى أىميػة أسػاليب الحيػاة النشػطة كالمتنكعػة فػي تحسػيف جػكدة
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الحيػػاة لػػدل الشػػباب كمػػا أشػػارت الد ارسػػة إلػػى أىميػػة العبلقػػات األس ػرية كاألدكار األس ػرية فػػي إدراؾ

الطبلب لجكدة الحياة.

كي ػرتبط إدراؾ جػػكدة الحيػػاة أي ػػا بالحالػػة الصػػحية لمفػػرد فالمر ػػى يػػدرككف جػػكدة الحيػػاة

بصكرة تختمؼ عف األسكيا

فقد تكصمت مارتف ) (Martin, 1994مف خبلؿ دراسة أجريػت عمػى

( )400مف مر ػى الرئػة المشػتركيف فػي برنػامج لمتيىيػؿ ألمػراض الرئػة المزمنػة -إلػى أف مشػكبلت
الرئة المر ية المزمنة تؤثر بصكرة سمبية عمى جكدة الحياة(Martin, 1994: 146-157) .

كفػػي د ارسػػة عمػػى عينػػة قكاميػػا ( )458مػػف الػػذككر كاإلنػػاث تت ػراكح أعمػػارىـ مػػف  42حتػػى

18سنة تكصؿ فاىي كآخركف ) (Fahey, et al, 1996إلى أف الصحة تؤثر بصكرة جكىرية عمى

ر ا الفرد عف الحياة كما أنيا تمعب دكر العامؿ الكسيط بيف السف كالر ا عف الحياة(Fahey, .
)et al, 1996: 443-446
كمػػا تكصػػؿ دكرفمػػاف ) (Dorfman, 1995: 192-199فػػي د ارسػػة عمػػى ( )154مػػف
المحػػاليف لمتقاعػػد إلػػى أف األمػراض تػػؤثر سػػمبا عمػػى جػػكدة الحيػػاة كمػػا أف أمػراض الرئػػة كاألزمػػات
القمبية ىي أقكل المنبئات بعدـ الر ػا عػف الحيػاة لػدل الرجػاؿ يمييػا اإلصػابات بينمػا كػاف التيػاب

المفاصؿ ىك أقكل المنبئات بعدـ الر ا لدل السيدات.

كفػػي مجػػاؿ عبلقػػة جػػكدة الحيػػاة بمسػػتكل دخػػؿ الفػػرد أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػات المشػػار إلييػػا

في "مصر" ( )1002أف مستكل الدخؿ ال يؤدم دك انر كبيػ انر فػي مسػتكل السػعادة اليكميػة .بػالرغـ مػف
أف أغمػػب النػػاس يتصػػكركف أنػػو لػػك كػػاف لػػدييـ مزيػػد مػػف المػػاؿ سػػيككف لػػدييـ الكثيػػر مػػف األشػػيا

الممتعػػة أك ربمػػا سػػعادة أكثػػر .بينمػػا يظيػػر الكاق ػػع بػػيف ذكم الػػدخؿ األعمػػى يظيػػركف تػػكت انر أكث ػػر

كيق ػػكف كقت ػان أقػػؿ فػػي األنشػػطة الترفيييػػة .كفػػي عػػاـ ( )1001قػػاـ بػػاحثكف بد ارسػػة لقيػػاس مسػػتكل

جػكدة الحيػػاة لػدل عينػػة مػػف األفػراد إذ إنيػػـ طمبػكا مػف ( )101امػرأة مكظفػػة بتسػجيؿ األنشػػطة التػػي
قمف بيا في األياـ السابقة كشعكرىف تجاىيا .كقد تـ فػي الد ارسػة معرفػة طبيعػة العبلقػة بػيف مسػتكل
الػػدخؿ كنسػػبة الكقػػت المنق ػػي فػػي حالػػة انفعاليػػة سػػيئة لكػػؿ يػػكـ .كقػػد أشػػارت النتػػائج أف الػػذيف يقػػؿ

دخميـ السنكم عف ( 102000دكالر) يق ػكف ( )%41مػف كقػتيـ فػي حالػة انفعاليػة سػيئة أكثػر مػف
الػػذيف يفػػكؽ دخميػػـ عػػف ( 402000دكال انر) .كقػػد كانػػت مجمكعػػة الػػدخؿ المػػنخفض تق ػػي ()%41

فقط مف كقػتيـ فػي حالػة انفعاليػة سػيئة أكثػر مػف أكلئػؾ األكثػر ثػركة .كفػي د ارسػة أخػرل فػي االتجػاه

نفسو أظيرت النتائج بيف ذكم الدخؿ العالي لػدييف ارتبػاط أقػؿ بالسػعادة المحظيػة مػف مجمػؿ الر ػا

عػػف الحيػػاة .كقػػد كجػػدكا بػػيف ذكم الػػدخؿ العػػالي لػػدييـ كاجبػػات مرىقػػة كيعيشػػكف متعػػة أقػػؿ .ألني ػـ

يكرسكف مزيدان مف الكقت في العمؿ كالتنقؿ كرعاية األطفاؿ كالتسكؽ كككنيـ تحت تيثير الكثير مف

ال غكط كالتكتر أكثر مف فئات الدخؿ المنخفض( .سميماف )411-417 :1040
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كأبػرزت د ارسػة ر ػكاف ( )1005إسػيامات عمػـ الػنفس التطبيقػي فػي بعػض مجػاالت الحيػاة

كجكدتيا مف خبلؿ جػكدة البيئػة كجػكدة الحيػاة األسػرية كجػكدة الحيػاة التعميميػة حيػث تتمثػؿ جػكدة
الحيػاة التعميميػة فػػي جػكدة المػػنيج كجػكدة إعػػداد المعمػـ كجػػكدة اإلدارة التعميميػة( .ر ػكاف :1005

)401-15

كيقتػ ػرح (أب ػػك سػ ػريع كآخ ػػركف  )117-105 :1002نمكذجػ ػان لتفس ػػير كتق ػػدير ج ػػكدة الحي ػػاة

يعتم ػػد عم ػػى تص ػػنيؼ المتغيػ ػرات الم ػػؤثرة ف ػػي تش ػػكيؿ ج ػػكدة الحي ػػاة مكزع ػػة عم ػػى بع ػػديف ىم ػػا :بع ػػد

المحػػددات الداخميػػة كتشػػمؿ (تقػػدير الػػذات التػػديف الفاعميػػة الذاتيػػة الصػػحة العامػػة الق ػكاـ البػػدني

التفػكؽ الد ارسػي) كبعػػد المحػددات الخارجيػػة كتشػمؿ (التكافػؽ األسػػرم الر ػا عػػف الصػداقة الػػدخؿ
الشيرم لؤلسرة نكعية السكف العبلقة مع اآلخريف).

كيشير (ىشاـ  )410 :1004أف الثقافة تمعب دك ار محكريا في تحديد مفيػكـ جػكدة الحيػاة

حيث يقػرر جػكد ) (Good, 1994أف كجيػات النظػر حػكؿ جػكدة الحيػاة تختمػؼ مػف ثقافػة ألخػرل

ففي الدنمارؾ مثبل أف يعيش الفرد حياة جيدة تعني قػدرة الفػرد عمػى تحديػد مجػرل حياتػو كالحصػكؿ
عمػػى الفػػرص لتحقيػػؽ الػػذات كالتػػي تسػػتند إلػػى أحػػبلـ الفػػرد كرؤيتػػو كرغباتػػو كحاجاتػػو كىػػذا يعنػػي

التعرؼ عمى إدراؾ األفراد ألنفسيـ كتكقعاتيـ كمستكيات طمكحيـ عبلكة عمى ذلؾ فإنو يعني تييئة
الظركؼ ال ركرية لؤلفراد لتحقيؽ مثػؿ ىػذه الحيػاة الجيػدة فػي

ػك النظػاـ االجتمػاعي كالعبلقػات

االجتماعي ػػة كالخبػ ػرات اإليجابي ػػة .أم ػػا ف ػػي ألماني ػػا ف ػػإف ج ػػكدة الحي ػػاة تش ػػير إل ػػى مختم ػػؼ المكاق ػػؼ
كالفترات الحياتية كتعتبر مكاقؼ الحياة المك كعية كالعكامؿ الذاتية كاالجتماعية (الر ا كالرفاىيػة)

ىي المرجعية إال أف المفيكـ ينظر إليو مف منظكر ذاتي.

كي ػيؼ كيػث كىيػؿ ) (Keith & heal, 1996: 273-294إلػى أف جػكدة الحيػاة تحػكز

عمى اىتماـ كبيػر فػي الد ارسػات عبػر الثقافيػة كقػد أثػارت ىػذه الد ارسػات عػدة تسػاؤالت كمػا أبػرزت
مجمكعة مف التحػديات منيػا :عالميػة النتػائج كتكػافؤ المفػاىيـ بػيف الثقافػات المتعػددة كمػيزؽ الكقػكع

في سطحية المفاىيـ .بينما يجب إدراؾ ىذه الصػعكبات كك ػعيا فػي االعتبػار فػإف حقيقػة التفاعػؿ
بيف الثقافات المختمفة تجعؿ دراسة لمفيكـ عبر الثقافات أم انر

ركريان .كي يؼ كيث كىيػؿ أنػو مػف

البػػدييي أف تعتبػػر جػػكدة الحيػػاة ظػػاىرة ذاتيػػة تتػػيثر بصػػكرة جكىريػػة بخب ػرات الفػػرد كمػػا أف قيػػاس
مػػدركات الفػػرد الذاتيػػة لخب ارتػػو الحياتيػػة يجػػب أف يت ػػمف بعػػض العكامػػؿ مثػػؿ العبلقػػات كاألنشػػطة
كالرفاىيػػة الماديػػة كالصػػبلحية الجسػػدية كالنمػػك الشخصػػي كالر ػػا كالسػػعادة كتت ػمف ردكد األفعػػاؿ
الذاتية ىذه مككنات االنفعالية كالمعرفيػة لمخبػرة كالتػي تػرتبط بػالخبرات الثقافيػة .إف بعػض الحقػائؽ
كاألساسيات في ثقافة معينة مثؿ األخبلؽ تعتبر عالمية كال تقتصر عمى ثقافة محددة بينمػا تػرتبط

بع يا بالثقافة الخاصة بالمجتمع (مثؿ العػادات كالتقاليػد) كمػف الصػعب ترجمتيػا إلػى ثقافػة أخػرل
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كىذه الفركؽ يمكف أف تؤثر عمى صدؽ المقارنات بيف الثقافات كتعميـ النتائج الخاصة بثقافة عمى

أخرل كىذا ينطبؽ عمى جكدة الحياة التي يمكف أف تختمؼ محدداتيا مف ثقافة ألخرل.

كيشػػير ركجرسػػكف ) (Rogerson, 1999: 969-986إلػػى أف جػػكدة الحيػػاة ت ػرتبط ببيئػػة

الفرد كىذا يبدك في تركيز العديد مف الدراسات عمى جكدة الحياة في بيئات محددة فالعكامؿ البيئية

تعتبػػر مػػف المحػػددات األساسػػية إلدراؾ الفػػرد لجػػكدة الحيػػاة حيػػث ييػػاجر الفػػرد مػػف بيئػػة إلػػى أخػػرل
العتقػاده بػػيف الرفاىيػػة فػػي البيئػػة الجديػػدة أيسػػر كأف ػػؿ .كيػػرل الكثيػػر مػػف البػػاحثيف أف جػػكدة الحيػػاة

مفيكـ محمي أكثر منو عالميان خاصة في العكامؿ المحمية المرتبطة كالمحددة ليذا المفيكـ.

كما كيشير لكتف كآخركف ) (Lawton, et al, 1999: 169-199إلى أف البحث في جكدة

الحي ػػاة خ ػػبلؿ العق ػػكد القميم ػػة الما ػػية ل ػػو ج ػػذكره ف ػػي س ػػيككلكجية االس ػػتثارة كالت ػػي ي ػػدكر محكرى ػػا
األساسي حكؿ كظيفة العكامؿ البيئية كمحددات لمسمكؾ كالجكانػب الكجدانيػة كمػا يركػز ىػذا االتجػاه

عمى مجاالت الحياة اليكمية ذات الصمة كتحديد أبعادىا كتحديد االختبلفات في السمكؾ كالجكانػب

الكجدانية المرتبطة بالخصائص الشخصية (مثؿ السف كالجػنس كالصػحة) كخصػائص البيئػة (النظػاـ
االجتماعي الجيراف الرعاية الصحية ..إل ).

كيؤكػد تشػابماف كالركيػاـ ) (Chapman & Larkham, 1999عمػى دكر البيئػة كالعكامػؿ

الثقافيػػة كمحػػددات لجػػكدة الحيػػاة حيػػث يشػػير إلػػى أف العنصػػر األساسػػي فػػي كممػػة جػػكدة Quality
يكمػػف فػػي العبلقػػة االنفعاليػػة القكيػػة بػػيف الفػػرد كبيئتػػو ىػػذه العبلقػػة التػػي تتكسػػطيا أحاسػػيس الفػػرد
كمدركاتو كتختمؼ ىذه األشيا مف فرد آلخر باختبلؼ الثقافة كالقيـ كالخمفيات الخاصة بكؿ منيـ.

(ىشاـ )414 :1004

كتػػرل (أبػػك غ ازلػػة  )127 :1008أف معنػػى الحيػػاة ليػػا أثػػر إيجػػابي عمػػى الصػػحة النفسػػية

كمخرجاتيا المختمفػة كىػذا مػا أشػارت إليػو نتػائج د ارسػات عديػدة مػف أف جػكدة الحيػاة تػرتبط ارتباطػان

إيجابي ػان مػػع المتغي ػرات التاليػػة :السػػعادة كتقػػدير الػػذات كالمسػػئكلية االجتماعيػػة كقػػكة األنػػا كالػػتحكـ
الػػذاتي كالتكجػػو الػػديني الجػػكىرم كال ػػبط الػػداخمي كالر ػػا عػػف الحيػػاة كالصػػبلبة النفسػػية ف ػػي

مكاجيػػة ال ػػغكط كالتككيديػػة كالتكجػػو نحػػك اإلنجػػاز كالميػػؿ لمتػػدبر كالػػتحكـ كالبحػػث عػػف اإلثػػارة.

كارتػػبط سػػمبان بالعدكانيػػة كالكحػػدة النفسػػية كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو نتػػائج د ارسػػة (سػػيير سػػالـ ()1005

كف ػػؿ عب ػػد الصػ ػػمد ( )1001كمحم ػػد عب ػػد الت ػ ػكاب ( )1000كخي ػػرم ع ػػبلـ ( )4117كىػػػاركف
الرشػ ػػيدم ( )4115اكارنشػ ػػاك )2003

 (Earnshaw,كفي ػ ػرازم ) (Verazee,2001كدالزارم

) (Delazzari, 2000كزكبيػر ) (Zubair, 1999كشػيؾ ) (Shek, 1993كزيكػا كشػامبرليف
).(Zika & Chamberlain, 1992

ويعة ن ج تحاثةةي مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ أف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف المتغيػرات التػػي تػػؤثر فػي جػػكدة

حياة الفرد كتختمؼ ىػذه المتغيػرات فػي قػكة تيثيرىػا حسػب طبيعػة الفػرد أك البيئػة التػي يعػيش فييػا أك
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ثقافة المجتمع المحيط بػو كىػك يتفػؽ بػذلؾ مػع كػؿ مػف تشػابماف كالركيػاـ فػي إشػارتيما لػدكر البيئػة

كالعكامؿ الثقافية كىك ما أشار إليو كذلؾ ركجرسكف ككيث كىيؿ كغيرىـ.

ويضيف تحاثي أف جػكدة حيػاة الفػرد الصػحية كاألسػرية كالنفسػية تػرتبط بعبلقػة إيجابيػة مػع

جػ ػػكدة الحيػ ػػاة كىػ ػػذا كا ػ ػػح فػ ػػي د ارسػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف (دكرفمػ ػػاف ( )4115مػ ػػارتف ( )4111فػ ػػاىي

كآخػ ػػركف  )4112فػ ػػي جانػ ػػب الصػ ػػحة العامػ ػػة .ككػ ػػؿ مػ ػػف (بػ ػػايمي ( )4117دامػ ػػكش كآخػ ػػركف

( )4118آدمز كآخركف ( )4112ر كاف  )1005في جانب الحياة األسرية .ككؿ مػف (ىػكبنر
كدي ػػك ( )4112رامانايػ ػػاه كآخػ ػػركف  )4118ككػػػذلؾ مػ ػػا أش ػػارت إلي ػػو (أب ػػك غ ازلػػػة  )1008فػػػي

الجكانب النفسية لمفرد.
مقوما جود تثيا

يت مف البنا النفسي لكؿ مف مكػامف قػكة كبػكاطف

ػعؼ ىػذا األمػر مسػمـ بػو .فػإذا نظرنػا

إلى بكاطف ال عؼ أك القصكر مف جية السياؽ االجتماعي الثقػافي العػاـ الػذم يعػيش فيػو اإلنسػاف
مػػف جيػػة أخػػرل ألمكػػف تحديػػد مجمكعػػة مػػف الظػػركؼ التػػي قػػد تحػػكؿ دكف تحقيػػؽ اإلنسػػاف ألحبلمػػو

كطمكحو بؿ أي ان قد تسبب كمكنان لمكامف القكة التػي لديػو فػي نفػس الكقػت .كتجػدر اإلشػارة إلػى أف

غالبيػػة مكاقػػؼ الرعايػػة كالتعمػػيـ تركػػز بصػػكرة مبػػالغ فييػػا فػػي الحقيقػػة عمػػى حػػؿ مشػػكمة أك مشػػكبلت
الشػػخص لكػػف إذا أردنػػا أف نحسػػف جػػكدة الحيػػاة الشخصػػية لئلنسػػاف عمينػػا أف ال نركػػز فقػػط عمػػى
المشكبلت بكاطف ال عؼ بؿ يتعيف التركيز عمى كؿ أبعاد الحياة كاستخداـ كتكظيؼ مكػامف القػكة

ككافة اإلمكانيات المتاحة لتحسيف جكدة الحياة الشخصية لو( .أبك حبلكة )12 :1040

كت ػػرل (س ػػميماف  )84 :1001أن ػػو عن ػػد الح ػػديث ع ػػف مقكم ػػات ج ػػكدة الحي ػػاة م ػػف الناحي ػػة

الصحية نجدىا تتمثؿ في:

 -4الناحية الجسمانية :كتتمثؿ في إشباع الحاجػات الفسػيكلكجية األساسػية لمفػرد مػف مػا كىػكا

نقػػي كطعػػاـ صػػحي مبلئػػـ لحالػػة الم ػريض كاحتياجاتػػو كمسػػكف مناسػػب كقػػدر مبلئػػـ مػػف

النكـ اليادئ.

 -1الناحي ػػة العقمي ػػة :كتتمث ػػؿ ف ػػي إش ػػباع الحاج ػػات إل ػػى التفكي ػػر كاالبتك ػػار كاإلب ػػداع ف ػػي مج ػػاؿ
اىتمامات ىذا المريض كما يستطيع تحقيقو.

 -4الناحية النفسية :كتتمثػؿ فػي إشػباع الحاجػات إلػى األمػف كاألمػاف كالعػيش فػي مجتمػع آمػف

بعيد عف المخاطر كاالحتياج إلى تقػدير الػذات كتحقيػؽ الػذات بعيػدان عػف جكانػب القصػكر

لديو.

 -1الناحية االجتماعية :كتتمثؿ في إشباع الحاجة إلى القبػكؿ االجتمػاعي كالتفاعػؿ االجتمػاعي
كالحاجة إلى االنتما .
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كي ػػرل ماس ػػمك أف إش ػػباع الحاج ػػات األساس ػػية البيكلكجي ػػة كاالجتماعي ػػة كالنفس ػػية كمكاجي ػػة

التحديات بيقصى حدكد القدرة يعػد مصػد انر مباشػ انر لمشػعكر بالبيجػة كىػك مػا يطمػؽ عميػو قمػة الخبػرة
كالتي تعبر عف أسعد لحظات العمر( .ىريدم كشكقي )11 :1001

كيشػػير (الفرمػػاكم  )147 :4111أف لجػػكىر اإلنسػػاف خصػػائص ميمػػة تكشػػؼ الكثيػػر مػػف

مكنكناتو كتكجيات ىذه المكنكنات كعبلقتيا البينية تمؾ التي تشكؿ بنية اإلنساف النفسية كمنيا:

 -4التكامؿ الكظيفي بيف قكل الذات :يمكف تمييز ثبلث قكل في بنية اإلنساف النفسية ىي :قكة
الػػركح كقػػكة العقػػؿ قابميػػة الفط ػرة ىػػذه القػػكل الػػثبلث تشػػكؿ الجػػكىر كتعطػػي الطػػابع العػػاـ
لمفطرة فقد سما اإلنسػاف بػالركح فػكؽ مسػتكل الخصػائص الحيكانيػة كتكجيػت باإلنسػاف إلػى

القيـ كالمعارؼ تمؾ التي مف أىميا معرفة ا﵀ سبحانو كتعالى.

 -1االزدكاجية السكية فػي سػمكؾ اإلنسػاف :السػمكؾ اإلنسػاني يتصػؼ بازدكاجيػة التكجػو بمعنػى
أف السمكؾ الكاحد يجمع بيف إشباع الحاجات الركحية بقػدر مػا يكػكف السػمكؾ طبيعيػان بقػدر
ما يحقؽ لئلنساف ارتباطو باألرض التي ىك منيا كما يحقؽ لو فػي نفػس الكقػت تطمعػو إلػى

السما مدفكعان بإشعاعات الركح فيو.

 -4النزعػػة لمتػػديف كالنزعػػة لئلنابػػة :إف السػػبيؿ لجػػكدة الحيػػاة يكمػػف فػػي ثبلثػػة أمػػكر ميمػػة ىػػي:
مجاىدة النفس تمسؾ اإلنساف بالكينكنة كتعميؽ الكجكد استشراؼ أفؽ الحرية األرحب.

ويةةةرى تحاثةةةي أف اإلنسػػاف يػػؤثر كيتػػيثر بالعػػالـ الخػػارجي المحػػيط بػػو كمعػػركؼ فػػي ىػػذا
الزمػػاف كثػرة التطػػكرات التػػي أخمػػت بمػػا ىػػك متعػػارؼ عميػػو فػػي األزمنػػة السػػابقة فكثػرة التطػػكرات فػػي

كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة المتبلحقة كالتي تحتاج مف اإلنساف المعاصر أف يكاكبيا مما يكشؼ عند
اإلنساف التكترات الداخمية العقمية كالنفسية كما يتبع ذلؾ مف مشكبلت صحية كالتي تحتاج إلى مزيد

مػػف االىتمػػاـ لمخػػركج باإلنسػػاف المعاصػػر إلػػى بػػر األمػػاف كذلػػؾ بتكثيػػؼ الجيػػكد كاسػػتغبلؿ كػػؿ مػػا
يمكف استغبللو مف كسائؿ متاحػة لتكعيتػو بشػكؿ يتكافػؽ مػع تطػكر المجتمػع مػف حكلػو حتػى يػنيض

بنفسػػو كممػػف حكلػػو كيسػػير بسػػيكلة فػػي نفػػس اتجػػاه كسػػرعة ىػػذه التطػػكرات ممػا يػػؤدم إلػػى االسػػتقرار
كاليدك في سير حياة اإلنساف المعاصر.

معوقا جود تثيا

إف إنسػ ػاف الق ػػرف الح ػػالي يع ػػيش فػ ػي ع ػػالـ مم ػػي ب ػػالتكترات كالمش ػػاحنات ككس ػػائؿ التط ػػكر

كالتكنكلكجيا الحديثة التي قد تكػكف أ ارحػت الجسػد كلكنيػا أثػرت بالسػمب عمػى العقػؿ كالػنفس ككثيػر
راكة مما كانت عميو( .سميماف )22 :1001

مف األمراض التي ظيرت حديثان أك عادت أكثر

يرل (أبك حبلكة  )12 :1040مف الميـ عنػد كصػؼ مكػامف ال ػعؼ فػي جػكدة الحيػاة أف

نميػػز بػػيف الظػػركؼ الداخميػػة كيقصػػد بيػػا الخصػػائص البدنيػػة كالنفسػػية كاالجتماعيػػة لمفػػرد كالظػػركؼ
الخارجي ػػة كيقص ػػد بي ػػا تم ػػؾ العكام ػػؿ المرتبط ػػة بت ػػيثيرات اآلخػ ػريف أك البيئ ػػة الت ػػي يع ػػيش فيي ػػا ذل ػػؾ
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الشػخص .كتت ػح المعكقػات فػػي الظػركؼ الداخميػة بػالمرض كاإلعاقػػات كالخبػرات الحياتيػة السػػمبية

أما الظركؼ الخارجية فتت ح في نقص المساندة االجتماعية كاالنفعالية كظركؼ الحياة أك المعيشة

البيئية.

كتشػير (سػػميماف  )27 :1001أف عامػػؿ الصػحة مػػف معكقػػات جػكدة الحيػػاة فينػػاؾ عبلقػػة

كثيقػػة بػػيف المػػرض كالحيػػاة نفسػػيا كبالتػػالي ىنػػاؾ عبلقػػة أكيػػدة بػػيف مػػا يعانيػػو الفػػرد مػػف مشػػكبلت
صػػحية أك مشػػكبلت اجتماعيػػة تػػنعكس بػػدكرىا عمػػى الحالػػة الصػػحية كبػػيف مػػدل شػػعكر الفػػرد بجػػكدة

حياتػػو كمػػع ىػػذا يكجػػد فػػرؽ بػػيف مفيػػكـ الصػػحة كجػػكدة حياتنػػا فالصػػحة ىػػي جػػز مػػف كػػؿ أم ىػػي
إحدل العناصر التي تحد جكدة الحياة.

كتعتبر الصحة مككنان مف المككنات اليامة لمشعكر الذاتي بالينا كحسف الحػاؿ فيػي بحػؽ

أحد العناصر المك كعية كترتبط ارتباطػان كثيقػان بالسػعادة كيػرل الػبعض أف الصػحة ىػي كاحػدة مػف

أسباب السعادة الرئيسية( .أرجاييؿ )118 :4114

كتكص ػػمت العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات إل ػػى أف الص ػػحة الجي ػػدة تػ ػرتبط عكس ػػيان بالعن ػػا أك ال ػػيؽ

النفسي كتكصمت إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف الحالة الصحية المك كعية كالتقييـ الذاتي لمصحة

ككبلىما يرتبطاف بشكؿ داؿ بالشعكر بالينا الذاتي(Tran, et al, 1991: 100-108) .
عقيب عام ع ى إلطار تنظري

لقػد اسػتفاد الباحػػث مػف اإلطػار النظػػرم فػي إعػداد مقيػػاس جػكدة الحيػاة بحيػػث يتناسػب مػػع

عينة الدراسة فقد لمس الباحث مف خبلؿ إعداده لئلطار النظػرم أىميػة الػذكا االجتمػاعي كمتغيػر
مستقؿ كمدل تيثيره عمػى حيػاة الفػرد ككيفيػة تػيثر الفػرد بػالمجتمع المحػيط بػو كتػيثيره فيػو .فػإف كػاف
المجتمػػع ي ارعػػي حاجػػات الفػػرد فسػػنجد أف الفػػرد يشػػعر بال ارحػػة كالطمينينػػة كبالتػػالي سػػكؼ يػػنعكس

إيجابان تجاه المجتمع بردة فعؿ تساكم ما القاه الفرد مف مجتمعو كيترتب عمى ذلؾ النظرة اإليجابية

ليػػذا المجتمػػع .كلقػػد حػػاكؿ الباحػػث جاىػػدان اختيػػار بعػػض األبعػػاد مػػا تتناسػػب مػػع عينػػة الد ارسػػة كأال
يزيد مف عدد فقرات كؿ يبعد كي ال يشعر أفراد العينة بالممؿ أثنا تعبئة أداة القياس كحصكلو عمى
إجابات صادقة مف أفراد العينة.
ككان ػ ػػت اس ػ ػػتفادة الباح ػ ػػث جمي ػ ػػة عن ػ ػػد إع ػ ػػداده لئلط ػ ػػار النظ ػ ػػرم ف ػ ػػي اختي ػ ػػاره ألداة ال ػ ػػذكا

االجتماعي فقد يعدلت فقراتيا بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية مف حيث ثقافػة المجتمػع الفمسػطيني
كعاداتو فيي أداة مقننة كتتمتع بالصدؽ كالثبات كمػا أنيػا تتناسػب مػع عينػة الد ارسػة كتقػيس الػذكا
االجتم ػػاعي م ػػف خ ػػبلؿ أبع ػػاد ثبلث ػػة ى ػػي( :تن ػػاكؿ المعمكم ػػات االجتماعي ػػة المي ػػارات االجتماعي ػػة

كالكعي االجتماعي) كيت ح أف األداة مف خبلؿ األبعاد السابؽ ذكرىا تقيس الػذكا االجتمػاعي فػي

أكثر مف جانب مما يعطييا القكة في قياسيا.
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كمػػا كانػػت اسػػتفادة الباحػػث كا ػػحة عنػػد د ارسػػتو لئلطػػار النظػػرم فػػي تفسػػيره لنتػػائج الد ارسػػة

كما دعـ تفسيره ليا بما يتناسب مع عينة الدراسة.

كعند غػكص الباحػث فػي مك ػكع الد ارسػة ازداد تعمقػان فػي فيمػو بػالمتغيرات فالعبلقػة بػيف

متغيرات الدراسة تشكؿ رأس اليرـ في تفسير كثير مػف المشػكبلت كاألحػداث التراجيديػة (الغيػر سػارة

أك الميسػاكية) ال ػاغطة التػي يمكػف أف تكاجػو الفػرد حيػث ب َّػيف دامػكش كآخػركف (Damush, et
) al, 1997مػػف خػبلؿ د ارسػة عمػػى ( )450مػف طػبلب الجامعػة إلػػى أف أحػداث الحيػاة ال ػػاغطة
تػػؤثر سػػمبا عمػػى الشػػباب كتػػؤدم إلػػى انخفػػاض جػػكدة الحيػػاة لػػدييـ كأف األسػرة يمكػػف أف يكػػكف ليػػا
دكر في مكاجية ىذه الظركؼ ال اغطة.

لذا فالفرد يتيثر باآلخريف مف حكلو كمدل مساندتيـ اكاعانتيـ لو عمى ق ا حكائجػو حيػث

يػػرل (أبػػك حػػبلكة  )1040مػػف الميػػـ عنػػد كصػػؼ مكػػامف ال ػػعؼ فػػي جػػكدة الحيػػاة أف نميػػز بػػيف
الظػػركؼ الداخميػػة كيقصػػد بيػػا الخصػػائص البدنيػػة كالنفسػػية كاالجتماعيػػة لمفػػرد كالظػػركؼ الخارجيػػة
كيقص ػػد بي ػػا تم ػػؾ العكام ػػؿ المرتبط ػػة بت ػػيثيرات اآلخػ ػريف أك البيئ ػػة الت ػػي يع ػػيش فيي ػػا ذل ػػؾ الش ػػخص.
كتت ح المعكقات في الظركؼ الداخمية بالمرض كاإلعاقات كالخبرات الحياتية السمبية أما الظركؼ

الخارجية فتت ح في نقص المساندة االجتماعية كاالنفعالية كظركؼ الحياة أك المعيشة البيئية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 مقدم
 أوالً :درعا

ناوت

تذكاء الج ماع

 عقيب عام ع ى تدرعا ثانياً :درعا

ت

ناوت جود تثيا

 عقيب عام ع ى تدرعا ثاتثاً :درعا

ناوت

تذكاء الج ماع

ناوت

ناوت جود تثيا

ت

تذكاء الج ماع وجود تثيا أو أثد أحعاد ما

 رحعاً :ما يميز تدرع تثاتي عن تدرعا
 خامعاً :فروض تدرع
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تعاحق

تفصل تثاتي

تدرعا

مقدم :

تعاحق

بعد إطبلع الباحث عمى أدبيػات البحػث العممػي المتعمقػة بالػذكا االجتمػاعي كجػكدة الحيػاة

سػػكؼ يتطػػرؽ الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ إلػػى أىػػـ األبحػػاث كالد ارسػػات الحديثػػة التػػي تناكلػػت متغيػرات
الدراسة ثـ التعقيب عمى كؿ محكر مف حيث المجتمع كعينة الد ارسػة كاألدكات المسػتخدمة كالمػنيج

المستخدـ كأىـ النتائج.

كم ػػف خ ػػبلؿ إط ػػبلع الباح ػػث عم ػػى العدي ػػد م ػػف البح ػػكث كالد ارس ػػات الس ػػابقة كالت ػػي تناكل ػػت

متغيػرات الد ارسػػة لػػـ يجػػد الباحػػث إال د ارسػػة كاحػػدة تناكلػػت الػػذكا االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة النفسػػية
كقػػد اختمفػػت العينػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة مػػع عينػػة الباحػػث حيػػث أف الباحػػث تنػػاكؿ الػػذكا االجتمػػاعي
كعبلقتو بجكدة الحيػاة لػدل المعممػيف كالمعممػات كقػد قسػـ الباحػث د ارسػتو إلػى ثػبلث محػاكر حسػب

التسمسؿ الزمني مف الحديث إلى القديـ كىي كالتالي:
أ -الدراسات التي تناكلت الذكا االجتماعي.

ب -الدراسات التي تناكلت جكدة الحياة.

