
 405 هـ(1434م/2013، الرياض )(2) آلدابا، 25م، جملة جامعة امللك سعود
 هـ(1434م/2013،  الرياض )431-405 ص ص  ( ،2) داب،  اآل25م جملة جامعة امللك سعود،  

405 

 طلبة اجلامعةلدى  القبول االجتامعيواالنتامء وعالقتها ب جودة احلياة

 

 **سامعيل بكرإجوان و ،*يوسف محه صالح مصطفى

 جتامعمدرس قسم علم اال **، أستاذ قسم علم النفس *

 العراق، أقليم ُكردستان ،أربيل، جامعة صالح الدين ،كلية اآلداب

 

 هـ(23/2/1434رش يف هـ وقبل للن29/10/1433)قدم للنرش يف  

 

 االنتامء، القبول االجتامعي، اخلدمة االجتامعية. الكلامت املفتاحية:

نتامء والقبول االجتامعي، لدى هيدف البحث إىل التعرف عىل جودة احلياة وعالقتها باال :ملخص البحث

النتامء هدف البحث وهو بيان مستويات جودة احلياة واأطلبة جامعة صالح الدين؛ وذلك من خالل 

االجتامعي والقبول االجتامعي، وإجياد داللة الفروق لدى افراد عينة البحث بحسب متغريات البحث، 

فضاًل عن الوقوف عىل طبيعة العالقة بني املتغريات الثالثة والتنبؤ بجودة احلياة لدى طلبة جامعة صالح 

للبحث يف التنبؤ بجودة احلياة، ويعد طلبة  الدين من خالل االنتامء والقبول االجتامعي ومع املتغريات العامة

جامعة صالح الدين بكلياهتا الصباحية جمتمعًا هلذا البحث، وقد قام الباحثان بمراجعة قسم التسجيل فيها 

هبدف احلصول عىل البيانات واملعلومات اخلاصة هبم وفقًا حلدود أهداف البحث ومتطلباته وبلغ حجم 

( وحدة، 430وبلغ حجم عينة البحث ) دراسيةطالبة وجلميع املراحل ل( طالبًا و19149جمتمع البحث )

، من ضمنها فرتة حتليل البيانات 2011/ 1/7ولغاية 1/9/2010وقد امتد زمن مجع البيانات من 

املنهج املقارن واملنهج الوصفي )طريقة املسح :واحلصول عىل النتائج، وقد أستعان الباحثان بمنهجني مها 

 ينة(.وخلص البحث إىل النتائج اآلتية:بالع االجتامعي

( 0.588( بني جودة احلياة واالنتامء االجتامعي بلغت)0.001) وجود عالقة دالة بمستوى داللة -1

(، وبني االنتامء االجتامعي والقبول 0.320ووجود عالقة دالة بني جودة احلياة والقبول االجتامعي بلغ )

 (.0.469االجتامعي بلغ )
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%( واملتغريان معًا 5) %( والقبول االجتامعي بنسبة56ء االجتامعي يتنب  بجودة احلياة بنسبة )أن االنتام -2

 %(.61) يتنب ن بجودة احلياة بنسبة

أن املتغريات املستقلة جمتمعة قادرة عىل التنبؤ بجودة احلياة لدى أفراد عينة البحث، يف حني اسهمت  -3

%( ومستوى املعيشة 8%( واملرحلة الدراسية )10) ( واجلنس بنسبة%51) متغريات االنتامء االجتامعي بنسبة

 %( منفردة يف جودة احلياة30)

 
 

 مقدمة البحث:

تتجىل الدوافع املوضـوعية والذاتيـة رجـراءات هـذا 

البحــث، جــودة احليــاة وعالقتهــا بــاالنتامء والقبــول 

االجتامعي لدى طلبة جامعة صالح الدين، يف دراسـة 

بة وحتسني بيئتهم النفسية واالجتامعيـة نوعية حياة الطل

هبدف تطوير البيئة اجلامعية، فضاًل عن حماولة لتوحيـد 

العلمي يف جماالت علم االجتامع والنفس هلذا  االهتامم

املوضوع، ذلك أن العالقة بني متغريات البحث، جودة 

احلياة واالنتامء والقبول االجتامعي، والفهـم ارفضـل 

لنفسية جلـودة احليـاة يمكـن أن لألسس االجتامعية وا

يتحقــم مــن خــالل دجمــه بمفــاهيم االنــتامء والقبــول 

االجتامعي، حيث تـوود التوجهـات النيريـة يف جمـال 

املفهومني أطرًا من العوامل االجتامعية والنفسية التـي 

تؤثر يف جودة احلياة بنحـو  عـام وجـودة حيـاة الطلبـة 

يف  يمكـن أن تعـا  بنحو خاص، ذلـك أن احليـاة ال

معول عن اآلخرين بل تكتمل معانيها مع اآلخرين من 

ارفراد واجلامعات وضمن وسط فيويقي معني، ويرى 

وذلـك ؛)كالرس( أن البحث عن املايض ليس ذا أمهية 

وإنام يعمل يف ضوء ،رن الفرد ال يستطيع تغيري املايض 

احلارض واملستقبل وإن إحياء املايض يقلـل مـن جـودة 

الرتكيو عىل املايض يكون بالقدر الـذ   احلياة، لذا فإن

ــذين  ــراد ال ــني أن ارف خيــدم احلــارض واملســتقبل، وب

يستطيعون تلبية حاجاهتم بطريقة طبيعة سوف تكـون 

جودة حياهتم عالية، ويرى )كالرس( أن هذا التطور يف 

ــع  ــرد م ــل الف ــالل تفاع ــن خ ــل م ــية لص الشخص

االنـتامء (، أما احلاجة إىل Glasser,1998,p.21اآلخرين.)

فتتولد من أجل إشباع احلاجة إىل االطمئنـان والرفقـة 

 بــنيياإلنســانية ورةبــة للتفاعــل مــع اآلخــرين، كــام 

)مازلو( يف سياق نيريتة هلرمية احلاجات أمهية االنتامء 

والقبول االجتامعي بالنسبة للفرد، وال يسعى الفرد إىل 

ت إشباع حاجات احلب واالنتامء إالّ بعد إشباع احلاجا

الفســيولوجية وحاجــات ارمــن والســالمة، وتشــبع 

ــل  ــم التفاع ــن طري ــي ع ــتامء االجتامع ــة لالن احلاج

واالحتكاك بني ارفراد أو بني ارفراد واجلامعات فقط، 
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ــة  ــاهتم االجتامعي ــون بعالق ــراد هيتم ــم ارف وإن معي

ويرةبون باالنتامء إىل اآلخرين واحلصول عىل القبـول 

يريـدون احلصـول عـىل  من قبلهم، إن معيم ارفـراد

تقدير عال لـذواهتم، كلـام زداد شـعور الفـرد بـارمن 

ـــه  ـــداد  بنفس ـــوداد أعت ـــي وي ـــدير االجتامع والتق

(، أما احلاجة إىل القبول ف هنا 142،ص:2011)ربيع،

تتولد حسب املنيور التفاعيل لـ )كويل( عـىل أن الفـرد 

 يتفاعل مع اآلخرين عرب عملية النير اىل ذاته يف املرآة،

واملرآة هنا هي اجلامعة واملجتمع، وينطو  ذلـك عـىل 

ختيلنــا ملــا نبــدو عليــه يف نيــر  :ثــالع عمليــات هــي

اآلخرين، وختيلنا حلكم اآلخرين علينـا، ومـا يرتتـب 

 عىل كال العمليتني من حاالت القبول والرفض.

 مشكلة البحث

وكيات لالحــا الباحثــان مــن خــالل متابعــة الســ

امعية لطلبة اجلامعـة، ضـعف اليومية والعالقات االجت

يف زيادة سـوء التفـاهم االنتامء االجتامعي الذ  ساهم 

وارتفاع نسبة املشـكالت التـي تـنجم عـن  ،فيام بينهم

ذلك وقد ينعكس ذلك سلبًا عىل قبوهلم االجتامعي من 

ــباب  ــن ارس ــر  ع ــدف التح ــرين، وهب ــل اآلخ قب

ضـة االجتامعية والنفسية هلذ  املشكلة االجتامعية املفرت

ارت ى الباحثان أن يتناوال املستويات املاديـة واملعنويـة 

ت ثرياهتـا عـىل انـتامئهم  ةوماهيـ،التي يعيشـها الطلبـة 

وقبوهلم االجتامعي، وبالنتيجة تم ابراز مشكلة البحث 

 احلايل من خالل التساؤل اآليت:

لتـي تتبلـور يف امستويات املاديـة واملعنويـة للل ه

القــة أو أســهام يف طبيعــة مفهومــه )جــودة احليــاة( ع

 ؟االنتامء ويف قبوهلم االجتامعي من قبل اآلخرين

 : أمهية البحث

ن الدراســات الســابقة وفــم طريقــة البحــث إ

مل تتناول عالقـة )جـودة احليـاة( بكـل مـن ته ومنهجي

)االنتامء االجتامعي والقبول االجتامعي(، لـذلك فـإن 

نـة مـن أمهية هذا البحث تتجىل يف تناوله ذلك لدى عي

ورة توجيــه بضـ نيطلبـة اجلامعـة، إيامنــًا مـن البــاحث

وعلم النفس االهتامم العلمي يف جماالت علم االجتامع 

عن ذلك فإن هذا البحث يمكـن  هلذا املوضوع، فضالً 

اعتامد  إضافة علمية ملا كتب يف جمـاالت جـودة احليـاة 

 وعالقتها باملتغريات ارخرى.

