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 حسين نوعية الحياة  لتف اعلية برنامج معرفي سلوكي بيئي  
 لدى عينة من فقراء الريف والحضر

 
 (2) مصطفى إبراهيم عوض - (2) أحمد مصطفى العتيق -(1) أسامه عبد هللا السعيد

طالب دراسات عليا بقسم العلوم اإلنسانية، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين  (1
 اإلنسانية، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس( قسم العلوم 2شمس 

 

 المستخلص
ر قياس فاعلية برنامج معرفي سلوكي بيئي في تعديل األفكا هدفت الدراسة الحالية إلى

دف تي تهالمشوهة الخاصة بثقافة الفقر والتدريب على أنماط التفكير العقالني وأنماط السلوك ال
عينة من فقراء الريف والحضر. كما حاولت الدراسة الربط بين لتحسين نوعية الحياة لدى 

ة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وكل من التشوهات المعرفية وجودة الحياة. تكونت العين
( شخصًا، إحداهما 15( شخصًا مقسمين لمجموعتين متساويتين كل مجموعة )30من )

عليها واألخرى مجموعة ضابطة،  مجموعة تجريبية تم تطبيق برنامج معرفي سلوكي بيئي
واستخدم الباحثون المنهج التجريبي، وتم تحليل البيانات التي تم جمعها على البرنامج 

للتأكد من صدق وثبات األدوات، باالعتماد على األدوات المستخدمة في  SPSSاإلحصائي 
رى الخمسة الكب الدراسة "مقياس نوعية الحياة، ومقياس التشوهات المعرفية، ومقياس العوامل

 للشخصية"، وتوصلت الدراسة إلي: 
توجد فروق دالة إحصائيًا في التشوهات المعرفية وجودة الحياة لدى عينة الدراسة 
 التجريبية من فقراء الريف والحضر عند استجابتهم لبرنامج معرفي سلوكي بيئي في األداء

 القبلي والتتبعي والبعدي.
 ئيًا بين كل من التشوهات المعرفية ونوعية الحياة،توجد عالقة ارتباطية دالة إحصا

 والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة الدراسة.
لدى  سهم العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالتشوهات المعرفية وجودة الحياةت

 عينة الدراسة التجريبية من فقراء الريف والحضر.
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هة لبرامج التوعوية للفقراء لتعديل األفكار المشو وقد أوصي الباحثون بضرورة إعداد ا
ي ة التوالتدريب على أنماط السلوك المقبولة لتنمية قدراتهم على التعامل مع البرامج التنموي
ن روج ميستفيدون منها لتحقيق أعلى قدر من االستفادة من هذه البرامج وتنمية قدراتهم على الخ

 الحكومية واألهلية التي تعمل على مكافحة الفقر دائرة الفقر، ضرورة استعانة المؤسسات
ي فساعد يباألخصائيين النفسيين واالجتماعيين لتنفيذ برامجهم بشكل أكثر وعيًا وشمواًل مما قد 

 تحسين فاعلية نتائج البرامج التنموية.
كبرى العوامل الخمسة ال –التشوهات المعرفية  –نوعية )جودة( الحياة  الكلمات المفتاحية:

 البرنامج المعرفي السلوكي البيئي. –لشخصية ل
 

 مقدمة الد راسة
يعد مفهوم جودة الحياة مفهومًا نسبيًا متعدد األبعاد يختلف من شخص آلخر وفق 

م يرة تتحكمل كثالمعايير التي يعتمدها األفراد لتقويم الحياة ومطالبها، والتي غالبًا ما تتأثر بعوا
دارة م، وإلقدرة على التفكير واتخاذ القرار، والقدرة على التحكفي تحديد مقومات جودة الحياة كا

الظروف المحيطة، والصحة الجسمية والنفسية والظروف االقتصادية، والمعتقدات الدينية، 
م عادتهسوالقيم الثقافية والحضارية، التي يحدد من خاللها األفراد األشياء المهمة التي تحقق 

 في الحياة.
ل مفهوم جودة الحياة، وتعددت المؤشرات التي أشار إليها الباحثون اختلف الباحثون حو 

عن جودة الحياة، وعادة ما يتم تعريف جودة الحياة في ضوء بعدين أساسيين لكل منهما 
مؤشرات معينة، وهما البعد الموضوعي، والبعد الذاتي، إال أن غالبية الباحثين ركزوا على 

جودة الحياة ويتضمن البعد الموضوعي لجودة الحياة المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي ل
مجموعة من المؤشرات القابلة للمالحظة والقياس المباشر مثل أوضاع العمل األكاديمية، 
ومستوى الدخل والمكانة االجتماعية، واالقتصاد، وحجم المساندة المتاح من شبكة العالقات 
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وث أن التركيز على المؤشرات الموضوعية االجتماعية، والتعليم، ومع ذلك أظهرت نتائج البح
 .لجودة الحياة ال يسهم إال في جزء صغير من التباين الكلي لجودة الحياة

( أن المشتغلين بالبحث في العلوم اإلنسانية 22: 1999ويرى العارف باهلل الغندور )
للرصد يركزون على حقيقة مؤداها أن المؤشرات الموضوعية بكل مظاهرها المادية القابلة 

والقياس لم تعد كافية للتعبير عن نوعية الحياة بمعناها الدقيق، فالبحوث التي تركز على 
الجوانب الموضوعية ال تقدم إال القليل جدا فيما يتعلق بجودة أو نوعية الحياة المدركة بالنسبة 

دات هي للفرد. ومن هذا المنطلق التفسيري لجودة الحياة بدأ البحث في الجانب اآلخر عن محد
أقرب للمحددات الذاتية من المؤشرات الموضوعية المتعارف عليها حيث بدأ البحث عن نوعية 

 الحياة المدركة، كما يدركها الفرد نفسه.
 يعد الفقر عاماًل مهمًا في انخفاض مستوى جودة الحياة ببعديها الذاتي والموضوعي،

 ادية.ت األساسية المادية أو غير المحيث يوجد اتفاق بوجود ارتباط بين الفقر وإشباع الحاجا
لى وللحرمان المادي انعكاسات تتمثل بأوجه أخرى للفقر كعدم الشعور باألمان ضعف القدرة ع

اتخاذ القرارات وممارسة حرية االختيار ومواجهة الصدمات الخارجية والداخلية. 
(wikipedia.org) 

أبعادًا نفسية واجتماعية. كما أن والفقر وإن كان في ظاهرة مشكلة اقتصادية إال أن له 
عالجه يتطرق إلى أبعاد الدين والقيم، واألخالق، والتربية، والتعليم. لذا يمكن أن نسهم في حل 
مشكلة الفقر من خالل فهم نفسية الفقير ومعرفة خصائصه االجتماعية أو ما يطلق عليه ثقافة 

أجيال  الثقافة جزء منها متوارث منالفقر. وألن هناك اتفاقًا بين علماء االجتماع على أن 
سابقة ويحتاج تعديلها وتغييرها إلى فترات طويلة فإنه يمكن التوجه إلى أحد األساليب العالجية 
الحديثة في علم النفس وهو العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على مبدأين أساسيين هما هنا 
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ديل األفكار المشوهة والتدريب على واآلن، ويعتمد في تطبيقه على برامج قصيرة المدى لتع
 أنماط السلوك المقبولة.