د -الدراسات التي تناكلت الذكا االجتماعي كجكدة الحياة أك أحد أبعادىا.
أوالً :درعا

 -1تدرعا

ناوت

تذكاء الج ماع

تعرحي :

 درع (أحو عمش )3113 ،تي ػػدؼ ىػػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى معرفػ ػػة مس ػػتكل الػػػذكا االجتمػ ػػاعي كالػ ػػذكا الكج ػػداني كالشػ ػػعكر

بالسعادة لدل طمبة الجامعة كما تيدؼ لمتعرؼ إلػى طبيعػة العبلقػة بػيف الػذكا االجتمػاعي كالػذكا

الكج ػػداني كالش ػػعكر بالس ػػعادة كك ػػذلؾ معرف ػػة م ػػا إذا كان ػػت الف ػػركؽ ب ػػيف ى ػػذه المتغيػػرات تع ػػزل إل ػػى

المتغيػ ػرات (الج ػػنس التخص ػػص الجامع ػػة) كم ػػا تي ػػدؼ إل ػػى معرف ػػة إل ػػى أم م ػػدل يمك ػػف التنب ػػؤ

بالشعكر بالسعادة مف خبلؿ الذكا االجتماعي كالذكا الكجداني كتككنت عينة الدراسة مػف ()204

مػف طمبػة جامعػػة األزىػر كالجامعػة اإلسػػبلمية كقػد اسػػتخدـ الباحػث مقيػاس الػػذكا االجتمػاعي (مػػف
إعػػداد الباحػػث) كمقيػػاس الػػذكا الكجػػداني (مػػف إعػػداد الباحػػث) كمقيػػاس أكسػػفكرد لمسػػعادة (تعريػػب

أحمد عبد الخالؽ  )1004حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نت ػػائج الد ارسػػة إل ػػى أف مسػػتكل كػػؿ م ػػف الػػذكا االجتم ػػاعي كالػػذكا الكج ػػداني

كالش ػػعكر بالس ػػعادة ك ػػاف بدرج ػػة جي ػػدة كم ػػا أش ػػارت الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد عبلق ػػة مكجب ػػة ب ػػيف ال ػػذكا
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االجتمػػاعي كالػػذكا الكجػػداني كدرجتػػو الكميػػة كالدرجػػة الكميػػة لمشػػعكر بالسػػعادة ككجػػكد فػػركؽ فػػي

الذكا االجتماعي تعزل إلى متغير الجنس لصالح اإلناث.
 -درع (ععقول)3119 ،

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بحث العبلقة بيف الذكا االجتماعي كالتفكير الناقػد كعبلقتػو بػبعض

المتغيػرات لػػدل طمبػػة الجامعػػة كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )474طالػػب كطالبػػة مػػف طمبػػة جامعػػة
األزىػػر كاإلسػ ػبلمية كاألقص ػػى كق ػػد اسػػتخدـ الباح ػػث مقي ػػاس ال ػػذكا االجتمػػاعي (م ػػف إع ػػداد أحم ػػد
الغػػكؿ) كمقيػػاس التفكيػػر الناقػػد (مػػف إعػػداد فػػاركؽ عبػػد السػػبلـ كممػػدكح سػػميماف) كقػػاـ عفانػػة بتعػػديؿ
فقراتو لتتفؽ مع البيئة الفمسطينية حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت نتائج الد ارسػة إلػى كجػكد مسػتكل متػدني لمػذكا االجتمػاعي عنػد طمبػة الجامعػة

كع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي ال ػػذكا االجتم ػػاعي تع ػػزل الخ ػػتبلؼ الج ػػنس (ذك ػػكر إن ػػاث) أك اخ ػػتبلؼ
التخصص أك الجامعة.
 درع ( تدميري)3118 ،تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة أنمػػاط العبلقػػة بػػيف أدا األف ػراد عينػػة البحػػث عمػػى اختبػػار

سمات الشخصية كذكائيـ االجتمػاعي كمػا ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف الػذكا االجتمػاعي

لمعمم ػػي المرحم ػػة االبتدائي ػػة كج ػػكدة أدائي ػػـ كك ػػذلؾ الكش ػػؼ ع ػػف العبلق ػػة ب ػػيف ال ػػذكا االجتم ػػاعي
لممعمميف كميارات التفاعؿ الصفي لدييـ كتككنت عينة الدراسة مػف معممػي المرحمػة االبتدائيػة كقػد

استخدمت الباحثة مقياس الذكا االجتمػاعي (مػف إعػداد سػيمفي ار كآخػركف  )1004كمقيػاس سػمات
الشخصية (مف إعداد كاتؿ  )4124كمقياس جكدة أدا المعمـ (مف إعداد سػكرافف  )4177حيػث

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.

كق ػػد أش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد عبلق ػػة إرتباطي ػػة مكجب ػػة كدال ػػة ب ػػيف إجم ػػالي ال ػػذكا

االجتم ػػاعي كك ػػؿ م ػػف (االجتماعي ػػة -ال ػػتحفظ) (ق ػػكة األن ػػا األعم ػػى ع ػػدـ تقب ػػؿ المع ػػايير الخمقي ػػة)

(المغامرة كاإلقداـ الخجؿ كاإلحجاـ) كعبلقػة إرتباطيػة سػالبة بػيف الػذكا االجتمػاعي كبػيف (الشػؾ

الثق ػػة ب ػػالنفس) كعبلق ػػة إرتباطي ػػة مكجب ػػة دالػ ػة ب ػػيف بع ػػدم ال ػػذكا االجتم ػػاعي (معالج ػػة المعمكم ػػات
االجتماعية الميارات االجتماعية) كبيف (التػيقظ كقػكة اإلرادة عػدـ التػيقظ كالمػيف) كمػا بينػت نتػائج
الدراسة عدـ كجكد عبلقة بػيف إجمػالي الػذكا االجتمػاعي ككػؿ مػف العكامػؿ التاليػة (الػذكا المرتفػع

الػػذكا المػػنخفض) (االتػ ازف االنفعػػالي العصػػابية) (السػػيطرة الخ ػػكع) (الػػتحمس كالجديػػة عػػدـ

الػ ػػتحمس كعػ ػػدـ الجديػ ػػة) (الشػ ػػاعرية الكاقعيػ ػػة) (الذاتيػ ػػة كالتخيػ ػػؿ االلت ػ ػزاـ كالكاقعيػ ػػة) (الػ ػػدىا
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الس ػػذاجة) (االطمئن ػػاف كالثق ػػة القم ػػؽ كاال ػػطراب) (التح ػػرر ال ػػتحفظ) (االعتم ػػاد عم ػػى ال ػػذات
االعتمادية عمى اآلخريف) (التكتر اليدك ).
 درع (ععد )3118 ،تيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف كجكد عبلقػة إرتباطيػة بػيف المشػاركة السياسػية ككػؿ مػف

الحاجػػات النفسػػية (كفػػا ة اسػػتقبللية انتمػػا ) كالػػذكا االجتمػػاعي (مرتفػػع مػػنخفض) كمػػا ىػػدفت
لمتعرؼ إلى ما إذا كاف ىناؾ داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الحاجات النفسية كالذكا االجتماعي عمى
المشػػاركة السياسػػية كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )154امػرأة مػػف نسػػا محافظػػات غػزة المشػػاركات

سياسيان منيف العامبلت كربػات البيػكت كالطالبػات كقػد اسػتخدـ الباحػث مقيػاس المشػاركة السياسػية

(مػػف إعػػداد الباحػػث) كمقيػػاس الحاج ػات النفسػػية (مػػف إعػػداد ديسػػي كريػػاف) تعريػػب كتقنػػيف محمػػد
عمياف كمقياس الذكا االجتماعي (مف إعداد سيمفي ار كآخركف) تعريب محمػد عميػاف حيػث اسػتخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي الػػذكا االجتمػػاعي بػػيف المتزكجػػات كغيػػر

المتزكجػػات لصػػالح المتزكجػػات ككجػػكد فػػركؽ فػػي الػػذكا االجتمػػاعي بػػيف مجمػػكعتي ذكات الػػدخؿ

(أقؿ مف  1500شيكؿ) كذكات الدخؿ (أكثر مف  1500شيكؿ) لصالح السيدات ذكات الدخؿ (أكثر
مػػف  1500شػػيكؿ) ككػػذلؾ كجػػكد فػػركؽ فػػي الػػذكا االجتمػػاعي بػػيف اآلنسػػات كالمتزكجػػات لصػػالح
السػ ػػيدات المتزكجػ ػػات كمػ ػػا أشػ ػػارت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى كجػ ػػكد فػ ػػركؽ بػ ػػيف مرتفعػ ػػي كمنخف ػ ػػي الػ ػػذكا
االجتماعي في المشاركة السياسية لصالح مرتفعي الذكا االجتماعي.
 درع (ثعيب وشرب)3118 ،تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة العفك كعبلقتو بال بط االنتباىي كالذكا االجتمػاعي لطػبلب

الجامعة كتككنت عينة الدراسة مف ( )170طالبان كطالبة بالمستكل األكؿ كالرابع كمية التربية جامعة
قنػػاة السػػكيس كقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي (مػػف إعػػداد جانػػا  )Giniالمفظػػي

المككف مف 14عبارة حيث استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت نتػائج الد ارسػة عػف كجػكد عبلقػة ارتباطيػة سػالبة بػيف اسػتمرار الشػعكر باالسػتيا

كبيف بعدم الذكا االجتمػاعي (الميػارات االجتماعيػة كالػكعي االجتمػاعي) كمػا أشػارت إلػى كجػكد

عبلقة ارتباطية مكجبػة بػيف الحساسػية لمظػركؼ كبػيف بعػد الميػارات االجتماعيػة كعػدـ كجػكد فػركؽ
دالة بيف الطبلب األكبر كاألصغر سنان في أبعػاد العفػك كالػذكا االجتمػاعي كعػدـ كجػكد فػركؽ دالػة
بيف الطبلب كالطالبات في أبعاد الذكا االجتماعي.
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 درع ( تقدر )3117 ،تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة مس ػػتكل ال ػػذكا االجتم ػػاعي كعبلقت ػػو بالت ػػديف ل ػػدل طمب ػػة

الجامع ػػة اإلس ػػبلمية كم ػػا ى ػػدفت لمتع ػػرؼ إل ػػى العبلق ػػة ب ػػيف مس ػػتكل ال ػػذكا االجتم ػػاعي كك ػػؿ م ػػف
المتغيػرات التاليػػة (الكميػػات العمميػػة كاألدبيػػة كالمسػتكيات الد ارسػػية كالمعػػدؿ التراكمػػي) كتككنػػت عينػػة

الد ارسػػة مػػف ( )517طالػػب كطالبػػة كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مقياسػػيف األكؿ مقيػػاس المكاقػػؼ السػػمككية
كالثاني مقياس المكاقؼ السمككية المفظية لقياس الذكا االجتماعي (مف إعداد أحمد الغكؿ) كمقيػاس

التديف (مف إعداد الباحث) حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد مسػػتكل مرتفػػع لمػػذكا االجتمػػاعي لػػدل طمبػػة الجامعػػة

اإلسػػبلمية ككجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو مكجبػػة عمػػى مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي لمطمبػػة كدرجػػاتيـ عمػػى
مقي ػػاس الت ػػديف كع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف طمب ػػة المس ػػتكل األكؿ كطمب ػػة المس ػػتكل ال ارب ػػع ف ػػي ال ػػذكا

االجتماعي كمػا كأشػارت نتػائج ىػذه الد ارسػة إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف درجػات الطػبلب كالطالبػات
في مقياس الذكا االجتماعي.
 درع (كامل)3116 ،تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف طمب ػػة الجامع ػػة مرتفع ػػي ال ػػذكا االجتم ػػاعي

كمنخف ي الذكا االجتماعي كمدل تيثيرىػا فػي نكعيػة طمػكحيـ كمتغيػرات شخصػيتيـ كقػد تككنػت

عينػ ػػة الد ارس ػ ػة مػ ػػف ( )122طالب ػ ػان جامعي ػ ػان مػ ػػف الجنسػ ػػيف كقػ ػػد اسػ ػػتخدمت الباحثػ ػػة مقيػ ػػاس الػ ػػذكا

االجتمػػاعي (مػػف إعػػداد جػػكرج كاشػػنطف) تعريػػب حسػػيف الػػدريني حيػػث اسػػتخدمت الباحث ػة المػػنيج

الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ عمػػى متغيػػر أبعػػاد االنبسػػاط اآلتيػػة (النشػػاط

االجتماعي ػ ػػة المخ ػ ػػاطرة االندفاعي ػ ػػة التعبيري ػ ػػة التيممي ػ ػػة كالمس ػ ػػئكلية) لص ػ ػػالح مرتفع ػ ػػي ال ػ ػػذكا

االجتمػ ػػاعي ككجػ ػػكد فػ ػػركؽ عمػ ػػى بعػ ػػد العصػ ػػابية عمػ ػػى األبعػ ػػاد اآلتيػ ػػة (تقػ ػػدير الػ ػػذات السػ ػػعادة
كاالسػتقبللية) لصػػالح مرتفعػي الػػذكا االجتمػاعي أمػػا األبعػاد اآلتيػػة (الميػؿ لمقمػػؽ الميػؿ لمكسكسػػة

الميؿ لتكىـ المرض كالشعكر بالذنب) فكانت لصالح منخف ي الذكا االجتماعي.
 -درع ( تدعوق )3113 ،

تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف تحدي ػػد كقي ػػاس ال ػػذكا االجتم ػػاعي كعبلقت ػػو ب ػػبعض

المتغي ػرات كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )471مػػف مش ػرفي األنشػػطة االجتماعيػػة بمرحمتػػي التعمػػيـ
اإلعدادم كالثانكم بمحافظتي الدقيمية كالشرقية كقد استخدـ الباحث مقياس الذكا االجتماعي (مػف

إعداد الباحث) حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
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كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي الػػذكا االجتمػػاعي بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث

لصالح اإلناث ككجػكد فػركؽ فػي الػذكا االجتمػاعي بػيف م ارحػؿ عمريػة مختمفػة لصػالح الفئػة األقػؿ
سػنان كعػدـ كجػػكد فػركؽ فػػي الػذكا االجتمػػاعي بػيف الػريفييف كالح ػػرييف ككػذلؾ عػػدـ كجػكد فػػركؽ
بيف األخصائييف االجتماعييف كالمدرسيف.

 درع (عثمان وثعن)3113 ،تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مسار العبلقة بيف الذكا االجتماعي ككؿ مف الدافعيػة لمػتعمـ

كالخجػ ػػؿ كالشػ ػػجاعة كالتحصػ ػػيؿ الد ارسػ ػػي ككػ ػػذلؾ د ارسػ ػػة تػ ػػيثير كػ ػػؿ مػ ػػف :النػ ػػكع كالفرقػ ػػة الد ارسػ ػػية
كالتخصص الدراسي كالتفػاعبلت (الثنػائي كالثبلثػي) بينيػا عمػى درجػات الػذكا االجتمػاعي كتككنػت

عينة الدراسة مف ( )445طالبان كطالبػة بكميػة التربيػة جامعػة الزقػازيؽ كقػد اسػتخدـ الباحثػاف مقيػاس
الذكا االجتماعي كمقياس الخجؿ (مف إعداد الباحثاف) كالدافعية لمػتعمـ (عػزت  )1000كمقيػاس

الشجاعة (مدحت أبك النصر  )1004حيث استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف طالبػػات الفرقػػة األكلػػى كطالبػػات الفرقػػة

الرابعػػة فػػي جميػػع أبعػػاد الػػذكا االجتمػػاعي كفػػي الدرجػػة الكميػػة لمػػذكا االجتمػػاعي كذلػػؾ لصػػالح

طالبات الفرقة الرابعة في جميع الحاالت.
 -درع ( تغول)1993 ،

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة الفركؽ بيف الجنسيف في مجاؿ الكفا ة الذاتيػة كالػذكا

االجتمػػاعي لػػدل التربػػكييف كغيػػر التربػػكييف اكانجػػاز طبلبيػػـ األكػػاديمي كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
( )420معممػان كمعممػػة مػػف التربػػكييف كغيػػر التربػػكييف كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس الكفػػا ة الذاتيػػة
كمقياس الذكا االجتماعي (مف إعػداد الباحػث) مقيػاس اتجاىػات المعممػيف نحػك الد ارسػة أك المينػة

(مػف إعػداد الباحػػث) مقيػاس الدافعيػػة المتعػددة (إعػػداد ممػدكح محمػػد سػميماف أبػػك العػزايـ الجمػػاؿ)

اختبار مفيكـ الذات (لعفاؼ جعيص) كمقياس المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسػرة (مػف إعػداد
مصطفى دركيش كعبد التكاب عبد ا﵀) حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كق ػػد أش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة ب ػػيف المعمم ػػيف كالمعمم ػػات ف ػػي ال ػػذكا

االجتمػاعي لصػالح الػػذككر كمػا أشػارت الد ارسػػة إلػى كجػكد فػركؽ بػيف مجمكعػػة المعممػيف التربػػكييف

(ذكػػكر إنػػاث) كمجمكعػػة المعممػػيف غيػػر التربػػكييف (ذكػػكر إنػػاث) لصػػالح المعممػػيف التربػػكييف كمػػا
كجػػدت عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف األدا عمػػى مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي لممعممػػيف ككػػؿ مػػف االتجاىػػات

كالدافعية كمفيكـ الذات.
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جنحي :

 درع حاحو وآخرون(Babo, et al, 2007) ،تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي كالعػػدكاف كتككنػػت عينػػة

الد ارسػػة مػػف ( )71طالب ػان مػػف طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة بالينػػد كقػػد اسػػتخدـ البػػاحثكف مقيػػاس الػػذكا
االجتماعي كمقياس العدكاف حيث استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد عبلقػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائيان بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي

كالعدكاف ككذلؾ كجكد فركؽ بيف الجنسيف (ذككر إناث) في الذكا االجتماعي لصالح اإلناث.
 -درع مي ر(Miller, 1995) ،

تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى بحػػث العبلقػػة بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي كالخجػػؿ كالػػكعي بالػػذات
كالخػػكؼ مػػف التقػػكيـ السػػالب كقمػػؽ التفاعػػؿ مػػع اآلخ ػريف كالشػػجاعة كتقػػدير الػػذات كالتعػػاطؼ

كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )440طالبػان كطالبػػة مػػف طػػبلب الجامعػػة كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس

الذكا االجتماعي حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت نتائج الدراسة إلػى كجػكد ارتبػاط سػالب بػيف درجػات الػذكا االجتمػاعي كدرجػات

الخجػؿ ككانػػت االرتباطػات بػػيف الػذكا االجتمػػاعي ككػػؿ مػف :الشػػجاعة كالتعػاطؼ كتقػػدير الػػذات
مكجبػػة كلكني ػػا غي ػػر دال ػػة كم ػػا كج ػػدت ف ػػركؽ دالػػة ب ػػيف الجنس ػػيف ف ػػي ال ػػذكا االجتم ػػاعي لص ػػالح

الطالبػػات كفػػي تقػػدير الػػذات كالػػكعي بالػػذات كقمػػؽ التفاعػػؿ مػػع اآلخػريف لصػػالح الطػػبلب ككانػػت
الفركؽ بيف الجنسيف غير دالة في كؿ مف :درجات الخجؿ كدرجات التعاطؼ.
 درع نيورنجر(Neuringer, 1991) ،تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقييـ مستكيات الذكا االجتماعي لدل مجمكعة مف طبلب الجامعة

النشػطا (الفعػػاليف اجتماعيػان) كمقػػارنتيـ بػػزمبلئيـ العػادييف فػػي كػؿ مػػف التنبػػؤ بالسػمكؾ فػػي المكاقػػؼ
االجتماعي ػػة باإل ػػافة إل ػػى 41ص ػػفة أخ ػػرل بع ػػيا إيج ػػابي مث ػػؿ :ال ػػذكا

كالدافعي ػػة كالس ػػعادة

كالش ػػجاعة كالثق ػػة ب ػػالنفس كبع ػػيا س ػػمبي مث ػػؿ :األناني ػػة كاإلفػ ػراط ف ػػي الخي ػػاؿ كأح ػػبلـ اليقظ ػػة

كالحساسػػية ال ازئػػدة كسػػرعة االنفعػػاؿ كالتفػػاخر كالتعػػالي عمػػى اآلخ ػريف كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف

( )408مف طػبلب الجامعػة مقسػمة إلػى مجمػكعتيف األكلػى مػف ( )41طالبػان مػف النشػطا

كالثانيػة

مف ( )85طالبان مف العادييف حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى أف نسػػبة كبيػرة مػػف أف ػراد المجمكعػػة األكلػػى مػػف ذكم الػػذكا

االجتماعي المرتفع في حيف قمت تمؾ النسبة في المجمكعة الثانية ككانت قػدرات أفػراد المجمػكعتيف
عمى التنبؤ بالسمكؾ

عيفة بصفة عامة كالفركؽ بيف المجمكعتيف في التنبؤ بالسمكؾ غير مكجكدة
24

قبؿ التخرج كبعد التخرج كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في كؿ مػف :الدافعيػة

كالسعادة كالشجاعة كالتنبؤ بالسمكؾ االجتماعي لصالح المجمكعة األكلى فػي حػيف كانػت الفػركؽ

دالة لصالح المجمكعة الثانيػة فػي كػؿ مػف األنانيػة كالحساسػية ال ازئػدة ككانػت الفػركؽ غيػر دالػة فػي
باقي المتغيرات.

عقيب عام ع ى تدرعا

تعاحق ت

ناوت

تذكاء الج ماع :

أوجه ال فاق وأوجه الخ اف حين تدرع تثاتي و تدرعا

أوالً :مج مع وعين تدرع

تعاحق من ثيي:

لقد تشابيت الد ارسػة الحاليػة مػع بعػض الد ارسػات السػابقة فػي اختيػار مجتمػع كعينػة الد ارسػة

المتمثمة في المعمميف كمنيا دراسة الدميرم ( )1007عبد العاؿ ( )1002الغكؿ ( )4114ككذلؾ
تشػػابيت مػػع عينػػة الدسػػكقي ( )1004حيػػث أجػػرل د ارسػػتو عمػػى مش ػرفي األنشػػطة االجتماعيػػة مػػف
األخصائييف االجتماعييف كالمدرسيف.

كقػػد اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الد ارسػػات السػػابقة كالتػػي درسػػت طمبػػة الجامعػػة مثػػؿ

د ارس ػػة أب ػػك عمش ػػة ( )1044عس ػػقكؿ ( )1001حسػ ػيب كشػ ػراب ( )1007الق ػػدرة ( )1008ب ػػابك

كآخػػركف ) (Babo, et al, 2007كامػػؿ ( )1002حسػػف كعثمػػاف ( )1004ميمػػر (Miller,

) 1995نيػػكرنجر ) .(Neuringer, 1991كمػػا كقػػد اختمفػػت مػػع سػػعدات ( )1007كالتػػي تككنػػت
عينتو مف النسا المشاركات سياسيان.

ثانياً :أدو

تدرع

لقػػد تشػػابيت أدكات الد ارسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة كالتػػي اسػػتخدمت مقيػػاس

ال ػػذكا االجتم ػػاعي ف ػػي د ارس ػػة ك ػػؿ م ػػف أب ػػك عمش ػػة ( )1044عس ػػقكؿ ( )1001حسػ ػيب كشػ ػراب

( )1007سػػعدات ( )1007القػػدرة ( )1008بػػابك كآخػػركف ) (Babo, et al, 2007كامػػؿ
( )1002حس ػ ػػف كعثم ػ ػػاف ( )1004الدس ػ ػػكقي ( )1004ميم ػ ػػر )1995
).(Neuringer, 1991

 (Miller,ني ػ ػػكرنجر

أمػػا د ارسػػة عبػػد العػػاؿ ( )1002فقػػد تناكلػػت مقيػػاس الميػػارات االجتماعيػػة كىػػك يشػػير إلػػى

قياس الػذكا االجتمػاعي كقػد تناكلػو بعػض البػاحثيف كيحػد أبعػاد الػذكا االجتمػاعي كمػا فػي د ارسػة
حسيب كشراب (.)1007

كما أف االختبلؼ الحاصؿ بيف الباحثيف كاف في أداة القياس نفسيا حيث اختمفػكا فػي األبعػاد

المستخدمة مف حيث عدد األبعاد أك نكعية األبعاد كعدد الفقرات ككذلؾ في صياغة الفقرات.
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ثاتثاً :تمنهج تمع خدم

كقػػد تشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداميا لممػػنيج الكصػػفي

التحميمي ككاف ذلؾ فػي د ارسػة كػؿ مػف أبػك عمشػة ( )1044عسػقكؿ ( )1001الػدميرم ()1007
حس ػيب كش ػراب ( )1007سػػعدات ( )1007القػػدرة ( )1008بػػابك كآخػػركف

(Babo, et al,

) 2007كامػػؿ ( )1002حسػػف كعثمػػاف ( )1004الدسػػكقي ( )1004ميمػػر)(Miller, 1995
نيكرنجر ).(Neuringer, 1991

رحعاً :أ م تن ائج

لقد اختمفػت الد ارسػات السػابقة فػي العديػد مػف النتػائج فيمػا بينيػا كيرجػع ىػذا االخػتبلؼ إلػى

طبيعة اليدؼ مف الدراسة اكالى فركض الدراسة.
أما فيما تكصمت إليو الدراسات السابقة مف حيث النتائج فمعظميا تكصؿ إلى ما يمي:

أف طمبة الجامعة يتمتعكف بمستكل عاؿ مف الػذكا االجتمػاعي كىػذا مػا أشػارت إليػو د ارسػة

كؿ مف أبك عمشة ( )1044القدرة ( )1008بينما أشارت نتائج دراسة عسقكؿ ( )1001إلى تدني
مستكل الذكا االجتماعي لدل طمبة الجامعة.

كما أكدت نتػائج بعػض الد ارسػات إلػى أنػو لػيس ىنػاؾ فػركؽ فػي مسػتكل الػذكا االجتمػاعي

بيف الطبلب األكبر سنان كاألصغر سػنان كمنيػا د ارسػة حسػيب كشػراب ( )1007بينمػا تكصػمت نتػائج

دراسة أبك عمشة ( )1044إلى أف ىناؾ فركؽ بيف الجنسيف مف طمبة الجامعػة لصػالح اإلنػاث أمػا

دراسة الدسكقي ( )1004فقد تكصمت إلى أف ىناؾ فركؽ بيف األخصائييف االجتماعييف كالمدرسػيف
لصالح األقؿ سنان.

أما دراسة بابك كآخػركف ) (Babo, et al, 2007فقػد تكصػمت إلػى أف ىنػاؾ عبلقػة سػالبة

بيف الذكا االجتماعي كالعدكاف كما أشارت نتائج د ارسػة الغػكؿ ( )4114إلػى أف ىنػاؾ عبلقػة بػيف

الػػذكا االجتمػػاعي ككػػؿ مػػف الدافعيػػة كاالتجاىػػات كمفيػػكـ الػػذات أمػػا حسػيب كشػراب ( )1007فقػػد
تكصبل لكجكد عبلقة سالبة بيف استمرار الشعكر باالستيا كالذكا االجتماعي.

كفيما يخص متغير الجنس عمى الذكا االجتماعي فقد كانت النتائج متناق ػة .ففػي الكقػت

الػػذم تكصػػؿ فيػػو الغػػكؿ ( )4114إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي
الذكا االجتماعي لصالح الذككر فقد تكصػؿ كػبلن مػف الخالػدم ( )1001الدسػكقي ( )1004بػابك

كآخػػركف ) (Babo, et al, 2007ميمػػر) (Miller, 1995إلػػى أف تمػػؾ الفػػركؽ كانػت لصػػالح

اإلناث في حيف تكصؿ كبلن مف عسقكؿ ( )1001حسيب كشراب ( )1007القػدرة ( )1008إلػى
أنو ليس ىناؾ فركؽ بيف الجنسيف.
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ثانياً :درعا

 -1تدرعا

ناوت جود تثيا

تعرحي :

 درع ( تشرف )3113 ،تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف أسػػاليب مكاجيػػة الخبػرة الصػػادمة كجػػكدة الحيػػاة

لدل معممي ككالة الغكث بغزة كالتعػرؼ إلػى أىػـ أسػاليب مكاجيػة الخبػرة الصػادمة ككػذلؾ التعػرؼ
إلػػى جػػكدة الحيػػاة كمػػا تيػػدؼ إلػػى معرفػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات أفػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس
أسػػاليب المكاجيػػة كمقيػػاس جػػكدة الحيػػاة كالتػػي يمكػػف أف تعػػزل إلػػى المتغي ػرات التاليػػة( :الجػػنس

المرحمة التعميمية عدد سنكات الخبرة القرب مف خط التماس عدد أفراد األسرة كالػدخؿ) كتككنػت
عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )104معممػ ػان م ػػف الجنس ػػيف كتم ػػت تص ػػفية العين ػػة لمكص ػػكؿ إل ػػى ذكم الخبػ ػرة

الصػػادمة مػػف المعممػػيف كقػػد بمػػغ عػػددىـ ( )145معممػان مػػف الجنسػػيف كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس

أسػػػاليب المكاجيػػػة مػ ػػف إعػػػداد الزاركس (( )4172تعريػػػب سػ ػػمير قكتػػػو  )4118كمقيػػػاس الخب ػ ػرة
الصػػادمة (مػػف إعػػداد الباحػػث) كمقيػػاس جػػكدة الحيػػاة (مػػف إعػػداد الباحػػث) حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث

المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى أف مسػػتكل جػػكدة الحيػاة لػػدل أفػراد العينػػة جيػػد كمػػا أشػػارت

إلػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي جميػػع أبعػػاد جػػكدة الحيػاة تعػػزم لمجػػنس عػػدا بعػػدم جػػكدة الحيػػاة الصػػحية
الجسػػمية كجػػكدة الحيػػاة النفسػػية لصػػالح الػػذككر ككػػذلؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي جميػػع أبعػػاد جػػكدة

الحياة تبعان لمدخؿ عدا بعد جكدة البيئة المدرسية كلـ يكشؼ اختبار شيفيو عف اتجاه الفركؽ في ىذا

البعد ككجكد عبلقة إيجابية بيف أسمكب تحمؿ المسئكلية كجكدة الحياة األسرية كما أشارت الدراسة
إلػػى كجػػكد عبلقػػة إيجابيػػة بػػيف أسػػمكب الػػتحكـ بػػالنفس كجػػكدة الحيػػاة األس ػرية كاالجتماعيػػة كجػػكدة

البيئػػة المدرسػػية ككػػذلؾ بػػيف أسػػاليب التخطػػيط لحػػؿ المشػػكبلت اكاعػػادة التقيػػيـ كبػػيف جػػكدة الحيػػاة
األس ػرية كاالجتماعيػػة كجػػكدة البيئػػة المدرس ػية كالدرجػػة الكميػػة لجػػكدة الحيػػاة كأظيػػرت الد ارسػػة أف

ىناؾ فركؽ في أساليب التخطيط لحؿ المشكبلت اكاعادة التقييـ كالػتحكـ بػالنفس تبعػان لمسػتكل جػكدة
الحياة لصالح مرتفعي جكدة الحياة.
 درع (نعيع )3113 ،تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لػػدل طمبػػة جػػامعتي دمشػػؽ كتش ػريف

حسب مكاف السػكف كالجػنس كالتخصػص كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )420طالػب كطالبػة كقػد

اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة (مػػف إعػػداد منسػػي ككػػاظـ) حيػػث اسػػتخدمت الباحث ػة المػػنيج
الكصفي التحميمي.
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كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد مسػػتكل متػػدني مػػف جػػكدة الحيػػاة لػػدل طمبػػة الجامعػػة

ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف الطمب ػػة ف ػػي ج ػػامعتي دمش ػػؽ كتشػ ػريف ف ػػي أبع ػػاد ج ػػكدة الحي ػػاة كفقػ ػان لمتغي ػػر

المحافظػػة (دمشػػؽ كالبلذقيػػة) كالتخصػػص كالجػػنس كمػػا أشػػارت الد ارسػػة إلػػى عػػدـ كجػػكد عبلقػػة بػػيف

دخؿ األسرة كأبعاد جكدة الحياة.

 درع (أحو كويك وثمدون )3119 ،تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مػػا إذا كانػػت تكجػػد عبلقػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف جػػكدة الحيػػاة

كمسػػتكل كػػؿ مػػف الر ػػا الزكاجػػي مػػف ناحيػػة كالتحصػػيؿ األكػػاديمي مػػف ناحيػػة أخػػرل لػػدل طالبػػات
جامعة األزىر بغزة كما ىدفت إلى معرفة ما إذا كاف ىنػاؾ تفػاعبلن داالن إحصػائيان لػبعض المتغيػرات
كمسػػتكيات جػػكدة الحيػػاة عمػػى كػػؿ مػػف مسػػتكل الر ػػا الزكاجػػي كمسػػتكل التحصػػيؿ األكػػاديمي لػػدل

طالب ػػات جامع ػػة األزى ػػر بغػ ػزة كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )411طالب ػػة متزكج ػػة لمع ػػاـ الد ارس ػػي
 1001/1007كقػد اسػتخدـ الباحثػاف مقيػاس جػكدة الحيػاة (إعػداد منظمػة الصػحة العالميػة WHO
 )1004كمقي ػػاس الر ػػا الزكاج ػػي (م ػػف إع ػػداد في ػػكلبل الب ػػيبلكم  )4177حي ػػث اس ػػتخدـ الباحث ػػاف
المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة دالة بيف جػكدة الحيػاة كمسػتكل الر ػا الزكاجػي

كعدـ كجكد أثر لكؿ مف مستكل جكدة الحياة عمى مستكيات الر ا الزكاجي لدل عينة الدراسة.
 -درع (أرنوط)3118 ،

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة عبلقة الذكا الركحي بمستكل جكدة الحياة كقد تككنت عينة
الدراسة مف ( )424فرد مف مكظفي بعض المؤسسات الحككمية بمحافظة الشرقية (محاسبيف بنػكؾ

مدرسيف ميندسيف كمبيكتر كمحامكف) بمغ عدد الذككر مف عينة الدراسة  15بنسبة  %0557مف

العينة الكمية كبمغ عدد اإلنػاث  27بنسػبة  0511مػف العينػة الكميػة .تراكحػت األعمػار الزمنيػة ألفػراد
عينػة الد ارسػة بػيف  10 -11عػاـ بمتكسػط عمػػرم قػدره  47515عػاـ كانحػراؼ معيػارم  2210طبػػؽ

عمػػييـ مقيػػاس الػػذكا الركحػػي المتكامػػؿ (تعريػػب اكاعػػداد الباحثػػة  )1008كمقيػػاس جػػكدة الحيػػاة-
الص ػػكرة المختصػ ػرة  WHOQOL-BREFؿ(منظم ػػة الص ػػحة العالمي ػػة  )WHO 4112تعري ػػب
اكاعداد الباحثة حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.
كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد أثػػر داؿ الرتفػػاع الػػذكا الركحػػي عمػػى جػػكدة الحيػػاة

حيػػث كػػاف مرتفعػػي الػػذكا الركحػػي أعمػػى فػػي جػػكدة الحيػػاة مػػف منخف ػػي الػػذكا الركحػػي .كػػذلؾ
كجػػدت فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كاإلنػػاث فػػي الدرجػػة الكميػػة كاألبعػػاد الفرعيػػة لجػػكدة الحيػػاة
ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح اإلنػػاث .كمػػا أشػػارت نتػػائج تحمي ػؿ االنحػػدار إلػػى أف مػػف أكثػػر أبعػػاد الػػذكا
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الركحي قدرة عمػى التنبػؤ بمسػتكل جػكدة حيػاة الفػرد ىػي الدرجػة الكميػة عمػى مقيػاس الػذكا الركحػي

يمييا الحقيقة يمييا النعمة.