 أهداف البحث

 ىل ما ي يت: إالتعرف هدف الباحثان إىل 

ــول  -1 ــتامء والقب ــاة واالن مســتويات جــودة احلي

 االجتامعي لدى طلبة جامعة صالح الدين.

داللة الفروق يف جودة احلياة واالنتامء والقبول  -2

االجتامعي لدى أفراد عينة البحث وبحسب متغـريات 

 البحث.
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طبيعة العالقة بني متغريات الدراسـة، )جـودة  -3

 نتامء والقبول االجتامعي(.احلياة، واال

التنبؤ بجودة احلياة لدى طلبة جامعة صالح  -4

 الدين من خالل االنتامء والقبول االجتامعي.

قياس مدى قدرة االنتامء والقبول االجتامعي  -5

 مع املتغريات العامة للبحث يف التنبؤ بجودة احلياة.

 :مفاهيم البحث 

 Quality of Life جودة احلياة (أ 

  (1996عريف اجلوهري )ت -1

ذلك البناء الكيل الشامل الذ  يتكون من جمموعـة 

ىل إشـباع احلاجـات إمن املتغريات املتنوعة التي هتدف 

ارساسية لألفراد الذين يعيشون يف نطاق هذِ  احليـاة، 

بحيث يمكن قياس هذا اإلشباع بمؤرشات موضوعية 

تقيس القيم املتدفقـة، وبمـؤرشات ذاتيـة تقـيس ق ـدر 

 :(28، ص1999اإلشباع الذ  حتقم. )الغندور، 

 : (2004) عريف منظمة الصحة العامليةت -2

ــوى  ــاة ويف املحت ــِه يف احلي ــرد ملكانت إهنــا أدراك الف

الثقايف والنيام القيمي الذ  يعـي  فيـه، ويف عالقتـه 

بارهداف والتوقعات واملعايري واالهتاممـات، ويتـ ثر 

الة النفسـية، احلالـة بشكل معقد بالصحة البدنية، واحل

ــه ــو  لبيئت ــتقبل امللح ــة باملس ــة، والعالق  .االجتامعي

(WHO،2004،:54) ص  

 (2006عريف منيس، وكاظم )ت -3

هو شعور الفرد بالرضـا والسـعادة والقـدرة عـىل 

إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئـة ورقـي اخلـدمات 

ــة  ــه يف املجــاالت الصــحية واالجتامعي ــدم ل ــي تق الت

ــة  ــيةوالتعليمي ــت  ،والنفس ــه للوق ــن إدارت ــع حس م

 (66، ص:2006)منيس، وكاظم، واالستفادة منه.

 : التعريف النظري جلودة احلياة

( 2006يتبنى الباحثان تعريف )منيس، وكـاظم، و

 تعريفًا نيريا جلودة احلياة رةراض هذا البحث.

 : أما التعريف اإلجرائي جلودة احلياة

ا أفـراد عينـة هي الدرجة الكلية، التي لصل عليه

 البحث، عىل املقياس املعد هلذا الغرض.

                     Social Affiliationاالنتامء االجتامعي  (ب

 : (1996تعريف التميمي) -1

قامة عالقـات إجيابيـة إالفرد املوجه نحو  هو اهتامم

أو أشخاص آخـرين تتضـمن  ،مؤثرة مع شخص آخر

حافية عىل عالقاته الت ثري فيهم من خالل جهود  يف امل

الشخصية معهم والت ثر هبم من خالل ما تـوفر  تلـك 

سـواًء أكانـت ،العالقة من مكافآت اجتامعية ونفسـية 

ــًا  ــديرًا وأهتامم ــة أو تق ــاندة وجداني ــتثارة ،مس أو اس

اجتامعية اجيابية أو احلصول عىل املعلومـات للمقارنـة 

 (19، ص:1996)التميمي، االجتامعية.
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 : (2010عريف مفتن ) -2

هي الروابط والعالقات الفطرية املكتسـبة القائمـة 

عــىل ارنتســاب وامليــل نحــو احليــاة اجلامعيــة حلاجــة 

ــم  ــة، لتحقي اإلنســان إىل االنضــامم للعشــرية واجلامع

التعاون والتكافـل والتضـامن واحلاميـة مـن املخـاطر 

 إلشـــباع احلاجـــات املاديـــة واملعنويـــة املختلفـــة(.

 (10،ص:2010)مفتن،

 : عريف النظري لالنتامء االجتامعيالت

الذ  يعتمد  الباحثان رةراض هذا البحث )هـي 

نوعة تدفع الفـرد للـدخول يف إطـار اجتامعـي معـني، 

وااللتوام بمعايريها وقواعدها، ونرصهتا بام ينمي لديه 

تقدير  لذاته وإدراكه ملكانته ومكانة مجاعتـه، ويدفعـه 

 .للعمل ويشعر  بفخر االنتساب اليها(

 : جرائي لالنتامء االجتامعيأما التعريف اال

هو الدرجة الكلية التي لصـل عليهـا أفـراد عينـة 

البحث، عـىل مقيـاس االنـتامء االجتامعـي املعـد هلـذا 

 الغرض.

 : Social Acceptance القبول االجتامعي (ج

 : (1979عريف خلف ) -1

هي حالة الرضا التي لصل عليها الفرد   مـن قبـل 

لتـي ُيعـرب عنهـا بـرةبتهم بـاجللوس واللعـب أقرانه ا

والتحـدع اليـه وزيارتـه وااللتقـاء بـه. ،والعمل معه 

 (9، ص:1979)خلف، 

 : (2002عريف الكبري ) -2

هو الدفء واملحبة اللذان يمكن للجامعة أن متنحها 

لألفراد، وقد يعربون عنهـا إمـا بـالقول أو بالفعـل يف 

هم واستحسـان كاالهتامم هبم وبراحت،أشكال السلوك 

  (6ص: ،2002أفعاهلم والفخر بسلوكهم.)الكبري،

 : (2008) تعريف الغريب -3

 انسـانبصفته إهو االعرتاف املجتمعي باحرتام الفرد 

له خصائصه وسامته اإلنسانية برصف النير عن ارفعال 

 (70، ص:2008)الغريب، التي قام هبا أو يقوم هبا.

لتعريــف ا التعريففف النظففري للقبففول االجتامعففي

النير  للقبـول االجتامعـي الـذ  يعتمـد  الباحثـان 

رةراض هذا البحث هي )حالـة مـن ارلفـة واملحبـة 

 واالنسجام والتناةم النفيسـ واالجتامعـي التـي يعـرب

وحتقـم لـه الرضـا  ،عنها أفراد اجلامعـة اـا  أحـدهم

 والسعادة(. 

 فهـو جتامعفيالتعريف األجرائفي للقبفول االما  -

ية التي لصل عليها أفراد عينـة البحـث )الدرجة الكل

املســتخدم يف هــذا  االجتامعــيعــىل مقيــاس القبــول 

 البحث(.

 : اإلطار النظري للدراسات السابقة

يتناول الباحثـان يف هـذا الفصـل اإلطـار النيـر  



 410 جودة احلياة وعالقتها باالنتامء والقبول االجتامعي لدى طلبة اجلامعة :إسامعيل بكر يوسف محه صالح مصطفى وجوان

للبحـــث، ويتطـــرق املبحـــث ارول منـــه إىل أهـــم 

التوجهات النيرية التي ترتبط بكل مفهوم من مفاهيم 

أما املبحث الثاين فسوف يعرضان فيه جمموعة  البحث،

مــن البحــوع والدراســات العربيــة وارجنبيــة التــي 

 تناولت متغريات البحث. 