وتحديد  ن علم النفس له السبق في فهم( أ29-28: 1999)ويرى العارف باهلل الغندور 
ك إلدراعبارة عن ا المتغيرات المؤثرة في جودة حياة اإلنسان، وقد يرجع ذلك لكون جودة الحيـاة

مل حياته كالدخل والع لفرد للمؤشرات الموضوعية فيالذاتي لنوعية الحياة؛ حتى أن تقييم ا
ذه جود هإلدراك الفرد لجودة الحياة في و  اً مباشـر  اً والتعليم، يمثل في إحدى مستوياته انعكاس

أهمية كل متغير من هذه  ىعلى مد المتغيرات على هذا المستوى والذي يتوقف بدرجة ما
وفي ظل ظروف معينة، ويظهر ذلك  ددوذلك في وقت مح د،المتغيرات بالنسبة لهذا الفر 

 عليه، والذي يؤثر بدوره في تعامالت هذا بوضوح في مستوى السعادة أو الشقاء الذي يكون 
حل  في نطاق تفاعالته بما في ذلك أسلوبه في اإلنسان مع كافة المتغيرات األخرى التي تدخل

 .المشكالت ومواجهة المواقف الضاغطة
اإليجابي يهتم  علـى أن علـم الـنفس(Seligman, 2002: 11) سيلجمان يؤكد كما 

ولذلك يركز على  بالحياة الهادفة ذات المعنى، وبكيفية بناء حياة ذات طبيعة إيجابية للفرد،
جودة الحياة والرضا  الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه بعض المتغيرات اإليجابية من قبيـل

تفعيل نقاط القوة لدى الفرد  كون لها دور مهم فيعنها، وغيرها من المتغيرات التي يمكن أن ي
وعلى المستوى الفردي يتعلق علم  بدال من االقتصار على دراسة العوامل السلبية لدى الفـرد،

للفرد كالسعادة وفهم المشاعر اإليجابية،  النفس اإليجابي بدراسة وتحليل السمات اإليجابيـة
 .وتحسين جودة الحياة

ومن ثم رفع مستوى  ية دوًار هامًا في تحقيق الرضا عن الحياةكما تلعب سمات الشخص
جودة الحياة مما يؤدى إلى رفع القدرة على التعامل مع التشوهات المعرفية والقدرة على إعادة 

الشخصية  عٍال بالرضا عن الحياة، بعكس ، فللشخصية االنبساطية إحساسالبناء المعرفي
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 ,Melendez, Tomas) تدني بالرضا عن الحياةاإلحساس المالعصابية التي تميل إلى 
Oliver, & Navarro, 2008 لذا كان للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية أهمية خاصة في .)

 التنبؤ بالتشوهات المعرفية وجودة الحياة.
عل وقد كان للعالج المعرفي السلوكي نجاح بارز في مجال إعادة البناء المعرفي مما يج

كير التف رؤية الواضحة والواعية لحياته مما يساهم في رفع مستوى قدرته علىالفرد قادرًا على ال
 السليم وتحسين جودة حياته بشكل منطقي وفعال. 

 

 مشكلة الدراسة
 فيدور الجمعيات األهلية  بعنوانبعمل رسالة ماجستير  (2017أسامه عبد هللا )قام 

ن مت األهلية تقوم بمكافحة الفقر وقد انتهى من خالل بحثه إلى أن الجمعيا ،مكافحة الفقر
 نموي التتقوم بمكافحة الفقر من خالل العمل  التيالغالب. والجمعيات  في الرعائيخالل العمل 

ثقافة  جة منال تستطيع أداء هذا الدور بفاعلية نظرًا لسيطرة القيم واألخالقيات والسلوكيات النات
حوي ي معرفيوتحويل حالة الفقر إلى نموذج  الفقر والتي تمثل آلية من آليات التكيف مع الفقر

تحايل القائمة على الطمع وال المؤقتةأفكارًا مشوهة توجه سلوك كثير من الفقراء نحو الحلول 
 ون معواالستغالل وانتقاص الذات وانعدام الطموح وسيطرة األفكار الكارثية، فالفقراء يتعامل

 لتزامبسلوكيات سلبية مثل التحايل وعدم اال البرامج التنموية التي تسعى لعالج مشكلة الفقر
ه وهو ما تؤكد بالسداد نتيجة لألفكار المشوهة التي تسيطر على عقولهم نتيجة ثقافة الفقر

( بعنوان التكيف 2010)حورية مصطفى أحمد مصطفى دراسات أخرى سابقة مثل دراسة 
تدعى ج المشكلة الثقافية يسالثقافي للفقر في المناطق العشوائية بالخرطوم. وقد رأى أن عال
 بحث الماجستير. فيانتباهه، ولذلك رأى أن يقوم بهذا البحث لعله يتمم عمله الذي بدأه 
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يرًا وحيث إن علماء االجتماع يرون أن تعديل الثقافة يحتاج إلى وقت طويل ألن جزءًا كب
وهو أسلوب كي لذا رأى الباحثون استخدام العالج المعرفي السلو ، منها متوارث عبر أجيال

، حيث نوعية الحياةمن أجل تحسين عالج نفسي في عالج مشكلة اجتماعية وهي ثقافة الفقر 
ر يهتم العالج المعرفي السلوكي بمبدأين أساسيين هما هنا واآلن ويركز على تعديل األفكا

 المشوهة وتعديل أنماط السلوك.
 لذا تتلخص إشكالية الدراسة الحالية في:

 تتحدد المشوهة لدى عينة من فقراء الريف والحضر باعتبارها سببًا رئيسياً تعديل األفكار 
على أساسها نوعية حياتهم من خالل عدم قدرتهم على تكوين صورة واضحة لحياتهم في 

: 2006)أميمة مصطفى: حيث ترى  الحاضر ومن ثم عدم القدرة على التخطيط لمستقبلهم
 قدرة ظومة من األفكار الخاطئة التي تؤثر سلبًا على"عبارة عن منالتشوهات المعرفية  ( أن29

الفرد في التحكم وخصائص شخصيته على مواجهة ضغوط الحياة والتكيف النفسي 
رفي مج معواالجتماعي مع البيئة المحيطة.". وهذا ما دعا الباحث للقيام بهذا البحث لتقديم برنا

ؤدي يمما يمكن أن اط السلوك المقبولة والتدريب على أنملتعديل األفكار المشوهة بيئي سلوكي 
 .ى عينة من الفقراءإلي تحسين نوعية الحياة لد

 
 تساؤالت الدراسة

 ما العالقة بين األفكار المشوهة ونوعية الحياة؟ (1
 ما العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألفكار المشوهة؟ (2
 ة الحياة؟ما العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ونوعي (3
ما مدى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في تعديل األفكار المشوهة وتحسين نوعية  (4

 الحياة لدى عينة من فقراء الريف والحضر؟
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 أهمية الدراسة
د الفر  ترجع أهمية الدراسة إلى ارتباطها بخطورة التشوهات المعرفية التي تؤثر سلبًا على

قسم على دور المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفقر وتنوعلى المجتمع والبيئة المحيطة به و 
 أهمية الدراسة الحالية إلى:
 أواًل: األهمية النظرية:

 توجيه األنظار إلى العالقة بين األفكار المشوهة وبين نوعية الحياة.  (1
هذه توجيه االهتمام بأهمية التدخل والبرامج العالجية في تعديل األفكار المشوهة لما ل (2