 درع (ثعن وآخرون)3117 ،تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة عبلق ػػة مس ػػتكل ج ػػكدة الحي ػػاة بال ػػغكط النفس ػػية كمقاكم ػػة

ال غكط النفسية كالكشؼ عف اختبلؼ مستكيات جكدة الحيػاة بال ػغكط النفسػية كمقاكمػة ال ػغكط
النفسػػية ككػػذلؾ بيػػدؼ معرفػػة عبلقػػة كػػؿ مػػف جػػكدة الحيػػاة كاسػػتراتيجيات مقاكمػػة ال ػػغكط بمسػػتكل

ال غكط النفسية كجكدة الحياة كاستراتيجيات مقاكمة ال غكط كفقان لمتغير الجػنس كنػكع الكميػة كقػد
تككنت عينة الدراسة مف ( )474طالبان كطالبة مف طبلب جامعة السمطاف قابكس كقد تكزعت العينة

عمػػى حسػػب الجػػنس ككػػاف عػػدد الطػػبلب ( )84كعػػدد الطالبػػات ( )407كىػػـ مػػكزعيف عمػػى الكميػػات

(العممية كاإلنسانية) كالسكف (داخمي كخارجي) كقد استخدـ البػاحثكف مقيػاس جػكدة الحيػاة كىػك مػف

إعػداد كػؿ مػف Williams L.S, Weinbirge M., Harris L.E, Clark D.O.& Billerj.
كمقيػػاس مصػػادر ال ػػغكط النفسػػية كاسػػتراتيجيات مقاكمتيػػا مػػف إعػػداد (محمػػد مقػػداد كمحمػػد حسػػف

المطكع  )1001حيث استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي.

كقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد عبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف جػػكدة الحيػػاة كمقاكمػػة ال ػػغكط

النفسية مع ال غكط النفسية لػدل طمبػة الجامعػة .كتػرتبط جػكدة الحيػاة بعبلقػة عكسػية مػع ال ػغكط
النفسية حيث أف الطمبة الذيف لدييـ مسػتكل عػاؿ مػف جػكدة الحيػاة يعػانكف مػف مسػتكيات قميمػة مػف

ال غكط النفسػية .كمػا أف اسػتخداـ اسػتراتيجيات مقاكمػة ال ػغكط النفسػية تػرتبط بعبلقػة طرديػة مػع
ال ػ ػ ػػغكط النفسػ ػ ػػية حيػ ػ ػػث أف الطمبػ ػ ػػة الػ ػ ػػذيف يعػ ػ ػػانكف مػ ػ ػػف

االستراتيجيات المختمفة لمقاكمة ال غكط النفسية بدرجة أكبر.
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ػ ػ ػػغكط نفسػ ػ ػػية يحتػ ػ ػػاجكف السػ ػ ػػتخداـ

 -3تدرعا

جنحي :

 درع ك حو وآخرون )(Ku, Po, et al, 2008تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف تقي ػػيـ الس ػػعادة الشخص ػػية ل ػػدل عين ػػة م ػػف ال ارش ػػديف

كالمسنيف في الصيف كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )50فردان مػف ال ارشػديف كالمسػنيف كقػد اسػتخدـ

البػػاحثكف مقيػػاس الس ػعادة الشخصػػية ككػػذلؾ مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة كمػػا أف البػػاحثكف قػػد اسػػتخدمكا

المقاببلت الشخصية حيث استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت النتػائج إلػى أنػو يمكػف اسػتخداـ متغيػر السػعادة الشخصػية كمنبػ لجػكدة الحيػاة

كما أف متغير السعادة الشخصية يفسر االختبلفات الكبيرة في مستكيات جكدة الحياة.
 درع شميد وحور )(Schmidt & Power, 2006تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة محددات جكدة الحياة كالصحة النفسية في المجتمع األكركبي

مف خػبلؿ مشػركع  Eurohisكقػد تككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )1711مػف ال ارشػديف فػي عشػر دكؿ

فػػي أكركبػػا الغربيػػة كالش ػرقية كقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة حيػػث اسػػتخدـ البػػاحثكف
المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة إرتباطية مكجبػة بػيف مسػتكل الرعايػة الصػحية كالصػحة

النفسية كجكدة الحيػاة كمػا كجػدت فػركؽ فػي مسػتكل جػكدة الحيػاة بػيف دكؿ أكركبػا الغربيػة كالشػرقية

تع ػػكد لمرعاي ػػة الص ػػحية كالف ػػركؽ الثقافي ػػة كأس ػػمكب الحي ػػاة كأف الص ػػحة النفس ػػية عام ػػؿ ق ػػكم لمتنبػ ػؤ

بمستكل جكدة الحياة.

 درع أيع ن وآخرون )(Austin, et al, 2005تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة العبلق ػػة ب ػػيف الشخص ػػية كالص ػػحة كالس ػػعادة كس ػػمة ال ػػذكا
الكجػداني كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )500فػػردان فػي فئػػات عمريػػة مختمفػػة كقػػد اسػػتخدـ البػػاحثكف
مقػػاييس مرتبطػػة بالػػذكا الكجػػداني كالسػػعادة كالر ػػا عػػف الحيػػاة كالمسػػاندة االجتماعيػػة إ ػػافة إلػػى

التشخيص الطبي لمحالة الصحية حيث استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي.

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف الذكا الكجداني يرتبط ارتباطان إيجابيان بكؿ مف الر ا عف

الحيػػاة كجػػكدة العبلقػػات االجتماعيػػة كمػػا يمكػػف التنبػػؤ بالسػػعادة مػػف الحالػػة الصػػحية لمفػػرد كشػػبكة
العبلقات االجتماعية.
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عقيب عام ع ى تدرعا

تعاحق ت

ناوت جود تثيا :

أوجه ال فاق وأوجه الخ اف حين تدرع تثاتي و تدرعا

أوالً :مج مع وعين تدرع

تعاحق من ثيي:

لقد تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة الشرافي ( )1041باختيار عينة الدراسة مف أع ا

ىيئة التػدريس (المعممػيف كالمعممػات) بينمػا قامػت د ارسػة أرنػكط ( )1007عمػى عينػة مػف المػكظفيف

كقد تـ اختيارىـ مف كظائؼ مختمفة (محاسبيف بنكؾ معمميف ميندسيف كمبيكتر محامكف).

كقػ ػػد اختمفػ ػػت مػ ػػع د ارسػ ػػة نعيسػ ػػة ( )1041أبػ ػػك ككيػ ػػؾ كحمدكنػ ػػة ( )1001ريػ ػػنج كآخػ ػػركف

( )1008حس ػػف كآخ ػػركف ( )1008حي ػػث ك ػػاف مجتم ػػع كعين ػػة الد ارس ػػة م ػػف طمب ػػة الجامع ػػة كم ػػا
اختمفت مع بعػض الد ارسػات السػابقة فػي د ارسػتيا لعينػات مػف فئػات عمريػة مختمفػة مثػؿ د ارسػة كػي
بػك كآخػركف ) (Ku, Po, et al, 2008شػميدت كبػكر ) (Schmidt & Power, 2006أيسػتف

كآخػركف ) (Austin, et al, 2005كػذلؾ كقػد اختمفػت مػع د ارسػة الينػداكم ( )1044حيػث كانػت
عينة الدراسة مف المعاقيف.

ثانياً :أدو

تدرع

لقد تشابيت الدراسة الحالية مػع معظػـ الد ارسػات السػابقة فػي اسػتخداـ األدكات فػي د ارسػة كػؿ

مػػف الشػرافي ( )1041نعيسػػة ( )1041الينػػداكم ( )1044أبػػك ككيػػؾ كحمدكنػػة ( )1001أرنػػكط

( )1007كػي بػك كآخػركف ) (Ku, Po, et al, 2008حسػف كآخػركف ( )1008شػميدت كبػكر

) (Schmidt & Power, 2006أيسػتف كآخػركف ) (Austin, et al, 2005حيػث اسػتخدمت

ىذه الدراسات مقياس جكدة الحياة.

أما فيما اختمفت فيو الدراسات السابقة فقد اختمفت في نكعية األبعاد كعػددىا كعػدد الفقػرات

المستخدمة ككذلؾ في صياغة الفقرات.

كقد اسػتخدمت أغمػب الد ارسػات السػابقة مقيػاس جػكدة الحيػاة مرتبطػة بمقػاييس أخػرل حسػب

العبلقػػة بمتغيػرات كػػؿ د ارسػػة كد ارسػػة أبػػك ككيػػؾ كحمدكنػػة ( )1001المػػذاف اسػػتخدما مقيػػاس الر ػػا
الزكاجػػي مػػع جػػكدة الحيػػاة أمػػا حسػػف كآخػػركف ( )1008فقػػد اسػػتخدمكا مقيػػاس ال ػػغكط النفسػػية
كاسػ ػػتراتيجيات مقاكمتيػ ػػا بينمػ ػػا اسػ ػػتخدمت أرنػ ػػكط ( )1007مقيػ ػػاس الػ ػػذكا الركحػ ػػي أمػ ػػا أيسػ ػػتف

كآخركف ) (Austin, et al, 2005فقد استخدمكا الذكا الكجداني مع جكدة الحياة في دراساتيـ.

ثاتثاً :تمنهج تمع خدم

لقػػد تشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػػث المػػنيج فػػي د ارسػػة كػػؿ مػػف

الش ػ ػرافي ( )1041نعيسػ ػػة ( )1041الينػ ػػداكم ( )1044أبػ ػػك ككيػ ػػؾ كحمدكنػ ػػة ( )1001أرنػ ػػكط
( )1007كػي بػك كآخػركف ) (Ku, Po, et al, 2008حسػف كآخػركف ( )1008شػميدت كبػكر
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) (Schmidt & Power, 2006أيسػتف كآخػػركف ) (Austin, et al, 2005حيػػث اسػػتخدـ

الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي في دراساتيـ.

رحعاً :أ م تن ائج

مػػف خػػبلؿ مراجعػػة الد ارسػػات السػػابقة كجػػد الباحػػث أف معظػػـ الد ارسػػات ركػػزت عمػػى جػػكدة

الحياة كتيثيرىا عمى عدد مف المتغيرات كقد اختمفت ىذه الد ارسػات فػي العديػد مػف النتػائج فيمػا بينيػا
حيث تكصمت الدراسات السابقة إلى ما يمي:

أنو يمكف استخداـ السعادة الشخصية كمنبػ قػكم لجػكدة الحيػاة كمػا أنيػا تفسػر االختبلفػات

الكبيرة في مستكيات جكدة الحياة كذلؾ في دراسة كي بك كآخركف ) (Ku, Po, et al, 2008بينما
أشػػارت د ارسػػة شػػميدت كبػػكر ) (Schmidt & Power, 2006أف الصػػحة النفسػػية عامػػؿ قػػكم
لمتنبؤ بجكدة الحياة كيشير أيسػتف كآخػركف ( )1005أنػو يمكػف التنبػؤ بالسػعادة مػف الحالػة الصػحية

لمفرد كشبكة العبلقػات االجتماعيػة كي ػيؼ أيسػتف كآخػركف ) (Austin, et al, 2005أف الػذكا

الكجداني يرتبط إيجابيان بالر ا عف الحياة كجكدة العبلقػات االجتماعيػة أمػا أرنػكط ( )1007فتشػير

إلى كجكد أثػر داؿ لمرتفعػي الػذكا الركحػي عمػى جػكدة الحيػاة فيمػا يشػير حسػف كآخػركف ()1008
إلػػى أف ىنػػاؾ عبلقػػة عكسػػية بػػيف جػػكدة الحيػػاة كال ػػغكط النفسػػية اكايجابيػػة مػػع مقاكمػػة ال ػػغكط

النفسية فيما يشير الينداكم ( )1044إلى كجكد عبلقة مكجبة بيف الدعـ االجتماعي كجكدة الحياة
بينما يشير أبك ككيؾ كحمدكنة ( )1001إلى أف ىناؾ عبلقة بيف جكدة الحياة كالر ا الزكاجي.

أمػػا فيمػػا يخػػص دخػػؿ األسػرة كالعمػػر فقػػد تكصػػمت نعيسػػة ( )1041إلػػى عػػدـ كجػػكد عبلقػػة

بػػيف دخػػؿ األس ػرة كأبعػػاد جػػكدة الحيػػاة أمػػا د ارسػػة الينػػداكم ( )1044فقػػد تكصػػمت إلػػى عػػدـ كجػػكد
فركؽ في الر ا عف الحياة تبعان الختبلؼ العمر.

أما فيما يخص متغير الجنس عمى جكدة الحياة فقد تكصمت نتػائج د ارسػة نعيسػة ()1041

إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف عمى متغير جكدة الحياة.
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ثاتثاً :درعا

ناوت

تذكاء الج ماع وجود تثيا أو أثد أحعاد ما

 -درع (رجيع )3119 ،

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عػف الفػركؽ بػيف مرتفعػي الػذكا االجتمػاعي كمنخف ػي الػذكا

االجتمػػاعي فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي كجػػكدة الحيػػاة النفسػػية كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )154مػػف
طمبة كمية التربية بالسكيس كقد استخدـ الباحث مقياس الذكا االجتماعي (مف إعداد إبراىيـ محمد
المغازم) كمقياس جكدة الحياة (مف إعداد كاركؿ رايؼ).

كق ػػد أش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف الط ػػبلب (مرتفع ػػي كمنخف ػػي) ال ػػذكا

االجتماعي فػي إدراؾ جػكدة الحيػاة النفسػية لصػالح مرتفعػي الػذكا االجتمػاعي .كمػا أسػفرت الد ارسػة

عػػف كجػػكد تػػيثير الجػػنس عمػػى إدراؾ جػػكدة الحيػػاة النفسػػية لصػػالح الػػذككر كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف
الجنسػػيف فػػي الػػذكا االجتمػػاعي كمػػا أشػػارت الد ارسػػة إل ػى كجػػكد عبلقػػة إيجابيػػة دالػػة بػػيف الػػذكا

االجتماعي اكادراؾ جكدة الحياة النفسية بينمػا دلػت الد ارسػة عمػى إمكانيػة التنبػؤ بػإدراؾ جػكدة الحيػاة
النفسية مف خػبلؿ الػذكا االجتمػاعي بينمػا لػـ يكػف ىنػاؾ تػيثير لمػذكا االجتمػاعي أك التفاعػؿ بػيف
الجنس كالذكا االجتماعي عمى إدراؾ جكدة الحياة النفسية.
رحعاً /ما يميز تدرع تثاتي عن تدرعا

و ميةةةز تدرعةةة تثاتيةةة عةةةن حةةةاق

تعاحق

تدرعةةةا

تعةةةاحق فػػي أنيػػا تبحػػث مك ػػكع الػػذكا

االجتماعي كتربطو مع جكدة الحياة كالذم يعتبر مف المكا يع التي لـ تػدرس فػي البيئػة الفمسػطينية
عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث أمػػا فػػي البيئػػة العربيػػة كاألجنبيػػة فمػػـ يتسػػنى لمباحػػث العثػػكر إال عمػػى د ارسػػة
كاحدة كىي دراسة رجيعة ( )1001كالتي اتفقت مع الدراسة الحالية في متغير الذكا االجتماعي أما

جػػكدة الحيػػاة فمػػـ تػػدرس إال بعػػد كاحػػد مػػف األبعػػاد التػػي تناكليػػا الباحػػث فػػي د ارسػػتو كىػػك بعػػد الحيػػاة
النفسية كقد استخدمو رجيعة كمقياس كليس كبعد كما أف الدراسة الحالية اختمفػت مػع د ارسػة رجيعػة

في مجتمع الدراسة.

كمػػا أف الد ارسػػة الحاليػػة تميػػزت عػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي أنيػػا ربطػػت بػػيف عػػدة أىػػداؼ لػػـ

تػربط بينيػػا أم د ارسػػة عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث حيػػث ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف

الػػذكا االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة ككػػذلؾ معرفػػة مسػػتكل كػػؿ مػػف الػػذكا االجتمػػاعي كجػػكدة الحيػػاة
كالف ػػركؽ ب ػػيف متغيػ ػرات الد ارس ػػة الحالي ػػة ب ػػاختبلؼ ك ػػؿ م ػػف المس ػػتكل االقتص ػػادم كالعم ػػر كالحال ػػة

االجتماعيػػة كالنػػكع ككػػذلؾ لتسػػميط ال ػػك عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة كىػػـ المعممػػيف كعنصػػر ىػػاـ فػػي
العممية التربكية كذلؾ لحث الباحثيف إلى االىتماـ بدراسة ىذا المجتمع مف جكانب مختمفة.
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خامعاً /فروض تدرع :
 .4تفرض

ول تذي ينص ع ى:

ال وجد عاق د ت إثصائياً حين تذكاء الج ماع وجود تثيا تدى أفرد تعين .
 -3تفرض تثان

تذي ينص ع ى:

ل وجد فروق د ت إثصائياً ف

تذكاء الج ماع

حعاً ت م غير

ت صنيفي تدى أفرد تعين .

ويجيب تحاثي عن ذ ت عاؤل من خال تفروض تفرعي آل ي -:

 .421ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكا االجتماعي تبعان لمنكع االجتماعي لدل أفراد العينة.
 .121ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكا االجتماعي تبعان لمعمر لدل أفراد العينة.

 .421ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي الػػذكا االجتمػػاعي تبعػان لمحالػػة االجتماعيػػة لػػدل (متػػزكج –
غير متزكج) أفراد العينة.

 .121ال تكج ػػد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان ف ػػي ال ػػذكا االجتم ػػاعي تبعػ ػان لممس ػػتكل االقتص ػػادم ل ػػدل أفػ ػراد

العينة.

 -3تفرض تثاتي تذي ينص ع ى:

ل وجد فروق د ت إثصائياً ف جود تثيا حعاً ت م غير

ت صنيفي تدى أفرد تعين .

ويجيب تحاثي عن ذ ت عاؤل من خال تفروض تفرعي آل ي -:

 .421ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في جكدة الحياة تبعان لمنكع االجتماعي لدل أفراد العينة.
 .121ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في جكدة الحياة تبعان لمعمر لدل أفراد العينة.

 .421ال تكجد فركؽ دالة إحصػائيان فػي جػكدة الحيػاة تبعػان لمحالػة االجتماعيػة (متػزكج –غيػر متػزكج)

لدل أفراد العينة.

 .121ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في جكدة الحياة تبعان لممستكل االقتصادم لدل أفراد العينة.
 -7تفرض ترحع و تذي ينص ع ى:

ال وجةةد فةةروق د ت ة إثصةةائياً ف ة جةةود تثيةةا عةةزى تمع ة وى تةةذكاء الج مةةاع (مةةنخفض -
مر فع) تدى أفرد تعين .

 -5تفرض تخامس تذي ينص ع ى:

ال يوجد أثير د ل إثصائياً ت فاعل حين تجنس و تذكاء الج مةاع ع ةى جةود تثيةا تةدى أفةرد
تعين .
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تفصل ترحع

إجةرء

مقدم

تدرعة

يك ػح الباحػث فػػي ىػذا الفصػؿ الخطػكات كاإلجػ ار ات التػػي تمػت فػي الجانػػب الميػداني مػػف

ىذه الدراسة مف حيث منيج الد ارسػة مجتمػع الد ارسػة كالعينػة التػي طبقػت عمييػا الد ارسػة كاألدكات
التػػي اسػػتخدميا الباحػػث كالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي اختبػػار صػػدؽ كثبػػات األدكات

لمتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة كذلؾ عمى النحك التالي:
منهج تدرع

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبل متو لمك كع كأىػداؼ الد ارسػة

فيك "يتناكؿ دراسة أحداث كظػكاىر كممارسػات قائمػة مكجػكدة متاحػة لمد ارسػة كالقيػاس كمػا ىػي دكف
تدخؿ الباحث في مجرياتيا كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا كيحمميا" (األغا .)14 :1001
مج مع تدرع
درسػػكف مػػف الصػػؼ األكؿ
يتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المعممػػيف كالمعممػػات الػػذيف يي ٌ
االبتدائي كحتى الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة شماؿ غزة كعددىـ ( )4115معمـ مػف الجنسػيف

م ػػف الع ػػامميف ف ػػي الم ػػدارس الحككمي ػػة كم ػػدارس ككال ػػة الغ ػػكث الدكلي ػػة بكاق ػػع ( )128م ػػف م ػػدارس
الحككمػػة ك( )717مػػف مػػدارس الككالػػة فػػي محافظػػة شػػماؿ غ ػزة كالجػػدكؿ رقػػـ ( )4التػػالي يك ػػح
تكزيػػع أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة تبع ػان لتك ػ ارراتيـ كنسػػبيـ المئكيػػة فػػي مػػدارس الحككمػػة كمػػدارس الككالػػة
بمحافظة شماؿ غزة.

جدول ()3
تكزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعان لتك ارراتيـ كنسبيـ المئكية

في مدارس الحككمة كمدارس الككالة بمحافظة شماؿ غزة
ثكوم
وكات
تمجموع

ذكور

إناي

تمجموع

112
بنسبة %48215
427
بنسبة %41218
411
بنسبة %40211

114
بنسبة %47224
220
بنسبة %50218
104
بنسبة %21257

128
بنسبة %42202
717
بنسبة %24211
4115
بنسبة %400
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عين تدرع
أ .تعين تميد ني :
تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة بالطريقػػة العش ػكائية العنقكديػػة مػػف مجتمػػع الد ارسػػة كعينػػة ميدانيػػة

حيث قاـ الباحث بحصر عدد مدارس الحككمة كالككالة في محافظة شماؿ غزة كمػف ثػـ تػـ اختيػار
عدد مف المدارس بطريقػة عشػكائية تػـ أخػذ المعممػيف كالمعممػات العػامميف فييػا بشػكؿ كامػؿ كعنقػكد

كما قاـ الباحث بجمػع بيانػات عػف عػدد المعممػيف كالمعممػات فػي مػدارس الحككمػة كالككالػة كيك ػح
الجػػدكؿ السػػابؽ رقػػـ ( )4كيفيػػة تكزيػػع المعممػػيف كالمعممػػات عمػػى مػػدارس الحككمػػة كالككالػػة باألعػػداد
كالنسػػب .كقػػد طبقػػت أدكات الد ارسػػة عمػػى ( )110معمم ػان مػػف الجنسػػيف بنسػػبة ( )%4120اسػػتجاب

منيـ ( )478معممان مف الجنسيف بنسبة اسػتجابة ( )%1120تقريبػان مػنيـ ( )441مػف الػذككر بنسػبة

( )%41.2كمػػنيـ ( )154مػػف اإلنػػاث بنسػػبة ( )%25.1مػػف مػػدارس الحككمػػة كمػػدارس الككالػػة
بمحافظة شماؿ غزة كما أف عينة الدراسة تتميز بينيا طبقية فقد تـ اختيار العينة في

ػك األكزاف

النسبية لمتغير جيػة المسػئكلية عػف المدرسػة (ككالػة-حككمػة) كمتغيػر الجػنس (ذكػكر-إنػاث) بحيػث

ارعػػى الباحػػث عنػػد اختيػػار أف ػراد العينػػة التمثيػػؿ النسػػبي ليػػذه المتغي ػرات كالجػػدكؿ رقػػـ ( )1التػػالي

يك ح تكزيع أفراد العينة تبعان لممتغيرات التصنيفية:

جدول ()7
تكزيع أفراد العينة الميدانية تبعان لممتغيرات التصنيفية
تم غير
الجنس

العمر

المؤىؿ العممي

الحالة االجتماعية
فترة العمؿ

تنوع

تعدد

%

ذكر

441

4122

أنثى

154

2521

أقؿ مف 40

455

1024

10 – 40

444

4421

أكثر مف 10

404

1224

دبمكـ متكسط

54

4421

بكالكريكس

411

7421

ماجستير

41

422

متزكج

418

7125

غير متزكج

20

45.5

صباحي

110

2120

مسائي

418

4720

82

متدني

12

228

متكسط

444

7021

مرتفع

50

4121

أقؿ مف  5سنكات

484

1121

40 – 5

18

1524

أكثر مف 40

441

4028

الدخؿ

الخدمة

كالجدكؿ رقـ ( )5التالي يك ح تكزيع أفراد العينة عمى المدارس في محافظة شماؿ غزة:
جدول ()5

تكزيع أفراد العينة تبعان لممدارس كالجنس
م
1

بنات جباليا االبتدائية ج

-

11

11

3

جباليا االبتدائية المشتركة د

-

45

45

3

بيت الىيا االبتدائية المشتركة

-

17

17

بيت حانكف االبتدائية المشتركة ب

2

48

14

ذككر بيت الىيا االبتدائية

41

11

42

ذككر جباليا االبتدائية أ

44

44

11

7

ذككر األيكبية االبتدائية

7

-

7

8

ذككر جباليا االبتدائية د

1

42

15

9

حفصة االبتدائية المشتركة

-

12

12

11

عمر بف الخطاب األساسية أ لمبنيف

14

-

14

11

حفصة بنت عمر األساسية لمبنيف

11

-

11

الرافعي األساسية أ لمبنيف

15

-

15

زيد بف حارثة األساسية المشتركة

7

10

17

حميمة السعدية ب لمبنات

4

17

11

عمكاس األساسية ب لمبنات

-

14

14

441

154

478

7
5
6

13
17

مد رس تثكوم

13

تمدرع

مد رس توكات

ذكور

إناي

إلجمات

15

إلجمات

ب .تعين الع طاعي :
تػ ػػـ اختيػ ػػار عينػ ػػة عش ػ ػكائية اسػ ػػتطبلعية قكاميػ ػػا ( )20م ػ ػف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة األصػ ػػمي مػ ػػف

الجنسػػيف كت ػػـ تطبي ػػؽ األدكات المسػػتخدمة ف ػػي ى ػػذه الد ارسػػة عم ػػى ى ػػذه العينػػة بي ػػدؼ التحق ػػؽ م ػػف
ص ػػبلحيتيا لمتطبي ػػؽ عم ػػى أفػ ػراد العين ػػة الكمي ػػة كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ حس ػػاب ص ػػدقيا كثباتي ػػا ب ػػالطرؽ
اإلحصائية المبلئمة.
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أدو

تدرع

 .1مقياس تذكاء الج ماع  :عريب مثمد ع يان ()3117
قػاـ سػػيمفي ار كآخػركف ( )Silvera, et al, 2001فػي األصػػؿ بإعػداد مقيػػاس  TROMSOلمػػذكا

االجتماعي في صكرتو األجنبية كقاـ محمد عمياف ( )1008بتعريبو كتقنينو عمى البيئة الفمسطينية

كيتككف المقياس مف ( 14فقرة) مكزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي:

 -4تناكؿ المعمكمات االجتماعية 8( :فقرات).
 -1الميارات االجتماعية 8( :فقرات).
 -4الكعي االجتماعي 8( :فقرات).

كتػتـ االسػػتجابة عمػى المقيػػاس كفقػان لتػدرج خماسػػي (بدرجػة كبيػرة جػػدان بدرجػة كبيػرة بدرجػػة

متكسػػطة بدرجػػة قميمػػة كبدرجػػة قميمػػة جػػدان) كيقابميػػا عمػػى التػكالي الػػدرجات ()4 -1 -4 -1 -5

بينما تصحح الفقرات ذات األرقاـ ( )14 -10 -42 -45 -41 -44 -7 -5 -1 -1عكس ذلػؾ

االتجاه بحيث تصحح االستجابة عمى بػدائؿ ىػذه الفقػرات عمػى التػكالي بالػدرجات (-1 -4 -1 -4

.)5

كتتراكح الدرجة عمى المقياس بيف ( 405 – 14درجة) كتدؿ الدرجة المنخف ة عمى ذكا اجتماعي

منخفض ألفراد العينة أما الدرجة المرتفعة فتدؿ عمى ذكا اجتماعي مرتفع.
صدق وثحا مقياس تذكاء الج ماع
تـ تطبيؽ مقياس الذكا االجتماعي عمى أفػراد العينػة االسػتطبلعية كذلػؾ لحسػاب الصػدؽ
كالثبات بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.

أوالً :تصدق

أ .صدق ال عاق تد خ :
 .1ثعاب معاما

الر حاط حين درج كل فقر ودرج تحعد تذي ن م إتيه:

كالجػػدكؿ رقػػـ ( )2التػػالي يبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فق ػرة كدرجػػة البعػػد الػػذم

تنتمي إليو مف أبعاد مقياس الذكا االجتماعي مك كع الدراسة:
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جدول ()6
يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف مقياس الذكا االجتماعي كدرجة البعد الذم تنتمي إليو
الفقرة

المتغير

معامؿ

االرتباط

المتغير

مستكل الداللة
دالة عند 0204

الفقرة

معامؿ

االرتباط

مستكل الداللة
دالة عند 0204

4

0.562

4

0.515

دالة عند 0204

 -4تناكؿ

2

0.417

دالة عند 0204

10

المعمكمات

1

0.584

االجتماعية

دالة عند 0204

1

0.745

41

0.684

دالة عند 0204

5

0.572

دالة عند 0204

48

0.719

دالة عند 0204

7

0.764

دالة عند 0204

41

0.755

دالة عند 0204

44

0.828

دالة عند 0.01

1

0.633

دالة عند 0204

44

0.529

8

0.570

دالة عند 0204

دالة عند 0204

42

0.700

دالة عند 0204

40

0.537

دالة عند 0204

14

0.646

دالة عند 0204

41

0.639

دالة عند 0204

 -1الميارات
االجتماعية

يتبع 1

 -4الكعي
االجتماعي

45

0.508

47

0.470

دالة عند 0204

0.729

دالة عند 0204
دالة عند 0204

قيمة (ر) الجدكلية عند (د.ح =  )57عند مستكل  0.184 =0205كعند مستكل 0.451 =0204

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )2السػػابؽ أف جميػػع فق ػرات مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي ( 14فق ػرة)

حققػػت ارتباطػػات دالػػة مػػع درجػػة البعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0204كبػػذلؾ يبقػػى
المقياس في صكرتو النيائية يتككف مف ( 14فقرة) مكزعة عمى األبعاد الثبلثػة كبػذلؾ تبقػى الػدرجات

الكمية لممفحكص عمى المقياس في الصكرة النيائية تتراكح بيف ( 405 – 14درجة).
 .3ثعاب معاما

الر حاط حين درج كل حعد و تدرج تك ي ت مقياس:

الجػدكؿ رقػـ ( )8التػالي يبػيف معػامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ بعػد كالدرجػة الكميػة لمقيػػاس
الذكا االجتماعي مك كع الدراسة:

جدول ()7

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس الذكا االجتماعي مع الدرجة الكمية لو
تم غير

معامل الر حاط

مع وى تدالت

تناكؿ المعمكمات االجتماعية

02574

دالة عند 0204

الميارات االجتماعية

02740

دالة عند 0204

الكعي االجتماعي

02745

دالة عند 0204

قيمة (ر) الجدكلية عند (د.ح =  )57عند مستكل  0.184 =0205كعند مستكل 0.451 =0204
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )8السابؽ أنو تكجد ارتباطات دالة إحصائيان بيف درجػة كػؿ بعػد مػف

أبعاد مقياس الػذكا االجتمػاعي كالدرجػة الكميػة لممقيػاس فقػد تراكحػت قػيـ االرتبػاط بػيف (– 02574
 )02740كجميعيا قيـ دالة عند مستكل ( )0204كبذلؾ يككف الباحث قد تحقؽ مف صدؽ االتساؽ

الداخمي.