 :املفاهيم والتوجهات النظرية

أبرز الباحثان النقاط اخلاصة باملفاهيم والتوجهات 

النيرية يف جمال املتغريات الثالثة ليستعينا هبـا يف جمـال 

 : كاآليت ،بحثهام

 أوالً: جودة احلياة

ــتحكم  -1 ــار عــىل انــب ال ــة االختي تقــوم نيري

اخلارجي يف حياة الفرد، والفرد كائن عقالين ومسؤول 

لذ  يعتمد عىل اإلدراك والشعور اشخيص عن سلوكه 

( William,Glaser,1984 والتفكري،  ويرى )وليم كالرس،

أن اختالف ارفـراد يف مـدى اإلدراك يرجـع إىل عـامل 

حيـث يـتعلم ،الذ  يبدأ تكوينـه بعـد املـيالد  اجلودة 

الفرد ما الذ  يرضـيه، ومـا الـذ  ال يرضـيه، حيـث 

يستمر هذا العامل يف التغيري والتعديل من خالل مراحل 

إىل أن يقف الفرد عـىل أفضـل الطـرق ،حياته املختلفة 

)من نير ( إلشباع حاجاته املتنوعة، ويتبنـى الباحثـان 

ىل أفضـل الطـرق إلشـباع نيرية )كالرس( للوقوف ع

الطالب حلاجاته املختلفة وارشـخاص الـذين يرةـب 

الطالب يف االرتباط هبـم، أو ارشـياء التـي يرةـب يف 

وارفكـار التـي يعتقـدها ،امتالكها أو احلصول عليها 

ــة  ــه االجتامعي ــب حيات ــهم يف حتســني جوان ــي تس الت

 والصحية والعاطفية وقضائه روقات فراةه.

العوامل الستة لــ )كـارول رايـف تركو نيرية  -2

Ryff 1989 عـىل أن جـودة احليـاة مـن املفـاهيم التـي،)

تسهم فيها جمموعة متنوعة من املكونات تتضمن تقبـل 

الذات واآلخرين ،والعالقات االجتامعية اإلجيابية مـع 

والتمكن البيئي وفرص احلياة ،اآلخرين واالستقاللية 

ات اإلجيابية مـع والنمو الشخيص، ويتبنيان بعد العالق

ىل إاآلخرين يف نيرية )كارول رايف( هبـدف التعـرف 

طبيعة عالقـات الطالـب ضـمن حميطـه اجلـامعي مـع 

الكليــة وارســاتذة واآلخــرين، وأثــر ذلــك يف تقبلــه 

 لنفسه.

ــادة  -3 ــة امل ــو نيري ــترك ــريجيل ــف س  ـ )جوزي

Sirgy1993 عىل أن رضا الفرد عن احليـاة يسـتمد مـن )

ن الرضا عن احليـاة يمثـل إوة إْذ مستوى الدخل والثر

جــوهر جــودة احليــاة، ويتبنيــان جوانــب مــن نيريــة 

ىل أمهية الدخل والثروة يف حتقيـم إ)سريجي( للتعرف 

جودة حياة الطالب وأرسته وتوفري حاجياهتم وحتقيـم 

رةباته؛  بعد استعراض أهم اجلوانب الرئيسة املتعلقـة 

القـول  بالتوجهات النيرية عن جـودة احليـاة، يمكـن
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نسبيًا ب ن هناك قواسم مشرتكة امـع بـني طروحـات 

هذ  النيريات  تربطها ب بعـاد جـودة احليـاة موضـوع 

الدراسة احلالية، وقد اسدت كل هذ  النقـاط ضـمن 

املجاالت اخلاصة هبـا يف مقيـاس جـودة احليـاة الـذ  

أعد  الباحثان هلذا الغرض حيث تضمنت سبعة أبعـاد 

وتوزعت وفقـًا ملجـاالت ،نوعها لتالئم طبيعة العينة و

العالقـات و الدخل، والسـكن، البحث واربعاد هي:

ــرا ، ــات الف ــيم، وأوق ــة، والتعل الصــحة و االجتامعي

 النفسية، والصحة العامة.

 : ثانيًا: االنتامء االجتامعي

تركــو نيريــة التبــادل االجتامعــي عــىل العالقــات 

ى أن االجتامعية وتعدها حمور احلياة االجتامعيـة، وتـر

جيـب أن حتقـم  ها بعضـاالعنارص املتفاعلـة مـع بعضـ

املنفعة وتتحمل التكـاليف، وأن الـدافع الـذ  يـدفع 

الفرد إىل االنتامء لآلخرين يكمن يف املنافع واملكافـآت 

كاملساندة االجتامعية والتقدير االجتامعـي واالسـتثارة 

)مـازلو( يف االنـتامء االجتامعـي  جيابية؛ تركو نيريةاإل

ــة رشــباع احلاجــات ارإعــىل  ساســية عطــاء ارولوي

ن احلاجـة لالنـتامء أ، وارهـممن  ءابتسلسل هرمي بد

لتل الرتتيب الثالث من حيـث ارمهيـة، وتشـبع عـن 

حتكاك بني ارفراد أو بـني ارفـراد طريم التفاعل واال

ستعراض أهم اجلوانب املتعلقة اواجلامعات فقط؛ بعد 

الوقـوف  ناجتامعي يمكننيرية االنتامء االببالتوجهات 

ــي ــي وه ــتامء االجتامع ــاد االن ــىل أبع ــايرة و :ع املس

ـــة، واملشـــاركة  ـــة، واملســـؤولية االجتامعي االجتامعي

ــة، الرضــا عــن اجلامعــة، ــايل و االجتامعي ــدير الع التق

التي يتضمنها مقياس االنتامء االجتامعي املعـد للذات، 

 رةراض هذا البحث.  

 : ثالثًا: القبول االجتامعي

ركو النيرية التفاعليـة لــ )كـويل( عـىل أن الفـرد ت

ىل ذاته يف املرآة، إيتفاعل مع اآلخرين عرب عملية النير 

واملرآة هنا هي اجلامعة واملجتمع، و ينطو  ذلـك عـىل 

ختيلنــا ملــا نبــدو عليــه يف نيــر  :ثــالع عمليــات هــي

اآلخرين، وختيلنا حلكم اآلخرين علينـا، ومـا يرتتـب 

 مـن حـاالت القبـول والـرفض، ا العمليتـنيتـعىل كل

وارت ى الباحثان أن يتبنيا املنيور التفاعيل لـ )كويل( يف 

حيــث اســد ذلــك يف مقيــاس  ،القبــول االجتامعــي 

 القبول االجتامعي.   

إن الفهم ارفضـل لألسـس االجتامعيـة والنفسـية 

جلودة احلياة يمكن أن يتحقم من خالل دجمه بمفـاهيم 

امعي، حيث نستفيد من عرضـنا االنتامء والقبول االجت

النيرية يف أهنا توودنا يف جمال املفهومني ب طر مـن  ذ هل

العوامل االجتامعية والنفسية التي تؤثر يف جودة احلياة 

بنحو  عام وجودة حياة الطلبة بنحو خـاص، ذلـك أن 
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يمكن أن تعا  يف معـول عـن اآلخـرين بـل  احلياة ال

اد واجلامعـات تكتمل معانيها مع اآلخـرين مـن ارفـر

 وضمن وسط فيويقي معني ومدى تقبلهم لآلخر.

 : الدراسات السابقة

نيرًا لندرة الدراسات التي تناولـت متغـري جـودة 

جتامعـي احلياة يف عالقته بمتغري  االنتامء والقبـول اال

يف هذا البحث، يقوم الباحثان بعرض الدراسات التـي 

 تناولت متغريات البحث كاآليت: 

)تقريففر املقاطعففة  يففاة ل لففوج أن لفف جففودة احل -1

 (     2008 اجلديد،

هدف التقرير إىل تقييم اليروف العامة لسكان 

(، ضمن أربعة 2007مدينة لوس أنجلس لعام )

املنولة االقتصادية، و)التعليم،  جماالت مهمة هي

السالمة العامة(، لتحسني وتفعيل والصحة، و

عند احلاجة، صالح يف االاا  املطلوب أو املهمل اإل

( مؤرشًا، 36)املنهجية( املتبعة يف الدراسة ) وتتضمن

( إىل 2000) كل منها يقيس مدى النمو للسنوات من

، وأشارت نتائج التقرير إىل أن جودة احلياة (2007)

يف لوس أنجلس قد حتسن مقارنة بالسنوات املاضية، 

 ارتفعت إىل (2006) يف (7.31) كانت فالقيمة

هذ  النسب من  وجاء (2007) ( يف7.52)

التحسينات يف جماالت التعليم، واملنولة االقتصادية، 

والصحة مع حتسن طفيف يف السالمة العامة، وييهر 

التقرير إىل أن مدينة لوس أنجلس استطاعت ت مني ما 

من جودة احلياة لسكاهنا، وتشري نتائج  (%75نسبته )

بالسنني التقرير إىل نمو كبري يف قطاع التعليم مقارنة 

 حيث بلغت نمو مؤرشاهتا %(6املاضية بنسبة )

، ويشري (2006( يف )7.72) ( إىل2000( يف )6.73)

%( ما عدا 3دليل املنولة االقتصادية إىل نمو بنسبة )