 تحسين السلوكيات المؤدية لتحسين نوعية الحياة. و من أهمية في  األفكار
ى تناول الدراسة ظاهرة على درجة كبيرة من األهمية لما تحتوي عليه من آثار سلبية عل (3

 . الفقراء من ناحية، وعلى أداء المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفقر من ناحية أخرى 
 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

جيه ستفادة من نتائج وتوصيات هذه الدراسة في تقديم المقترحات الالزمة لتو قد يمكن اال (1
ي المؤسسات الحكومية واألهلية التي تعمل على مكافحة الفقر لوضع الخطط والبرامج الت
ح تساعد على تعديل األفكار ومن ثم تعديل السلوكيات لدى الفقراء، مما يساعد على نجا

 الفقر في المجتمع. البرامج التنموية وتقليل حدة
ة ستعانتوجيه نتائج الدراسة للمؤسسات الحكومية واألهلية التي تعمل على مكافحة الفقر لال (2

عد د يساقباألخصائيين النفسيين واالجتماعيين لتنفيذ برامجهم بشكل أكثر وعيًا وشمواًل مما 
 في تحسين نتائج البرامج التنموية بشكل أكثر فاعلية.

لهم التعرف على أفكارهم وتعديلها لكي تصبح لديهم القدرات التي تؤه مساعدة الفقراء في (3
 لحل مشكالتهم بشكل مالئم.
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 أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئيسي هو قياس فاعلية برنامج معرفي سلوكي 

 النيلعقبيئي في تعديل األفكار المشوهة الخاصة بثقافة الفقر والتدريب على أنماط التفكير ا
وأنماط السلوك المقبولة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لدى عينة من فقراء الريف 

 والحضر.
 

 فروض الدراسة
توجد فروق دالة إحصائيًا لدى عينة من فقراء الريف والحضر في التشوهات المعرفية  (1

 .والتتبعيونوعية الحياة عند استجابتهم لبرنامج معرفي سلوكي بيئي في األداء القبلي 
توجد فروق دالة إحصائيًا لدى عينة من فقراء الريف والحضر في التشوهات المعرفية  (2

 .ونوعية الحياة عند استجابتهم لبرنامج معرفي سلوكي بيئي في األداء القبلي والبعدي
توجد فروق دالة إحصائيًا لدى عينة من فقراء الريف والحضر في التشوهات المعرفية  (3

 ند استجابتهم لبرنامج معرفي سلوكي بيئي في األداء القبلي التتبعيونوعية الحياة ع
 والبعدي

ات ال توجد فروق دالة إحصائيًا لدى العينة الضابطة من فقراء الريف والحضر في التشوه (4
داء المعرفية ونوعية الحياة نتيجة عدم تعرضهم للبرنامج المعرفي السلوكي البيئي في األ

 القبلي والبعدي.
وق دالة إحصائيًا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لدى عينة من توجد فر  (5

فقراء الريف والحضر في التشوهات المعرفية ونوعية الحياة عند استجابة المجموعة 
 التجريبية لبرنامج معرفي سلوكي بيئي في األداء البعدي.
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مسة الخ والعوامل ودة الحياة،وج توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التشوهات المعرفية (6
 الكبرى للشخصية لدى عينة الدراسة التجريبية من فقراء الريف والحضر.

دى لفي التنبؤ بالتشوهات المعرفية وجودة الحياة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية سهم ت (7
 عينة الدراسة التجريبية من فقراء الريف والحضر.

 

 مف اهيم الدراسة
 :(Effectiveness)تعريف الفاعلية 

تعرف الفاعلية بأنها "مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها 
 (94: 2006متغيرًا مستقاًل في أحد المتغيرات التابعة. )سالم ومصطفى،

عديل تويقصد بها إجرائيًا: مقدار التحسن الذي يحدثه البرنامج العالجي المعرفي السلوكي في 
 حسين نوعية الحياة لدي عينه الدراسة.ثقافة الفقر وت

 مفهوم البرنامج:
ويعرف البرنامج أيضًا على أنه مجموعة خطوات منظمة، قائمة على أسس علمية تهدف 
لتقديم خدمات مساعدة للفرد أو الجماعات لفهم مشاكلهم، والتوصل إلى حلول بشأنها لتنمية 

مجاالت حياتهم، ويتم في صورة جلسات قدراتهم ومهاراتهم، لتحقيق النمو السوي في مختلف 
: 2013منظمة في إطار عالقة متبادلة متفاهمة بين المرشد والمسترشد. )حمدي عبد العظيم ،

 ( 48ص 
ويعرف الباحث البرنامج إجرائيًا بأنه خطة منظمة ومحددة بوقت قد تم إعدادها قبل 

عديل إعادة البناء المعرفي وتتنفيذها ويتضمن مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي تسهم في 
ها لالسلوك لمجموعة من فقراء الريف والحضر ويتم تطبيقها أثناء جلسات البرنامج وكل جلسة 

 أهدافها وأساليبها وفنياتها المستخدمة.
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 مفهوم البرنامج المعرفي:
األسلوب العالجي الذي سيتم تطبيقه بهدف تنمية مهارات  يعرف البرنامج المعرفي على أنه:

التفكير العقالني لدى عينة من فقراء الريف والحضر، وفق األساليب المعرفية السلوكية التالية: 
التحصين ضد التوتر واالضطرابات  –إعادة البناء المعرفي  –الضبط الذاتي  –التعلم الذاتي 

 (2007المختلفة. )حازم محمد صالح: 
ط من ي تخطالطرق واالستراتيجيات الت بأنه ويعرف برنامج العالج المعرفي السلوكي إجرائيًا:

ر قبل الدراسة وتتضمن مهارات وأنشطة وفنيات العالج المعرفي السلوكي لتعديل ثقافة الفق
 وتحسين نوعية الحياة لدي عينة الدراسة.

يعرف بأنه التدخل العالجي من خالل بعض الفنيات  تعريف العالج المعرفي السلوكي:
ضطراب الوظيفي وذلك يأتي من خالل تغيير التقييمات الفردية المعرفية المنتقاة لخفض اال

  (Brewin, C: 1996: 76-88)ونماذج التفكير. 
ويهدف العالج المعرفي السلوكي إلى تغيير طريقة التفكير الالتكيفية من أجل تحسين 

 (Jonathan, A, Michelle, A & Yvonne, B.: 2014, 1-11) النفسية.الصحة 
 فية:التشوهات المعر 
منظومة من األفكار  بأنها (Aron Beck, et al: 1979:3بيك وآخرون )يعرفها 

 الخاطئة والتي تظهر أثناء الضغط النفسي.
(: بأنها "طرق غير عقالنية وغير منطقية 485: 1993كما يعرفها )فرانك برونو: 

األفعال التي للتفكير وهي في الغالب لها دور في كل من االستجابات االنفعالية المعاكسة و 
 تؤدي إلى هزيمة الذات."
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( أن مصطلح التشوهات Morris & Petrie: 1997: 293ويذكر موريس وبتري )
المعرفية تم اقتباسه من النموذج المعرفي لالكتئاب لبيك، وهو يشير إلى أخطاء التفسيرات غير 

 المنطقية للمواقف.
ها ث هو "الدرجة التي تحصل عليأما التعريف اإلجرائي للتشوهات المعرفية في هذا البح