ثانياً :تثحةةا

يقصػػد بالثبػػات "الحصػػكؿ عمػػى نفػػس النتػػائج عنػػد تك ػرار القيػػاس باسػػتخداـ نفػػس األداة كفػػي

نفس الظركؼ" كلتقدير ثبات مقياس الذكا االجتماعي تـ استخداـ الطرؽ التالية:

أ -طريق ت جزئ تنصفي :

تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية كذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف

درجات أفراد العينػة االسػتطبلعية عمػى الفقػرات الفرديػة لممقيػاس ( 44فقػرة) كدرجػاتيـ عمػى الفقػرات
الزكجي ػػة ( 40فق ػػرات) كالمككن ػػة لممقي ػػاس (مجم ػػكع الفقػ ػرات =  14فق ػػرة) كق ػػد بمغ ػػت قيم ػػة معام ػػؿ
ارتبػ ػػاط بيرسػ ػػكف بػ ػػيف النصػ ػػفيف ( )0.801ثػ ػػـ اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث معادلػ ػػة جتمػ ػػاف (النصػ ػػفيف غيػ ػػر

متس ػػاكييف) لتع ػػديؿ ط ػػكؿ المقي ػػاس كق ػػد بمغ ػػت قيم ػػة معام ػػؿ الثب ػػات ىبع ػػد التع ػػديؿ بتم ػػؾ المعادل ػػة
( )0.740كىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة أقػػؿ مػػف ( )0.01األمػػر الػػذم يػػدلؿ عمػػى
درجة جيدة مف الثبات مما يشير إلى أف المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.
ب -طريق أتفا كرونحاخ:

ق ػػاـ الباح ػػث ك ػػذلؾ بتق ػػدير ثب ػػات مقي ػػاس ال ػػذكا االجتم ػػاعي ف ػػي ص ػػكرتو النيائي ػػة بحس ػػاب
معامؿ ألفا كركنباخ لفقرات كؿ بعد كلفقرات المقياس ككؿ كالجدكؿ رقـ ( )7التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()8

يبيف قيـ الثبات باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ لمقياس الذكا االجتماعي
قيم أتفا

مع وى تدالت

تم غير

عدد تفقر

تناكؿ المعمكمات االجتماعية

8

02847

دالة عند 0204

الميارات االجتماعية

8

02288

دالة عند 0204

الكعي االجتماعي

8

02744

دالة عند 0204

الدرجة الكمية لممقياس

14

02712

دالة عند 0204

يت ػػح مػػف الج ػػدكؿ رقػػـ ( )7السػػابؽ أف مع ػػامبلت الثبػػات باسػػتخداـ طريق ػػة ألفػػا كركنب ػػاخ

تراكحت بيف ( )02712 – 02288كجميعيا دالة عند مستكل ( )0204كتفي بمتطمبات التطبيؽ.
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كما كيتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )7السابؽ أف مقياس الذكا االجتماعي مك كع الدراسة يتسـ

بدرجػػة جيػػدة مػػف الصػػدؽ كالثبػػات؛ تعػػزز النتػػائج التػػي سػػيتـ جمعيػػا لمحصػػكؿ عمػػى النتػػائج النيائيػػة
لمدراسة.
 .3مقياس جود تثيا ( :إعد د تحاثي)
بعػػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى األدب التربػػكم كالد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بمك ػػكع البحػػث

(جػكدة الحيػػاة) كاالطػػبلع عمػى العديػػد مػػف المقػاييس المسػػتخدمة فػػي الد ارسػات السػػابقة منيػػا مقيػػاس
شػػاىر سػػميماف ( )1040كمقيػػاس ىكيػػدة محمػػكد كفكزيػػة الجمػػالي ( )1040كمقيػػاس جػػكدة الحيػػاة
لمنظمة الصحة العالمية ( (WHOالصيغة المختصرة تعريب بشرل أرنػكط ( )1007كمقيػاس عمػي

كػػاظـ كعبػػد الخػػالؽ البيػػادلي ( )1002كمقيػػاس سػػامي ىاشػػـ ( )1004كمػػا قػػاـ الباحػػث بصػػياغة
بعض الفقرات كمف ثـ تـ عرض أداة القياس عمى عدد مػف المحكمػيف فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس حيػث

تككف المقياس في صكرتو األكليػة مػف ( 24فقػرة) تػـ تعػديميا اكا ػافة ثػبلث فقػرات أخػرل عمييػا مػف
قبؿ المحكميف ليصبح المقياس بعد تعديؿ المحكميف كقبؿ التطبيؽ عمػى العينػة االسػتطبلعية مكػكف

مف ( )22فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد كما يمي:
 -جكدة الصحة العامة( :الفقرات .)41-4

 جكدة الحياة األسرية( :الفقرات .)18-44 جكدة الحياة النفسية( :الفقرات .)10-17 جكدة إدارة الكقت( :الفقرات .)54-14 -جكدة البيئة( :الفقرات .)22-51

كتتـ االستجابة عمى المقياس كفقػان لتػدرج خماسػي (أبػدان – قميػؿ جػدان– إلػى حػد مػا– كثيػ انر –

كثيػػر جػػدان) كيقابميػػا عمػػى الت ػكالي الػػدرجات ( )5 -1 –4 –1 –4فيمػػا تصػػحح الفق ػرات ذات األرقػػاـ

( )11 -10 -42 -45 -44 -41 -14 -45 -1 -1 -4عكػ ػػس ذلػ ػػؾ االتجػ ػػاه بحيػ ػػث يحصػ ػػؿ
المفحكص عمى الدرجات ( )4 -1 -4 -1 -5عمى التكالي إذا أجاب عمى البدائؿ السابقة.

كتت ػراكح الدرجػػة عمػػى المقيػػاس بػػيف ( 440 – 22درجػػة) كتػػدؿ الدرجػػة المنخف ػػة عمػػى جػػكدة حيػػاة
منخف ة ألفراد العينة أما الدرجة المرتفعة فتدؿ عمى جكدة حياة مرتفعة.

صدق وثحا مقياس جود تثيا
تـ تطبيؽ مقياس جكدة الحياة عمى أفراد العينة االستطبلعية ذلؾ لحساب الصػدؽ كالثبػات
بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
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أوالً :تصدق

أ .صدق تمثكمين:
لمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم فػػي

ػػك مبلحظػػات المحكمػػيف تػػـ عػػرض الصػػكرة األكليػػة

لمقياس جكدة الحياة عمى عدد مف األسػاتذة المتخصصػيف فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس (ممحػؽ  )1كذلػؾ
بيدؼ معرفة مبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ المقيػاس كمػدل مبل مػة فق ارتػو لؤلبعػاد التػي تنػدرج تحتيػا

كمػػدل ك ػػكح كتػرابط ىػػذه الفقػػرات كمػػدل تحقيقيػػا ألىػػداؼ الد ارسػػة كبعػػد ذلػػؾ تػػـ تفريػػغ مجمكعػػة

المبلحظات التي أبداىا المحكمكف كفي

كئيا تـ إعادة صياغة كحذؼ بعض الفقرات التي لـ يتـ

اإلجماع عمى مبل متيا لمدراسة كما أنو تـ إ افة فقرات عمى مقياس جكدة الحياة.

ب .صدق ال عاق تد خ :
 .1ثعاب معاما

الر حاط حين درج كل فقر ودرج تحعد تذي ن م إتيه:

يبيف الجدكؿ رقـ ( )1التالي معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة البعد الذم تنتمػي
إليو مف أبعاد مقياس جكدة الحياة مك كع الدراسة:

جدول ()9

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف مقياس جكدة الحياة مع درجة البعد الذم تنتمي إليو
المتغير

الفقرة

معامؿ
االرتباط

4
1

0.526
0.742

4

0.438

1

0.320

5

0.508

 -4جكدة

2

0.398

الصحة العامة

8

0.662

7
1

0.756
0.377

40

0.503

44

0.372

41

0.426

44
41

0.561
0.513

45

0.468

42

0.629

48

0.660

 -1جكدة
الحياة األسرية

المتغير

مستكل الداللة
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

34
35
36

0.521

37

0.359

38

0.591

39

0.618

40

0.412

41
42

0.617
0.089

43

0.720

44

0.587

 -1جكدة

45

0.824

إدارة الكقت

46
47

0.611
0.543

48

0.554

49

0.640

50

0.695

دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
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االرتباط
0.452
0.681

يتبع4

دالة عند 0205

الفقرة

معامؿ

مستكل الداللة
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

دالة عند 0204
غير دالة إحصائيان
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

 -4جكدة

الحياة النفسية

47

0.707

41

0.631

10

0.681

14
11

0.396
0.509

14

0.729

11

0.681

15

0.672

12

0.593

18

0.745

17
11

0.580
0.733

40

0.666

44

0.716

41

0.051

44

0.327

دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

 -5جكدة

دالة عند 0204

البيئة

دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

غير دالة إحصائيان
دالة عند 0205

51

0.714

52

0.676

53

0.671

54
55

0.554
0.678

56

0.685

57

0.318

58

0.370

59

0.380

60

0.096

61
62

0.496
0.768

63

0.552

64

0.694

65

0.484

66

0.505

دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0205
دالة عند 0204
دالة عند 0204

غير دالة إحصائيان
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204
دالة عند 0204

قيمة (ر) الجدكلية عند (د.ح =  )57عند مستكل  0.184 =0205كعند مستكل 0.451 =0204

يتبػيف مػػف الجػدكؿ رقػػـ ( )1السػابؽ أف معظػػـ فقػرات مقيػاس جػػكدة الحيػاة ( 24فقػرة) حققػػت
ارتباطػػات دالػػة مػػع درجػػة البعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0204كمسػػتكل ( )0205فػػي
حيف لـ تحقؽ الفقرات ( )20-11–41ارتباطات دالة مع درجة البعد الػذم تنتمػي إليػو كبػذلؾ يبقػى

المقياس في صكرتو النيائية يتككف مف ( 24فقرة) مكزعة عمى األبعاد الخمسة كبذلؾ تبقى الدرجات
الكمية لممفحكص عمى المقياس في الصكرة النيائية تتراكح بيف ( 445 –24درجة).
 .3ثعاب معاما

الر حاط حين درج كل حعد و تدرج تك ي ت مقياس:
جدول ()11

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس جكدة الحياة مع الدرجة الكمية لو
معامل الر حاط

مع وى تدالت

تم غير
جكدة الصحة العامة

0.681

دالة عند 0204

جكدة الحياة األسرية

0.739

دالة عند 0204

جكدة الحياة النفسية

0.858

دالة عند 0204

جكدة إدارة الكقت

0.852

دالة عند 0204

جكدة البيئة

0.788

دالة عند 0204

قيمة (ر) الجدكلية عند (د.ح =  )57عند مستكل  0.184 =0205كعند مستكل 0.451 =0204

74

يتبػيف مػػف الجػدكؿ رقػػـ ( )40السػابؽ أنػػو تكجػػد ارتباطػات دالػػة إحصػائيان بػػيف درجػة كػػؿ بعػػد

مػػف أبعػػاد مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس فقػػد تراكحػػت قػػيـ االرتبػػاط بػػيف (– 02274
 )02757كجميعيا قيـ دالة عند مستكل (.)0204

كبػػذلؾ يكػػكف الباحػػث قػػد تحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس كيبقػػى المقيػػاس فػػي

صكرتو النيائية يتككف مف ( 24فقرة).
ثانياً :تثحا

يقصد بثبات االختبار "الحصكؿ عمى نفس النتائج عنػد تكػرار القيػاس باسػتخداـ نفػس األداة

كفي نفس الظركؼ" كلتقدير ثبات مقياس جكدة الحياة تـ استخداـ الطرؽ التالية:

أ -طريق ت جزئ تنصفي :

قاـ الباحث بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات الفقػرات الفرديػة كدرجػات الفقػرات الزكجيػة

لكؿ بعد كلمقيػاس جػكدة الحيػاة ثػـ اسػتخدـ معادلػة سػبيرماف-بػراكف لتعػديؿ طػكؿ البعػد زكجػي عػدد
الفقرات (النصفيف متساكييف) كمعادلة جتماف لتعديؿ طكؿ البعد فردم عدد الفقرات (النصفيف غيػر

متساكييف) كالجدكؿ رقـ ( )44التالي يبيف ذلؾ:

جدول ()11

يبيف قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية لمقياس جكدة الحياة
عدد

معامل

الر حاط

حعد ت عديل

جكدة الصحة العامة

41

02274

02744

دالة عند 0204

جكدة الحياة األسرية

45

02282

02702

دالة عند 0204

جكدة الحياة النفسية

41

02241

02851

دالة عند 0204

جكدة إدارة الكقت

41

02704

02714

دالة عند 0204

جكدة البيئة

41

02155

02571

دالة عند 0204

الدرجة الكمية لممقياس

24

02810

02748

دالة عند 0204

تم غير

تفقر

معامل تثحا

مع وى تدالت

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات تراكحت بيف ( )02714 – 02571كىي دالة
عند مستكل ( )0204مما يشير إلى أف االستبياف يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.

ب -طريق أتفا كرونحاخ:

ق ػػاـ الباح ػػث بتق ػػدير ثب ػػات مقي ػػاس ج ػػكدة الحي ػػاة ف ػػي ص ػػكرتو النيائي ػػة بحس ػػاب معام ػػؿ ألف ػػا
كركنباخ لفقرات كؿ بعد كلفقرات المقياس ككؿ كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()13
يبيف قيـ الثبات باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ لمقياس جكدة الحياة
قيم أتفا

مع وى تدالت

تم غير

عدد تفقر

جكدة الصحة العامة

41

02844

دالة عند 0204

جكدة الحياة األسرية

45

02727

دالة عند 0204

جكدة الحياة النفسية

41

02701

دالة عند 0204

جكدة إدارة الكقت

41

02771

دالة عند 0204

جكدة البيئة

41

02871

دالة عند 0204

الدرجة الكمية لممقياس

24

02142

دالة عند 0204

يت ػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )41السػػابؽ أف معػػامبلت الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ

تراكحت بيف ( )02142 – 02844كجميعيا دالة عند مستكل ( )0204كتفي بمتطمبات التطبيؽ.

كيت ح ممػا سػبؽ لمباحػث أف مقيػاس جػكدة الحيػاة مك ػكع الد ارسػة يتسػـ بدرجػة عاليػة مػف

الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
تخطو

إلجرئي

 -4قػاـ الباحػث بمراجعػػة مػا أتػيح لػػو مػف الد ارسػات كالبحػػكث السػابقة لمتعػرؼ أكثػػر إلػى محتػػكل
ىذه الدراسات كالبحكث كعمى متغيرات الدراسة لبلستفادة مػف بعػض المقػاييس التػي تتناسػب

مع متغيرات الدراسة.

 -1قاـ الباحث باالطبلع عمى المقاييس المختمفة كالتي تتناسب مع متغيرات الدراسة مف خػبلؿ
التػراث النفسػػي كاألدب التربػػكم كالد ارسػػات السػػابقة كالعمػػؿ عمػػى ك ػػع مقػػاييس تتناسػػب مػػع

الدراسة.

 -4مف خبلؿ التراث النفسي كاألدب التربػكم كالد ارسػات كالبحػكث السػابقة قػاـ الباحػث بصػياغة
مجمكعة مف الفقرات صياغة كا حة لتعبر عف عدة أبعاد تقيس متغير جكدة الحياة.

 -1بعد إعداد األداة تـ عر يا عمػى مجمكعػة مػف أسػاتذة عمػـ الػنفس فػي جامعػات قطػاع غػزة
لتحكيـ أداة الدراسة كذلؾ لمتحسيف كالتجكيد مف ىذه الفقرات كجعميا كا حة بيف ػؿ صػكرة

ممكنة كأنيا تقيس ما ك عت لقياسو.

 -5ت ػػـ تطبي ػػؽ المق ػػاييس عم ػػى عين ػػة عشػ ػكائية ص ػػغيرة م ػػف المعمم ػػيف كالمعمم ػػات لمعرف ػػة م ػػدل
صبلحية ىذه المقاييس لمتطبيؽ عمى العينة األصمية كالتيكد مف صدؽ كثبات المقاييس.

 -2تطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة الفعمية لمدراسة.
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 -8القياـ بعمؿ تحميؿ إحصائي ليذه البيانات مف خبلؿ اسػتخداـ برنػامج  spssلمحصػكؿ عمػى
النتائج كتحميميا.

 -7تفس ػػير النت ػػائج المترتب ػػة عم ػػى الد ارس ػػة ف ػػي
يتناسب مع مجتمع الدراسة.

 -1تقديـ المقترحات كالتكصيات في

ػػك الد ارس ػػات الس ػػابقة كاإلط ػػار النظ ػػرم بم ػػا

ك نتائج الدراسة.

عاتيب إلثصائي
تم ػػت معالج ػػة البيان ػػات باس ػػتخداـ برن ػػامج ال ػػرزـ اإلحص ػػائية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة ""SPSS

باستخداـ الحاسكب كلمتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات استخدـ الباحث األساليب التالية:
 -معامؿ االرتباط بيرسكف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلدكات.

 معادلتي سبيرماف براكف كجتماف :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -طريقة ألفا كركنباخ :إليجاد ثبات المقاييس.

كاستخدـ الباحث لئلجابة عف أسئمة الدراسة األساليب اإلحصائية التالية:
 المتكسػ ػػط الحسػ ػػابي كاالنح ػ ػراؼ المعيػ ػػارم كالػ ػػكزف النسػ ػػبي :كقػ ػػد اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المتكسػ ػػطاتالحسابية إليجاد األكزاف النسبية لمتغيرات الدراسة.

 اختبار "ت"  :T-Testلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف. تحميػػؿ التب ػػايف األحػػادم  :ANOVAلمكش ػػؼ ع ػػف الفػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درجػػات أكث ػػر م ػػفعينتيف مستقمتيف.

 تحميؿ التبايف الثنائي ( :)1 X 1لمتحقؽ مف أثر تفاعؿ متغيريف مستقميف عمى المتغير التابع. -اختبار شيفيو :لمعرفة اتجاه الفركؽ.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 مقدم
 أوالً :ن ائج أعئ

تدرع

 ثانياً :ن ائج فروض تدرع
 ثاتثاً :جعقسب عام على نحائج الدراسة
 رحعاً :وصيا
 خامعاً :مق رثا

تدرع
تدرع
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تفصل تخامس

ن ائةج تدرعة و فعير ا

مقدم

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الد ارسػة كذلػؾ بعػد

التحقؽ مف الفر يات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ منيا كما سيقكـ الباحث بتفسير
كمناقشة النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا في
أوالً :ن ائج أعئ

 .1ن ائج تعؤ ل

ك اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

تدرع

ول تذي ينص ع ى :ما مع وى تذكاء الج ماع تدى أفرد تعين ؟

لئلجاب ػػة عػ ػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ المتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم
كالػػكزف النسػػبي السػػتجابات أفػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي كالجػػدكؿ رقػػـ ( )44اآلتػػي

يبيف ذلؾ:

جدول ()13
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس الذكا االجتماعي
عدد

تم وعط

النثرف

توزن تنعح

تناكؿ المعمكمات االجتماعية

8

26.37

3.21

75.4

4

الميارات االجتماعية

8

25.86

3.77

73.9

1

الكعي االجتماعي

8

25.02

3.90

71.5

4

الدرجة الكمية لمذكا االجتماعي

14

77.25

8.01

73.6

تمقياس

تفقر

تثعاح

تمعياري

%

ت ر يب

يت ػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )44السػػابؽ أف الػػذكا االجتمػػاعي لػػدل أف ػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف
المعمميف بمحافظة شماؿ غزة جيد حسب الدراسات المكجكدة في الدراسات السابقة كيقع عند مستكل

( )%8422كتػػيتي تنػػاكؿ المعمكمػػات االجتماعيػػة فػػي أعمػػى م ارتػػب الػػذكا االجتمػػاعي بػػكزف نسػػبي
( )%8521يميي ػػا المي ػػارات االجتماعي ػػة ( )%8421كأخيػ ػ انر يػ ػيتي ال ػػكعي االجتم ػػاعي ب ػػكزف نس ػػبي
( )%8425مما يشير إلى أف أفراد العينة لدييـ مستكل جيد مف الذكا االجتماعي.

ويةةرى تحاثةةي أف مػػا تكصػػمت إليػػو عينػػة الد ارسػػة مػػف مسػػتكل جيػػد لمػػذكا االجتمػػاعي يعػػكد

لكجػػكد إدراؾ اجتمػػاعي جيػػد لػػدل المعممػػيف فىييػـ مػػف الشػرائح الكاعيػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني كقػػد
يككف ىذا اإلدراؾ االجتماعي جػا نتيجػة خبػراتيـ الحياتيػة كد ارسػتيـ فػي الجامعػات لممػكاد التربكيػة
ككذلؾ نتيجة البيئة المدرسية التي تيتـ بالمعمميف كتعمؿ عمى زيادة الكعي لدييـ كمػف جانػب آخػر
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قػػد يكػػكف نتيجػػة لتبػػادؿ الخب ػرات بػػيف المعممػػيف بسػػبب التفاعػػؿ المتكاصػػؿ فيمػػا بيػػنيـ داخػػؿ البيئػػة

المدرسية ككذلؾ التفاعؿ مع المجتمع المحيط بيـ خارج البيئة المدرسية ىػذا كمػو يػؤدم إلػى ارتفػاع
محصمة الذكا االجتماعي لدل المعمميف.

كمػػا ويةةرى تحاثةةي أف سػػبب مجػػي يبعػػد تنػػاكؿ المعمكمػػات االجتماعيػػة فػػي المرتبػػة األكلػػى
جػػا نظػ انر لمكقػػت الػػذم يق ػػيو المعممػػكف داخػػؿ البيئػػة المدرسػػية كالػػذم يكلٌػد بػػدكره تفػػاعبلن أكبػػر بػػيف

المعمميف مما ينتج عنو زيادة في كسب المعمكمات كالتي مف شينيا أف تكلٌد قاعػدة بيانػات اجتماعيػة
ىامة لمتكاصؿ مع اآلخريف كتككيف العبلقات االجتماعية.

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ ببعػػد الميػػارات االجتماعيػػة الػػذم جػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة فيػػرل الباحػػث أف

الميا ارت االجتماعية ال بد ليا مف قاعدة معمكمات عري ة حتى يمكف تككيف ميارة كاحدة مف عػدد
كبي ػػر م ػػف المعمكم ػػات ل ػػذلؾ ج ػػا بع ػػد تن ػػاكؿ المعمكم ػػات االجتماعي ػػة ف ػػي المرتب ػػة األكل ػػى قب ػػؿ بع ػػد

الميارات االجتماعية.

كما أف بعد الكعي االجتماعي يرتبط بمدل تنبؤ الفرد بما لدل اآلخػريف مػف رغبػات كمعرفػة

األسػػباب ك ار تصػ ػرفاتيـ أك أفع ػػاليـ الت ػػي يقكمػػكف بي ػػا كى ػػذا يحت ػػاج مػػف المعمم ػػيف كالمعمم ػػات إل ػػى
مسػػتكل عػ و
ػاؿ مػػف التنبػػؤ كاالستبصػػار لفيػػـ اآلخػريف ممػػا جعمػػو يػػيتي فػػي المرتبػػة الثالثػة بعػػد البعػػديف

السابقيف.

كيتفػػؽ ىػػذا مػػع مػػا جػػا فػػي اإلطػػار النظػػرم حيػػث عػ َّػرؼ (زى ػراف  )174 :1000الػػذكا

االجتم ػػاعي بين ػػو :الق ػػدرة عم ػػى إدراؾ العبلق ػػات االجتماعي ػػة كفي ػػـ الن ػػاس كالتفاع ػػؿ معي ػػـ كحس ػػف
التصرؼ في المكاقؼ كاألك ػاع االجتماعيػة كالسػمكؾ الحكػيـ فػي العبلقػات اإلنسػانية ممػا يػؤدم

إلػػى التكافػػؽ االجتمػػاعي كنجػػاح الف ػػرد فػػي حياتػػو االجتماعيػػة كم ػػا أشػػار إليػػو (دانيػػاؿ جكليم ػػاف

 )4115بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي يمعػػب دك انر ىام ػان فػػي العمميػػة التعميميػػة كيشػػكؿ مفتاح ػان لمنجػػاح فييػػا

سػكا كػػاف ذلػػؾ فػػي المدرسػػة بػػيف أطرافيػػا الػػثبلث (المػػدير -المعمػػـ -الطالػػب) أك خارجيػػا مػػع البيئػػة
كالمجتمع المحيطيف بيا كبما يت منو ذلؾ مف عبلقات تبادلية نافعة كبنا ة كمؤثرة.
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 .3ن ائج تعؤ ل تثان

تذي ينص ع ى :ما مع وى جود تثيا تدى أفرد تعين ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم كالػكزف النسػبي

الستجابات أفػراد العينػة عمػى مقيػاس جػكدة الحيػاة بيبعػاده كدرجتػو الكميػة كالجػدكؿ رقػـ ( )41اآلتػي
يبيف ذلؾ:

جدول ()17
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس جكدة الحياة
عدد

تم وعط

النثرف

توزن تنعح

تفقر

تثعاح

تمعياري

%

جكدة الصحة العامة

41

39.73

5.93

66.2

5

جكدة الحياة األسرية

45

62.16

8.10

82.9

4

جكدة الحياة النفسية

41

44.32

6.37

73.9

1

جكدة إدارة الكقت

41

40.77

6.52

68.0

4

جكدة البيئة

41

39.81

6.33

66.3

1

الدرجة الكمية لجكدة الحياة

24

226.78

26.89

72.0

تمقياس

ت ر يب

يت ح مف الجدكؿ رقـ ( )41السابؽ أف جكدة الحياة لػدل أفػراد عينػة الد ارسػة مػف المعممػيف

بمحافظػػة شػػماؿ غ ػزة جيػػد كيقػػع عنػػد كزف نسػػبي ( )%8120ممػػا يشػػير إلػػى أف أف ػراد العينػػة لػػدييـ
مستكل مف جكدة الحياة.

كتػػيتي جػػكدة الحيػػاة األسػرية فػػي أعمػػى الم ارتػػب بػػكزف نسػػبي ( )%9.28يمييػػا جػػكدة الحيػػاة

النفسػػية بػػكزف نسػػبي ( )%9.28ثػػـ جػػكدة إدارة الكقػػت بػػكزف نسػػبي ( )%0926كرابع ػان تػػيتي جػػكدة

البيئة بكزف نسبي ( )%66.3كأخي انر جكدة الصحة العامة بكزف نسبي (.)%66.2

ويةةرى تحاثةةي أف سػػبب ارتفػػاع يبعػػد جػػكدة الحيػػاة األسػرية كمجيئػػو فػػي المرتبػػة األكلػػى يػػدلؿ
عمى أف الترابط األسرم في المجتمػع الفمسػطيني قػكم كأف أفػراد األسػرة متػرابطيف متحػابيف متعػاكنيف

فيمػػا بيػػنيـ كأف عبلقػػاتيـ األس ػرية قكيػػة كجػػا ىػػذا بسػػبب كعػػي المعممػػيف لػػدكرىـ اليػػاـ فػػي الحيػػاة

األسرية ربما أكثر مف غيرىـ فيـ يدرككف ما عمييـ كما ليـ تجاه أفراد أسرىـ كمف جانب آخر فإف
نسػيىؿ عػنيـ كييمرنػا بػيف نتقػي
ديننا اإلسبلمي يحثنا عمى القياـ بيدكارنا كتحمػؿ مسػئكلياتنا تجػاه مػف ٍ
ا﵀ فػي أزكاجنػػا كأبنائنػا كأال نعصػػي آبا نػا فبالتػػالي نسػتنتج بػػيف المعممػيف لػػدييـ كازع دينػي كأخبلقػػي
و
عاؿ يحثيـ عمى إتباع ما أمرنا بو ا﵀ كرسكلو كأف ننتيي عما نيانا ا﵀ كرسكلو عنو.
كيعتقد الباحث أف السبب في أف جكدة الحياة جيػدة لػدل المعممػيف بمحافظػة شػماؿ غػزة ىػك

معيشتيـ في مجتمع تقؿ فيو فػرص العمػؿ كتتػدني األجػكر كمػا أف ىنػاؾ الكثيػر مػف الخػريجيف فػي
10

جمي ػػع التخصص ػػات يقابم ػػو القمي ػػؿ م ػػف الكظ ػػائؼ كى ػػذا يس ػػبب الت ػػكتر كالقم ػػؽ ل ػػدل الش ػػباب خريج ػػي

الجامعات كقد َّ
مر المعممكف في ىذه التجربة كىـ يػدرككف معنػى ىػذه المعانػاة التػي اختبركىػا سػابقان
قبؿ حصكليـ عمى كظائؼ بشكؿ دائـ مما أزاح عف كاىميـ أعبا كثيرة مف مشكبلت الحياة .كىذا
بػػدكره جمػػب ليػػـ االطمئنػػاف النفسػػي كاالسػػتقرار المعيشػػي كعميػػو يترتػػب بنػػا الحيػػاة كاسػػتكماليا ممػػا

كجكد مف حياتيـ.
ٌ
حسف ٌ
كمػف جانػػب آخػػر فػػإف الحيػاة التػي يعيشػػيا المعمػػـ داخػػؿ المدرسػة كخارجيػػا تتػػيح لػػو الفرصػػة
أكثػػر مػػف غي ػره فػػي تكػػكيف الصػػداقات كعػػدـ عػػزؿ الػػنفس عػػف اآلخ ػريف حيػػث أف الفػػرد اجتمػػاعي
بطبع ػػو ال يس ػػتطيع أف يع ػػيش بمع ػػزؿ ع ػػف اآلخػ ػريف فكمم ػػا ك ػػاف لممعم ػػـ عبلق ػػات كثيػ ػرة كجي ػػدة م ػػع

المحيطيف بو كاف لو فرصة أكبر في تمقي المساندة االجتماعية مف اآلخريف كالتي تؤثر إيجابان عمى

حياة المعمـ.

كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو (عكاشػة  )2006حيػث أف البػكح بالمتاعػب كتعمػـ ميػارات أك

ىكايات جديدة كاالندماج في الصداقات كعدـ عزؿ النفس عف اآلخريف كمحاكلة العيش في نسيج
اجتماعي كصحي كتعمـ االسترخا

ىك ما يكصى بو لعيش حياة جيدة.

كما كيتفؽ مع ما أشار إليو (الزغبي  )1994في رؤية البعض بيف الحياة الجيدة ىي التي

يت ػكافر فييػػا فػػرص العمػػؿ كالد ارسػػة كي ارىػػا آخػػركف بالحيػػاة المفعمػػة بالصػػحة الجسػػمية الخاليػػة مػػف
األمراض كاال طرابات.

كمػػا كيتفػػؽ أي ػان مػػع تارتػػار كآخػػركف ( )Tartar, et al, 1988بػيف جػػكدة الحيػػاة مكػػكف

متعدد المظاىر كيت مف قدرة الفرد السمككية كالمعرفية كالسعادة النفسػية كالقػدرات البلزمػة لمتفاعػؿ

مع بيئتو كاألدكار االجتماعية التي يقكـ بيا(Meeberg, 1993: 33) .

ككػػذلؾ يتفػػؽ مػػع (أبػػك غ ازلػػة  ).09 :.669حيػػث أف معنػػى الحيػػاة لي ػا أثػػر إيجػػابي عمػػى الصػػحة
النفسية كمخرجاتيا المختمفة كىذا ما أشارت إليػو نتػائج د ارسػات عديػدة مػف أف جػكدة الحيػاة تػرتبط

ارتباط ػان إيجابي ػان مػػع المتغي ػرات التاليػػة :السػػعادة كتقػػدير الػػذات كالمسػػئكلية االجتماعيػػة كقػػكة األنػػا
كالتحكـ الذاتي كالتكجو الديني الجػكىرم كال ػبط الػداخمي كالر ػا عػف الحيػاة كالصػبلبة النفسػية

في مكاجية ال غكط كالتككيدية كالتكجو نحك اإلنجاز كالميؿ لمتدبر كالتحكـ كالبحث عف اإلثارة.

كارتبط سمبان بالعدكانية كالكحدة النفسية.
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ثانياً :ن ائج فروض تدرع
ن ائج تفرض

ول:

 .1ال وجد عاق د ت إثصائياً حين تذكاء الج ماع وجود تثيا تدى أفرد تعين .

لمكش ػػؼ ع ػػف العبلق ػػة ب ػػيف ال ػػذكا االجتم ػػاعي كج ػػكدة الحي ػػاة ألفػ ػراد العين ػػة م ػػف المعمم ػػيف

بمحافظة شماؿ غزة استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف كالجدكؿ رقـ ( )45اآلتي يبيف ذلؾ:
جدول ()15

يبيف معامبلت االرتباط بيف الذكا االجتماعي كجكدة الحياة لدل أفراد العينة
تذكاء الج ماع
جود تصث تعام

ناول تمع وما

تمهار

الج ماعي

الج ماعي

توع

الج ماع

تدرج تك ي ت ذكاء
الج ماع

جكدة الصحة العامة

**0.203

**0.214

*0.120

**0.240

جكدة الحياة األسرية

**0.160

**0.295

**0.222

**0.311

جكدة الحياة النفسية

**0.234

**0.290

**0.283

**0.368

جكدة إدارة الكقت

**0.285

**0.204

**0.122

**0.270

جكدة البيئة

**0.235

**0.206

*0.122

**0.251

الدرجة الكمية لجكدة الحياة

**0.273

**0.302

**0.219

**0.358

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح =  )475عند مستكل  0.017 = 0205كعند مستكل 0.447= 0204

يت ح مف الجدكؿ رقـ ( )45السابؽ كجكد عبلقة مكجبة لكنيا ليست قكية بػؿ ىػي

ػعيفة

دالة إحصائيان عند مسػتكل ( )0204كمسػتكل ( )0205بػيف الػذكا االجتمػاعي بيبعػاده كدرجتػو الكميػة
كجكدة الحياة بيبعادىا كدرجتيا الكمية.

ممػػا يشػػير إلػػى أف الػػذكا االجتمػػاعي يسػػيـ فػػي االرتقػػا بمسػػتكل جػػكدة الحيػػاة لػػدل أف ػراد

العينػػة كالعكػػس صػػحيح كأنػػو كممػػا انخفػػض مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة أدل ذلػػؾ إلػػى انخفػػاض مسػػتكل
الذكا االجتماعي.

كتتفػػؽ نتيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة رجيع ػة ( )1001حيػػث أشػػارت النتػػائج إلػػى

كجػكد عبلقػة إيجابيػة بػيف الػذكا االجتمػاعي كجػكدة الحيػاة النفسػية لػدل أفػراد العينػة كنتيجػة د ارسػػة

أبك عمشو ( )1044حيث أشارت النتػائج إلػى كجػكد عبلقػة إيجابيػة بػيف الػذكا االجتمػاعي بيبعػاده
كدرجتو الكمية كالدرجة الكمية لمسعادة لدل أفراد العينة.