بعض مؤرشاهتا الفرعية التي أشارت إىل نمو سلبي 

فيها كاإلجيارات وبرامج تغذية الطلبة حيث بلغت نمو 

( يف 2008) إىل (2000) يف (8.07مؤرشاهتا )

%( 2(، كام أشار دليل الصحة إىل نمو بنسبة )2006)

مع حتسني طفيف يف مجيع مؤرشاهتا عن السنني املاضية 

وبخاصة يف جماالت السمنة عند البالغني وربو 

 يف (6.51ارطفال حيث بلغ نمو مؤرشاهتا من )

، ماعدا انخفاض (2006( يف )6.57ىل )إ( 2000)

ئم، فإن دليل السالمة العامة مل ُيرش إىل معدالت اجلرا

وجود حتسن عن السنني املاضية، رةم وجود 

االااهات السلبية نحو اجلريمة وتقليل نسبة عنف 

يف ( 7.10) من نمو مؤرشاهتا الشباب حيث بلغ

)هتديدات  أما (،2006) يف( 7.73) إىل( 2000)

ن هناك عدة اااهات إجودة احلياة يف لوس أنجلس( ف

ية يمكنها أن تؤثر سلبًا يف هذ  املؤرشات يف املستقبل آن



 413 هـ(1434م/2013، الرياض )(2) آلدابا، 25م، جملة جامعة امللك سعود

عجو امليوانية، والبطالة، والقريب ومنها، )اإلسكان، 

%( يف 4واجلرائم( فإن نسبتها ارتفعت بنسبة )

، وهذ  احلقائم تشري إىل تدين جودة احلياة (2007)

املستقبلية يف ظل قلم تدين االقتصاد وامليوانية وضعف 

والتعليم العام والسالمة العامة مقارنة  الرعاية الصحية

 بمستوياهتا عن السنني املاضية.

Bill Pitkin ,Wpitkin@unitedwayla.org   

)جفودة احليفاة  (2009) دراسة كاظم، والبهفادي -2

لدى طلبة اجلامعة العامنيني والليبيفني   دراسفة ثقاةيفة 

 : مقارنة(

هدفت الدراسة إىل معرفـة مسـتوى جـودة احليـاة 

دى طلبة اجلامعة يف كل من سلطنة عامن واجلامهرييـة ل

الليبيــة، حيــث تنــاول الباحثــان دور متغــري  البلــد، 

والنوع، والتخصص ومدى ت ثريهم يف جـودة احليـاة، 

( طالبـًا 182( طالبًا بواقـع )400وبلغ عينة الدراسة )

( طالبــًا مــن ســلطنة ُعــامن، وأعــد 218و) مــن ليبيــا

( فقرة ببـدائل تقـدير 60من )الباحثان مقياسًا يتكون 

، وتوزعت فقـرات املقيـاس عـىل سـتة لإلجابةمخايس 

جودة احلياة اررسية وأبعاد هي)جودة الصحة العامة، 

ــة،  ــيم والدراســة،وواالجتامعي جــودة  و جــودة التعل

جـودة الصـحة النفسـية، وجـودة شـغل والعواطف، 

ــو ــه( وت ــت وإدارت ــؤرشات االوق ــاس امل فرت يف املقي

ة كالصـدق والثبـات واالتسـاق الـداخيل السيكومرتي

ــار ــائج باســتخدام اختب ــو، وأظهــرت النت ( t) والتميي

وحتليـل التبـاين وجــود تـ ثري دال إحصـائيًا يف متغــري 

ــوع  ــني )الن ــائي ب ــوع(، ويف التفاعــل البن ــد والن )البل

) البلد والنـوع  والتخصص(، ويف التفاعل الثالثي بني

الطلبـة والتخصص( يف جـودة احليـاة، حيـث حصـل 

الليبيون عىل معدالت أعىل يف )الصحة العامة وجـودة 

ــون عــىل  ــة العامني العواطــف( يف حــني حصــل الطلب

معــدالت أعــىل يف متغري)جــودة شــغل وقــت الفــرا  

وإدارته( أما يف متغـري النـوع فقـد كـان الـذكور أعـىل 

معدالً يف )جودة الصحة العامـة، وجـودة العواطـف، 

ته(، كـذلك أظهـرت وجودة شغل وقت الفرا  وإدار

)بريسـون( وجـود  النتائج باسـتخدام معامـل ارتبـاط

عالقـة بــني دخــل اررسة واملعــدل الرتاكمــي وأبعــاد 

جودة احلياة، فقد كانت ةري دالة مع الدخل ودالة مـع 

)جودة احلياة اررسيـة  :املعدل الرتاكمي يف بعدين مها

 وجودة شـغل وقـت الفـرا  وإدارتـه(. ،واالجتامعية

 (67، ص:2009والبهاديل، )كاظم، 

أما الدراسـات التـي تناولـت االنـتامء االجتامعـي 

 فهي:

)عالقففة  (1961) دراسففة سففارنوف ورمبففاردو -3

 : االنتامء بكل من اخلوف والقلق(

زيادة دوافع  عنهدفت الدراسة إىل اعطاء ارجوبة 



 414 جودة احلياة وعالقتها باالنتامء والقبول االجتامعي لدى طلبة اجلامعة :إسامعيل بكر يوسف محه صالح مصطفى وجوان

انتامء ارفراد عند تعرضهم حلـاالت اخلـوف والقلـم، 

 وجـود عالقـة طرديـة بـني وقد توصـل الباحثـان إىل

االنتامء واخلوف، وعالقة قوية )إالّ أهنـا عكسـية( بـني 

االنتامء والقلم، وقد حاوال معرفة أسباب زيادة االنتامء 

حتت هذِ  اليروف اخلاصة )اخلوف والقلم(، وتوصال 

املقارنـة  :إىل أن أهم دوافع االنتامء تـتلخص فـيام يـ يت

مت كـد اـا إذا كانـت  حيث يكون املرء ةري ،االنفعالية

استجابته مطابقة الستجابات اآلخـرين وتكـون لديـه 

ـــدى  ــتجابتهم، ومـ ــتجابته باس ــة اس ــة يف مقارن رةب

املقارنة، حيث يشعر املرء بالقلم نتيجة للموقف الذ  

تعرض له وتكون لديـِه رةبـة يف معرفـة مـدى القلـم 

اإلهلـاء، حيـث تكـون لـدى والذ  انتاب اآلخـرين، 

يف اإلهلاء لكـي خيلـص ذهنـه مـن الفكـرة الفرد رةبة 

ــع  ــن خــالل وجــود  م ــك م ــببة للخــوف، وذل املس

ــادل  اآلخــرين، والتنفــيس، حيــث يشــعر املــرء أن تب

هـذا ، احلديث مع اآلخرين ربام يويح القلم عن صدر 

فضاًل عن وجود جمموعة مـن الـدوافع ارخـرى أقـل 

معرفة املشاعر اخلاصـة وأمهية مثل، حب االستطالع، 

ها من خـالل قيـام املـرء بمقارنـة ردود أفعالـه وفحص

ب فعال اآلخرين، والبحـث عـن التـدعيم يف عبـارات 

اآلخرين، والرةبة يف الت كيد من أن املرء ليس الوحيـد 

ثّم الشعور ب ن تلمس ،الذ  قد تعرض للموقف املثري 

طريقة للنجاة يكون أكثر إمكانـًا عنـد التواجـد قـرب 

 (45ص: ، 1996)التميمي، اآلخرين.

( )االنتامء االجتامعي لدى 1996اسة التميمي )ر -4

العاملني ل بعض مؤسسات الدولفة وعالقتفه بفبعض 

 : املتغريات(

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى االنتامء االجتامعـي 

للعاملني يف بعض مؤسسات الدولة، وقياس انـتامئهم 

جتامعي للمؤسسات التي يعملون فيهـا، والتعـرف اال

ق بــني االنــتامء االجتامعــي يف متغــريات، عــىل الفــرو

ــة  ــة الوظيفي ــة، والدرج ــة االجتامعي ــنس، واحلال اجل

( 450وجماالت العمل، وقد بلغ حجم عينة الدراسة )

( موظفـة، 232( موظفـًا و)218وحدة مؤلفـة مـن )

( مؤسسـة 16) اثلني خلمسة وزارات وموزعني عـىل

ودائــرة حكوميــة، وقــد ســحبت الوحــدات بطريقــة 

ار الطبقــي العشــوائي، أمــا أداة الدراســة فقــد االختيــ

صممت الباحثة مقياسًا لالنتامء االجتامعي وبلغ عـدد 

( فقرة، وقد وضعت الباحثة مدرجًا مخاسيًا 55فقراته )