 .عينة الدراسة من فقراء الريف والحضر على مقياس التشوهات المعرفية المعد لهذا الغرض"
  :(Quality of life) نوعية الحياة )جودة الحياة(

تعريفًا لمفهوم  World Health Organization (WHO: 1997, 1)وضعت منظمه 
راد لمكانتهم في الحياة ضمن السياق الثقافي واألنظمة القيمية إدراك األفجودة الحياة على أنه: 

ومخاوفهم. وهذا مفهوم  ،ومعاييرهم ،وتوقعاتهم ،التي يعيشون فيها، وفيما يتعلق بأهدافهم
تصنيفي واسع متأثر بالصحة الجسدية، الحالة النفسية، مستوى االستقالل، العالقات 

 م بالمالمح البارزة لبيئتهم.االجتماعية، المعتقدات الشخصية، وعالقته
الحياة بالمعنى  أن جودة (Gilman, et al, 2004: 144) ويرى كل من جيلمان وآخرين

التركيز على المكونات  لميكانيزمات داخلية، وبالتالي يتعين على الباحثين الكلي تنظم وفقاً 
بصفة عامة، وتصورات  الحياة بما يتضمن التقدير الذاتي عن االتجاه نحوالحياة الذاتية لجودة 

 .طموحاته ومستواها وإدراك الفرد لعالم الخبرة الذي يتعامل فيه، ونوعية
ينة أما التعريف اإلجرائي لنوعية الحياة في هذا البحث هو "الدرجة التي تحصل عليها ع

 الدراسة من فقراء الريف والحضر على مقياس نوعية الحياة المعد لهذا الغرض".
 لكبرى للشخصية:العوامل الخمسة ا

يعد نموذج العوامل الخمسة األكثر مالئمة واألكثر انتشارًا في علم النفس المعاصر، 
كونه مؤلفًا من خمس متغيرات مختلفة تصف الشخصية وصفًا دقيقًا وهي حسب )ديجمان( 
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" ."إنها األكثر عاملية وقابلية للتطبيق ضمن المقاييس الموجودة في علم نفس الشخصية
 (45: 2013)عبادو: 

ويهدف نموذج العوامل الخمسة الكبرى إلى تجميع أشتات السمات المتناثرة في فئات 
أساسية، وهذه الفئات مهما أضفنا إليها أو حذفنا منها تبقى محافظة على وجودها كفئات أو 
عوامل، وال يمكن االستغناء عنها بأي حال في وصف الشخصية اإلنسانية، وبعبارة أخرى 

 .(18: 2002لنموذج إلى البحث عن تصنيف محكم لسمات الشخصية. )كاظم: يهدف هذا ا
 

 دراسات سابقة
هات لتشو ادراسات تدور حول البرامج المعرفية السلوكية ودورها في عالج  :أوالً 

 المعرفية:
 أثر برنامج إرشادي نفسي جماعي في( بعنوان 2003عائشة محمد عيسى مصلح، )دراسة 

لغوث سي لدى طالبات المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة اخفض مستوى التوتر النف
 الدولية:

هو تطوير برنامج التدريب على حل المشكالت واستقصاء مدى  اكان الهدف الرئيسي له
ية فاعلية هذا البرنامج في خفض التوتر النفسي الذي يعاني منه الطلبة من خالل إجراء عمل

 قياس وتشخيص مستوى التوتر النفسي.
 ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج التجريبي.

 أما عن أدوات الدراسة فقد استخدمت الباحثة األدوات التالية:
 .الزواوي  رنا إعداد النفسي التوتر أداة  ▪
 رشادي إعداد ديكسون وجلوفر.ال  البرنامج ▪
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لتجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ا الدراسة أظهرت نتائجو 
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، فقد انخفض التوتر النفسي لدى أفراد المجموعة 

 التجريبية عند القياس البعدي األول وعند القياس البعدي الثاني.
 فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية( بعنوان 2008، )جميل محمد قاسمدراسة 

 ية:االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانو 
معرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط درجـات طـالب هدفت إلى 

ق الضابطة في مستوى المسئولية االجتماعية قبل وبعد تطبيالتجريبية والمجموعة المجموعة 
 البرنامج.

دفها استخدم الباحـث المـنهج التجريبـي لهـذه الدراسة باعتبارها دراسة شبه تجريبية ه
ير على فعالية برنامج إرشادي )كمتغير مستقل( لتنمية المسئولية االجتماعية )كمتغالتعرف 

  تابع(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الدراسة إلى أنه  وتوصلت نتائج

بيـق طالب المجموعة التجريبيـة والمجموعة الضابطة في مستوى المسئولية االجتماعية بعـد تط
 الح المجموعة التجريبية.البرنـامج لـص

تنمية لفاعلية برنامج معرفي بيئي ( بعنوان 2020أشرف البيومي عبد العظيم طه، )دراسة 
 :والسلوك التوافقي لدي عينة من مدمني المخدرات المتعافين االجتماعيةالمهارات 
ن مإلى تحسين وتنمية المهارات االجتماعية والسلوك التوافقي لدي عينة الدراسة  تهدف

اعية المدمنين المتعافين وذلك من خالل تفعيل برنامج معرفي بيئي في تنمية المهارات االجتم
 .والسلوك التوافقي لدي مدمني المخدرات المتعافين

امج واعتمدت الدراسة على التصميم التجريبي وأداء قياس قبلي وقياس تتبعي أثناء البرن
 وبعدي للمجموعة التجريبية.
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نين توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي العينة من المدمأنه ة إلى وقد توصلت الدراس
سلوك للمهارات االجتماعية وال البعديالمتعافين )المجموعة التجريبية( في القياسين القبلي 

 التوافقي بعد تعرضهم للبرنامج المعرفي البيئي. 
 ثانيًا دراسات تتمحور حول ثقافة الفقر وطرق التكيف مع الفقر:

 :Oscar Lewis) ،Five families ،(1959 دراسة-1
دراسة أوسكار لويس إلى تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الحياة اليومية في هدفت 

خمس أسر مكسيكية، أربع منها من األسر منخفضة الدخل. وكان هدفه من ذلك هو المساهمة 
وجد يامتداد العالم، حيث في فهم ثقافة الفقر في المكسيك المعاصرة، وكذا فهم الفقراء على 

 مشترك بينهم ويميز الحياة في الطبقات الفقيرة بوجه عام.  شيء
ل دراسة األسرة من خال ،دراسة المجتمع المحلى هي: استخدم لويس أربع مناهج مختلفة،
كيفية  ةساار إحدى المشكالت التي تواجه األسرة ودر يرؤية كل واحد من أعضائها لها، اخت

 المالحظة التفصيلية ليوم كامل في حياة كل أسرة من األسر الخمس.  ،استجابتها لها
 اعتمد لويس على منهجه على المالحظة المباشرة ليوم "عادى" في حياة األسرة. 