ويرى تحاثي أف سبب كجكد عبلقة مكجبة بيف الذكا االجتمػاعي كدرجتػو الكميػة مػع جػكدة

الحيػػاة بيبعادىػػا كدرجتيػػا الكميػػة ىػػك أف الػػذكي اجتماعي ػان يسػػتطيع تكػػكيف عبلقػػات جيػػدة تفيػػده فػػي

تسػػييؿ أمػػكره كق ػػا حكائجػػو المختمفػػة بينمػػا األقػػؿ ذكػػا ن اجتماعي ػان يجػػد صػػعكبة فػػي التعامػػؿ مػػع
اآلخ ػريف فيمػػا يترتػػب عميػػو ػػعؼ فػػي العبلقػػات االجتماعيػػة ممػػا يػػؤثر عمػػى ق ػػا حكائجػػو كىػػذا
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يسػػبب التػػكتر كالقمػػؽ فػػي حيػػاة الفػػرد فػػنبلحظ عػػدـ االسػػتقرار فػػي حياتػػو كخكفػػو مػػف المجيػػكؿ ألنػػو

يتكقع السي بسبب عدـ قدرتو عمى حؿ مشكبلتو بنفسو لذلؾ نجد أف كثيػر مػف المشػكبلت ال تحػؿ
إال بمسػػاعدة اآلخػريف ممػػا يقمػػؿ مػػف حجػػـ المشػػكمة أك يػػؤدم إلػػى حميػػا بػػالمطمؽ كفػػي المقابػػؿ فػػإف
غيػػاب المسػػانديف أك المسػػاعديف فػػي حػػؿ المشػػكمة ربمػػا يزيػػدىا تعقيػػدان كمػػف ثىػ َّـ فقػػد تكبػػر كتت ػػخـ

كبالتػػالي تصػػبح ثقيمػػة عمػػى الػػنفس فتجم ػب اليمػػكـ كالمشػػكبلت كمػػا كيػػرل الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة
منطقية إلى حد كبير.

كيك ػػػح (داني ػ ػاؿ جكليمػ ػػاف  )4115أف اإلنسػػػاف الػ ػػذم ينقصػ ػػو الػ ػػذكا االجتمػ ػػاعي يثػ ػػكر

كيغ ب ألتفو األسباب كيرفض النقد كيف ؿ العمؿ الفردم عمى العمؿ الجماعي.
كي يؼ (جابر  )1001إف اكتساب الميارات االجتماعية كتنميتيا مف

ركريات العصػر

الحالي ألنيا تساعد األفراد عمػى االسػتفادة الكاممػة مػف إمكانػاتيـ البيكلكجيػة كمكركثػاتيـ االجتماعيػة
ف ػ ػبلن ع ػػف ككني ػػا المفت ػػاح األساس ػػي لمس ػػاعدة ال ػػنش عم ػػى أف يص ػػبحكا أكث ػػر ق ػػدرة عم ػػى مقاكم ػػة
إغ ػ ار ات السػػمككيات غيػػر المرغكبػػة كاكتسػػاب االتجاىػػات كالقػػيـ كالخب ػرات التػػي قػػد تػػدفعيـ لمقاكمػػة
األنماط السمككية اليدامة كتجعميـ قادريف عمى تحمؿ المسئكلية كاتخاذ ق اررات مسئكلة كمتينية.

كمػا كتشػير د ارسػة شػميدت كبػكر ) (Schmidt & Power, 2006إلػى أف ىنػاؾ عبلقػة

مكجبة بيف مستكل الصحة النفسية كجكدة الحياة ككذلؾ تشير دراسة Baily & Miller, 1998:
 )51-56إلى أىمية العبلقات األسرية كاألدكار األسرية في إدراؾ الفرد لجكدة الحياة.
ن ائج تفرض تثان :

.2

ةةل وجةةد فةةروق د تة إثصةةائياً فة

تعين .

تةةذكاء الج مةةاع

حعةاً ت م غيةةر

ت صةةنيفي تةةدى أفةةرد

كيجيب الباحث عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ الفركض الفرعية اآلتية-:

 1.2ال وجد فروق د ت إثصائياً ف

تذكاء الج ماع

حعاً ت نوع الج ماع تدى أفرد تعين .

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات المعممػػيف الػػذككر (ف=

 )441كمتكسط درجػات المعممػات اإلنػاث (ف=  )154فػي درجػاتيـ عمػى مقيػاس الػذكا االجتمػاعي
مك كع الدراسة باسػتخداـ اختبػار (ت) لمفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات عينتػيف مسػتقمتيف كاسػتخدـ
الباحػػث ىػػذا المقيػػاس اإلحصػػائي البػػارامترم بسػػبب اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػؿ مػػف مجمػػكعتي

التطبيؽ إ افة إلى أف عدد أفراد العينػة يزيػد عػف ثبلثػيف فػردان األمػر الػذم يحقػؽ شػركط اسػتخداـ
مقياس (ت) لمفرؽ بيف متكسػطي مجمػكعتيف مسػتقمتيف (عػبلـ  )140 :1005كالجػدكؿ رقػـ ()42

اآلتي يبيف ذلؾ:
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جدول ()16
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات المعمميف كالمعممات في الذكا االجتماعي
تم وعط

النثرف

3.30

تمقياس

تم غير

تن ػ ػػاكؿ المعمكم ػ ػػات

الذككر

26.90

االجتماعية

اإلناث

26.09

3.14

الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارات

الذككر

25.63

3.87

االجتماعية

اإلناث

25.98

3.72

الذككر

24.61

4.36

اإلناث

25.23

3.62

الدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الذككر

77.15

8.58

لمذكا االجتماعي

اإلناث

77.30

7.71

الكعي االجتماعي

تمعياري

تثعاح

قيم ( )

مع وى تدالت

12427

دالة عند 0205

02711

غير دالة إحصائيان

42717

غير دالة إحصائيان

02482

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح= )475عند مستكل داللة  4212= 0205عند مستكل داللة 1257= 0204

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )42السابؽ ما يمي:

 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0205فػػي بعػػد تنػػاكؿ المعمكمػػات االجتماعيػػةتبعان لمتغير الجنس ككانت الفركؽ لصالح المعمميف الذككر مف أفراد العينة.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي المعممػػيف كالمعممػػاتفػػي أبعػػاد الميػػارات االجتماعيػػة كالػػكعي االجتمػػاعي كالدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي

أم أف المعمميف بمحافظة شماؿ غزة مف الجنسيف لدييـ تقديرات متقاربة فػي الػذكا االجتمػاعي

عمى ىذه األبعاد.

كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الغكؿ ( )4114في يبعد تنػاكؿ المعمكمػات حيػث
أشارت إلى أف ىناؾ فركؽ بيف المعمميف كالمعممات فػي يبعػد تنػاكؿ المعمكمػات لصػالح الػذككر كمػا

اتفقػػت مػػع د ارسػػة عسػػقكؿ ( )1001كد ارسػػة حس ػيب كش ػراب ( )1007فػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف

الجنسػػيف فػػي يبعػػدم الميػػارات االجتماعيػػة كالػػكعي االجتمػػاعي كمػػا أشػػارت د ارسػػة القػػدرة ()1008
إلى عدـ كجكد فركؽ في بعد الميارات االجتماعية كالدرجة الكمية.
مػػف جيػػة أخػػرل فقػػد اختمفػػت نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة أبػػك عمشػػو ()1044

كد ارسػ ػػة الخالػ ػػدم ( )1001كد ارسػ ػػة الدسػ ػػكقي ( )1004كد ارسػ ػػة بػ ػػابك كآخػ ػػركف ( )1008حيػ ػػث

أشارت النتائج في جميع ىذه الدراسات إلى كجكد فركؽ لصالح اإلناث في الذكا االجتماعي.

ويةةرى تحاثةةي أف سػػبب كجػػكد فػػركؽ فػػي النػػكع االجتمػػاعي (ذكػػكر إنػػاث) فػػي يبعػػد تنػػاكؿ
المعمكمات االجتماعية كالذم كاف لصالح الذككر ىك ربما أف المعممات يعشف غكطان حياتية أكثر
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مػػف المعممػػيف فالمعممػػة تعمػػؿ داخػػؿ المدرسػػة كمطمػػكب منيػػا بعػػد العػػكدة مػػف العمػػؿ أف تتػػابع أمػػكر
بيتيا كىذا يؤثر عمى قكاىا الجسدية كما أف فكرىا مشغكؿ بكثير مف األمكر التي تقػع عمػى عاتقيػا

مثؿ مراعاة احتياجات المنػزؿ كالػزكج كاألبنػا

أمػا المعممػيف فيجػدكف متسػعان مػف الكقػت لم ارحػة كىػذا

ال يتكفر لممعممات فكؿ بدف يحتاج لمراحة كمػا الػدماغ .ك ارحػة البػدف كالػدماغ يحظػى بيػا المعممػكف
أكثر مف المعممات لذلؾ كاف مف البدييي أف نجد الفركؽ قػد جػا ت لصػالح الػذككر فػي بعػد تنػاكؿ

المعمكمات االجتماعية التي تحتاج إلى التركيز كالتنبؤ كالفيـ كىذا يحتاج مف الفرد أف يككف صػافي

كحسػػف الفيػػـ فػػي التفاعػػؿ مػػع
الػػذىف مرتػػاح البػػدف حتػػى ال يشػػكش التعػػب البػػدني عمػػى قػػكة التركيػػز ي
اآلخريف في المكاقؼ االجتماعية كىذه المفاىيـ ىي مف مف العمميات العقمية.
كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػو ثكرنػػدايؾ ( )4115فػػي تعريفػػو لمػػذكا االجتمػػاعي بينػػو القػػدرة

عمى فيـ الرجاؿ كالنسا كالفتياف كالفتيات كالتحكـ فييـ اكادارتيـ بحيث يػؤدكف بطريقػة حكيمػة فػي

العبلق ػػات اإلنس ػػانية فمك ػػكع ال ػػذكا االجتم ػػاعي ى ػػـ األفػػراد أنفس ػػيـ حي ػػث يعم ػػؿ ف ػػييـ اإلنس ػػاف

عممياتو المعرفية (ذاكره -تفكير)( .أبك حطب )481 :4112

كما كيتفؽ مع ما أشػار إليػو أبػك حطػب ( )4174إلػى أف الػذكا االجتمػاعي ىػك العبلقػات

السيككلكجية عند "سبيرماف" أك إدراؾ األشخاص عند "بركنر" كىك قدرة الفرد عمى التػذكر أك تجييػز
المعمكمات "التفكير عند األشخاص اآلخػريف" فيمػا يتمثػؿ بمػدركاتيـ كأفكػارىـ كمشػاعرىـ كاتجاىػاتيـ
كسماتيـ الشخصية كأدائيـ المتميػز كيػرل أبػك حطػب أف د ارسػة إدراؾ األشػخاص يعػد اقتػراب إلػى

مك ػػكع ال ػػذكا االجتم ػػاعي بمعن ػػاه األص ػػمي ألن ػػو يت ػػمف إدراؾ األش ػػخاص ف ػػي مكاق ػػؼ التفاع ػػؿ
االجتماعي( .المغازم )414 :1004

كم ػا ويةةرى تحاثةةي أف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي النػػكع االجتمػػاعي (ذكػػكر -إنػػاث) فػػي بعػػدم

الميارات االجتماعية كالكعي االجتماعي كالدرجة الكمية يرجع إلى كعي المعمميف كالمجتمع حيث أف
استخداـ األساليب التي تميز بيف الذككر كاإلناث في حؽ التعميـ أك في حػؽ التعبيػر أصػبحت نػادرة

كتكػػاد تتبلشػػى مػػع مػػركر الػػزمف كذلػػؾ بسػػبب كع ػي األس ػرة فػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع أبنائيػػا مػػف كػػبل

الجنسػػيف بػػؿ أصػػبحت األس ػرة الفمسػػطينية تيػػتـ بتعمػػيـ الفتيػػات كمػػا تيػػتـ بتعمػػيـ الفتيػػاف كقػػد أثبتػػت
الفتيات جدارتيف في إحراز الدرجات العالية أكثر مف الفتياف في التحصيؿ األكاديمي كىذا بدكره زاد
مػػف تشػػجيع األسػػر لبلىتمػػاـ بالفتيػػات فقػػد أصػػبحت الفتيػػات ينافسػػف الػػذككر فػػي أغمػػب المجػػاالت

الحياتيػػة كيتغمػػبف عمػػييـ فػػي كثيػػر مػػف المكاقػػع كىػػذا بػػدكره زاد مػػف ثقػػة الفتػػاة كر ػػاىا عػػف نفسػػيا
كتقبميػػا لػػذاتيا ممػػا جعميػػا أكثػػر تحمػبلن لممسػػؤكلية .كمػػف جيػػة أخػػرل فػػإف األسػرة الفمسػػطينية أعطػػت
الفرصة لمفتاة في عصرنا الحا ر لمتكاصؿ مع المجتمع المحيط بيػا بمػا ال يخػؿ بالعػادات كالتقاليػد

االجتماعيػػة كبمػػا يتماشػػى مػػع الػػديف اإلسػػبلمي ممػػا أتػػاح ليػػا الفرصػػة الكتسػػاب الخب ػرات كالميػػارات
االجتماعية كزاد مف كعييا كنشاطيا االجتماعي.

15

 2.2ال وجد فروق د ت إثصائياً ف

تذكاء الج ماع

حعاً ت عمر تدى أفرد تعين .

لمتحقػػؽ مػػف الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات العينػػة عمػػى مقيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي تبعػ ػان

لمتغيػػر العمػػر (أقػػؿ مػػف  40-30 30أكثػػر مػػف  )40لػػدل أفػراد العينػػة تػػـ إجػ ار تحميػػؿ التبػػايف
األحادم كالجدكؿ رقـ ( )48اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()11

يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمعرفة الفركؽ في الذكا االجتماعي تبعان لمعمر
مصدر ت حاين

تم غير
تنػ ػ ػ ػػاكؿ المعمكمػ ػ ػ ػػات
االجتماعية
المي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمػذكا
االجتماعي

درجا

مجموع تمرحعا

م وعط

تثري

تمرحعا

بيف المجمكعات

15.41

2

7.70

داخؿ المجمكعات

3969.27

384

10.34

المجمكع

3984.67

386

بيف المجمكعات

24.18

2

12.09

داخؿ المجمكعات

5463.01

384

14.23

المجمكع

5487.18

386

بيف المجمكعات

94.37

2

47.18

داخؿ المجمكعات

5773.54

384

15.04

المجمكع

5867.91

386

بيف المجمكعات

305.60

2

152.80

داخؿ المجمكعات

24456.58

384

63.69

المجمكع

24762.19

386

قيم ف

مع وى تدالت

0.745

0.850

2.514

2.399

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )471 1عند مستكل داللة  4200 =0205كعند مستكل داللة 1224 =0204

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )48السػابؽ عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائيان فػي جميػع أبعػاد

الذكا االجتماعي كالدرجة الكمية تبعان لمتغير العمر ألفراد العينة.

كاتفق ػػت نتيج ػػة الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع نتيج ػػة د ارس ػػة حبي ػػب كشػ ػراب ( )1007كد ارس ػػة الق ػػدرة

( )1008حيث أشارت الد ارسػتاف السػابقتاف إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ فػي الػذكا االجتمػاعي بػيف أفػراد
العينة تبعان لمتغير العمر.

كم ػػا اختمف ػػت نتيج ػػة الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع نتيج ػػة د ارس ػػة عثم ػػاف كحس ػػف ( )1004كد ارس ػػة

ال ػػداىرم كس ػػفياف ( )4118حي ػػث أش ػػارت الد ارس ػػتاف إل ػػى كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي جمي ػػع أبع ػػاد ال ػػذكا

االجتمػػاعي كفػػي الدرجػػة الكميػػة بػػيف طػػبلب المسػػتكل األكؿ كطػػبلب المسػػتكل ال اربػػع لصػػالح طػػبلب

المستكل الرابع.
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حيث أعادت الدراستاف السابقتاف سبب كجكد فركؽ في الذكا االجتماعي إلى أنو ينمك عف

طريؽ الخبرة كاالحتكاؾ كأف التغيير في عنصر المعمكمات يرتبط بالتغيير في سف الفرد فالمعمكمات
االجتماعيػػة لم ارشػػد تختمػػؼ عػػف المعمكمػػات االجتماعيػػة لمطفػػؿ مػػف حيػػث الكػػـ كالنػػكع كأف طػػبلب

المستكل األكؿ خبراتيـ االجتماعية أقؿ مف طبلب المستكل الرابع.

كتػػرل ىنػػت ( )4117أنػػو يمكػػف تنميػػة مخػػزكف الفػػرد مػػف المعمكمػػات االجتماعيػػة أكثػػر مػػف

غيره مف عناصر الذكا االجتماعي بصكرة كاعية كبجيد إرادم كما أف المعمكمات االجتماعية يػتـ

بناؤىا مف خبلؿ تجارب كاتصاالت محددة كما أف التغيير في عنصر المعمكمات يرتبط بالتغيير في
سف الفرد( .الداىرم كسفياف )4118

ويةةرى تحاثةةي أف الد ارسػػة الحاليػػة اختمفػػت نتيجتيػػا عػػف الد ارسػػتاف السػػابقتاف حيػػث أشػػارت

الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المعممػػيف كالمعممػػات فػػي الػػذكا االجتمػػاعي تبعػان لمتغيػػر

العمر كربما السبب في ذلؾ يعكد إلى أف أفراد العينة قد تخطكا مرحمة معينة مف العمر كىػي مرحمػة
اكتمػاؿ نمػك الػذكا بشػكؿ عػاـ مػف عمػر 10 -47عػاـ إ ػافةن إلػى أنيػـ تربكيػكف بمعنػى أف المػكاد
الدراسية ليا نفس التيثير عمى طبيعة تفكيػرىـ كمػا أنيػـ يعممػكف فػي المؤسسػات التعميميػة كيق ػكف

أكقات ػان طكيمػػة مػػع بع ػػيـ الػػبعض أثنػػا فت ػرة العمػػؿ كىنػػا ينػػتج التفاعػػؿ كاالحتكػػاؾ المسػػتمر كتبػػادؿ

المعمكمات كالذم يكلد خبرات متقاربة كمتشابية في الذكا االجتماعي.

كيك ػح جػػكنز ككػػكنراد  Jones & Conradفػي د ارسػػة ليمػػا إلػى أف مجمكعػػة كبيػرة مػػف

السكاف يتراكح سنيـ مف 20-40سنة كجدا أف ىنػاؾ زيػادة فػي درجػات الػذكا حتػى سػف  47سػنة.

الدرسػات الخاصػة بتقنػيف اختبػار
ككاف سف  10ىك السف الذم تكقؼ عنػده التحسػف فػي الػذكا فػي ا
ككسمر لمذكا  .كفي دراسة مستمدة مف كاقع البيئة المصػرية كجػد الػدكتكر أحمػد زكػي صػالح نتيجػة
استخداـ اختبار الذكا المصكر كىك اختبار بسيط أف منحنى النمك العقمي يتجو نحك الثبات كممػا

اتجينا نحك سف السابعة عشرة .كباستخداـ اختبار القػدرات العقميػة األكليػة كىػك اختبػار مركػب كجػد
أف النمػػك العقمػػي ال يقػػؼ عنػػد السػػف السػػابعة عشػػر اكانمػػا يمتػػد صػػعكدان بعػػدىا .كاسػػتنتج مػػف ذلػػؾ أف
النمك العقمي فػي االختبػارات المركبػة يعطػي دالئػؿ تختمػؼ عػف الػدالئؿ المستخمصػة مػف االختبػارات
البسيطة( .محمكد )421-424 :4175

ويضيف تحاثي أف عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الذكا االجتماعي يعكد إلى طبيعة

خصائص المينة التي يعممكف فييا كالتي تتطمب التفاعؿ كاالحتكاؾ مع البيئة المدرسية كالتي تتميز

بتق ػػارب تيثيرى ػػا كثباتيػ ػا نكعػ ػان م ػػا عم ػػى المعمم ػػيف كالمعمم ػػات إ ػػافةن إل ػػى أف المعمم ػػيف كالمعمم ػػات
يق ػػكف فتػ ػرة ليس ػػت بالقص ػػيرة ف ػػي الد ارس ػػة الجامعي ػػة (البك ػػالكريكس) مم ػػا يؤس ػػس ل ػػدييـ األر ػػية

الخصبة فػي تنميػة الػذكا االجتمػاعي إ ػافةن إلػى أف جميػع األفػراد ذكػك انر أك إناثػان يتعر ػكف لػنفس
الظركؼ المتشابية في العبلقات االجتماعية.
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 3.2ال وجد فروق د ت إثصائياً ف
م زوج) تدى أفرد تعين .

تذكاء الج ماع

حعاً ت ثاتة الج ماعية (م ةزوج – غيةر

لمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض ق ػػاـ الباح ػػث بالمقارن ػػة ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات المعمم ػػيف
المتػػزكجيف (ف=  )418كمتكسػػط درجػػات المعممػػيف غيػػر المتػػزكجيف (ف=  )20فػػي درجػػاتيـ عمػػى
مقيػاس الػذكا االجتمػػاعي مك ػكع الد ارسػة باسػػتخداـ اختبػار (ت) لمفػركؽ بػػيف متكسػطات درجػػات
عينتيف مستقمتيف كالجدكؿ رقـ ( )47اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()11

اختبار (ت) لمفركؽ في الذكا االجتماعي تبعان

لمحالة االجتماعية (متزكج – غير متزكج) لدل أفراد العينة
تم وعط

النثرف

تثعاح

تمعياري
3.210

تمقياس

تم غير

تنػ ػ ػ ػػاكؿ المعمكمػ ػ ػ ػػات

م زوج

26.39

غير م زوج

26.28

3.253

م زوج

25.93

3.742

غير م زوج

25.45

3.929

م زوج

25.18

3.749

غير م زوج

24.10

4.561

م زوج

77.51

7.867

غير م زوج

75.83

8.677

االجتماعية
المي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
االجتماعية
الكعي االجتماعي
الدرجة الكمية لمػذكا
االجتماعي

قيم ( )

مع وى تدالت

0.239

غير دالة إحصائيان

0.911

غير دالة إحصائيان

1.986

دالة عند 0205

1.491

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية عند (د.ح= )475عند مستكل داللة  4212 =0205كعند مستكل داللة 1257 =0204

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )47السابؽ:

 ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متكسػ ػػطي درجػ ػػات مجمػ ػػكعتي المتػ ػػزكجيف كغيػ ػػرالمتزكجيف في أبعاد تناكؿ المعمكمات االجتماعية كالميارات االجتماعيػة كالدرجػة الكميػة لمقيػاس

الػػذكا االجتمػػاعي أم أف المعممػػيف بمحافظػػة شػػماؿ غ ػزة مػػف المتػػزكجيف أك غيػػر المتػػزكجيف
لدييـ تقديرات متقاربة في الذكا االجتماعي عمى ىذه األبعاد.

 في حيف تبيف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل  0205فػي بعػد الػكعي االجتمػاعيتبعان لمتغير الحالة االجتماعية لصالح المتزكجيف مف أفراد العينة.

لـ يجد الباحث في حدكد إطبلعو أم دراسة اختمفت نتيجتيػا مػع الد ارسػة الحاليػة بينمػا كجػد

إحدل الدراسات التي اتفقت مع نتيجة ىذه الدراسة كىي دراسة سعدات ( )1007حيث أشػارت ىػذه
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الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ف ػ ػػي ال ػ ػػذكا االجتم ػ ػػاعي ب ػ ػػيف درج ػ ػػات مجم ػ ػػكعتي المتزكج ػ ػػات كغي ػ ػػر

المتزكجات لصالح السيدات المتزكجات.

ثيي يرى تحاثي أف نتػائج الد ارسػة جػا ت منطقيػة فػي أف المعممػيف كالمعممػات لػيس بيػنيـ

فػػركؽ فػػي بعػػد تنػػاكؿ المعمكمػػات ككػػذلؾ فػػي بعػػد الميػػارات االجتماعيػػة كالدرجػػة الكميػػة تبع ػان لمحالػػة
االجتماعيػػة حيػػث أشػػار الباحػػث فيمػػا سػػبؽ بتفسػػيره لمنتػػائج أف تبػػادؿ المعمكمػػات فػػي التعامػػؿ مػػع

الق ػػايا االجتماعي ػػة المختمف ػػة تزي ػػد م ػػف الخبػ ػرات كتق ػػرب كجي ػػات النظ ػػر ب ػػيف المعمم ػػيف ف ػػي ح ػػؿ
المشػػكبلت التػػي يتعر ػػكف ليػػا لػػذلؾ فمػػف الطبيعػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف أف ػراد العينػػة كمػػا أف
المعمم ػػيف كالمعمم ػػات ي ػػؤثركف كيت ػػيثركف بالبيئ ػػة بش ػػكؿ ع ػػاـ كالبيئ ػػة المدرس ػػية بش ػػكؿ خ ػػاص بنس ػػب

متقاربة كقد ساىـ ذلؾ في ظيكر مثؿ ىذه النتيجة .كمف جانب آخر فإف الػذكا االجتمػاعي يعتمػد
عمى مدل قدرة الفرد مثؿ (القػدرة عمػى إدراؾ العبلقػات االجتماعيػة القػدرة عمػى التفاعػؿ مػع النػاس

القدرة عمى حسف التصرؼ في المكاقػؼ االجتماعيػة بطريقػة حكيمػة) لتنميػة ىػذا المفيػكـ لديػو كىػذا

أي ػان يؤيػػد منطقيػػة النتػػائج حيػػث أف قػػدرات المعممػػيف متقاربػػة أكثػػر مػػف غيػػرىـ مػػف الفئػػات األخػػرل

الذيف تختمؼ أعماليـ أك مستكياتيـ العممية.

كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػو محمػػكد ( )4175أف النجػػاح فػػي أم مينػػة يحتػػاج لقػػدر مػػف

الذكا يختمػؼ مػف مينػة إلػى أخػرل فمينػة التػدريس تتطمػب مػف المعمػـ اإللمػاـ بعػدد مػف الميػارات

كذلػػؾ أف المعمػػـ يتعامػػؿ مػػع أعػػداد مػػف التبلميػػذ بيػػنيـ فػػركؽ متباينػػة كعميػػو التكيػػؼ مػػع المكاقػػؼ
المتغي ػرة داخػػؿ الفصػػؿ المدرسػػي كخارجػػو اكالػػى تك ػكيف عبلقػػات مػػع التبلميػػذ كالمدرسػػيف اآلخ ػريف
كالمشرفيف كأكليا األمكر..إل .
ويةرى تحاثةةي أف سػػبب كجػكد فػػركؽ لصػالح المتػػزكجيف فػي بعػػد الػكعي االجتمػػاعي ىػػك أف

المتزكجيف بالعػادة متكسػطات أعمػارىـ أعمػى مػف متكسػطات أعمػار غيػر المتػزكجيف لػذلؾ ىػـ أكبػر

يسػر كيقػع
سنان كما أف طبيعة الحياة لدييـ تختمؼ عف طبيعة الحياة لغير المتزكجيف فيػـ أصػحاب أ ى
عمى عاتقيـ مسئكليات أكبر كعبلقات اجتماعية أكسع مما يدفع بيـ لمزيد مف الخبرات المختمفة في
كيفيػػة التفاعػػؿ مػػع اآلخػريف كبػػذلؾ يزيػػد الػػكعي االجتمػػاعي عنػػدىـ كىكػػذا يزيػػد لػػدييـ معرفػػة رغبػػات

اآلخريف كالتنبؤ بسمككياتيـ كيككنكا كذلؾ أكثر حظان في كيفية التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ دكف إيذا

لمشاعر اآلخريف.
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 4.2ال وجةةد فةةروق د تة إثصةةائياً فة
تعين .

تةةذكاء الج مةةاع

حعةاً ت معة وى الق صةةادي تةةدى أفةةرد

لمتحقػ ػػؽ مػ ػػف أثػ ػػر المسػ ػػتكل االقتصػ ػػادم (متػ ػػدني متكسػ ػػط مرتفػ ػػع) عمػ ػػى مقيػ ػػاس الػ ػػذكا

االجتمػػاعي بيبعػػاده كدرجتػػو الكميػػة لػػدل أف ػراد العينػػة قػػاـ الباحػػث بػػإج ار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم
كالجدكؿ رقـ ( )41اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()11

يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمعرفة

الفركؽ في الذكا االجتماعي تبعان لممستكل االقتصادم لدل أفراد العينة
تم غير

درجا

م وعط

تثري

تمرحعا

بيف المجمكعات

0.76

2

0.38

داخؿ المجمكعات

3983.91

384

10.37

المجمكع

3984.67

386

بيف المجمكعات

69.92

2

34.96

داخؿ المجمكعات

5417.26

384

14.11

المجمكع

5487.18

386

بيف المجمكعات

12.93

2

6.47

داخؿ المجمكعات

5854.98

384

15.25

المجمكع

5867.91

386

بيف المجمكعات

153.11

2

76.56

داخؿ المجمكعات

24609.07

384

64.09

المجمكع

24762.19

386

مصدر ت حاين

تناكؿ المعمكمات
االجتماعية
الميارات
االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكا
االجتماعي

مجموع تمرحعا

قيم ف

مع وى تدالت

0.037

2.478

0.424

1.195

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )471 1عند مستكل داللة  4200 =0205كعند مستكل داللة 1224 =0204

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )41السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيان فػي جميػع أبعػاد

الذكا االجتماعي كالدرجة الكمية لممقياس تبعان لمتغير المستكل االقتصادم ألفراد العينة.

لـ يجد الباحث في حدكد اطبلعو أم دراسة اتفقت نتيجتيػا مػع نتيجػة الد ارسػة الحاليػة بينمػا

اختمفت نتيجة الدراسة الحاليػة مػع نتيجػة د ارسػة سػعدات ( )2008حيػث أشػارت نتػائج ىػذه الد ارسػة
إلى كجكد فركؽ في الذكا االجتماعي لصالح ذكات الدخؿ المرتفع.

ويرى تحاثةي أف عػدـ كجػكد فػركؽ فػي جميػع أبعػاد الػذكا االجتمػاعي كالدرجػة الكميػة تبعػان

لمتغير المستكل االقتصادم جا نتيجة كجكد مؤثرات أخرل تؤثر عمى الذكا االجتماعي عنػد أفػراد
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العينػػة فيػػـ يتمتعػػكف بدرجػػة متقاربػػة مػػف الحريػػة كاالسػػتقبللية كالتػػي تػػؤثر عمػػى إبػػدا آرائًيػػـ كحريػػة

معامبلتيـ االجتماعية بحيث ال يصبح لممستكل االقتصادم تيثير كي يعطي فركقان بيف أفراد العينة.
كمػػف جانػػب آخػػر يػػرل الباحػػث أف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف الطبقػػة المتعممػػة كىػػـ بػػذلؾ لػػدييـ

المقدرة أكثر مف غيرىـ عمى التكيؼ االجتماعي كالتكيؼ مع البيئة.

كبيػػذا الصػػدد يحػػدد سبنسػػر الحيػػاة بينيػػا التكيػػؼ المسػػتمر لمعبلقػػات الداخميػػة مػػع العبلقػػات

الخارجية كأف الكظيفة الرئيسية لمذكا ىي تمكيف اإلنسػاف مػف التكيػؼ الصػحيح مػع بيئتػو المعقػدة

كالدائمة التغير( .الشي

)57 :1990

كي يؼ الباحث أف المعمميف كالمعممات قادركف عمى التكيؼ مع الك ع االقتصػادم فيػـ

أقػدر مػف غيػػرىـ عمػى فيػػـ اكادراؾ حاجػاتيـ ال ػػركرية كحاجػاتيـ الثانكيػػة كبنػا ن عميػػو يػتـ التصػػرؼ
بما يتناسب مع مستكل الدخؿ لدييـ كبما يشبع رغباتيـ األكثر إلحاحػان ثػـ الػذم يميػو كبػذلؾ تجػدىـ
قػػادريف عمػػى التكاصػػؿ مػػع المجتمػػع المحػػيط بيػػـ نتيجػػة سػػيطرتيـ عمػػى مػػا يكاجيكنػػو مػػف مشػػكبلت.

كمف ىنا يت ح عدـ كجكد فركؽ بيف الذكا االجتمػاعي كالمسػتكل االقتصػادم سػكا كػاف منخف ػان

أك متكسطان أك مرتفعان.
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ن ائج تفرض تثاتي:

 .3ل وجد فروق د ت إثصائياً ف جود تثيا حعاً ت م غير

ت صنيفي تدى أفرد تعين .

كيجيب الباحث عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ الفركض الفرعية اآلتية-:

 1.3ال وجد فروق د ت إثصائياً ف جود تثيا حعاً ت نوع الج ماع تدى أفرد تعين .

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات المعممػػيف الػػذككر (ف=

 )441كمتكسػ ػػط درجػ ػػات المعممػ ػػات اإلنػ ػػاث (ف=  )154فػ ػػي درجػ ػػاتيـ عمػ ػػى مقيػ ػػاس جػ ػػكدة الحيػ ػػاة
مك كع الدراسة باسػتخداـ اختبػار (ت) لمفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات عينتػيف مسػتقمتيف كاسػتخدـ
الباحػػث ىػػذا المقيػػاس اإلحصػػائي البػػارامترم بسػػبب اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػؿ مػػف مجمػػكعتي

التطبيؽ إ افة إلى أف عدد أفراد العينػة يزيػد عػف ثبلثػيف فػردان األمػر الػذم يحقػؽ شػركط اسػتخداـ
مقياس (ت) لمفرؽ بيف متكسػطي مجمػكعتيف مسػتقمتيف (عػبلـ  )140 :1005كالجػدكؿ رقػـ ()10

اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()31

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات المعمميف كالمعممات في جكدة الحياة
تم وعط

النثرف
5.61

تمقياس

تم غير

جػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة الصػ ػ ػ ػ ػ ػػحة

الذككر

41.69

العامة

اإلناث

38.69

5.84

ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة

الذككر

62.75

8.10

األسرية

اإلناث

61.85

8.09

ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة

الذككر

46.37

5.90

اإلناث

43.23

6.35

الذككر

42.87

6.55

اإلناث

39.66

6.23

الذككر

40.51

6.48

اإلناث

39.43

6.23

الدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الذككر

234.19

27.21

لجكدة الحياة

اإلناث

222.85

25.93

النفسية

جكدة إدارة الكقت
جكدة البيئة

تمعياري

تثعاح

قيم ( )

مع وى تدالت

4.878

دالة عند 0.04

1.041

غير دالة إحصائيان

4.754

دالة عند 0.04

4.748

دالة عند 0.04

1.589

غير دالة إحصائيان

4.024

دالة عند 0.04

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح= )475عند مستكل داللة  4212= 0205عند مستكل داللة 1257= 0204
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )10السابؽ ما يمي:

 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0204فػػي يبعػػد جػػكدة الصػػحة العامػػة جػػكدةالحياة النفسية جكدة إدارة الكقت كالدرجة الكميػة لجػكدة الحيػاة بػيف متكسػطي درجػات مجمػكعتي
المعمميف كالمعممات ككانت الفركؽ لصالح المعمميف الذككر مف أفراد العينة.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي المعممػػيف كالمعممػػاتفي بعدم جكدة الحياة األسرية كجكدة البيئة.

كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الشرافي ( )1041في بعدم جكدة الحياة النفسية

كجكدة الصحة العامة حيث أشارت إلى أف ىناؾ فركؽ بيف الجنسيف (ذككر -إناث) ككانت لصػالح

الذككر كقد أشػارت د ارسػة رجيعػة ( )1001إلػى كجػكد فػركؽ بػيف الػذككر كاإلنػاث فػي إدراؾ جػكدة
الحياة النفسية ككانت لصالح الػذككر كمػا أشػارت د ارسػة البيػادلي ككػاظـ ( )1008إلػى أف ىنػاؾ

فػػركؽ ككانػػت لصػػالح الػػذككر فػػي كػػؿ مػػف الصػػحة العامػػة كشػػغؿ الكقػػت اكادارتػػو كد ارسػػة العػػادلي
( )1002كد ارس ػػة الرس ػػكف كآخ ػػركف ( )1008كد ارس ػػة س ػػاكس كآف ( )1008كم ػػف جان ػػب آخ ػػر
اتفقػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة البيػػادلي ككػػاظـ ( )1008فػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي

جػػكدة الحي ػػاة األس ػرية كم ػػا أنيػػا اتفق ػػت م ػػع د ارسػػة الشػ ػرافي ( )1041فػػي ع ػػدـ كجػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف
الجنسيف في جكدة الحياة األسرية كجكدة البيئة المدرسية كجكدة الحياة االجتماعية.

كقػػد اختمفػػت نتيج ػػة ىػػذه الد ارس ػػة مػػع نتيجػػة د ارس ػػة أرنػػكط ( )1007حي ػػث أشػػارت نتيج ػػة

دراستو إلػى كجػكد فػركؽ بػيف الجنسػيف ككانػت لصػالح اإلنػاث فػي جميػع أبعػاد جػكدة الحيػاة كالدرجػة
الكمية كما أنيػا اختمفػت مػع د ارسػة ازنػج كنػكرفيميتس ( )1001فػي عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف الجنسػيف
في بعد إدراؾ جكدة الحياة النفسية لدل أفراد العينة.

ويرى تحاثي أف ىذه الفركؽ جػا ت بمػا يتناسػب مػع طبيعػة حيػاة المػرأة العاممػة فالمعممػات

أكثر تحمبلن لممسؤكلية مف المعمميف كذلػؾ ألنيػف يػتحممف أعبػا العمػؿ مػثميف مثػؿ المعممػيف أ ػؼ
إلى ذلؾ أنيف يعدف لمبيت ليس لمراحة كلكػف لمتابعػة شػؤكف البيػت بينمػا المعمػـ ال يقػع عمػى عاتقػو

تحمؿ ىذه المسؤكلية أك ليس مجب انر عمى تحمؿ ىػذه المسػؤكلية فتحمػؿ مسػؤكليات كثيػرة مػف شػينيا

أف تجيد صاحبيا كىذا اإلجيػاد يػؤثر عمػى الصػحة العامػة ككػذلؾ يػؤثر عمػى جػكدة الحيػاة النفسػية

نظ انر لما تتحممو ىذه الػنفس مػف أعبػا كثيػرة فػإف كثػرة المسػؤكليات التػي تقػع عمػى عػاتؽ المعممػات
مف المفترض أف تدفع بيف إلى العمؿ أكثر مف المعمميف لتجكيد إدارة الكقت لػدييف كلكػف ىنػا نجػد

أف الف ػػركؽ ج ػػا ت لص ػػالح المعمم ػػيف ف ػػي إدارة الكق ػػت ويةةةرى تحاثةةةي أف ذل ػػؾ ج ػػا بس ػػبب العم ػػؿ
المدرسػػي الشػػاؽ كالػػذم يتبعػػو عمػػؿ إ ػػافي لممدرسػػة فػػي البيػػت مثػػؿ :تح ػػير الػػدركس اكاعػػداد
االختبػػارات كتصػػحيحيا كمتابعػػة دفػػاتر الطػػبلب زيػػادةن عمػػى ذلػػؾ القيػػاـ بشػػؤكف البيػػت مػػف ترتي ػب

كتنظيؼ اكاعداد الكجبػات الغذائيػة كمتابعػة األكالد فػي البيػت كغيػر ذلػؾ مػف األعمػاؿ الشػاقة .ىػذا
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كمػػو يسػػبب

ػػغكطان عمػػى حيػػاة المعممػػة كيشػػعرىا بالتقصػػير كأنيػػا ليسػػت بالمسػػتكل المطمػػكب فػػي

إدارتيا لكقتيا .كبالتالي ينعكس عمى جكدة إدارة الكقت لػذلؾ تشػير إلػى أنيػا فػي إدارة الكقػت ليسػت
بالمستكل المطمكب كبنا ن عميو جا ت النتيجة لصالح الذككر.
كقػػد تكصػػؿ دامػػكش كآخػػركف ( )4118إلػػى أف أحػػداث الحيػػاة ال ػػاغطة تػػؤثر سػػمبان عمػػى
الشباب كتؤدم إلى انخفاض جكدة الحياة لدييـ كقد أشػار تػراف كآخػركف ( )4114إلػى أف العديػد

م ػػف الد ارس ػػات تكص ػػمت إل ػػى أف الص ػػحة الجي ػػدة تػ ػرتبط عكس ػػيا بالعن ػػا أك ال ػػيؽ النفس ػػي كي ػػذكر

الش ػرافي ( )1041إلػػى أف د ارسػػة سػػبراتي كآخػػركف ( )1001أشػػارت إلػػى أف التغي ػرات كالمشػػكبلت
تؤثر عمى النسا أكثر مف الرجاؿ كأف السيدات أكثر تيث انر اكارىاقان مف الرجاؿ مما يؤثر سػمبان عمػى

مستكل جكدة الحياة لدييف مقارنةن بالرجاؿ.

ويرى تحاثي أي ان أف عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في جكدة البيئة جػا نتيجػةن لمظػركؼ

البيئية المتشابية التي يعيشيا المعممكف كالمعممات كمػف جيػة أخػرل فػإف مجتمعنػا الفمسػطيني لػيس
لو حدكد متباعدة فحػدكد المجتمػع الػذم نعػيش فيػو متقاربػة ممػا يجعػؿ تػيثير البيئػة متشػابو إلػى حػد

كبيػػر عمػػى أفػراد المجتمػػع كىػػذا أي ػان يبػػيف سػػبب عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي جػػكدة الحيػػاة

األسرية كما أف ثقافة المجتمع الذم يعيش فيو المعممكف كالمعممات كاحدة.

كيؤك ػػد تش ػػابماف كالركي ػػاـ ( )4111عم ػػى دكر البيئ ػػة كالعكام ػػؿ الثقافي ػػة كمح ػػددات لج ػػكدة

الحياة حيث يشير إلى أف العنصر األساسي في كممة جكدة يكمف في العبلقة االنفعالية القكيػة بػيف
الفػػرد كبيئتػػو ىػػذه العبلقػػة التػػي تتكسػػطيا أحاسػػيس الفػػرد كمدركاتػػو كتختمػػؼ ىػػذه األشػػيا مػػف فػػرد
آلخر باختبلؼ الثقافة كالقيـ كالخمفيات الخاصة بكؿ منيـ( .ىشاـ )414 :1004

كيشػػير ركجرسػػكف ( )4111إلػػى أف جػػكدة الحيػػاة ت ػرتبط ببيئػػة الفػػرد كىػػذا يبػػدك فػػي تركيػػز

العديػػد مػػف الد ارسػػات عمػػى جػػكدة الحيػػاة فػػي بيئػػات محػػددة فالعكامػػؿ البيئيػػة تعتبػػر مػػف المحػػددات

األساسية إلدراؾ الفرد لجكدة الحياة.
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 2.3ال وجد فروق د ت إثصائياً ف جود تثيا حعاً ت عمر تدى أفرد تعين .

لمتحقػػؽ مػػف الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات العينػػة عمػػى مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة تبع ػان لمتغيػػر

العمر (أقؿ مف  40-30 30أكثر مف  )40لػدل أفػراد العينػة تػـ إجػ ار تحميػؿ التبػايف األحػادم
كالجدكؿ رقـ ( ).2اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()21

يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمعرفة الفركؽ في جكدة الحياة تبعان لمعمر
مصدر ت حاين

تم غير

جكدة الصحة العامة

جكدة الحياة األسرية

جكدة الحياة النفسية

جكدة إدارة الكقت

جكدة البيئة

الدرجة الكميػة لجػكدة

الحياة

درجا

مجموع تمرحعا

م وعط

تثري

تمرحعا

بيف المجمكعات

238.54

2

119.27

داخؿ المجمكعات

13329.51

384

34.71

المجمكع

13568.05

386

بيف المجمكعات

7.12

2

3.56

داخؿ المجمكعات

25294.26

384

65.87

المجمكع

25301.39

386

بيف المجمكعات

193.59

2

96.79

داخؿ المجمكعات

15459.95

384

40.26

المجمكع

15653.54

386

بيف المجمكعات

116.26

2

58.13

داخؿ المجمكعات

16276.27

384

42.39

المجمكع

16392.53

386

بيف المجمكعات

30.03

2

15.01

داخؿ المجمكعات

15442.44

384

40.21

المجمكع

15472.47

386

بيف المجمكعات

1873.46

2

936.73

داخؿ المجمكعات

277294.87

384

722.12

المجمكع

279168.33

386

قيم ف

3.436

مع وى تدالت

دالة عند 0205

0.054

2.404

1.371

0.373

1.297

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )471 1عند مستكل داللة  4200 =0205كعند مستكل داللة 1224 =0204

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )14السابؽ ما يمي:

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي معظػػـ أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة كفػػي الدرجػػة الكميػػة لجػػكدةالحياة تبعان لمتغير العمر ألفراد العينة.

 كجػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عنػػد مس ػػتكل ( )0205ف ػػي بع ػػد جػػكدة الص ػػحة العام ػػة تبعػ ػانلمتغير العمر ألفراد العينة.
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كالجدكؿ رقـ ( )11اآلتي يك ح اتجاه الفركؽ في بعد جكدة الصحة العامة تبعان لمتغير العمر:
جدول ()33

يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد العينة عمى بعد جكدة الصحة العامة تبعان لمعمر
تم غير

جود تصث تعام

تم وعط

النثرف
5.93

تحيان

تعدد

أقؿ مف 40

155

40.03

10-40

131

38.69

6.08

أكثر مف  10سنة

101

40.63

5.57

تمعياري

تثعاح

كالجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( )14اآلتػ ػػي يبػ ػػيف نتػ ػػائج اختبػ ػػار شػ ػػيفيو لمكشػ ػػؼ عػ ػػف اتجػ ػػاه الفػ ػػركؽ بػ ػػيف
متكسطات جكدة الصحة العامة تبعان لمعمر:

جدول ()33

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف
متكسطات أفراد العينة عمى جكدة الصحة العامة ذات الداللة تبعان لمعمر
تم غير
جود تصث تعام

تحيان

أقؿ مف 40

10 -40

42441

أكثر مف  10سنة

02207

10 -40
*42118

يتبيف مػف الجػدكليف رقػـ ( )14( )11السػابقيف أنػو تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف مجمكعػة

العمر ( 10-40سنة) كمجمكعة العمر أكثر مف ( 10سنة) لصالح (أكثر مف  10سنة).

ويةةرى تحاثةةي أف سػػبب عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي متغيػػر العمػػر فػػي معظػػـ أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة

(األسرية -النفسية -إدارة الكقت -جكدة البيئة) كالدرجة الكمية ىك أف المعمميف يجدكف دعمػان أسػريان
كيعيشػكف حيػاة أسػرية جيػدة نتيجػةن لػكعي كفيػـ أفػراد األسػرة ألدكارىػـ كيشػير إلػػى ذلػؾ كاف كآخػػركف

( )4112فػي د ارسػة تكصػمكا فييػا إلػى أف الػدعـ األسػرم ذك أىميػة كبيػرة فػي حيػاة الفػرد كمػف جيػػة
أخػػرل فػػإف مصػػدر الػػدعـ لػػو أث ػره فػػي ر ػػا الفػػرد عػػف حياتػػو كلػػذلؾ نجػػد أف المعممػػيف يتعر ػػكف
كبدرجة كبيرة إلى تشابو كبير في مصادر الدعـ فيـ يعيشكف في بيئة متشابية سكا داخؿ المدرسػة

أك خارجيػػا كيت ػػح ذلػػؾ فػػي التشػػابو الكبيػػر فيمػػا يككػػؿ إلػػييـ مػػف ميػػاـ دكف تمييػػز بػػيف أعمػػارىـ
المختمفة كىذا يشعر المعمميف بالمساكاة فيما بينيـ كما أف نظرة المجتمػع ليػـ تحمػؿ معػاني التقػدير
كاالحتراـ لمكانتيـ كمعمميف كمربيف دكف تمييز بيف أعمارىـ المختمفة.

ويرى تحاثي أف كجػكد فػركؽ فػي يبعػد جػكدة الصػحة العامػة لصػالح ىمػف تزيػد أعمػارىـ عػف
( 10سػػنة) فػػإف ذلػػؾ يرجػػع إلػػى أف األكبػػر سػػنان يفكػػركف أكثػػر مػػف غيػػرىـ فػػي صػػحتيـ بشػػكؿ عػػاـ
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كالذم يدفعيـ لذلؾ ىػك مبلحظػتيـ لمتغيػرات الظػاىرة عمػى أجسػاميـ مثػؿ :الصػمع الشػيب كمبلمػح
تعبيرات الكجو مما يزيد عندىـ مف دافعية االىتماـ بالصحة العامة كمتابعة حالتيـ الصػحية أكثػر

مػػف غيػػرىـ األقػػؿ سػػنان كمػػف جانػػب آخػػر فػػإنيـ يتمتعػػكف بخب ػرة تفػػكؽ غيػػرىـ األقػػؿ سػػنان فػػي كيفيػػة

التصػػدم كالتعامػػؿ مػػع المشػػكبلت الحياتيػػة التػػي ت ػكاجييـ حيػػث يترتػػب عمػػى ذل ػؾ التقميػػؿ مػػف حػػدة
التكتر كالقمؽ تجاه ما يكاجيكنو مف مشكبلت مما ينعكس باإليجاب عمى جكدة الصحة العامة كفي
ىذا المقاـ يشير بايمي كميمر ( )4117في دراسة ليما إلى أىمية أسػاليب الحيػاة النشػطة كالمتنكعػة

في تحسيف جكدة الحياة كما أشارت إلى أىمية العبلقات األسػرية كاألدكار األسػرية فػي إدراؾ جػكدة
الحياة لدل أفراد العينة.
 3.3ال وجةةد فةةروق د ت ة إثصةةائياً ف ة جةةود تثيةةا حع ةاً ت ثات ة الج ماعي ة (م ةةزوج – غيةةر
م زوج) تدى أفرد تعين .

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسػط درجػات المعممػيف المتػزكجيف (ف=

 )418كمتكسط درجات المعمميف غير المتزكجيف (ف=  )20في درجاتيـ عمى مقياس جكدة الحياة
مك كع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجػات عينتػيف مسػتقمتيف كالجػدكؿ

رقـ ( )11اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()24
اختبار (ت) لمفركؽ في جكدة الحياة تبعان

لمحالة االجتماعية (متزكج – غير متزكج) لدل أفراد العينة
تمقياس
جكدة الصحة العامة
جكدة الحياة األسرية

جكدة الحياة النفسية
جكدة إدارة الكقت
جكدة البيئة
الدرج ػػة الكمي ػػة لج ػػكدة

الحياة

تم وعط

النثرف

م زوج

39.40

6.013

غير م زوج

41.53

5.127

م زوج

62.29

7.968

غير م زوج

61.45

8.800

م زوج

44.47

6.409

غير م زوج

43.48

6.124

م زوج

40.63

6.487

غير م زوج

41.52

6.683

م زوج

39.85

6.343

غير م زوج

39.55

6.315

م زوج

226.64

27.124

غير م زوج

227.53

25.807

تم غير

تمعياري

تثعاح

قيم ( )

مع وى تدالت

2.580

دالة عند 0204

0.736

غير دالة إحصائيان

1.101

غير دالة إحصائيان

0.965

غير دالة إحصائيان

0.341

غير دالة إحصائيان

0.236

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية عند (د.ح=  )475عند مستكل داللة  4212 =0205كعند مستكل داللة 1257 =0204
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )11السابؽ ما يمي:

 ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متكسػ ػػطي درجػ ػػات مجمػ ػػكعتي المتػ ػػزكجيف كغيػ ػػرالمتػػزكجيف فػػي معظػػـ أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة كفػػي الدرجػػة الكميػػة أم أف المعممػػيف بمحافظػػة شػػماؿ
غزة مف المتزكجيف كغير المتزكجيف لدييـ تقديرات متقاربة في جكدة الحياة.

 في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0204في بعد جكدة الصحة العامةتبعان لمتغير الحالة االجتماعية لدل أفراد العينة.

ويةةرى تحاثةةي أف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي معظػػـ أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة كالدرجػػة الكميػػة ىػػك أف

المعممػػيف كالمعممػػات يعيشػػكف فػػي المجتمػػع نفسػو كمػػا البيئػػة كالظػػركؼ نفسػػيا كنجػػد أف لػػدييـ نفػػس
الػنمط مػػف التفكيػػر كذلػػؾ بسػػبب أنيػػـ تربكيػػكف كتحكميػػـ بيئػػة تربكيػػة كاحػػدة كىػػي بيئػػة المدرسػػة كأف
أغمػػبيـ قػػد تخرجػ ػكا مػػف جامع ػػات فمسػػطينية كىن ػػاؾ تشػػابو كبيػػر ف ػػي الم ػكاد الد ارس ػػية التربكيػػة الت ػػي

درسػكىا داخػؿ ىػذه الجامعػات فجميػع المعممػيف بغػض النظػر عػف حػالتيـ االجتماعيػة يعتبػركف مػف
الفئة المثقفة الذيف ييتمكف بيف تككف حياتيـ أكثر ىدك ان كخالية مف المشػاكؿ .كبالتػالي فيػـ يسػعكف

نحك تحقيؽ حياة أف ؿ كأحسف.

أما بالنسبة لمفركؽ بينيـ في يبعد جكدة الصػحة العامػة تبعػان لمحالػة االجتماعيػة كػاف لصػالح
الحالة االجتماعية (غير متزكج) لذلؾ يرل الباحث أف المعمميف غير المتزكجيف ال يقع عمى عاتقيـ

مػػف المسػػؤكليات مػػا يقػػع عمػػى عػػاتؽ المتػػزكجيف فكث ػرة المس ػؤكليات تػػؤدم إلػػى كث ػرة التفكيػػر كالتػػي
و
جانب آخر فإف الفرد غير
بدكرىا تؤدم إلى القمؽ كىما معان يؤثراف عمى الصحة العامة لمفرد كمف

المتػػزكج فػػي الغالػػب يكػػكف صػػغير السػػف مقارنػةن بػػالمعمميف اآلخػريف المتػػزكجيف كمعػػركؼ أف صػػغار
السف يتمتعكف بالنشاط كالحيكية أكثر مف غيرىـ بينما نجد أف غالبية المتػزكجيف مػرتبطيف بحيػاتيـ

األسرية الرتيبة داخؿ البيت فيـ ال يخرجكف كثي انر كىذا يسبب الخمكؿ كقمة النشاط البدني أما غير

المتزكجيف فنجد أف أغمبيـ ال يجمسكف في البيت كثي انر إذ ليس ىناؾ مػا يػدفعيـ لػذلؾ فيػـ يمتمكػكف
كقت ػان أكثػػر لمترفيػػو عػػف أنفسػػيـ كتبػػادؿ الزيػػارات كقػػد يمارسػػكف الريا ػػة كىكايػػاتيـ بحريػػة أكثػػر مػػف

المتزكجيف مما يزيد لدييـ الحيكية كالنشاط األمر الذم ينعكس بإيجاب عمى صحتيـ العامة.
كقد تكصؿ نيكرنجر ( )4114إلى أف ىناؾ فركقان بيف النشطا ً كالعػادييف مػف الطػبلب فػي
الذكا االجتماعي كالسعادة لصالح النشطا

الذيف لدييـ نشاطات كفعاليات اجتماعية.
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ويفعر تحاثي سبب كجكد فرك و
ؽ في جكدة الصحة العامة كالتي كانت في صالح المعممػيف
ممف ىـ فكؽ األربعيف سنة تبعان لمتغير العمر بينما جا متغير الحالة االجتماعية في صػالح غيػر
المتزكجيف لػذلؾ فػإف متغيػر العمػر خمػط بػيف المتػزكجيف كغيػر المتػزكجيف الػذيف تقػؿ أعمػارىـ عػف
ثبلثيف سنة حيث يتمتعكف بجكدة الصحة العامة أكثر مف المتزكجيف األقؿ مف ثبلثيف سنة.

فالنسب قد اختمطت مع بع يا عند أخذ الفركؽ في متغير العمر بحيث ال تشكؿ فرقان فيو.

بينم ػػا عن ػػد الفص ػػؿ بينيم ػػا ف ػػي متغي ػػر (الحال ػػة االجتماعي ػػة) كان ػػت الف ػػركؽ لص ػػالح الحال ػػة

االجتماعية (أعزب).

كىػػذا ال ينفػػي عػػدـ تمتػػع المعممػػيف ىمػػف ى ػػـ فػػكؽ األربعػػيف بالصػػحة العامػػة مقارن ػةن بغي ػػر
المتزكجيف الَّذيف يفكقكنيـ في جكدة الصحة العامة.
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 4.3ال وجد فروق د ت إثصائياً ف جود تثيا حعاً ت مع وى الق صادي تدى أفرد تعين .

لمتحقػػؽ مػػف أثػػر المسػػتكل االقتصػػادم (متػػدني متكسػػط مرتفػػع) عمػػى مقيػػاس جػػكدة الحيػػاة

بيبعػاده كدرجتػو الكميػة لػدل أفػراد العينػة قػاـ الباحػث بػإج ار تحميػؿ التبػايف األحػادم كالجػدكؿ رقػػـ
( )15اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()25
يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمعرفة

الفركؽ في جكدة الحياة تبعان لممستكل االقتصادم لدل أفراد العينة
تم غير

تثري

تمرحعا

بيف المجمكعات

37.23

2

18.61

داخؿ المجمكعات

13530.83

384

35.24

المجمكع

13568.05

386

بيف المجمكعات

886.38

2

443.19

داخؿ المجمكعات

24415.00

384

63.58

المجمكع

25301.39

386

بيف المجمكعات

237.09

2

118.55

داخؿ المجمكعات

15416.45

384

40.15

المجمكع

15653.54

386

بيف المجمكعات

90.84

2

45.42

داخؿ المجمكعات

16301.70

384

42.45

المجمكع

16392.53

386

بيف المجمكعات

170.36

2

85.18

داخؿ المجمكعات

15302.11

384

39.85

المجمكع

15472.47

386

بيف المجمكعات

3442.80

2

1721.40

داخؿ المجمكعات

275725.53

384

718.04

المجمكع

279168.33

386

مصدر ت حاين

جكدة الصحة العامة

جكدة الحياة األسرية

جكدة الحياة النفسية

جكدة إدارة الكقت

جكدة البيئة

الدرجة الكميػة لجػكدة
الحياة

درجا

م وعط

مجموع تمرحعا

قيم ف

مع وى تدالت
غير دالة

0.528

6.971

إحصائيان

دالة عند 0204

2.953

1.070

2.138

2.397

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )471 1عند مستكل داللة  4200 =0205كعند مستكل داللة 1224 =0204

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )15السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي معظػـ أبعػاد

جكدة الحياة كفي الدرجة الكمية لجكدة الحياة تبعان لمتغير المستكل االقتصادم ألفراد العينة.
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كما كيتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0204في جكدة الحياة األسرية

تبعان لمتغير المستكل االقتصادم ألفراد العينة.

كالجػػدكؿ رقػػـ ( )12اآلتػػي يك ػػح اتجػػاه الفػػركؽ فػػي بعػػد جػػكدة الحيػػاة األسػرية تبعػان لمتغيػػر

المستكل االقتصادم:

جدول ()36
يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات

أفراد العينة عمى بعد جكدة الحياة األسرية تبعان لممستكل االقتصادم
تم غير

جود تثيا

عري

تم وعط

النثرف
7.77

تحيان

تعدد

متدني

26

62.23

متكسط

311

61.52

8.12

مرتفع

50

66.06

7.10

تمعياري

تثعاح

كالجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( )18اآلتػ ػػي يبػ ػػيف نتػ ػػائج اختبػ ػػار شػ ػػيفيو لمكشػ ػػؼ عػ ػػف اتجػ ػػاه الفػ ػػركؽ بػ ػػيف

متكسطات جكدة الحياة األسرية تبعان لممستكل االقتصادم:
جدول ()37

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات
أفراد العينة عمى جكدة الحياة األسرية تبعان لممستكل االقتصادم
تم غير
جود تثيا

عري

تحيان

متدني

متكسط

02808

مرتفع

42711

متكسط

*12542

يتبػػيف مػػف الجػػدكليف رقػػـ ( )18( )12السػػابقيف أف الف ػػركؽ فػػي جػػكدة الحيػػاة األس ػرية ب ػػيف

مجمكعة المستكل االقتصادم متكسط كمجمكعة المستكل االقتصادم مرتفع كانت لصالح مجمكعة
المستكل االقتصادم مرتفع.

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة نعيسة ( )1041حيث أشارت نتيجة دراستيا

إلى عدـ كجكد فركؽ فػي جػكدة الصػحة العامػة كجػكدة الصػحة النفسػية كجػكدة شػغؿ الكقػت كالفػراغ

كدراسة الشرافي ( )1041حيث أشارت نتيجتيا إلى عدـ كجكد فركؽ في بعد الصحة العامة كجكدة

الحياة النفسية كالدرجة الكمية.

كاختمفػػت نتيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة الش ػرافي ( )1041فػػي بعػػد جػػكدة الحيػػاة

األسرية حيث أشارت نتيجة الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ في المستكل االقتصادم.

444

ويةةرى تحاثةةي أف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي معظػػـ أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة كالدرجػػة الكميػػة ىػػك أف
المؤسسة التعميمية ليا دكر في تنمية الشػعكر اإليجػابي لػدل معممييػا ممػا يجعميػـ يتمتعػكف بػدرجات
متقارب ػ ػػة ف ػ ػػي ج ػ ػػكدة الحي ػ ػػاة كت ػ ػػرل نعيس ػ ػػة ( )1041أف الخبػ ػ ػرات الذاتي ػ ػػة كالع ػ ػػادات كالس ػ ػػمات
الشخصية ىي التي تمعب الدكر األكبػر فػي تحديػد مسػتكل جػكدة الحيػاة لػدل أفػراد العينػة كبالتػالي

يجػػب العمػػؿ عمػػى بنػػا اإلنسػػاف ككظيفتػػو ككجدانػػو كمسػػاعدتو عمػػى اكتشػػاؼ إمكاناتػػو اكاثػ ار كجدانػػو
ليتسامى بعكاطفو كمشاعره كقيمو اإلنسانية كتككف المحصمة جكدة الحياة كجكدة المجتمع.

كما ويرى تحاثي أف الفركؽ فػي جػكدة الحيػاة األسػرية جػا ت لصػالح ذكم الػدخؿ المرتفػع

كذلؾ ألف أصحاب الدخؿ المرتفع يستطيعكف ق ػا حػكائجيـ كحػكائج أفػراد أسػرىـ أكثػر مػف غيػرىـ

مما يشعرىـ بالراحة كالر ا عف أنفسيـ كما أف ق ا حكائج األسرة ييغمؼ األسرة بجك مف السعادة
كالفرح فينتج تفاعؿ متبادؿ بيف أفراد األسرة مما يزيد مف جكدة حياتيـ.
كتػػرل سػػميماف ( )1040أف عبلقػػة جػػكدة الحيػػاة بمسػػتكل دخػػؿ الفػػرد ككفقػان لنتػػائج الد ارسػػات

المشار إلييا في "مصر" ( )1002أظيرت أف مستكل الدخؿ ال يؤدم دك انر كبي انر في مستكل السعادة

اليكميػػة .كبػػالرغـ مػػف أف أغمػػب النػػاس يتصػػكركف أنػػو لػػك كػػاف لػػدييـ مزيػػد مػػف المػػاؿ سػػيككف لػػدييـ
الكثير مف األشيا الممتعة أك ربما سعادة أكثر فإف الكاقع يظير بيف ذكم الػدخؿ األعمػى يظيػركف
تكت انر أكثر كيق كف كقتان أقؿ في األنشطة الترفييية.

ويرى تحاثي أف ما جػا ت بػو سػميماف يختمػؼ مػع مػا أظيرتػو نتيجػة الد ارسػة الحاليػة حيػث

أف الثقافة تختمؼ مف و
مكاف إلى آخر كما كيختمػؼ مفيػكـ جػكدة الحيػاة مػف بمػد إلػى آخػر ىػذا مػف
جانب كمف جانب آخػر فػإف سػميماف تتحػدث عػف مسػتكل دخػؿ ع و
ػاؿ جػدان فيػك ييخػذ الكقػت كيشػغؿ
البػاؿ كالتفكيػػر بينمػا فػػي ىػذه الد ارسػػة فقػد تمثمػػت العينػة مػػف المعممػيف كالمعممػػات أم أنيػـ مكظفػػكف
يتقا كف ركاتػبيـ فػي نيايػة كػؿ شػير لػذلؾ ال ينشػغؿ بػاليـ فػي كسػب المػاؿ ألنػو معػركؼ كمحػدد

مس ػػبقان كم ػػا أف الف ػػركؽ ب ػػيف أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي قيم ػػة ال ارت ػػب ليس ػػت كبيػ ػرة حت ػػى يح ػػدث ى ػػذا

اإلنشغاؿ بالماؿ كطبيعة العمؿ ليا ساعات محددة فػبل ينق ػي الكقػت خػارج المنػزؿ بسػبب العمػؿ

بينمػػا مػػف يعممػػكف باسػػتمرار كلػػيس لػػدييـ كقػػت محػػدد لمعمػػؿ يعػػانكف مػػف اإلرىػػاؽ كقمػػة ال ارحػػة فيػػـ

مشغكلكف باستمرار بما يؤثر سمبان عمى جكدة الحياة.
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 .4ال وجد فروق د ت إثصائياً ف جود تثيا عزى تمع وى تذكاء الج مةاع (مةنخفض -
مر فع) تدى أفرد تعين .

لمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب الدرجات الكمية ألفراد عينة الدراسة عمى الذكا

االجتمػػاعي تػػـ ترتيػػب الػػدرجات تنازلي ػان كاختيػػار مجمػػكعتي المقارنػػة منخف ػػي الػػذكا االجتمػػاعي
الػػذيف يشػػكمكف نسػػبة  %18مػػف الطػػرؼ السػػفمي لػػدرجات أف ػراد العينػػة (ف= )405كمرتفعػػي الػػذكا

االجتماعي الذيف يشكمكف نسبة  %18مف الطرؼ العمكم لدرجات أفػراد العينػة (ف= )405ثػـ تمػت
المقارنة بػيف المجمػكعتيف المػذككرتيف فػي أدائيمػا عمػى مقيػاس جػكدة الحيػاة باسػتخداـ اختبػار (ت)

كالجدكؿ رقـ ( )17اآلتي يبيف ذلؾ:
جدول ()38
مقياس (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات منخف ي

كمرتفعي مستكل الذكا االجتماعي في جكدة الحياة مف أفراد العينة
تم وعط

النثرف

5.61

تمقياس

تم غير

جػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة الصػ ػ ػ ػ ػ ػػحة

منخفض

38.39

مرتفع

41.68

6.53

منخفض

59.01

8.77

مرتفع

65.41

7.45

منخفض

41.53

6.59

مرتفع

47.20

6.12

منخفض

39.14

6.95

مرتفع

43.39

6.43

منخفض

38.19

6.62

مرتفع

42.16

6.29

منخفض

216.27

26.99

مرتفع

239.84

26.15

العامة
جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة

األسرية

جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة
النفسية
جكدة إدارة الكقت
جكدة البيئة
الدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لجكدة الحياة

تمعياري

تثعاح

قيم ( )

مع وى تدالت

3.912

دالة عند 0204

5.700

دالة عند 0204

6.460

دالة عند 0204

4.600

دالة عند 0204

4.456

دالة عند 0204

6.427

دالة عند 0204

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح= )107عند مستكل داللة  4212= 0205عند مستكل داللة 1257= 0204

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )17السابؽ كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ()0204
بػػيف متكس ػػطي درج ػػات منخف ػػي كمرتفع ػػي ال ػػذكا االجتمػػاعي عم ػػى مقي ػػاس جػػكدة الحي ػػاة بيبع ػػاده
كدرجتو الكمية ككانت الفركؽ لصالح مرتفعي الذكا االجتماعي.
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كق ػػد اتفق ػػت نتيج ػػة الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع نتيج ػػة د ارس ػػة أب ػػك عمش ػػو ( )1044حي ػػث أش ػػارت

الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد عبلق ػػة مكجب ػػة ب ػػيف ال ػػذكا االجتم ػػاعي كدرجت ػػو الكمي ػػة كالدرج ػػة الكمي ػػة لمش ػػعكر
بالسػػعادة كد ارسػػة رجيعػػة ( )1001حيػػث أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف منخف ػػي

كمرتفعي الذكا االجتماعي اكادراؾ جكدة الحياة النفسية لصػالح مرتفعػي الػذكا االجتمػاعي كد ارسػة

حبيب كشراب ( )1007حيث أشارت نتائج الدراسة إلى كجػكد ارتبػاط سػالب بػيف اسػتمرار الشػعكر
باالسػتيا كبػػيف الػذكا االجتمػػاعي كد ارسػة كامػػؿ ( )1002حيػث أشػػارت نتػائج الد ارسػػة إلػى كجػػكد
فركؽ في العصابية في األبعاد التالية (تقدير الذات -السػعادة -االسػتقبللية) لصػالح مرتفعػي الػذكا

االجتماعي أما أبعاد (الميؿ لمقمؽ -الميؿ لمكسكسة -الميؿ لتكىـ المرض -الشػعكر بالػذنب) كانػت
لصالح منخف ي الذكا االجتماعي بينما لـ يجد الباحث في حدكد اطبلعو عمى الدراسات السابقة

دراسة اختمفت مع ىذه الدراسة.