الفقرات، واسـتخدمت الباحثـة  نلتقدير اإلجابات ع

(، ومعامـل ارتبـاط t) لتحليل نتائج الدراسـة اختبـار

بـا  السـتخراج الثبـات، بريسون، ومعامل الفا كرون

وأظهرت نتائج الدراسة متتع العينة بدرجة مقبولة مـن 

االنتامء االجتامعي، كام توصلت إىل وجود فروق دالـة 
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يف االنتامء االجتامعي وفقـًا ملتغـريات اجلـنس واحلالـة 

ــل.  ــاالت العم ــة وجم ــة الوظيفي ــة والدرج  االجتامعي

 (1996)التميمي،

زام الفديني واالنفتامء ( )اإللت1997) دراسة عباج -5

االجتامعي والعدائية  لفدى مرتكبفي جفرائم العنفف 

 : وأقراهنم العاديني(

هــدفت الدراســة إىل إجيــاد العالقــة بــني االلتــوام 

الديني واالنتامء االجتامعي، وااللتوام الديني والعدائية 

والوقوف عىل طبيعة العالقة بـني االنـتامء االجتامعـي 

راسة عىل عينة مـن مرتكبـي والعدائية، واقترصت الد

( فرد  من نوالء دائـرة 100جرائم العنف بلغ عددهم )

إصالح الكبـار يف أ  ةريـب ويف دائـرة التسـفريات، 

( طالب يف الدراسات 100فضاًل عن عينة مكونة من )

ــار  ــداد وارنب ــامعتي بغ ــًا يف ج ــورًا وإناث ــائية ذك املس

دوات والدورات الت هيلية للمعلمني، وفـيام يتعلـم بـ 

أحدمها لالنـتامء ،مجع البيانات صمم الباحث مقياسني 

االجتامعي واآلخر للعدائية فيام استعان بمقياس حمـيل 

قام بتعديلـه لاللتـوام الـديني، وقـد أظهـرت النتـائج 

وجود عالقة موجبة قوية بني متغري  االلتوام الـديني 

( يف حــني 0.73) واالنــتامء االجتامعــي بلغــت قيمتــه

ة سـالبة وصـفرية بـني االلتـوام الـديني كانت العالقـ

( وكـذلك كانـت العالقـة 0.09-والعدائية وبلغت )

سالبة وصفرية بـني االنـتامء االجتامعـي والعدائيـة إذ 

 (1997)عباس، (.0.04-) بلغت

 )مقارنة للنشاطات والتقبل) (1955 دراسة كاريو -6

 : االجتامعي والتحصيل األكاديمي للطالب الذكور(

الدراسة عىل طالب القسم الداخيل يف أجريت هذ  

( وهدفت الدراسة إىل 1955-1956جامعة أوهايو عام )

التعرف عىل طبيعة العالقة بني معدل درجات الطالب 

للفصل الدرايس ارول والوقت الذ  يرصفه يف 

النشاطات ةري الصفية، والتقبل االجتامعي من قبل 

( طالبًا، 205مجاعة ارقران، وبلغ حجم عينة الدراسة )

 :هي، و واستخدم الباحث ثالع طرق جلمع املعلومات

مقياس العالقات االجتامعية ملورينو، حيث طلب من 

يرتبوا ارفراد الذين يفضلون االختالط  أفراد العينة أن

                           :معهم يف ثالع مياهر من احلياة اجلامعية هي

معهم يف  اختيار ثالثة أشخاص يفضلون السكن -

 ةرفة واحدة.

 الذهاب برفقتهم يف عطلة هناية ارسبوع . -

 .يف أوقات الفرا  االلتقاء هبم -

أعد الباحث قائمة يسجل فيها الوقت ارسبوعي و

الذ  يقضيِه كل طالب يف اارسة النشاطات اركاديمية 

واالجتامعية والشخصية، فضاًل عن النشاطات ارخرى 

ث معدل درجات التحصيل حسب الباحقد و املنيمة.
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الدرايس يف هناية الفصل الدرايس، عىل أساس أربع 

، وتوصل (A=4, B=3, C=2, D=1) نقاط حيث أن

الباحث إىل النتائج اآلتية: إن ارشخاص املقبولني 

اجتامعيًا يرصفون أوقاتًا أقل يف الفعاليات ويف النوم 

والدراسة، ويرصفون وقتًا أكثر يف إقامة عالقات 

اقة مقارنة بارشخاص املرفوضني، كام أن هناك الصد

بني التقبل االجتامعي والتحصيل  دالة سلبية عالقة

 (36، ص:1982)خضري، الدرايس.

( )َتقبل الطالب اجلامعي مفن 1981) دراسة عنرب -7

قبففل رمالئففه وتقبلففه لذاتففه وعالقففتهام بالتحصففيل 

 :الدرايس(

ة ارسـئل نهدفت الدراسة الوصول إىل إجابات ع

اآلتية، ما  العالقة بني تقبل الطالـب مـن قبـل زمالئـه 

وما العالقة بـني تقبـل الطالـب  ؟والتحصيل الدرايس

وما  العالقة بـني تقبـل  ؟من قبل زمالئه وتقبل الذات

وهل توجد فروق معنوية  ؟الذات والتحصيل الدرايس

يف العالقات املذكورة أعال  وفقـًا لــمتغريات اجلـنس 

وتكونـت عينـة الدراسـة مـن طلبـة  ؟ونوع الدراسـة

املرحلة الثالثة والرابعة من كليتـي العلـوم واآلداب يف 

( 1058جامعة بغـداد، وبلـغ حجـم عينـة الدراسـة )

 طالبًا ومن كال اجلنسني، وأعد الباحث مقياسـًا لتقبـل

ســتعار مقيــاس االطالــب مــن قبــل زمالئــه، يف حــني 

ان )بيكر( لقياس تقبـل الـذات لـدى الطلبـة، واسـتع

بمعدل التحصيل الدرايس السـنو  للطالـب بوصـفه 

قياســًا للتحصــيل الــدرايس، وهبــدف حتليــل النتــائج 

استخدم الباحث عدة وسائل إحصائية لتحليل بيانات 

وجود  :وقد توصل الباحث إىل النتائج اآلتية ،دراسته 

عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني تقبل الطالب من 

ات، ووجود عالقة إجيابيـة ذات قبل زمالئه وتقبل الذ

داللة إحصائية بـني تقبـل الطالـب مـن قبـل زمالئـه 

والتحصيل الدرايس، وعدم وجود عالقـة ذات داللـة 

ــدرايس.  ــذات والتحصــيل ال ــل ال ــني تقب إحصــائية ب

 (1981)عنرب،

)التقبل االجتامعي للتالميذ  (1982دراسة قنديل ) -8

ليفففة ل املدرسفففة وعالقتفففه بفففبعض املتغفففريات العق

 :والشخصية  االجتامعية(

هدفت الدراسـة إىل الكشـف عـن العوامـل التـي 

اعل بعض التالميذ عىل درجة من التقبل االجتامعـي 

يف حني اعل بعضهم اآلخر مرفوضني ومنبوذين مـن 

قبل زمالئهم، وقـد حتـددت الدراسـة بطلبـة املرحلـة 

اإلعدادية بدولة قطر الـذين تراوحـت أعامرهـم بـني 

( 65) نة، وبلــغ حجــم عينــة الدراســة( ســ15-12)

الباحثة اسـتامرة بيانـات أساسـية،  تطالبًا، واستخدم

واملقياس السوسيومرت  لقياس درجة تقبل التلميذ أو 
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جوانــب مــن أبعــاد  ةرفضــه، ومقياســًا لقيــاس ثالثــ

الشخصية وهي )العدوان و القلم و مفهـوم الـذات(، 

ع وهـو عبـارة عـن جممـو،ومقياسًا للتقـدم الـدرايس 

الدرجات التي لصل عليها التلميذ يف امتحان نصـف 

وقد  ،العام، وقد طّبقت املقاييس ارربعة دفعة واحدة 

هنالك اختالف من  :توصلت الباحثة اىل النتائج اآلتية

ــل االجتامعــي  ــذ يف درجــة التقب ــل التالمي ــث ،قب حي

ــني درجــة، (1.33و)( 0.82) تراوحــت درجــاهتم ب

ــاط دال إح ــل ارتب ــك معام ــل هنال ــني التقب ــائيًا ب ص

العالقة بني  أما االجتامعي والتقدم الدرايس للطالب، 

التقبل وجوانب الشخصية، فقـد أشـارت النتـائج إىل 

وجود عالقة منخفضة بني التقبل االجتامعي وكل مـن 

 (1982)قنديل، مفهوم الذات والقلم والعدوان.