وقد خلص لويس في نهاية دراساته لنتيجة مفادها أن الفقراء يتقاسمون في كافة 
 ث أن قيمهم وسلوكهم ووجهات نظرهمالمجتمعات ثقافة متميزة عن اتجاه الشعور السائد بحي

يضًا فقط، ولكن أ الماديفي المجتمع تختلف عن غير الفقراء وال تتميز هذه الثقافة بالحرمان 
 بالجريمة وإدمان الكحول وفقدان األمل في القدرة على التحرك.
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 cultural( بعنوان Ahmed Abd Allah Al Khalaf ،2008)دراسة -2

differences and their effect on consumer behavior' college of 

communications' Florida State University': 

إلى معرفة كيف تؤثر الثقافة على سلوكيات المستهلكين في مختلف المظاهر هدفت 
والمجاالت والكشف عن العوامل التي تصاحب عمليات صنع القرار لدي المستهلكين عبر 

 .الثقافات
لى كيف وإلى أي مدي تؤثر العناصر الثقافية المشتركة واالختالفات ركزت الدراسة ع

الل الثقافية على نظرة المستهلكين لألسواق والمسوقين والمنتجات وعمليات صنع القرار من خ
  .أسئلة البحث علىاستبيان تم تصميمه لإلجابة 

ير تم إجراء البحث على عينة من المشاركين تتكون من مجموعتين من العرب وغ
 العرب. 

 6استخدم الباحث برنامج استطالع لتصميم وجمع البيانات عبر اإلنترنت يتألف من 
 أقسام. 

وألن هذه الدراسة هدفت إلى الكشف عن عدد كبير من الجوانب المتعلقة باالختالفات 
ينة الثقافية وتأثيرها على سلوك المستهلك فقد أجريت التحليالت اإلحصائية على مستويين: ع

 ة مجمعة وعينة فرعية عربية مقابل عينة فرعية غير عربية. تم عرض التكرارات والنسبكلي
ئي المئوية لدرجات العينة الكلية المجمعة لكل سؤال بحث متبوعًا بنتيجة االختبار اإلحصا
ير غالمناسب الذي تم إجراؤه لمعالجة كل سؤال وإعادة ترتيب للعرب كأول عينة فرعية مقابل 

 ثانية فرعية.  العرب كعينة
أصل  تم العثور على اختالفات كبيره بين المجموعتين عند شراء منتج ال يلتزم بأربعه من

ستة عناصر من الثقافة. كلتا المجموعتين تظهر انخفاضًا في رضا المسوقين عن خلفياتهم 
 الثقافية.
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 في للفقر الثقافي ( بعنوان التكيف2010حورية مصطفى أحمد مصطفى، )دراسة -3
 بالخرطوم: العشوائية المناطق

 دور حول دراسة الفقر من الناحية الثقافية، ومن ثم فإن أهداف الدراسة كانت تدورت
 حول: التعرف على حقيقة الفقر وماهية الفقير وثقافة الفقر.

ية عشوائتناولت الدراسة البحث الميداني من خالل دراسة التكيف الثقافي للفقر بالمناطق ال
  .السودان بالخرطوم في

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها:
درات بل هناك ما يعرف بالفقر البشرى أو فقر الق ،االقتصاديال يقتصر الفقر على الفقر 

بعاد والذي يتمثل في نقص التعليم واألمية ونقص الرعاية الصحية وفقر النساء. ولذا تتعدد أ
 رى اجتماعية، وثقافية، وبيولوجية.الفقر فهناك أبعاد اقتصادية، وأخ

 نسبة الفقر ليس فقر موارد وإنما سوء إدارة الموارد، وينطبق ذلك على السودان إذ ترتفع فيه
ي الفقر رغم توفر الكثير من الموارد واألراضي الصالحة للزراعة والمياه الوفيرة خاصة ف

 الجنوب.
 ثالثًا دراسات تتمحور حول تحسين نوعية الحياة:

لعالج افاعلية برنامج إرشادي مستند إلى ( بعنوان 2015صهيب خالد التخاينة، ) دراسة-1
مفككة ر البالواقع لتحسين جودة الحياة والصالبة النفسية والتفاؤل لدي الطلبة من األس

 :في محافظة الكرك
ع الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى العالج بالواق الدراسة كانت أهم أهداف

سر لدي الطالب أعضاء المجموعة التجريبية في األ والصالبة النفسية تحسين جودة الحياة في
 طالب أعضاء المجموعة الضابطة.الالمفككة في محافظه الكرك مقارنه مع 
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ل الكشف عن فاعليه برنامج إرشادي مستند إلى العالج بالواقع في تحسين مستوي التفاؤ 
بية في األسر المفككة في محافظه الكرك مقارنه مع لدي الطالب أعضاء المجموعة التجري

 طالب أعضاء المجموعة الضابطة.
قام الباحث بتطبيق القياس القبلي والبعدي وتطوير مقاييس جودة الحياة والصالبة 

 .لواقعالنفسية والتفاؤل وأداة حصر التفكك األسري وبناء برنامج إرشادي مستند الي العالج با
 ئج:وقد كانت أهم النتا

وجود فروق بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة في تحسين جودة الحياة 
طبيق والصالبة النفسية والتفاؤل بين أعضاء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد الت

 للبرنامج ولصالح أعضاء المجموعة التجريبية. 
غط ر ممارسه لمواجهة الضاالستراتيجية األكث( بعنوان 2015عايدة غزاير، ) دراسة-2

  :النفسي وعالقتها بجودة الحياة لدي القابالت: دراسة ميدانيه بوالية تمنراست
الكشف عن العالقة االرتباطية بين استراتيجيات مواجهة  الدراسة كانت أهم أهداف

الضغط النفسي وجودة الحياة لدي القابالت بوالية تمتراست في ظل بعض المتغيرات كالسن 
 لة االجتماعية.والحا

 المنهج الوصفي االرتباطياستخدمت الدراسة 
 عن: النتائجوقد أسفرت 

  باالستراتيجية األكثر ممارسه لمواجهه الضغط النفسي لدي القابالت هي التجنب والهرو. 
 ة لديال توجد عالقة بين االستراتيجية األكثر ممارسه لمواجهه الضغط النفسي وجوده الحيا 

   .القابالت
 ر سنه وأكث 30ات دالله إحصائية في جودة الحياة بين القابالت أقل من ذوجد فروق ال ت

  .سنه ذوات االستراتيجية األكثر ممارسه في مواجهه الضغط النفسي 30من 
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  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في جوده الحياة لدي القابالت المتزوجات وغير
 ه لمواجهه الضغط النفسي.المتزوجات ذوات االستراتيجية األكثر ممارس

ة جودة فعالية برنامج إرشادي في تنمي( بعنوان 2019نهلة خليفة عثمان أحمد، دراسة )-3
جون سالحياة وخفض النزعة التشاؤمية والعزلة االجتماعية لدي األسري المحررين من 

 :االحتالل
ات سية لدي أمهالتعرف على السمة العامة المميزة للضغوط النفالدراسة كانت أهم أهداف 

 أطفال التوحد بمراكز ذوي االحتياجات الخاصة بمحلية كرري.
وي التعرف على السمة العامة المميزة لجودة الحياة لدي أمهات أطفال التوحد بمراكز ذ

 االحتياجات الخاصة بمحلية كرري.
التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدي أمهات أطفال التوحد 

 اكز ذوي االحتياجات الخاصة بمحليه كرري.بمر 
 استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طريق جمع بيانات ومعلومات عن الظاهرة. 