ويرى تحاثي أف النتيجة التي تكصمت إلييا الدراسة منطقية بدرجة كبيرة كتتفؽ مػع مػا جػا

فػي الد ارسػػات السػػابقة حيػػث أنػو كممػػا زاد مسػػتكل الػػذكا االجتمػاعي لػػدل المعممػػيف كالمعممػػات زادت
جكدة الحياة لدييـ ككمما قؿ مستكل الذكا االجتماعي قمت جكدة الحياة فالذكا االجتماعي يحتكل
عمى العديد مف القدرات منيا القدرة عمػى معرفػة كفيػـ كتقػدير مشػاعر اآلخػريف كالقػدرة عمػى التعامػؿ

مع أفراد المجتمع بطريقة إيجابية مف خبلؿ بنا كاسػع مػف العبلقػات كاالسػتمرار فػي ىػذه العبلقػات
بطريقػة يمر ً ػية كمػػف ثػػـ يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى شػعكر المعممػػيف كالمعممػػات بالر ػػا عػػف حيػػاتيـ كذكاتيػػـ
األمر الذم ينعكس إيجابان عمى إدراكيـ لجكدة حياتيـ بشكؿ عاـ.

كما ويرى تحاثي أف مف يتمتعكف بالػذكا االجتمػاعي أكثػر مػف غيػرىـ ىػـ أكثػر استبصػا انر

بمػػا يحػػيط بيػػـ فػػي جكانػػب حيػػاتيـ اليكميػػة كأكثػػر قػػدرة فػػي التعامػػؿ مػػع مػػا ي ػكاجييـ مػػف مشػػكبلت

حيث أف المعمميف كالمعممات األكثر ذكا ن اجتماعيان تجدىـ أكثر حظان في التعامؿ مع أفراد المجتمع
المحيط بيـ كىذا يسيؿ عمييـ الحصكؿ عمى المسػاندة كالػدعـ االجتمػاعي كبالتػالي يسػيؿ متطمبػات
حياتيـ كحاجاتيـ اليكمية غير أنيـ يجيدكف عمؿ العبلقات مع اآلخريف مما يخفؼ عػنيـ بالحػديث

مػػع اآلخ ػريف ع َّم ػا يحممكنػػو فػػي صػػدكرىـ كىػػذا بمثابػػة تفريػػغ نفسػػي أم أنػػو بمجػػرد كجػػكد أشػػخاص
تتحدث إلييـ ع َّما يسيئؾ كيشغمؾ فيذا مف شينو أف يخفؼ مف حدة التكتر النفسي كذلؾ يمكف ليػـ
أف يحص ػػمكا عم ػػى حم ػػكؿ مناس ػػبة كمس ػػاعدة م ػػف األفػ ػراد ال ػػذيف يختمط ػػكف معي ػػـ ف ػػي ح ػػؿ كثي ػػر م ػػف

المشكبلت التي تػكاجييـ بالتػالي يسػيؿ عمػييـ ق ػا حاجػاتيـ ال ػركرية كالتػي يشػعركف بحػاجتيـ

لق ائيا كأف عدـ ق ائيا يسبب اإلرباؾ في مجرل حياتيـ بشكؿ عاـ كبالتالي فإف ق ا الحاجات
األساس ػػية بمس ػػاعدة اآلخػ ػريف ي ػػيتي ع ػػف طري ػػؽ حس ػػف التعام ػػؿ معي ػػـ كال ػػذم يتطم ػػب كج ػػكد ال ػػذكا

االجتماعي كالذم يؤدم إلى تحسيف كتجكيد الحياة لدل المعمميف كالمعممات أما بالنسبة لمنخف ي

الذكا االجتماعي فإف عدـ قدرتيـ عمى التفاعؿ مع أفػراد المجتمػع كالتكاصػؿ معيػـ يػؤدم إلػى عػدـ
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ق ا حكائجيـ بالشػكؿ المطمػكب ممػا يسػبب القمػؽ كالتػكتر كيػنعكس ذلػؾ سػمبان عمػى جػكدة حيػاتيـ
حتى اكاف كانت ىذه الحاجات بسيطة فإنيا تكبر بصػعكبة ق ػائيا بينمػا تسػيؿ كتصػغر اكاف كانػت
كبيرة بسيكلة ق ائيا لذلؾ نجد أف المعمميف كالمعممات مرتفعػي الػذكا االجتمػاعي ىػـ أكثػر جػكدة
في حياتيـ أما منخف ي الذكا االجتماعي ىـ أقؿ جكدة في حياتيـ.

كت ػػرل (س ػػميماف  )84 :1001أن ػػو عن ػػد الح ػػديث ع ػػف مقكم ػػات ج ػػكدة الحي ػػاة م ػػف الناحي ػػة

الص ػ ػػحية نج ػ ػػدىا تتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي( :الناحي ػ ػػة الجس ػ ػػمانية الناحي ػ ػػة العقمي ػ ػػة الناحي ػ ػػة النفس ػ ػػية كالناحي ػ ػػة
االجتماعيػ ػػة) كتتمثػ ػػؿ الناحيػ ػػة االجتماعيػ ػػة فػ ػػي إشػ ػػباع الحاجػ ػػة إلػ ػػى القىيب ػ ػكؿ االجتمػ ػػاعي كالتفاعػ ػػؿ
االجتماعي كالحاجة إلى االنتما .
كي ػػرل ماس ػػمك أف إش ػػباع الحاج ػػات األساس ػػية البيكلكجي ػػة كاالجتماعي ػػة كالنفس ػػية كمكاجي ػػة

التحديات بيقصى حدكد القدرة يعػد مصػد انر مباشػ انر لمشػعكر بالبيجػة كىػك مػا يطمػؽ عميػو قمػة الخبػرة
كالتي تعبر عف أسعد لحظات العمر( .ىريدم كشكقي )11 :1001

كيعػػرؼ تارتػػار كآخػػركف ( )4177جػػكدة الحيػػاة بينيػػا "مكػػكف متعػػدد المظػػاىر يت ػػمف قػػدرة

الفرد السمككية كالمعرفية كالسعادة النفسية كالقدرات البلزمة لمتفاعؿ مع بيئتػو كاألدكار االجتماعيػة
كالمينية التي يقكـ بيا")Meeberg, 1993. 33( .

كمػػا كيعػػرؼ شػػالكؾ ) (Schalock, 2000: 121جػػكدة الحيػػاة بينيػػا "مفيػػكـ يعكػػس

الظػػركؼ التػػي يتمناىػػا الفػػرد أك يرغبيػػا فػػي حياتػػو كالتػػي ت ػرتبط بثمانيػػة أبعػػاد لحياتػػو ىػػي :السػػعادة

االنفعالية العبلقات الشخصية السػعادة الماديػة النمػك الشخصػي السػعادة الجسػمية تكجػو الػذات
كال ماف االجتماعي الحقكؽ االجتماعية.

كيػ ػػرل أرجاييػ ػػؿ ( )4114أف لشػ ػػبكة العبلقػ ػػات االجتماعيػ ػػة األثػ ػػر فػ ػػي الشػ ػػعكر بالسػ ػػعادة

كبطبيعة الحاؿ ال تتحسف شبكة العبلقات االجتماعية إال مف خبلؿ ممارسة الذكا االجتماعي عمى
العبلقػػات االجتماعيػػة كأف الفػػرد ال يسػػتطيع تحقيػػؽ رغباتػػو إال مػػف خػػبلؿ الػػدائرة االجتماعيػػة( .أبػػك

عمشو )414 :1044

كما كيرل سػتيرنبرج ( )4174أف الػذكا االجتمػاعي ىػك التكيػؼ اليػادؼ مػع البيئػات التػي

يجد الفرد نفسو فييا( .عثماف كحسف )100 :1004
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 .5تن ائج تم ع ق حاتفرض تخامس تذي ينص ع ى":ال يوجةد ةأثير د ل إثصةائياً ت فاعةل حةين
تجنس و تذكاء الج ماع ع ى جود تثيا تدى أفرد تعين ".

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف الثنػائي ()1X1

لفحص أثر تفاعػؿ كػؿ مػف :متغيػر الجػنس (ذكػكر -إنػاث) كمتغيػر الػذكا االجتمػاعي (مػنخفض –
مرتفػع) عمػى مسػتكل جػكدة الحيػاة لػدل أفػراد العينػة )(Greene & D’Oliveira, 1999: 146
كالجدكؿ رقـ ( )11اآلتي يبيف ذلؾ:

جدول ()39

يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي ( )1X1لتيثير كؿ
مف الجنس كالذكا االجتماعي عمى جكدة الحياة لدل أفراد العينة
تمقياس )(a

جود تصث تعام

جود تثيا

عري

جود تثيا تنفعي

مصدر ت حاين )(b

مجموع تمرحعا

د.ح

م وعط

قيم ف

مع وى تدالت

الجنس (أ)

421.279

1

421.279

11.91

دالة عند 0204

الذكا االجتماعي (ب)

594.408

1

594.408

16.81

دالة عند 0204

تفاعؿ (أ  Xب)

4.487

1

4.487

0.127

الخطي

7281.017

206

35.345

المجمكع

344831.000

210

تمرحعا

الجنس (أ)

20.986

1

20.986

0.316

الذكا االجتماعي (ب)

2197.100

1

2197.100

33.09

تفاعؿ (أ  Xب)

74.012

1

74.012

1.115

الخطي

13674.389

206

66.381

المجمكع

828622.000

210

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0204
غير دالة
إحصائيان

الجنس (أ)

545.860

1

545.860

14.31

دالة عند 0204

الذكا االجتماعي (ب)

1611.910

1

1611.910

42.26

دالة عند 0204

تفاعؿ (أ  Xب)

0.040

1

0.040

0.001

الخطي

7855.782

206

38.135

المجمكع

423453.000

210
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غير دالة
إحصائيان

جود إد ر توق

جود تحيئ

تدرج

تك ي تجةود

تثيا

الجنس (أ)

438.422

1

438.422

10.19

الذكا االجتماعي (ب)

874.989

1

874.989

20.33

تفاعؿ (أ  Xب)

5.807

1

5.807

0.135

الخطي

8862.863

206

43.024

المجمكع

367876.000

210

الجنس (أ)

59.123

1

59.123

1.415

الذكا االجتماعي (ب)

805.471

1

805.471

19.27

تفاعؿ (أ  Xب)

4.892

1

4.892

0.117

الخطي

8609.683

206

41.795

المجمكع

348467.000

210

الجنس (أ)

5944.018

1

5944.018

8.692

الذكا االجتماعي (ب)

28683.941

1

28683.941

41.94

تفاعؿ (أ  Xب)

106.561

1

106.561

0.156

الخطي

140870.276

206

683.836

المجمكع

11097693.000

210

دالة عند 0204
دالة عند 0204
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

دالة عند 0204
غير دالة
إحصائيان

دالة عند 0205
دالة عند 0204
غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )140 4عند مستكل داللة  4271 = 0205كعند مستكل داللة 2224 = 0204

يبيف الجدكؿ رقـ ( )11السابؽ عدـ كجكد تيثير داالن إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجػنس (ذكػكر-

إناث) كالذكا االجتماعي (منخفض – مرتفع) عمى مقياس جكدة الحيػاة بيبعػاده كدرجتػو الكميػة لػدل
أفراد العينة مف المعمميف.

كق ػػد اتفق ػػت نتيج ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة نتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة رجيع ػػة ( )1001حي ػػث أش ػػارت نتيج ػػة

دراستيا إلػى أنػو لػيس ىنػاؾ تػيثير لمتفاعػؿ بػيف الجػنس كالػذكا االجتمػاعي عمػى إدراؾ جػكدة الحيػاة
النفسية.

ويةةرى تحاثةةي إلػػى أف المعممػػيف كالمعممػػات يتعر ػػكف لػػنفس الظػػركؼ التػػي يعيشػػكنيا كأف

خبػراتيـ فػػي التعامػػؿ مػػع ىػػذه الظػػركؼ متقاربػػة كىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف زمػػبل العمػػؿ يقفػػكف جنبػان إلػػى
و
جانب آخػر يػرل الباحػث أف المؤسسػة التعميميػة
جنب في مساعدة زمبلئيـ في حؿ مشكبلتيـ كمف
ال تفرؽ في التعامؿ مع مكظفييا مػف كػبل الجنسػيف فػي تقػديـ الخػدمات ليػـ فاالىتمػاـ تجػده متس و
ػاك
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كعمى الجميع مف كبل الجنسػيف كمػف ثػـ يػنعكس ذلػؾ إيجابػان عمػى التكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي ليػـ
كبالتالي عمى إدراؾ جكدة حياتيـ بيبعادىا المختمفة.

ثاتثاً :عقيب عام ع ى ن ائج تدرع

لقد جا ت نتائج ىذه الدراسة متفقة مػع بعػض نتػائج الد ارسػات العمميػة السػابقة كاختمفػت مػع

نتػػائج د ارسػػات أخػػرل فنجػػد أنيػػا اتفقػػت مػػع نتػػائج الد ارسػػات السػػابقة مػػف خػػبلؿ ظيػػكر مسػػتكل جيػػد
ألفراد العينة في كػؿ مػف الػذكا االجتمػاعي كجػكدة الحيػاة كمػا أنيػا ظيػرت كعمػى كجػو الخصػكص
في ارتباط الػذكا االجتمػاعي بجػكدة الحيػاة بعبلقػة مكجبػة حيػث يتكقػع الباحػث أف تفيػد نتيجػة ىػذه
العبلقة في اىتماـ المعنييف مف أصحاب الق اررات أك مف مؤسسات تربكية أك خيرية أك إعبلمية بػيف

تكظؼ البرامج ككرشػات العمػؿ كالػدكرات تكظيفػان إيجابيػان يعمػؿ عمػى تنميػة الػذكا االجتمػاعي اكابػراز

أىميتو في حياة الفرد.

كما بينت نتائج الدراسة مف خػبلؿ الفػركؽ فػي متغيراتيػا (الػذكا االجتمػاعي جػكدة الحيػاة)

بيف أفراد العينة تبعان لممتغيرات التصػنيفية

أىتػانة
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رحعاً :وصيا

تدرع

بعد ىػذا العػرض كالبحػث العميػؽ فػي الفصػكؿ السػابقة كفػي

فإف الباحث يكصي بما يمي:

ػك أىػداؼ الد ارسػة كنتائجيػا

 -4العمؿ عمى تكعيػة المعممػيف كرفػع مسػتكاىـ فػي الػذكا االجتمػاعي مػف خػبلؿ تػدريبيـ عمػى
ف ػ ػػف التعام ػ ػػؿ م ػ ػػع اآلخػ ػ ػريف كالتكاص ػ ػػؿ االجتم ػ ػػاعي ككيفي ػ ػػة ح ػ ػػؿ المش ػ ػػكبلت االجتماعي ػ ػػة
كالمدرسية.

 -1تشجيع المعمميف عمػى تبػادؿ الخبػرات البلزمػة مػع زمبلئيػـ فػي العمػؿ كمػع المحيطػيف بيػـ
في المجتمع الخارجي كالتي مف شينيا أف تفيد في تجكيد الحياة.

 -4العمؿ عمى تخفيؼ األعبا الممقاة عمى عاتؽ المعمميف مف خبلؿ الدعـ االجتماعي.
 -1العمؿ عمى تحسيف المجتمع المدرسي إلى المستكل الذم يشبع حاجات المعمميف.
-5

ػػركرة ت ػػمف المن ػػاىج الد ارس ػػية لمك ػػكعات اجتماعي ػػة كمجتمعي ػػة يكتس ػػب م ػػف خبللي ػػا

المعم ػػـ كك ػػذلؾ الطال ػػب مي ػػارات التفاع ػػؿ االجتم ػػاعي كحس ػػف التعام ػػؿ م ػػع اآلخػ ػريف ككيفي ػػة

التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة.
-2

ركرة االىتمػاـ باألنشػطة الجماعيػة المختمفػة داخػؿ المدرسػة لمػا ليػا مػف عظػيـ األثػر فػي

تنمية ميارات الذكا االجتماعي كزيادة أيطر األيلفة كالمحبة.

 -8عق ػػد كرش عم ػػؿ تكعكي ػػة لجمي ػػع أفػ ػراد المجتم ػػع بش ػػكؿ ع ػػاـ كلم ػػزكج كالرج ػػاؿ ذكم األرح ػػاـ
بشػكؿ خػاص حػكؿ األعبػا كالمسػػؤكليات العظػاـ التػي تقػع عمػػى عػاتؽ المػرأة العاممػة خػػارج
كداخػػؿ األس ػرة لمتخفيػػؼ مػػف ىػػذه المسػػؤكليات اكاعانػػة الم ػرأة العاممػػة فػػي تحمػػؿ المس ػؤكليات

معيا.
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خامعاً :مق رثا

تدرع

 -4إج ار دراسة لمتعرؼ إلى مدل العبلقة بيف المساندة االجتماعية كجكدة الحياة.

 -1إج ار دراسة لمتعرؼ إلى مدل العبلقة بيف الذكا االجتماعي كالقدرة عمى حؿ المشكبلت.
 -4إج ػ ار د ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى مػػدل العبلقػػة بػػيف الػػذكا االجتمػػاعي لػػدل المعممػػيف كأث ػره عمػػى
الصحة النفسية عند الطمبة.

 -1إج ار دراسة لمتعرؼ إلى مدل فاعمية برنامج إرشادم مقترح لتنمية الذكا االجتمػاعي عمػى
جكدة الحياة.

 -5إج ار دراسة لمتعرؼ إلى مدل العبلقة بيف الذكا االجتماعي كأساليب مكاجية ال غكط.
 -2إج ار دراسة لمتعرؼ إلى مدل عبلقة الذكا االجتماعي كالذكا الكجداني بجكدة الحياة.

 -8إج ػ ار بعػػض الد ارسػػات كالبحػػكث لمعرفػػة مػػدل أىميػػة الػػذكا االجتمػػاعي فػػي حيػػاة الفػػرد

ككػػذلؾ معرفػػة مػػا ىػػي العكامػػؿ الكامنػػة ك ار ارتفػػاع الػػذكا االجتمػػاعي أك انخفا ػػو لػػدل

المعمميف.
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قائنة
املصادر واملراجع
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تمصادر و تمرجع:
أوالً :تمصادر

 -4القرآف الكريـ

 -1السنة النبكية
ثانياً :تمرجع تعرحي
 -4إب ػراىيـ س ػمكل سػػبلمة ( .)1005نكعيػػة الحيػػاة الممي ػزة لممبػػدعيف فػػي األدب رعةةات ماجع ة ير
غير منشور  .جامعة عيف شمس.
 -1ابف منظكر جماؿ الديف ( .)4114تعان تعرب .ط 4ج 4دار الكتب العممية بيركت.
 -4ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( .)4110تعان تعرب .ط 4ج 1دار الفكر بيركت.
 -1أبك حطب فؤاد ( .)4112تقدر

تعق ي  .ط 5مكتبة األنجمك المصرية القاىرة.

 -5أبك حبلكة محمد السعيد ( .)1040جود تثيا تمفهوم و حعاد .كرقة عمؿ.
تذكاء ومقاييس تشخصي

 -2أبك حماد ناصر الديف ( .)1008خ حار

طحيةق ميةد ن  .جػدار

لمكتاب العالمي عماف -األردف .عالـ الكتب الحديث إربد -األردف.
 -8أبػػك س ػريع أسػػامة سػػعد كشػػكقي مرفػػت أحمػػد كأنػػكر عبيػػر محمػػد كمرسػػي صػػفا إسػػماعيؿ
( .)1002أثر برنامج تنمية الميارات الحياتية في تجكيد الحياة لدل تبلميذ مدارس التعميـ العاـ
بالقػػاىرة الكبػػرل وقةةةائع نةةةدو ع ةةم تةةةنفس وجةةود تثيةةةا  .جامعػػة السػػمطاف قػػابكس -سػػمطنة
عماف 41-48ديسمبر  1002ص.41-4
 -7أبػػك عمشػػة إب ػراىيـ باسػػؿ ( .)1044الػػذكا االجتمػػاعي كالػػذكا الكجػػداني كعبلقتيمػػا بالشػػعكر

بالسعادة لدل طمبة الجامعة في محافظة غػزة رعات ماجع ير غيةر منشةور  .جامعػة األزىػر-

غزة.
 -1أبػػك غ ازلػػة س ػميرة عمػػي ( .)1008أزمػػة اليكيػػة كمعنػػى الحيػػاة كمؤش ػرات لمحاجػػة إلػػى اإلرشػػاد
النفسي "دراسة عمى طبلب الجامعة" التعميـ الجامعي فػي مجتمػع المعرفػة :الفػرص كالتحػديات
تمؤ مر تدوت

تخامس41-44 .يكليك  1008ص .411-154
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 -40أبػػك ككيػػؾ باسػػـ كحمدكنػػة أسػػامة ( .)1001جػػكدة الحيػػاة كعبلقتيػػا بمسػػتكل الر ػػا الزكاجػػي
كالتحصػػيؿ األكػػاديمي لػػدل الطالبػػات المتزكجػػات فػػي جامعػػة األزىػػر بغ ػزة تمةةةؤ مر ت رحةةةوي
تثان  :دور ت ع يم فة

ت نمية تشةام  41-47 .نػكفمبر  1001جامعػة األزىػر -غػزة كميػة

التربية.
 -44أرجاييػػؿ مايكػػؿ ( .)4114عةةيكوتوجي تعةةعاد  .ترجمػػة فيصػػؿ يػػكنس الككيػػت سمسػػمة عػػالـ
المعرفة عدد 485يكليك يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.
 -41أرنكط بشرل إسماعيؿ ( .)1007الػذكا الركحػي كعبلقتػو بجػكدة الحيػاة مج ة رحطة ت رحية
تثديث  .القاىرة العدد الثاني ص .471-444
 -44األشػػكؿ عػػادؿ عػػز الػػديف ( .)1005نكعيػػة الحيػاة مػػف المنظػػكر االجتمػػاعي كالنفسػػي كالطبػػي.
وقائع تمؤ مر تع م

تثاتي :اإلنما النفسي كالتربكم لئلنساف العربي في

ػك جػكدة الحيػاة

جامعة الزقازيؽ – مصر  42-45مارس ص .44-4
 -41األغػػا إحسػػاف خميػػؿ ( .)1001تحثةةةي ت رحةةةوي وعناصةةةر  ،منا جةةةه وأدو ةةةه ط 1الجامعػػة
اإلسبلمية -غزة.
 -45الترمذم أبك عيسى محمد ( .)4121عنن ت رمذي .جػ 1ط.4
 -42جابر عبد الحميد جابر ( .)4118تذكاء ومقاييعه .دار الني ة العربية القاىرة.
 -48ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (.)1001نثةةةو ع ةةةيم أفضةةةل إنجةةةاز أكةةةاديم و ع ةةةم ج مةةةاع وذكةةةاء
وجد ن  .دار الفكر العربي القاىرة.
 -47جبري ػػؿ عم ػػاد محم ػػد ( .)1008ج ػػكدة الحي ػػاة كبع ػػض المتغيػ ػرات الشخص ػػية ل ػػدل فئت ػػيف م ػػف
مر ى األلـ المزمف مقارنة بيصحا

رعات ماجع ير غير منشور  .جامعة المنكفية.

 -41جماؿ الديف ىبة ( .)4114مؤشرات نكعية الحياة بيف البعد المك كعي كالبعد الذاتي تمج
الج ماعي تقومي  .مج 17عدد.4
 -10الجكىرم ىنا ( .)4111المتغيرات االجتماعية الثقافية المؤثرة عمى نكعية الحياة في المجتمع
المصػػرم فػػي السػػبعينات د ارسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف األسػػر بمدينػػة القػػاىرة رعةةات دك ةةور

غير منشور  .كمية اآلداب جامعة القاىرة.
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 -14حس ػ ػػف عب ػ ػػد الحمي ػ ػػد س ػ ػػعيد كآخ ػ ػػركف ( .)1008ج ػ ػػكدة الحي ػ ػػاة كعبلقتي ػ ػػا بال ػ ػػغكط النفس ػ ػػية

كاس ػػتراتيجيات مقاكمتي ػػا ل ػػدل طمب ػػة جامع ػػة الس ػػمطاف ق ػػابكس مج ةةة تع ةةةوم ت رحويةةة  .ع ػػدد4

ص.417-444
 -11حسػػيب عبػػد المػػنعـ عبػػد ا﵀ كش ػراب نبيمػػة عبػػد الػػرؤكؼ ( .)1007العفػػك كعبلقتػػو بال ػػبط
االنتباىي كالذكا االجتماعي لطبلب الجامعة تمج

تمصري ت درعا

تنفعي  .المجمد47

العدد 51ص.102-444
 -14حسيف محمد عبد اليادم ( .)1004قياس و قييم قدر

تذكاء

تم عدد  .ط 4دار الفكر

عماف.
 -11الخالػ ػػدم إخػ ػػبلص فتحػ ػػي ( .)1001الػ ػػذكا االجتمػ ػػاعي كعبلقتػ ػػو بمكقػ ػػع ال ػ ػػبط الػ ػػداخمي-
الخارجي لدل طمبة جامعة بغداد درع ماجع ير غير منشور  .كمية التربية جامعة بغداد.

 -15خكج حناف أسعد ( .)1044معنى الحياة كعبلقتو بالر ا عنيا لدل طالبات الجامعػة بالمممكػة
العربية السعكدية مج أم تقرى ت ع وم ت رحوي و تنفعي  .مجمد 4العدد 1ص .11-41
 -12الدارمي عبد ا﵀ بف عبد الرحمف ( .)4178عنن تد رم  .جػ 1ط 4دار الكتاب العربي.
 -18ال ػػداىرم ص ػػالح كس ػػفياف نبي ػػؿ ( .)4118ال ػػذكا االجتم ػػاعي كالق ػػيـ االجتماعي ػػة كعبلقتيم ػػا
بالتكافؽ النفسػي كاالجتمػاعي لػدل طمبػة قسػـ عمػـ الػنفس بجامعػة تعػز مج ة تحثةوي تنفعةي

و ت رحوي  .العراؽ.
 -17الدسػػكقي محمػػد غػػازم ( .)1004الػػذكا االجتمػػاعي تحديػػده كقياسػػو د ارسػػة لعينػػة مػػف مش ػرفي
األنشطة االجتماعية بمرحمتي التعميـ اإلعدادم كالثػانكم رعةات ماجعة ير غيةر منشةور  .كميػة
التربية جامعة عيف شمس.

 -11الدميرم آيات فكزم ( .)1007الػذكا االجتمػاعي كسػمات الشخصػية كعبلقتيمػا بكفػا ة األدا
لػػدل عينػػة مػػف معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة .كميػػة التربيػػة دمنيػػكر

جامعة اإلسكندرية.

 -40الدندراكم سامية صابر ( .)1008أثر برنامج لتنمية الذكا االجتماعي لدل األطفػاؿ المعػاقيف

سػػمعيان عمػػى تككيػػد الػػذات كالتكافػػؽ االجتمػػاعي مػػع اآلخػريف مج ة تقةةرء و تمعرفة  .العػػدد28

ص.455-414
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 -44رجعيػػة عبػػد الحميػػد عبػػد العظػػيـ ( .)1001التحصػػيؿ األكػػاديمي اكادراؾ جػػكدة الحيػػاة النفسػػية
لػػدل مرتفعػػي كمنخف ػػي الػػذكا االجتمػػاعي مػػف طػػبلب كميػػة التربيػػة بالسػػكيس مج ةةة ك يةةة
ت رحي  .مجمد 41عدد 4ص.118-481
 -41الرحك جناف سعيد ( .)1005أعاعيا ف ع م تنفس .الدار العربية لعمكـ القاىرة.
 -44ر كاف فكقية حسف عبد الحميد ( .)1005عمـ النفس التطبيقي كجكدة الحياة وقائع تمةؤ مر
تع م ة

تثاتةةي :إلنمةةاء تنفع ة و ت رحةةوي تإلنعةةان تعرح ة ف ة ضةةوء جةةود تثيةةا -45 .

42مارس  1005جامعة الزقازيؽ -مصر ص.401-15
 -41الزعبػػي أحمػػد محمػػد ( .)4111إلرشةةةاد تةةةنفس نظريا ةةةه جا ا ةةةه مجاال ةةةه .دار الحكم ػػة
صنعا .
 -45زىراف حامد عبد السبلـ ( .)1000ع م تنفس الج ماع  .ط 2عالـ الكتب.
 -42سػػعدات محمػػد عبػػد الكػريـ ( .)1007المشػػاركة السياسػػية كعبلقتيػػا بالحاجػػات النفسػػية كالػػذكا
االجتمػػاعي لػػدل المػرأة المشػػاركة سياسػػيان فػػي

ػػك "نظريػػة محػػددات الػػذات" رعةةات ماجع ة ير

غير منشور  .جامعة األزىر-غزة.

 -48سػ ػػميماف حناف مجػػػدم ( .)1001المسػ ػػاندة االجتماعي ػػة كعبلقتيػ ػػا بج ػػكدة الحيػػػاة لػ ػػدل م ػ ػريض
السػػكرم الم ارىػػؽ د ارسػػة سػػيككمترية كمينيكيػػة رعةةةات ماجعةةة ير غيةةةر منشةةةور  .كميػػة التربيػػة

جامعة الزقازيؽ.
 -47سػػميماف شػػاىر خالػػد ( .)1040قيػػاس جػػكدة الحيػػاة لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب جامعػػة تبػػكؾ فػػي
المممكػة العربيػػة السػػعكدية كتػػيثير بعػض المتغيػرات عمييػػا رعةةات تخ ةةيج تعرحة  .العػػدد 448

ص.455-448
 -41السػػيد السػػيد عبػػد العػػاطي ( .)4110صةةرع

جيةةال درع ة ف ة ثقاف ة تشةةحاب .دار المعرفػػة

الجامعية اإلسكندرية.
 -10السيد فؤاد البيي ( .)4111تذكاء .ط 1دار الفكر العربي.
 -14سيبلمي نكربير .ترجمة كجيو أسعد .تمعجةم تموعةوع فة ع ةم تةنفس .جػز  4منشػكرات
ك ازرة الثقافة دمشؽ.
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 -11الش ػرافي مػػازف إب ػراىيـ ( .)1041أسػػاليب مكاجيػػة الخب ػرة الصػػادمة لػػدل معممػػي ككالػػة الغػػكث
بغزة كعبلقتيا بجكدة الحياة رعات ماجع ير غير منشور  .جامعة األزىر-غزة.

 -14الشربيني السيد كامؿ ( .)1008جكدة الحياة كعبلقتيا بالذكا االنفعػالي كسػمة مػا ك ار المػزاج
كالعكامؿ الخمسة الكبرل في الشخصية كالقمؽ تمج

تمصةري ت درعةا

تنفعةي  .مجمػد48

عدد 58ص.4
 -11الشي

سميماف الخ ػيرم ( .)4110تفروق تفردي ف

تةذكاء .دار الثقافػة لمطباعػة كالنشػر

القاىرة.
 -15صػػالح ناىػػد ( .)4110مؤش ػرات نكعيػػة الحيػػاة نظ ػرة عامػػة عمػػى المفيػػكـ كالمػػدخؿ تمج ةةة
الج ماعي تقومي  .مجمد 17العدد  1ص.15
صباح قاسـ شياب ( .)4115ع م تنفس تنحوي .ط 4مؤسسة الرسالة بيركت.
ٌ -12
 -18ط ػ ػػاحكف حس ػ ػػيف حس ػ ػػف ( .)1001ال ػ ػػذكا االجتم ػ ػػاعي كعبلقت ػ ػػو ب ػ ػػبعض متغيػ ػ ػرات الس ػ ػػمكؾ
االجتماعي اإليجػابي لػدل طػبلب الجامعػة درعةا عرحية فة ع ةم تةنفس .مجمػد 7العػدد4

ص.544-121
 -17طػػو فػػرج عبػػد القػػادر ( .)4111أصةةول ع ةةم تةةنفس تثةةديي .ط 4عػػيف لمد ارسػػات كالبحػػكث
اإلنسانية كاالجتماعية.
 -11الطيراكم جميؿ ( .)1004مج

تععاد  .العدد الثاني ص.41

 -50العادلي كاظـ كريدم ( .)1002مدل إحساس طمبة كمية التربية بالرستاؽ بجكدة الحيػاة عبلقػة
ذلؾ ببعض المتغيرات وقائع ندو ع م تنفس وجود تثيا  .جامعة السمطاف قابكس -سمطنة
عماف  41-48ديسمبر .ص.18-48
 -54عبػػد الػػرحمف سػػعد ( .)4117تقيةةاس تنفعة ( تنظرية و ت طحيةةق) .ط 4دار الفكػػر العربػػي
القاىرة.
 -51عب ػ ػػد الفت ػ ػػاح فكقي ػ ػػة أحم ػ ػػد كحس ػ ػػيف محم ػ ػػد حس ػ ػػيف ( .)1002العكام ػ ػػؿ األسػ ػ ػرية كالمدرس ػ ػػية
كالمجتمعيػػة المنبئػػة بجػػكدة الحيػػاة لػػدل األطفػػاؿ ذكم صػػعكبات الػػتعمـ بمحافظػػة بنػػي سػػكيؼ
تمؤ مر تع م

ترحع تك ي ت رحي ححنة عةويف .دكر األسػرة كمؤسسػات المجتمػع المػدني فػي

اكتشاؼ كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة  1-4مايك.
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 -54عثمػػاف أحمػػد عبػػد الػػرحمف كحسػػف عػػزت عبػػد الحميػػد ( .)1004الػػذكا االجتمػػاعي كعبلقتػػو
بكػػؿ مػػف :الدافعيػػة لمػػتعمـ كالخجػػؿ كالشػػجاعة كالتحصػػيؿ الد ارسػػي لػػدل طػػبلب كطالبػػات كميػػة

التربية جامعة الزقازيؽ مج ك ي ت رحي حاتزقازيق .العدد  11ص.181-411
 -51العج ػػكرم مجاى ػػد حس ػػيف ( .)1005د ارس ػػة ل ػػبعض المتغيػ ػرات المعرفي ػػة كاالنفعالي ػػة المرتبط ػػة
بػػاألدا الميػػارم لكػرة الطػػائرة لػػدل طمبػػة كميػػة التربيػػة بجامعػػة األقصػػى رعةةات ماجع ة ير غيةةر

منشور  .كمية التربية جامعة األزىر -غزة.
 -55عدس محمد عبد الرحيـ ( .)4118تذكاء من منظور جديد .ط 4دار الفكر لمطباعػة كالنشػر
عماف.
كالتكزيع َّ
 -52عري ػػاف س ػػميرة عطي ػػة ( .)1040ع ػػادات العق ػػؿ كمي ػػارات ال ػػذكا االجتم ػػاعي المطمكب ػػة لمعم ػػـ
الفمسػفة كاالجتمػاع فػي القػرف الحػادم كالعشػريف درعةا فة

تمنةةا ج وطةرق ت ةدريس .العػػدد

 455ص.78-41
 -58العريفي محمد بف عبػد الػرحمف ( .)1007عة م ع حثيا ةك .دار ابػف الجػكزم لمنشػر كالتكزيػع
القاىرة.
 -57عزب حساـ الػديف محمػكد ( .)1001برنػامج إرشػادم لخفػض االكتئابيػة كتحسػيف جػكدة الحيػاة
لػػدل عينػػة مػػف معممػػي المسػػتقبؿ ت ع ةةةيم ت جميةةةع ،ت رحيةة وآفةةةاق جديةةةد فةة
تمهمش ف

توطن تعرح  .ص.208-585

ع ةةةيم تفئةةةا

 -51عسػػقكؿ خميػػؿ محمػػد ( .)1001الػػذكا االجتمػػاعي كعبلقتػػو بػػالتفكير الناقػػد كبعػػض المتغي ػرات
لدل طمبة الجامعة رعات ماجع ير غير منشور  .الجامعة اإلسبلمية-غزة.