 : مناقشة الدراسات السابقة 

حلياة من خالل تناولت الدراسات موضوع جودة ا

مــؤرشات التعلــيم واملســتوى االقتصــاد  والصــحة 

والسالمة العامة، وهناك دراسات تناولت جودة احلياة 

من خالل )املـؤرشات الذاتيـة( كدراسـة كـاظم عـيل 

نـه يتنـاول إ(، أمـا البحـث احلـايل ف2009والبهاديل )

موضوع جودة احليـاة وفقـًا )للمـؤرشات املوضـوعية 

ف املؤرشات املوضوعية الواقـع والذاتية(، بحيث تص

الفعيل للطلبـة واملرحلـة الدراسـية هلـم يف املجـاالت 

املحددة لنوعية احلياة، بينام تصـف املـؤرشات الذاتيـة 

قدر اإلشباع الذ  حتقم من هذ  املجاالت كام تعكـس 

املؤرشات الذاتية للطلبـة، هـدفت بعـض الدراسـات 

كدراسـة الوقوف عىل جودة احلياة لدى طلبة اجلامعـة 

وبخصــوص الدراســات (، 2009كــاظم والبهــاديل )

 ، فقد تناولـت  دراسـة االنتامء االجتامعيالتي تناولت 

سارنوف وزمباردو عالقة االنـتامء بكـل مـن اخلـوف 

هدفت إىل إجياد العالقـة فقد  دراسة عباس، أما والقلم

بني االلتوام الـديني واالنـتامء االجتامعـي، وااللتـوام 

ية والوقـوف عـىل طبيعـة العالقـة بـني الديني والعدائ

هدفت دراسة التميمي ، واالنتامء االجتامعي والعدائية

زيادة دوافع انتامء ارفـراد عنـد  عنإىل اعطاء ارجوبة 

ــتامء  ــاس االن ــم قي تعرضــهم حلــاالت اخلــوف والقل

 االجتامعي لدى العاملني وعالقته بـبعض املتغـريات ،

دراسـة  هـدفت ،فقـداالجتامعـي  قبولالأما دراسات 

كاريو التعرف عىل طبيعة العالقة بني معـدل درجـات 

الطالب للفصل الدرايس ارول والوقت الذ  يرصفه 

التي هـدفت  عنرب ودراسة يف النشاطات ةري الصفية، 

التقبل االجتامعي من قبل مجاعـة إىل التعرف عىل مدى 

ــران ــيل  ارق ــذات والتحص ــريات ال ــه بمتغ وعالقت

هذا البحث فهو إجياد العالقة بـني أما هدف  ؛الدرايس

جودة احلياة وكل مـن االنـتامء والقبـول االجتامعيـني 
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لدى طلبة اجلامعة، وكذلك التنبـؤ بجـودة احليـاة مـن 

خالل االنتامء والقبول االجتامعي، فضـاًل عـن قيـاس 

مدى قدرة االنتامء االجتامعي والقبول االجتامعي مـع 

ــؤ  ــاة، املتغــريات العامــة للبحــث يف التنب بجــودة احلي

وحتاول الباحثة قياس جودة احلياة واالنـتامء والقبـول 

االجتامعي من خالل اربعاد التـي تتكـون منهـا وفقـًا 

ها ملعطيات التحليل العاميل، وقياس عالقاهتا مع بعضـ

 من جانب آخر. بعضا

 وتراوحت أحجام عينات الدراسات السـابقة بـني

والبهـاديل كام يف دراسة كاظم ،( وحدة 200 - 400)

( يف حني بلغت عينة 1981)عنرب،  (، ودراسة2009)

 ( وحدة.430الدراسة احلالية )

 : منه ية البحث

يعد هذا البحث من البحـوع الوصـفية التحليليـة 

سـتخالص التي تعتمد عىل مجع احلقائم وتفسـريها ال

 :مهـا،سـتعان الباحثـان فيـه بمنهجـني انتائجها، وقد 

ــارن  ــنهج املق ــنهج ،امل ــة املســح وامل الوصــفي )طريق

 اآليت :كجتامعي بالعينة( اال

 :   املنهج املقارن

ستخدم إلجياد الفروق بني متغريات الدراسة،  اوقد 

فضاًل عن مقارنة نتائج البحث بالدراسات والبحـوع 

 السابقة. 

 : املنهج الوصفي

)طريقة املسـح االجتامعـي بالعينـة( وهـي حماولـة 

والبيانات من جمتمـع  منتيمة للحصول عىل املعلومات

وذلك باستخدام املقابلـة  ،البحث والعينة املستمدة منه 

 واملقاييس وفم مراحل علمية هي:

 : جمتمع البحث -أوالً 

يعد طلبة جامعة صالح الدين بكلياهتـا الصـباحية 

جمتمعًا هلذا البحث، وقد قام الباحثان بمراجعـة قسـم 

التســجيل فيهــا هبــدف احلصــول عــىل البيانــات 

ملعلومات اخلاصة هبم وفقًا حلدود أهـداف البحـث وا

ــن  ــات م ــع البيان ــن مج ــد زم ــد امت ــه، وق ومتطلبات

. من ضمنها فرتة 2011/ 1/7ولغاية   1/9/2010

 حتليل البيانات واحلصول عىل النتائج.

 : عينة البحث -ثانياً 

( وحـدة، حـددت 430بلغ حجم عينـة البحـث )

سـانية، وهـذا وفقًا لنامذج من الكليـات العلميـة واإلن

( الـذ  Henryssonالعدد يفي باملعيار الـذ  اقرتحـه )

يؤكد فيه أن العينة لكي تكون اثلة للمجتمع جيـب أن 

(، Henrysson,1971.p132( وحـدة )400تقل عـن ) ال

( أن كرب حجـم العينـة يعـد إطـارًا، Ebelكذلك يرى )

ـــة.  ـــل احـــتامالت ارخطـــاء املعياري مفضـــاًل لتقلي

(Ebel,1972,pp.289-290) 
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 : نوع العينة 

إن نوع العينة يت ثر بطبيعة جمتمع البحث من حيـث 

اانسه أو عدم اانسه، وبام أن وحدات البحث تتوزع 

عىل كليات وأقسام علمية ومراحل دراسية خمتلفة، لذا 

فإنُه ُيعد ةري متجانس يف خصائصه، ولكي متثل العينـة 

جمتمــع البحــث، فإهنــا جيــب أن تتضــمن مجيــع هــذ  

ختيارها عىل نحو  يُعطـي االحتامليـة املستويات، ويتم ا

لكل فرد من أفراد جمتمع البحث بـ ن يكـون ضـمنها، 

إىل أسلوب )العينة العشـوائية  ا جل نيعليه فإن الباحثو

يف اختيــار  ((Stratified random sampling (الطبقيــة

وحدات عينة البحث وفقًا ملتغريات الكليات العلميـة 

علـوم، والوراعـة( والكليـات اإلنسـانية )اهلندسة، وال

)اآلداب، واإلدارة واالقتصــاد، والفنــون اجلميلــة( 

ووفقًا ملتغـري  اجلـنس واملرحلـة الدراسـية )املرحلـة 

( البيانـات 1) م اجلدولضاروىل واملرحلة الرابعة( وي

اخلاصة بعينة البحث، فيام يتعلم بالكليـات واملراحـل 

الحا أن نسب أفراد عينـة الدراسية رفراد العينة، وامل

البحث ختتلف من كلية إىل أخرى تبعًا لعدد الطلبـة يف 

هذ  الكليات، ويبلـغ عـدد أفـراد العينـة يف الكليـات 

ــات 49.5( وبنســبة  )213اإلنســانية ) %(، ويف الكلي

 %(.50.5( وبنسبة )217العلمية )

 

 
 

 ( فيتضـــمن بعـــض املتغـــريات2أمـــا اجلـــدول)

 :صادية( لعينة البحث كاآليت)الديموةرافية واالقت
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 : البحث أدوات –ثالثاً 

تت لف أدوات البحث من املقابلـة ةـري املقننـة مـع 

ثالثة مقاييس تتناول متغريات جـودة احليـاة واالنـتامء 

 ،والقبول االجتامعيني، حيث أعد الباحثـان مقياسـني 

جودة احليـاة واالنـتامء االجتامعـي، أمـا مقيـاس  :مها

عي فقد متت استعارته وتكيفه مـن قبـل القبول االجتام

)الباحثان إلجراءات هذا البحث

). 

 الرشوط السيكوسوسيومرتية للمقايي  الثالثة: 

 : مقياج جودة احلياة •

نسبة الستخراج الصدق الياهر  اعتمد الباحثان 

سـتبقاء الفقـرة، %( من آراء املحكمـني ال80)ارتفاق

                                                           

شحاته   ( ترمجة، حممد Millerمقياس القبول االجتامعي لـ ) 

 ، املكيف من قبل الباحثان.610(، مرص، ص: 1994ربيع )
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احثان بإجراء ستبعدت مخس فقرات، كام قام الباحيث 

سـفر أ الذ  ستخدام التحليل العاميلاالصدق البنائي ب

عن عدم وجود عامل واحد تتشبع عليه مجيع الفقرات 

( 7( عاماًل قلصـت بعـد التـدوير إىل)19حيث ظهر)

بلغ ( و0.91) بلغ بإعادة ارختبارفما الثبات أعوامل، 

ارتساق الداخيل بعد اسـتخدام معامـل الفاكرونبـا  

(0.83.) 