 وقد كانت أهم نتائج الدراسة هي:
 .تتسم الضغوط النفسية ألمهات أطفال التوحد باالرتفاع 
 .تتسم جودة الحياة ألمهات أطفال التوحد باالنخفاض 
 ة عكسية بين جودة الحياة والضغوط النفسية ألمهات التوحد.توجد عالقة ارتباطي 

باحث بعد االطالع على الدراسات السابقة المذكورة، خلص ال تعقيب على الدراسات السابقة:
 إلى عدة مالحظات منها:

 لسات استفاد الباحث في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التعرف على كيفية إعداد ج
 ي السلوكي البيئي.البرنامج المعرف
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  اهتمت الدراسات السابقة بالتدخل المعرفي والتدخل البيئي من خالل تكنيكات وفنيات
 ني.العالج المعرفي السلوكي وهي األدوات التي استخدمها الباحث عند تنفيذ بحثه الميدا

 وب تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها مشكلة اجتماعية للعالج بأسل
 ة.لمقبلانفسي وهو ما لم تتناوله دراسات سابقة مما قد يفيد الباحثين والدارسين في الفترة 

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل ما توصلت إليه من نتائج مكنته من
 .التعرف على العوامل التي قد تؤثر بالسلب على نتائج الدراسة الحالية وقام بتجنبها

  امج الدراسات السابقة في اختبار وإعداد أساليب القياس وجلسات البرناستفاد الباحث من
 المعرفي السلوكي.

من خالل ما سبق تتضح أهمية الدراسات السابقة التي تمت من خالل عمل برامج 
ات لتشوهمعرفية سلوكية بيئية تهدف إلى تنمية المهارات االجتماعية والسلوك التوافقى وتعديل ا

م ن ثلتفكير مما يمكن أن يكون له أفضل األثر في تعديل ثقافة الفقر ومالمعرفية وأخطاء ا
 تحسين جودة ونوعية الحياة.

 

 اإلطار النظري للدراسة
"ثقافة الفقر  مفهوم ثقافة الفقر مؤداه أنلوضع أوسكار لويس تعريفًا  ثقافة الفقر:نظرية 

مليات التنشئة االجتماعية طريقة للحياة يتوارثها كل جيل من الجيل السابق عن طريق ع يه
داخل األسرة" ويميز لويس بذلك بين الفقر وثقافة الفقر فهو ينظر إلى الفقر ال باعتباره حالة 
اقتصادية، ولكن كثقافة فرعية. والثقافة الفرعية معناها أن هناك جماعة من الناس يشتركون 

تسود  التيالثقافة الكلية  أنماط متميزة من القيم والمعتقدات، وتتميز طريقة حياتهم عن في
بعض األنماط السلوكية الخاصة بهم، وبرغم أنها ثقافة مستقلة ومتمايزة  فيالمجتمع األكبر 

  (2010)حورية مصطفى،  عن الثقافة الكلية إال أنها ال تتعارض معها.
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تكيف ورد فعل الفقراء على مكانتهم الهامشية في  لويس هيثقافة الفقر عند أوسكار 
، وهي تمثل جهدًا للكفاح والتغلب على المشكالت مع شعور بفقدان رأسمالي طبقيمجتمع 

األمل واليأس الذي يتطور مع إدراك عدم احتمال النجاح بقيم وأهداف المجتمع األكبر. 
بعة عمر السادسة والسا فيومنطلق تخليدها جياًل بعد جيل عائد لتأثيرها على األطفال خاصة 

عندما  كبير ا قيمًا وسلوكيات أساسية لثقافتهم. وتتطور ثقافة الفقر بتواترالذين يكونون قد تشربو 
ل من االنتقا في، أو عندما يستبدل كما هو الحال الطبقي واالقتصادي االجتماعيينهار النظام 

ف عائشة بنت سي) السريع. التكنولوجياإلقطاعية إلى الرأسمالية، أو خالل فترات االنتقال 
 (2013حمدى، األ

ه فكرة التكيف. والخبرة السابقة بالتكيف ترى أن هيهم فكرة ارتكزت عليها النظرية أ 
 يساوى مقاومة الضغط. والضغط حالة ديناميكية من القوى تؤدى إلى االنحراف عن التوازن،

 عن طريق: تكيفييستوجب رد فعل ما. قد يكون هذا الفعل 
 إزالة الضغط المباشر. .1
 ة من التوازن.إعادة النظام لحالته السابق .2
 التالؤم مع الضغط بظهور مستوى جديد من التوازن.  .3

من االستجابات الثالثة السابقة. بناًء  أيفقد ال تنجح  تكيفيوقد يكون رد الفعل غير 
عن التوازن  االنحرافعلى ذلك ننظر إلى الفقر باعتباره ضغط مباشر يؤدى إلى حالة من 

من اآلليات الثالثة السابقة إما بإزالة الفقر  أيخالل تصرف إزاؤه يتوقع أن يتم من  فأيولذا 
أو تخفيفه وهي مهمة أكبر من مهمة األفراد، إنها مهمة الدولة ككل، أو قد يحدث رد الفعل 
الثالث وهو التالؤم مع الضغط عن طريق ظهور مستوى جديد من التوازن، وهنا تبرز الثقافة 

 التين من خاللها عن طريق تطوير الوسائل يتكيف السكا التيتعد بمثابة األداة  التي
تتوافق مع الموارد المتاحة. وبناًء على ذلك تصبح السمات  والتييستخدمون بها األشياء 



 لوم البيئيةمجلة الع
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون أسامه عبد هللا السعيد 

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

21 

يتمتع بها الفقراء بمثابة تكيف مع فقرهم يتحايلون من خاللها على أوضاعهم  التيالثقافية 
ظل دخول نقدية منخفضة  فيحياتهم القاسية. وفكرة التالؤم مع الفقر تعنى كيف ينظم الناس 

كل الدنيا وعلى امتداد التاريخ أساليب ال حصر  فيووظائف قليلة جدًا. وال شك يعرف الفقراء 
 (2010. )حورية مصطفى، لها للتكيف مع هذا الفقر

 :كاآلتيلثقافة الفقر المميزة السمات من أهم 
 م، وانخفاض مستوى المهارة.أنها تضم جماعات وأفراد ذات مستويات منخفضة من التعلي -
 كثرة االقتراض والتسليف لمواجهة أعباء الحياة. -
 قلة المدخرات وعدم وجود المخزون من المواد الغذائية داخل البيت. -
 االفتقار إلى نظام الخصوصية في نمط المعيشة والحياة. -
 المشاركة الضعيفة بأدوارهم في حياة المجتمع اجتماعيًا وسياسيًا. -
 بهم من االنتفاع بالتسهيالت والمواقف الخدمية التي تقدمها المدنية.انخفاض نصي -
 عدم المشاركة في جوانب الرعاية والتنمية. -
 الشعور باالستسالم والقدرية للواقع المعاش. -
 اللجوء إلى العنف كوسيلة لضبط وسير العالقات. -
 (2010طفى، العائلي. )حورية مصاالعتزاز المفرط بقيم الذكورة وشيوع ظاهرة الهجر  -

 االتجاهات الرئيسية المفسرة لجودة الحياة:
مرجعية هذا االتجاه المتنامي في التبلور واالنتشار، إن جوهر الطبيعة  الفلسفي:االتجاه -1

يخفق في إدراك أن األخالق قيمة بشرية مرتبطة بتحسين الحسن وتقبيح القبيح من منظور 
أن تجعل اإلنسان هو الموضوع والغاية.  العقل والوحي. وأن المدنية المعاصرة ال بد