 -20عكاشة أحمد ( .)1002الحياة الحمكة تزيد المناعة جريد

رم 8 .أغسطس  1002العػدد

.14807
 -24عػػبلـ صػػبلح الػػديف محمػػكد (.)1005

عةةاتيب إلثصةةائي الع ة دالتي ف ة

ث يةةل حيانةةا

تحثوي تنفعي و ت رحوي و الج ماعي " تحارم ري و تاحارم ري " القاىرة دار الفكر العربي.

 -21عيػػد محمػػد إب ػراىيـ ( .)1005مةةدخل إتةةى ع ةةم تةةنفس الج مةةاع  .القػػاىرة -مكتبػػة األنجمػػك
المصرية.
 -24الغنبكصػػي سػػالـ سػػميـ ( .)1002جػػكدة المنػػاخ الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر كميػػة التربيػػة بجامعػػة
السمطاف قابكس ندو ع م تنفس وجود تثيا  .جامعة السمطاف قابكس  41-48ديسمبر.
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 -21الغندكر العارؼ با﵀ ( .)4111أسمكب حؿ المشكبلت كعبلقتو بنكعيػة الحيػاة –د ارسػة نظريػة
تمؤ مر تدوت

تعادس تمركز إلرشاد تنفع  .جامعة عيف شمس "جػكدة الحيػاة تكجػو قػكمي

لمقرف الحادم كالعشريف" القاىرة مف  41-40نكفمبر.
 -25الغ ػػكؿ أحم ػػد عب ػػد الم ػػنعـ ( .)4114الكف ػػا ة الذاتي ػػة كال ػػذكا االجتم ػػاعي كعبلقتيم ػػا ب ػػبعض
العكامػػؿ الكجدانيػػة لػػدل المعممػػيف التربػػكييف كغيػػر التربػػكييف كانجػػاز طبلبيػػـ األكػػاديمي رعةةات

دك ور غير منشور  .جامعة أسيكط كمية التربية.
 -22الف ػ ار فػػاركؽ حمػػدم ( .)4114تطػػكير التعمػػيـ فػػي األ ار ػػي المحتمػػة مػػف أيػػف نبػػدأ تمةةةؤ مر
ت رحوي

ول ،جامعة األزىر -غزة .ص.57-11

 -28الفرمػػاكم عبػػد العزيػػز ( .)4111جػػكدة الحيػػاة فػػي جػػكىر اإلنسػػاف تمةةؤ مر تةةدوت

تعةةادس

تمركز إلرشاد تنفع (جود تثيا ) .جامعة عيف شمس القاىرة.
 -27القػػدرة مكسػػى صػػبحي ( .)1008الػػذكا االجتمػػاعي لػػدل طمبػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية كعبلقتػػو
بالتديف كبعض المتغيرات رعات ماجع ير غير منشور  .الجامعة اإلسبلمية-غزة.
 -21ك ػػاظـ عم ػػى مي ػػدم كالبي ػػادلي عب ػػد الخ ػػالؽ نج ػػـ ( .)1002مس ػػتكل ج ػػكدة الحي ػػاة ل ػػدل طمب ػػة
لجامعة "دراسة ح ارية مقارنة بيف الطمبة العمانييف كالميبيػيف" وقائع ندو ع م تةنفس وجةود
تثيا  .جامعة السمطاف قابكس -مسقط  41-48ديسمبر  1002ص.121-154
 -80كامػػؿ أميمػػو مصػػطفى ( .)1002الػػذكا االجتمػػاعي لػػدل طػػبلب الجامعػػة كعبلقتػػو بػػالطمكح
كبعض متغيرات الشخصية "دراسة مقارنة بيف الجنسيف" تمج ة تمصةري ت درعةا

تنفعةي .

الجمعية المصرية لمدراسات النفسية مجمد 42العدد 51ص.504-124
 -84كامؿ عبد الكىاب محمد ( .)1001نحك سػمككيات إيجابيػة لتحقيػؽ جػكدة الحيػاة مةؤ مر قعةم
ع م تنفس

ول " تع وك تصث و ثديا

تعصر" .جامعة طنطا ص.445-444

 -81ةةةةةةةةة ( .)1001جا ا معاصر ف ع م تنفس .مكتبة األنجمك المصرية.
 -84الكيػػاؿ مختػػار أحمػػد ( .)1004البيئػػة النفسػػية لمػػذكا المك ػػكعي كالػػذكا االجتمػػاعي كالػػذكا
الشخصي كعبلقتو بمستكيات تجييز المعمكمات في

ك الجنس كالتخصص األكاديمي مج

ك ي ت رحي  .جامعة عيف شمس العدد 11ص .410-427
 -81محمكد إبراىيـ كجيو ( .)4175تقدر

تعق ي خصائصها وقياعها .دار المعارؼ.
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 -85مص ػػطفى أس ػػامة ف ػػاركؽ ( .)4117ال ػػذكا االجتم ػػاعي كعبلقت ػػو ب ػػالقيـ األخبلقي ػػة ل ػػدل طمب ػػة
الجامعة رعات ماجع ير غير منشور  .كمية التربية جامعة عيف شمس.

 -82مصػػطفى حسػػف ( .)1005اإلرشػػاد النفسػػي كجػػكدة الحيػػاة فػػي المجتمػػع المعاصػػر تمةةةؤ مر
تع م ة

تثاتةةي تك ي ة ت رحي ة جامع ة تزقةةازيق .اإلنمػػا النفس ػي كالتربػػكم لئلنسػػاف العربػػي فػػي

ك جكدة الحياة الزقازيؽ  42-45مارس 1005ص.14-44

 -88معكض خميؿ ميخائيؿ ( .)4181تقدر

تعق ي  .دار المعارؼ.

 -87المغػػازم إب ػراىيـ محمػػد ( .)1004الػػذكا االجتمػػاعي كعبلقتػػو باألصػػالة كالتحصػػيؿ الد ارسػػي
لدل طالبات المرحمة الثانكية مجمة كمية التربية -جامعة طنطا العدد 41ص.471-445

 -81المناكم محمد عبد الرؤكؼ بف تػاج العػارفيف ( .)4181فةيض تقةدير شةرح تجةامع تصةغير.
ط 1دار الفكر.
 -70مكسى رشاد عمي كآخركف ( .)4112ع م تنفس تدين  .مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع.
 -74نعيسة رغدا عمػي ( .)1041جػكدة الحيػاة لػدل طمبػة جػامعتي دمشػؽ كتشػريف مج ة جامعة
دمشق .مجمد 17العدد األكؿ .ص.474-415
 -71ىاشـ سامي محمػد ( .)1004جػكدة الحيػاة لػدل المعػكقيف جسػميان كالمسػنيف كطػبلب الجامعػة
جامعة عيف شمس مج

إلرشاد تنفع  .العدد 44ص.470-415

 -74ىريػدم عػادؿ محمػد كفػػرج طريػؼ شػكقي ( .)1001مصػادر كمسػػتكيات السػعادة المدركػة فػػي

ك العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كالتديف كبعض المتغيرات األخرل مج ع م تةنفس.

القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتاب عدد 24ص .87-12
 -71الكقفي ار ي ( .)4117مقدم ف ع م تنفس .ط 4دار الشركؽ جده.
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قائنة املالحق
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م ثق رقم ()1
ك اب جامع

ز ر -غز إتى مدير ت ع يم حوكات تغوي ت عهيل مهم تحاثي

445

م ثق رقم ()3
ك اب جامع

ز ر -غز إتى وكيل وزر ت رحي و ت ع يم تعات ت عهيل مهم تحاثي
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م ثق رقم ()3
ك اب من وزر ت رحي و ت ع يم تعات إتى مديري ت رحي و ت ع يم – شمال غز
ت عهيل مهم تحاثي
ت عهيل مهم تحاثي
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م ثق رقم ()7
قائم حأعماء تمثكمين

مع عل

مكان تعمل

عم تمثكم

4

الدكتكر /عبد العظيـ سميماف المصدر

جامعة األزىر – غزة

1

الدكتكر /محمد جكاد  -محمد الخطيب

جامعة األزىر – غزة

4

الدكتكر /محمد إبراىيـ عسمية

جامعة األقصى – غزة

1

الدكتكر /درداح حسف الشاعر

جامعة األقصى – غزة

5

دكتكر /عبد الرؤكؼ الطبلع

جامعة األقصى – غزة

2

الدكتكرة /آماؿ عبد القادر جكدة

جامعة األقصى  -غزة

8

الدكتكرة /سنا إبراىيـ أبك دقة

الجامعة اإلسبلمية  -غزة
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م ثق رقم ()5
رعات

ثكيم مقياس جود تثيا
بسـ ا﵀ الرحـ الرحيـ

ع اذ تدك ور ..................................................... /ثفظه هلل ،،،

تعيد

السبلـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو

تموضوع /ت كرم ح ثكيم أد

تدرع

يقػػكـ الباحػػث /أحمػػد حسػػيف إب ػراىيـ العجػػكرم مػػف قسػػـ عمػػـ الػػنفس فػػي كميػػة التربيػػة بجامعػػة

األزىر بدراسة حكؿ " تذكاء الج ماع وعاق ه حجود تثيا تةدى تمع مةين و تمع مةا حمثافظة

شمال غز "

كيرجػػك الباحػػث مػػف س ػػيادتكـ التكػػرـ بػػاالطبلع كتحكػػيـ ى ػػذا المقيػػاس المقتػػرح لقيػػاس "ج ػػكدة

الحياة" كفؽ مػا تركنػو مناسػبان كبنػا ن عمػى رؤيػاكـ العمميػة كػي أسػتنير بنػكر عممكػـ ال ازخػر كىػك مػف
إعػػداد الباحػػث كيت ػػمف المقيػػاس خمسػػة أبعػػاد كقػػد قػػاـ الباحػػث بتعريفيػػا تعريف ػان إجرائي ػان كاألبعػػاد

كالتالي:
* تحعد

ول /جكدة الصحة العامة:

كيعرفيػػا الباحػػث إجرائي ػان بينيػػا ر ػػا المعممػػيف كالمعممػػات عػػف ممارسػػاتيـ اليكميػػة لؤلنش ػػطة

المختمفة كعف حالتيـ الصحية كاىتماميـ بيا.

* تحعد تثان  /جكدة الحياة األسرية:

كيعرفيا الباحث إجرائيان بينيا ر ا المعمميف كالمعممات اكادراكيـ لعبلقاتيـ الشخصية مع باقي
أفراد أسرىـ كقدرتيـ في التفاعؿ اإليجابي معيـ.
* تحعد تثاتي /جكدة الحياة النفسية:

كيعرفي ػػا الباح ػػث إجرائيػ ػان ر ػػا المعمم ػػيف كالمعمم ػػات ع ػػف مظي ػػرىـ الع ػػاـ كص ػػحتيـ العقمي ػػة

كتقديرىـ لذكاتيـ كشعكرىـ بالسعادة كالر ا كاف يستمتعكا بالثقة في النفس كفػي المجتمػع مػف حػكليـ
كعدـ القمؽ كاالكتئاب.

* تحعد ترحع /جكدة إدارة الكقت:
كيعرفيػػا الباحػػث إجرائي ػان بينيػػا قػػدرة المعممػػيف كالمعممػػات عمػػى شػػغؿ أكقػػات الف ػراغ كممارسػػة

األنشطة المختمفة التي تعكد عمييـ بالنفع كأف يشعرىـ ذلؾ بالسعادة.
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* تحعد تخامس /جكدة الحياة البيئية:
كيعرفيا الباحث إجرائيان :بينيا قدرة المعمميف كالمعممات عمى االستمتاع بالبيئة داخػؿ المدرسػة

كخارجيا كاإلحساس بحسف الحاؿ اكاشباع الحاجات التي تتناسب مع طبيعتيـ.
حيػػث ك ػػع الباحػػث خمسػػة خيػػارات كىػػي كالتػػالي :أبػػدان -قميػػؿ جػػددان -إلػػى حػػد مػػا -كثي ػ انر-

كثير جدان.

تجود  :ىي الحالة التي تككف فييا الحياة بيشكاليا المختمفة عمى ك ع يسمح ليا بيف تكػكف

قابمة لمتعامؿ بيسر.

ويعرف تحاثي جود تثيا حات عريف إلجرئ

ت ات :

ر ػػا المعممػػيف كالمعممػػات عػػف حيػػاتيـ كمػػا يػػدرككنيا ىػػـ بجميػػع أبعادىػػا الصػػحية كاألس ػرية

كالنفسية كالبيئية اكادارة الكقت اكاجادة التعامؿ معيا في الظركؼ المختمفة.

كتقبمكا مني عظيـ الشكر كالعرفاف عمى طيب إطبلعكـ
كحسف تكجييكـ
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م ثق رقم ()6
مقياس جود تثيا ف صور ه
جود تصث تعام

م
4

أنا راض عف حالتي الصحية.

1

أشعر بالحيكية كالنشاط.

4

أشعر ببعض اآلالـ في جسمي.

1

تتكرر إصابتي بنزالت البرد.

5

أناـ جيدان.

2

أحرص عمى تناكؿ الغذا المتكازف.

8

أعطي لبدني كقت كافي لمراحة.

7

أعتني بنفسي ميما كانت مشكبلتي.

1

أشعر بالتعب بعد قيامي بيم مجيكد.

وتي قحل ت ثكيم
مناعح

غير
مناعح

ماثظا

 40عادة أحرص عمى إج ار فحص طبي بصفة منتظمة.
 44أنا راض عف مظيرم الجسمي.
 41أنا راض عف الخدمات الصحية المتاحة.
م

جود تثيا

عري

4

أشعر بالتباعد بيني كبيف أفراد أسرتي.

1

أحصؿ عمى دعـ عاطفي مف أسرتي.

4

أجد صعكبة في التعامؿ مع باقي أفراد أسرتي.

1

الدم ار ياف عني.
أشعر بيف ك ٌ
أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي.

2

ال أجد مف أثؽ فيو مف أفراد أسرتي.

8

أجتمع مع أفراد أسرتي يكميان.

5

7

مناعح

أجامؿ أفراد أسرتي في المناسبات االجتماعية.

ال أستطيع االستغنا عف أسرتي.

1
 40أنا راض عف عبلقات أفراد أسرتي مع بع يـ البعض.
 44أكافؽ أسرتي عمى أسمكبيا في حؿ المشكبلت.
 41أنا راض عف أسرتي كما ىي.
 44أنا راض عف عبلقات أسرتي مع األسر األخرل.
414

غير
مناعح

ماثظا

م

مناعح

جود تثيا تنفعي

غير

ماثظا

مناعح
4

أنا أستمتع بحياتي.

1

أشعر بكجكد معنى لحياتي.

4

يمكنني التركيز بسيكلة.

1

أنا راض عف نفسي.

5

أشعر بالحزف أك االكتئاب أك القمؽ.

2
8

أنا عصبي جدان.
أستطيع

7

أنا لست شخصان سعيدان.

1

بط انفعاالتي.

ركحي المعنكية منخف ة.

 40أستطيع االسترخا بدكف مشكبلت.
 44أنا راض عف صحتي النفسية.
 41أشعر بالسعادة في حياتي كاالرتياح كعدـ التكتر.
 44ال تكجد أعراض أك أفكار غريبة تراكدني.
م

مناعح

جود إد ر توق

غير
مناعح

4

ليس لدم كقت فراغ.

1

أقكـ بعمؿ كاحد في كقت كاحد فقط.

4

أتناكؿ كجبات الطعاـ بسرعة كبيرة الستثمار الكقت.

1

ليس لدم كقت لمتركيح عف النفس.

5

أنجز المياـ التي أقكـ بيا في الكقت المحدد.

2

ال يسعفني الكقت لتناكؿ الكجبات الغذائية في مكاعيد
محددة.

8

ممارستي ليكاياتي تحقؽ سعادتي.

7

أشارؾ في األنشطة االجتماعية.

1

أق ي معظـ كقتي في أشيا مفيدة.

 40أستمتع عندما أمارس ىكاياتي.
 44أنا راض عف طريقتي في ق ا كقت الفراغ.
 41لدم فرصة جيدة لبلستمتاع باألشيا الممتعة كقت الفراغ
 44أشعر باالسترخا كالراحة في كقت الفراغ.
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ماثظا

م

مناعح

جود تحيئ

غير
مناعح

4

أشعر بكجكد األمف في حياتي بشكؿ عاـ.

1

أعيش في بيئة صحية.

4

تكفر بيئتي التي أعيش فييا ما يشبع احتياجاتي.

1

لدم المعمكمات البلزمة كالتي أحتاج إلييا في حياتي

5

أشعر بالراحة كاالسترخا في بيئتي التي أعيش فييا.

2

أنا راض عف سكني كالمكاف الذم أعيش فيو.

8

أنا راض عف الخدمات الصحية التي يقدميا المجتمع.

7

أنا راض عف مزاجي كرحبلتي.

1

أنا راض عف األماكف التي أركح بيا عف نفسي.

اليكمية.

 40تتكافر األماكف الترفييية في الحي الذم أعيش فيو.
 44ىناؾ بعض األماكف تشعرني بالراحة كاالستمتاع.
 41أستمتع بكجكدم في البيت أكثر مف كجكدم خارجو.
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ماثظا

م ثق رقم ()7
مقياس جود تثيا ف صور ه تثاني حعد ت ثكيم
وقحل ت طحيق ع ى تعين الع طاعي
م

تفقر

4

أنا راض عف حالتي الصحية.

1

أشعر بالحيكية كالنشاط.

4

أشعر ببعض اآلالـ في جسمي.

1

تتكرر إصابتي بنزالت البرد.

5

أناـ جيدان.

2
8

أحد ً

أحرص عمى تناكؿ الغذا المتكازف.
أعطي لبدني كقتان و
كاؼ لمراحة.

7

أحافظ عمى سبلمتي الصحية.

1

أشعر بالتعب الجسدم بعد قيامي بيم مجيكد.

 40أحرص عمى إج ار فحص طبي شامؿ بصفة منتظمة.
 44أشعر بالر ا عف مظيرم الجسمي.

 41أنا ر و
اض عف الخدمات الصحية المتاحة التي أحتاجيا.
 44أشعر باالنسجاـ بيني كبيف أفراد أسرتي.
 41أحصؿ عمى دعـ عاطفي مف أسرتي.
 45أجد صعكبة في التعامؿ مع أفراد أسرتي.
الدم ار ياف عني.
 42أشعر بيف ك ٌ
 48أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي.
 47أثؽ في جميع أفراد أسرتي.
 41أجتمع مع أفراد أسرتي يكمي نا.

 10أجامؿ أفراد أسرتي في المناسبات االجتماعية.
 14أشعر بالبعد عف أفراد أسرتي.
 11أشعر بالر ا عف عبلقات أفراد أسرتي مع بع يـ
البعض.
 14أكافؽ أسرتي عمى أسمكبيا في حؿ المشكبلت.
 11أحرص عمى إيجاد عبلقة جيدة مع أفراد أسرتي.

411

ق يل

إتى ثد

جد ً

ما

كثيرً

كثير
جد ً

م

أحد ً

تفقر

 15أق ي كقتان ممتعان يكميان مع أفراد أسرتي.
 12أحرص عمى تمبية حاجات أسرتي.

ق يل

إتى ثد

جد ً

ما

كثيرً

كثير
جد ً

 18أنا راض عف عبلقات أسرتي مع األسر األخرل.
 17أنا سعيد نحك تحقيؽ ىدفي في الحياة.
 11أشعر بكجكد معنى لحياتي.
 40يمكنني التركيز بسيكلة.
 44أنا راض عف نفسي.
 41أشعر بال يؽ.
 44أستثار بسيكلة.
 41أستطيع بط انفعاالتي.
 45أشعر بينني شخص تعيس.
 42ركحي المعنكية منخف ة.
 48أستطيع االسترخا بسيكلة.
 47أشعر بالر ا عف صحتي النفسية.
 41أشعر بالسعادة في حياتي .
 10تراكدني أفكار سيئة.
 14لدم كقت كافي ألقكـ بيعمالي المختمفة.
 11أقكـ بعمؿ كاحد في كقت كاحد فقط.
 14أعمالي منتظمة في أكقاتيا.
 11أستثمر جميع أكقاتي.
 15لدم كقت لمتركيح عف النفس.
 12أنجز المياـ التي أقكـ بيا في الكقت المحدد.
 18أجد الكقت المناسب لتناكؿ طعامي.
 17أشارؾ في األنشطة االجتماعية.
 11أق ي معظـ كقتي في أشيا مفيدة.
 50أستمتع عندما أمارس ىكاياتي.
 54أنا راض عف طريقتي في ق ا كقت الفراغ.
 51لدم فرصة جيدة لبلستمتاع باألشيا الممتعة كقت الفراغ.
م

أحد ً

تفقر
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ق يل

إتى ثد

كثيرً

كثير

جد ً

 54أمارس ىكاياتي في أكقات محددة.
 51أشعر باألمف في الحي الذم أعيش فيو.
 55أشعر باالطمئناف في بيئتي المدرسية.
 52تشبع بيئتي التي أعيش فييا احتياجاتي.
 58أنا ر و
اض عف معاممة زمبلئي لي في العمؿ.
 57أق ي كقتان ممتعان أثنا تكاجدم خارج البيت.
 51أنا ر و
اض عف سكني كالمكاف الذم أعيش فيو.
 20ينق ي كقت الحصة بسرعة.

 24أنا ر و
اض عف الكسائؿ التعميمية المتكفرة في المدرسة.
 21أنا ر و
اض عف عدد األماكف التي أركح بيا عف نفسي.
 24تتكافر األماكف الترفييية في الحي الذم أعيش فيو.
 21األماكف الترفييية المكجكدة تشعرني بالراحة كاالستمتاع.
 25أستمتع بكجكدم في البيت.
 22أنا ر و
اض عف معامبلت جيراني لي.


نشكئكن على حسن جعاونكن

412

ما

جد ً

م ثق ()8
تديموغرفي و ت ع يما

ع حان تحيانا
ت ع يما :

عزيزم المعمـ /عزيزتي المعممة
أ ػػع بػػيف يػػديؾ اسػػتبياف ييػػدؼ إلػػى قيػػاس الػػذكا االجتمػػاعي كعبلقتػػو بجػػكدة الحيػػاة لػػدل المعممػػيف

كالمعممػػات بمحافظػػة شػػماؿ غ ػزة كالمطمػػكب منػػؾ اإلجابػػة بكػػؿ صػػدؽ كأمانػػة عمػػى كػػؿ س ػؤاؿ بإجابػػة كاحػػدة
تتناسػػب مػػع أريػػؾ الشخصػػي كأمػػاـ كػػؿ منيػػا خمس ػة اختيػػارات كعميػػؾ تحديػػد اختيػػار كاحػػد يناسػػبؾ بك ػػع
عبلمػة ( )/عنػد ىػذا االختيػار كالحػظ جيػدان أف ال تختػار سػكل إجابػة كاحػدة فقػط لكػؿ بنػد كال تتػرؾ أم بنػػد

دكف اإلجابة عنو مع العمـ أنو ليس ىناؾ إجابة صحيحة كأخػرل خاطئػة كنحيطػؾ عممػان بػيف ىػذه البيانػات
لف تستخدـ إال لغرض البحث العممي.

كيك ح لؾ المثاؿ التالي كيفية اإلجابة عمى األسئمة
تفقر

م

حدرج

حدرج

كحير جد ً

كحير

 4أستطيع التيثير في اآلخريف (مشاعر اآلخريف)

حدرج
م وعط

أوالً /تحيانا

 -4الجنس( :

)ذكر

 -1العمر( :

)

(

 -4الحالة االجتماعية( :
 -1المؤىؿ العممي( :

)متزكج
)دبمكـ

(

(

 -7سنكات الخبرة( :

)أقؿ مف 5سنكات
(

)مكاطف

(

)مسائي

 -8مستكل الدخؿ( :

 -44جية العمؿ( :

)أعزب

(

)صباحي

 -40عدد أفراد األسرة( :

جد ً

/

)مطمؽ

(

)بكالكريكس

)متدني

 -1المكاطنة( :

قي

)أنثى

 -5مكاف السكف( :ةةةةةةةةةةةةةة )
 -2فترة العمؿ( :

قي

/

 1غالبان ما أستغرب مف تصرفات اآلخريف لما أفعمو
تشخصي :

حدرج

حدرج

)متكسط

)الج

(

(

(

(

)أرمؿ

)ماجستير

(

)دكتكراه

)مرتفع

)ما بيف 40-5سنكات

( )أكثر مف 40سنكات

)
)حككمة

(

) ككالة

نرجو عاونكم مع خاتص تشكر و ت قدير،،،

الباحث /أحمد العجكرم

418

م ثق رقم ()9
مقياس تذكاء الج ماع
ثانياً /فيما يمي مجمكعة مف الفقرات ذات العبلقة بالتفاعؿ االجتماعي يرجى اإلجابة عنيا:
حدرج
م

كحير

تفقر

جد ً

4

أتنبي بسمكؾ اآلخريف.

1

أشعر أنو مف الصعب فيـ رغبات اآلخريف.

4

أستطيع التيثير في اآلخريف (مشاعر اآلخريف).

1

أشعر بعدـ الثقة في الناس الجدد الذيف ال أعرفيـ.

5

في الغالب يدىشني (يفاجئني) ما يفعمو الناس.

2

أتفيـ مشاعر اآلخريف.

8

أنسجـ بسيكلة في المكاقؼ االجتماعية.

7
1
40
44

يغ ب مني كثير مف الناس اآلخريف دكف معرفتي
لؤلسباب.
أتفيـ رغبات اآلخريف.
يسيؿ عمي االن ماـ في المكاقؼ الجديدة كالتعرؼ إلى
أناس جدد أقابميـ ألكؿ مرة.

يبدك لي ككيف الناس تغ ب مني عندما أعبر عف
أفكارم.

 41أجد صعكبة في التكاصؿ مع اآلخريف.
 44أستطيع القكؿ أنو يمكف التنبؤ بسمككيات الناس.
 41أفيـ ما يريده اآلخركف دكف حاجتيـ لمتعبير عنو.
 45أحتاج لكقت طكيؿ لكي أعرؼ الناس جيدان.
 42غالبان ما أتسبب في إيذا اآلخريف دكف أف أدرؾ ذلؾ.
48
47

أتنبي بالكيفية أك الطرؽ التي سيستجيب بيا اآلخركف ردان
عمى تصرفاتي.

أستطيع أف أقيـ عبلقات طيبة مع الناس الجدد الذيف
أتعرؼ عمييـ ألكؿ مرة.
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حدرج

حدرج

حدرج

كحير

م وعط

قي

حدرج
قي
جد ً

حدرج
م

41
10

كحير

تفقر
أفيـ ما يقصده اآلخركف مف خبلؿ تعبيراتيـ (إشاراتيـ

اكايما اتيـ).
عادة ما أكاجو صعكبة في إيجاد مكا يع جذابة لمحديث
مع اآلخريف.

 14غالبان ما أستغرب مف تصرفات اآلخريف لما أفعمو.
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جد ً

حدرج

حدرج

حدرج

كحير

م وعط

قي

حدرج
قي
جد ً

م ثق رقم ()11
مقياس جود تثيا ف صور ه تنهائي
ثاتثاً /فيما يمي مجمكعة مف الفقرات ذات العبلقة ببعض جكانب الحياة يرجى اإلجابة عنيا:
م

تفقر

4

أنا راض عف حالتي الصحية.

1

أشعر بالحيكية كالنشاط.

4

أشعر ببعض اآلالـ في جسمي.

1

تتكرر إصابتي بنزالت البرد.

5

أناـ جيدان.

2
8

أحد ً

أحرص عمى تناكؿ الغذا المتكازف.
أعطي لبدني كقتان و
كاؼ لمراحة.

7

أحافظ عمى سبلمتي الصحية.

1

أشعر بالتعب الجسدم بعد قيامي بيم مجيكد.

 40أحرص عمى إج ار فحص طبي شامؿ بصفة منتظمة.
 44أشعر بالر ا عف مظيرم الجسمي.

 41أنا ر و
اض عف الخدمات الصحية المتاحة التي أحتاجيا.
 44أشعر باالنسجاـ بيني كبيف أفراد أسرتي.
 41أحصؿ عمى دعـ عاطفي مف أسرتي.
 45أجد صعكبة في التعامؿ مع أفراد أسرتي.
الدم ار ياف عني.
 42أشعر بيف ك ٌ
 48أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي.
 47أثؽ في جميع أفراد أسرتي.
 41أجتمع مع أفراد أسرتي يكميان.

 10أجامؿ أفراد أسرتي في المناسبات االجتماعية.
 14أشعر بالبعد عف أفراد أسرتي.
 11أشعر بالر ا عف عبلقات أفراد أسرتي مع بع يـ
البعض.
 14أكافؽ أسرتي عمى أسمكبيا في حؿ المشكبلت.
 11أحرص عمى إيجاد عبلقة جيدة مع أفراد أسرتي.

450

ق يل

إتى ثد

جد ً

ما

كثيرً

كثير
جد ً

م

أحد ً

تفقر

 15أق ي كقتان ممتعان يكميان مع أفراد أسرتي.
 12أحرص عمى تمبية حاجات أسرتي.

ق يل

إتى ثد

جد ً

ما

كثيرً

كثير
جد ً

 18أنا راض عف عبلقات أسرتي مع األسر األخرل.
 17أنا سعيد نحك تحقيؽ ىدفي في الحياة.
 11أشعر بكجكد معنى لحياتي.
 40يمكنني التركيز بسيكلة.
 44أنا راض عف نفسي.
 41أستثار بسيكلة.
بط انفعاالتي.

 44أستطيع
 41أشعر بينني شخص تعيس.
 45ركحي المعنكية منخف ة.
 42أستطيع االسترخا بسيكلة.
 48أشعر بالر ا عف صحتي النفسية.
 47أشعر بالسعادة في حياتي .
 41تراكدني أفكار سيئة.
 10لدم كقت كافي ألقكـ بيعمالي المختمفة.
 14أعمالي منتظمة في أكقاتيا.
 11أستثمر جميع أكقاتي.
 14لدم كقت لمتركيح عف النفس.
 11أنجز المياـ التي أقكـ بيا في الكقت المحدد.
 15أجد الكقت المناسب لتناكؿ طعامي.
 12أشارؾ في األنشطة االجتماعية.
 18أق ي معظـ كقتي في أشيا مفيدة.
 17أستمتع عندما أمارس ىكاياتي.
 11أنا راض عف طريقتي في ق ا كقت الفراغ.
 50لدم فرصة جيدة لبلستمتاع باألشيا الممتعة كقت الفراغ.
 54أمارس ىكاياتي في أكقات محددة.
 51أشعر باألمف في الحي الذم أعيش فيو.
م

أحد ً

تفقر

454

ق يل

إتى ثد

كثيرً

كثير

جد ً

 54أشعر باالطمئناف في بيئتي المدرسية.
 51تشبع بيئتي التي أعيش فييا احتياجاتي.

 55أنا ر و
اض عف معاممة زمبلئي لي في العمؿ.
 52أق ي كقتان ممتعان أثنا تكاجدم خارج البيت.

 58أنا ر و
اض عف سكني كالمكاف الذم أعيش فيو.
 57أنا ر و
اض عف الكسائؿ التعميمية المتكفرة في المدرسة.

 51أنا ر و
اض عف عدد األماكف التي أركح بيا عف نفسي.
 20تتكافر األماكف الترفييية في الحي الذم أعيش فيو.
 24األماكف الترفييية المكجكدة تشعرني بالراحة كاالستمتاع.
 21أستمتع بكجكدم في البيت.
 24أنا ر و
اض عف معامبلت جيراني لي.

نشكركم ع ى ثعن عاونكم

451

ما

جد ً