 : مقياج االنتامء االجتامعي •

ــتخراج ــاهر   الس ــبة الصــدق الي ــدت نس اعتم

سـتبقاء الفقـرة، %( من آراء املحكمني ال80) االتفاق

ستبعدت أربع فقرات، كام قام الباحثان بـإجراء احيُث 

التحليل العاميل اسـفر عـن  باستخدامالصدق البنائي 

عدم وجود عامل واحد تتشـبع عليـه مجيـع الفقـرات 

( 5( عـاماًل قلصـت بعـد التـدوير إىل)9هـر)حيث ظ

( 0.88) عوامــل، امــا الثبــات بلــغ بإعــادة ارختبــار

تساق الداخيل بعد استخدام معامل الفاكرونبـا  وباال

(0.89.) 

 : مقياج القبول االجتامعي  •

اعتمــدت نســبة  الســتخراج الصــدق اليــاهر  

%( من آراء املحكمني إلسـتبقاء الفقـرة، 80) ارتفاق

تبعد أية فقـرة مـن املقيـاس، كـام قـام الباحثـان ومل تس

سـتخدام التحليـل العـاميل ابإجراء الصـدق البنـائي ب

اسفر عن وجود عامل واحد تتشبع عليه مجيع فقـرات 

بلغ ( و0.91) لغ بإعادة ارختبارفباملقياس، اما الثبات 

تساق الداخيل بعد اسـتخدام معامـل الفاكرونبـا  اال

(0.62.) 

 

 : ئل اإلحصائيةالوسا -رابعًا 

ــان باا ــتعان الباحث ــةس ــوم  لرزم ــائية للعل اإلحص

(، إلكامل إجراءات البحث، وحتليـل SPSS)االجتامعية

نتائجــه والوقــوف عــىل أهدافــه وفرضــياته، علــاًم أن 

 (.0.05مستوى الداللة  املعتمد الختبار النتائج كان )

 : عرض النتائج ومناقشتها -

بحـث ومناقشـتها سيقوم الباحثان  بتحليل نتائج ال

 عىل وفم ارهداف املحددة مسبقًا كاآليت: 

احلياة واالنتامء والقبول  اهلدف األول: مستويات جودة

 االجتامعي:

تشري النتائج اخلاصة بمقيـاس جـودة احليـاة إىل أن 

أفراد العينة بصفة عامة سجلوا متوسـطًا حسـابيًا عـىل 

ر  ( درجة، وبانحراف معيا206.46هذا املقياس قدر  )

( درجة، اا 174(، وبوسط فريض قدر  )22.311قدر  )

يبني أن أفراد العينة يتمتعون بدرجات عالية من جودة 

(، أمـا 0.001احلياة مقارنة بالوسط الفـريض وبداللـة )

فتشـري إىل  ،النتائج اخلاصة بمقياس االنتامء االجتامعي
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(، 15.348أن أفراد العينـة وبـانحراف معيـار  قـدر  )

درجـة، اـا يبـني أن أفـراد  (96) قـدر يض وبوسط فر

بدرجات عالية من االنتامء االجتامعـي  العينة يتمتعون

مقارنة بصفة عامة سجلوا متوسطًا حسـابيًا عـىل هـذا 

ــدر   ــاس ق ــة،129.42) املقي ــة  ( درج ــط مقارن بالوس

ــة ــائج اخلاصــة  (،0.001) الفــريض وبدالل وتشــري النت

اد العينـة عمومـًا إىل أن أفر االجتامعيبمقياس القبول 

( 39.76سجلوا متوسطًا حسابيًا عىل هذا املقياس قدر  )

(، وبوسـط فـريض 5.301نحراف معيار  )ادرجة، وب

( درجة، اـا يبـني أن أفـراد العينـة يتمتعـون 30قدر  )

بدرجات عالية من القبول االجتامعي مقارنة بالوسـط 

 (.3( كام يتضح من اجلدول)0.001الفريض وبداللة )

 

 

 
 

( هبدف الت كـد t-test) وقد استخدم االختبار التائي

من الداللـة اإلحصـائية لألوسـاط احلسـابية اخلاصـة 

)باملقاييس الثالثـة وبداللـة أوسـاطها الفرضـية 

كـام ، (

 (.4يتضح من اجلدول)

 

                                                           

 الوسط الفريض = حاصل رضب متوسط  أوزان البدائل  - 

 بعدد فقرات املقياس.

( لنتــائج االختبــار 5وأظهــرت بيانــات اجلــدول )

إىل التائي أن القيم التائية للمقـاييس الثالثـة ارتفعـت 

(، 0.001مستوى الداللة اإلحصائية عنـد مسـتوى )

وتعني هذ  الداللة أن الطلبة يف جامعة صـالح الـدين 

يتمتعون بجـودة احليـاة يف املجـاالت التـي تتضـمنها 

املقاييس، اما أبعـاد جـودة احليـاة لـدى طلبـة جامعـة 

 فقد كانت كاآليت:، صالح الدين
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) الجتامعي كاآليت:يف حني كانت عوامل االنتامء ا

) 
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اهلدف الثاين: داللة الففرو  ل جفودة احليفاة واالنفتامء 

والقبول  االجتامعيني لدى أةراد عينة البحث وبحسب 

 متغريات البحث.                   

مل لصل الباحثان عـىل أيـة فـروق وفقـًا ملتغـريات 

اجلــنس والتخصــص والســكن، حيــث كانــت نتــائج 

 ختبـارالـة، يف حـني دلـت نتـائج ( ةري داtختبارات )ا

حتليل التباين ارحاد  وجود الفرق يف مستوى املعيشة 

ضمن متغري جودة احلياة لصالح ذو  املستوى املعييش 

ختبـارات ملتغـري االنـتامء العايل، فـيام بينـت نتـائج اال

االجتامعي وجود الفرق لذو  مصادر الدخل العـايل، 

 صائيًا.ما بقية املغريات فلم تكن دالة إحأ

 اهلدف الثالث: طبيعة العالقة بني متغريات البحث:

لتحقيــم هــذا اهلــدف جلــ  الباحثــان إىل اســتخدام 

ـــون ـــاط بريس ـــل ارتب  Pearson Correlationمعام

Coefficient مصفوفة عالقـات االرتبـاط بـني   ، إلجياد

)جــودة احليــاة واالنــتامء والقبــول  متغــريات البحــث

( من 7ا يوضحه اجلدول )االجتامعيني(، فتوصال إىل م

 العالقات الثنائية بني متغريات البحث.

حيث إن قيمة االرتباط بني جودة احلياة واالنتامء 

                                                                                        

يذكر الباحثان متغري القبول ارجتامعي يف هذا املجال رهنام مل   

وقفا عىل نتيجة مفادها )إمكانية النير إىل مقياس القبول 

 االجتامعي بفقراته العرش عىل أنه مقياس ذو بعد واحد(

، وإن قيمة اررتباط بني 0.588)) االجتامعي بلغت

، يف 0.320)) جودة احلياة والقبول االجتامعي بلغت

االجتامعي  حني بلغت قيمة االرتباط بني االنتامء

، 0.001)وبمستوى داللة ) (0.469) جتامعياال والقبول

)طردية( وتشري إىل  إْذ إن هذ  العالقات الثنائية إجيابية

أنه كلام ازداد مستوى متغري يف العالقة ازداد مستوى 

بيد أن العالقات الثنائية بني متغريين ، املتغري اآلخر

يمكن أن تفرس بنائيًا أيضًا اعتامدًا عىل العوامل التي 

ن إها كل متغري من متغريات البحث، حيث تشبع علي

حصيلة العالقات التي تنجم عن عواملهام من ش هنا 

متكني الباحث من الوقوف عىل تفسري بنائي منطقي 

لطبيعة العالقات بني املتغريين، لذا جل ت الباحثة إىل 

( وعوامل 8حتديد عوامل جودة احلياة وعددها )

بول االجتامعي ( والق5االنتامء االجتامعي وعددها )

الذ  يشكل مقياسًا ذا ُبعد  واحد اعتامدًا عىل نتيجة 

الصدق البنائي له، هبدف إجياد طبيعة العالقات البنائية 

بني عوامل هذ  املتغريات فكانت النتيجة كام يتضح 

 (.8من مصفوفة معامل االرتباطات يف اجلدول )
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االنتامء التنبؤ ب ودة احلياة من خالل  اهلدف الرابع:

 : والقبول االجتامعيني

 Multipleيقدم حتليل االنحدار املتعدد )