والمسألة قبل أن تلج إلى خضم الفلسفة التحليلية أثيرت ضمن موضوعات البيئة والتنمية 
المستدامة. وإذا كان علماء البيئة ينظرون لجودة الحياة من خالل بيئة نظيفة وغير ملوثة، 
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فإن الفالسفة  د،لوجو وغابات ومحيطات مراقبة من كل ما من شأنه أن يقوض مقومات ا
 عالجوا مشكلة جودة الحياة من خالل:

 الحق في جودة العيش.  -1
 الحق في جودة الدخل.-2
 الحق في جودة الصحة.-3
 الحق في جودة المشاركة السياسية. -4
 الحق في جودة الثقافة. -5
 الحق في جودة المحيط. -6
 الحق في جودة البيئة -7

ن جودة الحياة "حق متكافئ في الحياة واالزدهار"، وهناك ويؤكد االتجاه الفلسفي على أ
كثير من المواطن التي تتطلب الجودة حتى يحصل اإلنسان على "جودة حياة". فمفهوم جودة 

 البرجماتيةالحياة حسب المنظور الفلسفي جاء من أجل وضع مفاهيم السعادة ضمن الثالثية 
ن تتحول إلى اعتقاد إال إذا أثبتت نجاحها على المشهورة، والمتمثلة في أن الفكرة ال يمكن أ

النفعية( والمستوى العملي ) Cash Valueالمستوى العملي أو القيمة الفورية وليست المرجأة 
أقرب إلى مفهوم السعادة والرفاهية الشخصية منه إلى أي مفهوم آخر. وينظر إلى جودة الحياة 

ولة ال يمكن لإلنسان الحصول عليها إال إذ من منظور فلسفي آخر على أن هذه السعادة المأم
حرر نفسه من أسر الواقع وحلق في فضاء مثالية تدفع باإلنسان إلى التسامي على ذلك الواقع 

، وبالتالي فجودة الحياة من هذا المنظور ي الخانق وترك العنان للحظات من خيال إبداعي ثر 
ها اإلنسان حالة من التجاهل التام آلالم "مفارقة للواقع تلمًسا لسعادة متخيلة حالمة يعيش في

ومصاعب الحياة والذوبان في صفاء روحي مفارق لكل قيمة مادية". وعلى الرغم من وجاهة 
مضامين االتجاه الفلسفي في توصيفه لمفهوم جودة الحياة، إال أن أي قراءة منصفة لواقع 
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ل على السعادة وفًقا لهذا اإلنسان في عالمنا المعاصر ينبئ بأن االندفاع في مسار الحصو 
المنظور ببعديه المشار إليهما لم يستطع أن يحقق لإلنسان سوى تباشير أمل واه في رحم 

الحالمة، وبالتالي ظل اإلنسان ينشد السعادة لكنه في المقابل لم يحصل سوى على  اليوتوبيا
 (.17: 2010حالوة، أبو يد عالبؤس والتعاسة. )محمد الس

 :يماعاالتجاه االجت -2
، وقد ركزت 1984يرى المير هانكس أن االهتمام بدراسات جودة الحياة قد بدأت منذ 

 على المؤشرات الموضوعية في الحياة مثل معدالت المواليد، معدالت الوفيات، معدل ضحايا
هذه المرض، نوعية السكن، المستويات التعليمية ألفراد المجتمع، إضافة إلى مستوى الدخل، و 

فرد ختلف من مجتمع إلى آخر، وترتبط جودة الحياة بطبيعة العمل الذي يقوم به الالمؤشرات ت
يرى و ياة. وما يجني الفرد من عائد مادي من وراء عمله، والمكانة المهنية للفرد وتأثيره على الح

ياة ة الحتعد من العوامل الفعالة في تحقيق جود العديد من الباحثين أن عالقة الفرد مع الزمالء
  .تؤثر بدرجة ملحوظة على رضا أو عدم رضا العامل عن عمله فهي

منظور يركز على األسرة والمجتمع،  من“الحياة  ةجود“االجتماعي االتجاه  يعرف أصحاب
رات وعالقات األفراد والمتطلبات الحضارية والسكان والدخل والعمل، وضغوط الوظيفة والمتغي

 (.17 :2010وة، حالأبو يد عاالجتماعية األخرى. )محمد الس
 المجتمع مثل: فيكما تتبدى جودة الحياة أيضا بالعديد من المؤشرات الذاتية لألفراد 

 السعادة. -1
 الرضا عن الذات وعن اآلخرين. -2
 العالقات االجتماعية اإليجابية. -3
 بمشاعر اآلخرين. الوعي -4
 ضبط االنفعاالت. -5
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 .للسلوك الداخليالضبط  -6
 خصية والمسئولية االجتماعية.المسئولية الش -7
 األعمال التعاونية. فيالمشاركة  -8
 والوطن. ،واالنتماء لألسرة، والمدينة ،الوالء -9

 .والمهني ،واألسرى  ،والصحي ،واالجتماعي الشخصيالتوافق -10
 التفاؤل.-11

ونظرا ألهمية جودة الحياة كهدف تسعى إلى تحقيقه كل المجتمعات أعدت منظمة الصحة 
( بعض مؤشرات جودة الحياة ووضعت لذلك معايير لهذه الجودة يجب أن WHOالمية )الع

 Murphy,Murphy,2006) تكون ضمن الجهود العالمية للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

,292 ) 
من  ويهدف هذا االتجاه إلى تحسين جودة الحياة لألفراد الذين يعانون  :ياالتجاه الطب -3

 عقلية وذاك عن طريق البرامج اإلرشادية والعالجية أو نفسية أو أمراض جسمية مختلفة
 التي تتعلق بالوضع الصحي وفي تطوير الصحة.

ن حيث الحظ األطباء العالقة بي يالمجال الطب فيفهوم جودة الحياة موبدأ االهتمام ب
ورة وضر  الرعاية الصحية، فيالحالة الصحية للفرد وجودة الحياة من خالل معايير الجودة 

االهتمام بقضايا الحياة لدى المرضى حيث يدرك المرضى جودة الحياة بصورة تختلف عن 
األسوياء، والعمل على تنمية شبكة العالقات االجتماعية لديهم من خالل تدخالت 

  (Murphy,Murphy,2006 ,290). واستراتيجيات فعالة
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الحقل  فيودة الحياة لج مهماً  تعريفاً  (walker,Rosser:1987) وقدم واكر وروسير
مفهوم يتضمن تشكيلة واسعة من الخصائص الجسمية والنفسية  يفيد أن جودة الحياة: ،يالطب

بمعنى أن جودة الحياة  العمل، فيتصف قدرة الفرد على األداء وإشباع رغبته  يالت والتقييدات
الجة المتاحة على ذلك تأثير المرض والمع فيتشير إلى المشاكل المتعلقة بالحالة الصحية بما 

 (35: 2007)عماد جبريل،  .االعتقادات الصحية والوجود األفضل
جودة  Encyclopedia of Psychologyالنفس تعرف موسوعة علم  :ياالتجاه النفس -4

ا مجموعه فيالحياة على أنها مفهوم ذو أبعاد عديدة وتم تلخيصها إلى سبعة محاور تمثل 
 :وهيجودة الحياة 

ل، ضبط االنفعاالت اإليجابية واالنفعاالت السلبية مث فيحيث يتمثل  نفعالياالالتوازن -1
 الحزن والكآبة والقلق والضغوط النفسية........إلخ.