Regression واحدًا من أفضل إمكانيات التنبؤ بمتغري )

معني عىل وفم متغريات أخرى بشكل منفرد أو جمتمع 

حينام يعتمد الباحث املنهج االرتباطي، بمعنى أن ،

 الناحية سببيًا من التنبؤ يتخذ مسارًا ارتباطيًا وليس

عليه و(، 331ص: ،2010)نيمي، اإلحصائية

يفرتض الباحثان أن االنتامء االجتامعي مع القبول 

االجتامعي يمكنهام التنبؤ بجودة احلياة لدى أفراد عينة 

البحث من طلبة جامعة صالح الدين، أ  يمكننا أن 

نفرتض أن االنتامء والقبول االجتامعيني مها متغريان 

وأن جودة احلياة هو املتغري التابع ( y1+ y2مستقالن )

(X) ( وهبذا يمكن أن ُيصا   نموذجًاModel :كاآليت )

(X = y1 +y2) 

 قيم معامالت إىل (9اجلدول )وتشري بيانات 

 االنحدار املعيارية للنموذج.
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حيث يتضـح أن االنـتامء االجتامعـي يتنبـ  بجـودة 

ل ، يف حــني كــان إســهام القبــو(%56احليــاة بنســبة )

%(، واملتغريان معًا 5االجتامعي يف التنبؤ بجودة احلياة )

%(، وهـذا يعنـي أن 61يتنبئان بجودة احليـاة بنسـبة  )

 هناك متغريات أخرى طليقة تـؤثر يف جـودة احليـاة ال

رن ذلك يقـع خـارج ؛يمكن للباحثيني معرفة ت ثريها 

، وتبني اجلوهر  هبذا الصدد عىل أنـه إىل امحدود بحثه

ود املتغريات التي تشكل مـدخالت جلـودة جانب وج

احلياة، فإنه يمكن القول إن جودة حياة ارفراد خيتلـف 

من جمتمع آلخـر اسـتنادًا إىل بعـدين أساسـني، ارول 

ــب ، ــي وترتي ــام االجتامع ــدولوجيا الني ــل يف أي يتمث

يتعلــم بحجــم املــوارد املتاحــة يف  ،أولوياتــه، والثــاين

ن خالل جودة احلياة املجتمع، التي يمكن أن تنساب م

 لكي تشبع احلاجـات ارساسـية لألفـراد يف أطارهـا.

 ( 129، ص: 2009)اجلوهر ،

 

 

اهلدف اخلام : قيفاج مفدى قفدرة االنفتامء والقبفول 

االجتامعيففني مففع املتغففريات العامففة للبحففث ل التنبففؤ 

 ب ودة احلياة.

مديات قدرة االنتامء االجتامعي إىل  هبدف التعرف 

تامعي فضاًل عن املتغريات العامة للبحث والقبول االج

كاجلنس والفرع العلمي واملرحلة الدراسـية ومسـتوى 

املعيشة ومصـدر الـدخل وحمـل اإلقامـة، عـىل التنبـؤ 

(Prediction ) بجودة احلياة لدى أفراد عينـة البحـث يف

جامعة صـالح الـدين، جلـ  الباحثـان إىل حتليـل قـيم 

دى عالقة كل متغري معامالت االنحدار اجلوئية لبيان م

من املتغريات بجودة احلياة لدى أفراد عينة البحـث يف 

معامـل االرتبـاط املعـدل  كـام أنجامعة صالح الدين 

القادر عـىل تفسـري التبـاين يف املتغـري التـابع قـد بلـغ 

 .(10، كام يتضح من اجلدول )(0.665)
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)(11ويوضح اجلدول )

تبار حتليل التباين قيمة أخ (

نحــدار اجلوئــي جلميــع املتغــريات لداللــة معامــل اال

املستقلة يف عالقتها باملتغري التابع، حيث توضح بيانات 

اجلدول أن قيمة التباين بني املتغـريات املسـتقلة مجيعـًا 

( وهي 41.703)جودة احلياة( بلغت ) واملتغري املعتمد

 دالة أحصائيًا.

ــات اجلــدول ( قــيم معــامالت 12) وتوضــح بيان

نحدار اجلوئية جلميع املتغريات املستقلة مـع املتغـري اال

  املعتمد )جودة احلياة(.

وتفيد هذ  النتائج أن املتغريات املستقلة )جمتمعـة( 

قادرة عىل التنبؤ بجودة احلياة لدى أفراد عينـة البحـث 

من طلبة جامعة صالح الدين، وأن متغـريات االنـتامء 

ــة الدراســية ومســتوى االجتامعــي واجلــنس  واملرحل

املعيشة )منفردة( أسهمت بشكل دال يف التنبؤ بجـودة 

احليــاة، حيــث بلــغ إســهام االنــتامء االجتامعــي نســبة 

%(، حيث تبني أن اإلنـاع مـن 10، واجلنس )(51%)

الطلبة أكثر إدراكًا من الـذكور جلـودة حيـاهتم، وفـيام 

%( 8خيص املرحلة الدراسـية، فقـد أسـهمت بنسـبة )

ن طلبــة املرحلــة الرابعــة كــانوا أكثــر إدراكــًا إيــث ح

ملؤرشات جودة حياهتم من طلبـة املرحلـة اروىل مـن 

                                                           

( 421و   (8القيمة الفائية اجلدولية بني درجتي احلرية - 

 1.94)=  0.05ومستوى داللة )

عينة البحث، وبلـغ مسـامهة مسـتوى املعيشـة بنسـبة 

%( يف التنبؤ بجودة حياة الطلبـة مـن أفـراد عينـة 30)

ن الطلبــة الــذين كانــت مســتوياهتم إالبحــث، حيــث 

طة هم أكثـر إدراكـًا املعاشية جيدة جدًا وجيدة ومتوس

جلوانب جـودة حيـاهتم مـن اآلخـرين الـذين كانـت 

مستوياهتم املعيشية ضعيفة وضعيفة جدًا من أفراد عينة 

البحث، وهذ  النتائج ال تتعـارض مـع نتـائج اهلـدف 

ن مستويات جـودة احليـاة أارول من البحث احلايل يف 

ــة  ــني هــي عالي ــتامء والقبــول االجتامعي ــة  واالن بدالل

سطات الفرضـية، إْذ تتسـاوى بصـورة عامـة مـع املتو

 التوجهات النيرية وامليدانية يف هذا املضامر.
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 : التوصيات

لمحافية عـىل مسـتويات ول نتائج البحث،  ل اوفق

عالية من جودة احلياة لطلبة اجلامعة، يـو  الباحثـان 

أصحاب الشـ ن واملؤسسـات ذات العالقـة يف إقلـيم 

  ي يت:ُكردستان العراق بام

توصيات ملتخذ  القرار يف وزارة التعليم العـايل  (أ

 ث العلمي واجلامعات التابعة هلا:والبح

نشـاء املـدن إهتامم ببيئة اجلامعة والترسـيع باال -1

هبـدف هتيئـة بيئـة علميـة وعمليـة  ،اجلامعية اخلاصـة 

 مناسبة للطلبة.

إنشاء مركو طبي جامعي متكامل وجماين لعالج  -2

بغيـة املحافيـة ،تقديم اخلدمات الالزمة هلـم الطلبة و

عىل صحتهم اجلسمية والنفسـية واالجتامعيـة إْذ يعـد 

 ذلك أحد مقومات جودة احلياة.

ــة أو  -3 ــايض املدعوم ــل الري ــو الت هي ــتح مراك ف

 املجانية من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
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تضم املسابح وساحات ألعاب رياضية خمتلفة تقـدم  و

دماهتا للطلبة لقضاء أوقـات فـراةهم حتـت إرشاف خ

املتخصصني يف هـذ  املجـاالت هبـدف رفـع قـدرهتم 

 الصحية والنفسية واالجتامعية.

وصيات ملتخـذ  القـرار يف جملـس الـوزراء ت (ب

 العراق. /قليم ُكردستانإل

القيـام بمســوحات دوريــة شـاملة عــىل ةــرار  -1

رضوريـة متـد املسوحات الدولية لتوفري قاعدة بيانات 

مؤسسات الدولة باملعلومات احلقيقية لتعتمد عليها يف 

ــتقبلية بصــورة  رســم اخلطــط واالســرتاتيجيات املس

 صحيحة.

عقد ندوات علميـة خاصـة للتعريـف بجـودة  -2

احلياة ومؤرشاهتا هبدف توعية أفـراد املجتمـع بكيفيـة 

إدارة جمــاالت حيــاهتم وســبل االســتفادة منهــا ومــن 

ىل أن تدار هـذ  النـدوات مـن قبـل أوقات فراةهم، ع

املختصني ضمن جماالت علم االجتامع وعلـم الـنفس 

 وطب املجتمع والرتبية الرياضية.
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