 الحالة الصحية للجسم.-2
 جودة الحياة. فيحيث يمثل الرضا عن العمل أو الدراسة بعدا هاما  المهنياالستقرار -3
 .العائليات داخل البناء العالق األسرى وتواصلاالستقرار  -4
 استمرارية وتواصل العالقات االجتماعية خارج نطاق العائلة -5
 يعينه على مواجهة الحياة. الذيوهو ما يرتبط بد خل الفرد  االقتصادياالستقرار  -6
ة الرضا عن المظهر والشكل ويرتبط ذلك بما يتعلق بصورة الجسم وحال الجنسيالتواؤم  -7

 (290 :2006يد سعيد وآخرون، )عبد الحم العام.
يتضمن  دينامياً  مفهوماً  psychological well-beingالنفسية كما تعد جودة الحياة 

كيف يدرك أو يقدر األفراد  رصد:الكثير من المكونات النفسية اإليجابية، وترتبط بمحاولة 
قدرتهم على مدى يشعر األفراد ب أيمختلف جوانب حياتهم النفسية؟ على سبيل المثال، إلى 

مدى يشعر األفراد بأن لحياتهم الشخصية  أيالسيطرة على جوانب حياتهم الشخصية؟ إلى 
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مدى يشعر األفراد بامتالكهم لعالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع  أيمعنى وقيمة؟ إلى 
  (Diener et al,1999:280,282).اآلخرين
يضم كل جوانب الحياة  شامالً  " جودة الحياة مفهوماً UNESCOتعتبر منظمة اليونسكو"و 

للحاجات األساسية، واإلشباع  يشباع المادوهو مفهوم يتسع ليشمل اإل كما يدركها الفرد،
وعلى ذلك فإن جودة الحياة من  للفرد عبر تحقيقه لذاته، ييحقق التوافق النفس الذي ي المعنو 

 .(581 :2004 هذه الرؤية لها ظروف موضوعية ومكونات ذاتية. )حسام الدين محمود،
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
بية اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجري :المنهج-1

ديل سلوكي لتع برنامج معرفي في دراسة وتحليل وتفعيلوالضابطة، والقياس القبلي والبعدي 
 .لريف والحضرثقافة الفقر وتحسين نوعية الحياة لدى عينة من فقراء ا

اسة عدة خطوات في اإلجراءات التجريبية لهذه الدر  ون وقد اتبع الباحث :التصميم التجريبي
 كالتالي:

تطبيق مقياس مؤشرات الفقر  وتممن فقراء الريف والحضر الدراسة تم اختيار عينة 
 .من وجود حالة الفقر بشكل حقيقي الحالة للتأكدودراسة 

 عينة ن للتشوهات المعرفية ونوعية الحياة وتم تطبيقهما علىقام الباحثون بإعداد مقياسي
ناء الدراسة )القياس القبلي( للتعرف على األفكار الخاطئة التي تحتاج إلى تعديل وإعادة ب

 والتأكد من تدنى مستوى جودة الحياة.
قام الباحثون بإعداد برنامج معرفي سلوكي بيئي يهدف إلى تعديل األفكار المشوهة 

 يب على أنماط السلوك المقبولة لتطبيقه على عينة الدراسة.والتدر 
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افؤ محاولة التحقق من التك مع تم تقسيم العينة عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة
 .المجموعتين بين

 على المجموعةالمعرفي السلوكي البيئي برنامج الم التدخل التجريبي من خالل تطبيق ت
 .لحضر )عينة الدراسة(التجريبية من فقراء الريف وا

تأكد أثناء البرنامج تم قياس التشوهات المعرفية ونوعية )جودة( الحياة مرة أخرى لل في
و أعديل لتحديد االستمرار في تطبيق البرنامج كما هو أو الت من فاعلية البرنامج )قياس تتبعي(

 التوقف.
فية ونوعية )جودة( بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم قياس درجة التشوهات المعر 

ى ثره علالتدخل التجريبي وأ لكال المجموعتين للتأكد من فاعلية )قياس بعدي( الحياة مرة ثالثة
 .المجموعة التجريبية

ت لمحددااعينة الدراسة بطريقة عمدية قصدية في إطار  ون اختار الباحث ثانيًا: عينة الدراسة:
 اآلتية:

( فردًا 15( فردًا، مقسمين لمجموعتين )30) بلغ حجم عينة الدراسة ( حجم العينة:1)
( فردًا للمجموعة الضابطة من الذكور 15للمجموعة التجريبية من الذكور واإلناث، و)

حلة واإلناث والذين يعانون من الفقر ويستفيدون من جمعية اإلصالح لتنمية المجتمع بالم
 الكبري.

 لعينة:ا رختياا روطش
 :الدراسة قلتحقي لعينةا رياختا دعن آلتيةا روطلشا ديدتح مت
 .نصًا به عالمهإ دبع نامجرلبا فى كةرللمشا دادستعالا يةدل الفرد ون يكأن  .1
تنطبق عليه صفة الفقر بشكل حقيقي والتأكد من ذلك من خالل تطبيق مقياس أن  .2

 مؤشرات الفقر ودراسة الحالة.
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 بمدينة المحلة الكبرى. من المستفيدين من جمعية اإلصالح لتنمية المجتمع ون يكأن  .3
. أن تكون حالته االجتماعية واالقتصادية ثابته وغير قابلة للتغير خالل فترة تطبيق 4

  البرنامج.
 .جمعية اإلصالح لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى فى  ثلباحا دىل لعينها هذه رتفوات دلقو

 نتائج البيانات الديموغرافية:
 التجريبية المجموعة المجموعة الضابطة النوع

 النسبة العدد النسبة العدد
 %40 6 %40 6 ذكور
 %60 9 %60 9 إناث

 %10 15 %10 15 اإلجمالي
 تبين من الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع ما يلي:

دد ( وع%40( مفردة بنسبة )6عينة الدراسة من المجموعة التجريبية كان عدد )الذكور( )
 ( لعينة )اإلناث(.%60بنسبة )( مفردة 9)

( %40( مفردة بنسبة )6عينة الدراسة من المجموعة الضابطة كان عدد )الذكور( )
 ( لعينة )اإلناث(.%60( مفردة بنسبة )9وعدد )

 إلى( سنة، وبعد تقسيمهم 71 –30تراوحت أعمار العينة الكلية بين ) العينة:خصائص  (2)
( 60 –30حت أعمار المجموعة التجريبية بين )مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة تراو 

( سنة. بلغ متوسط أعمار 71 –39سنة، بينما تراوحت أعمار المجموعة الضابطة بين )
، متوسط أعمار المجموعة التجريبية (53.3الذكور )( سنة، 42,2المجموعة التجريبية )

(، 60.0ر )( سنة، الذكو 51,26( كان متوسط أعمار المجموعة الضابطة )46.7أناث )
 (.40.0متوسط أعمار المجموعة الضابطة أناث )

 التقنين( –)التصميم  األدوات: (3)
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 أدوات الدراسة:
ات يعتمد البرنامج على القيام بجلس: برنامج معرفي سلوكي بيئي )إعداد الباحثين( .1

ياة إرشادية وتدريبية للتعرف على األفكار الالعقالنية وتعديلها والتعرف على معنى الح
 ب علىوكيفية تحسين جودة الحياة والتدريب على كيفية إدارة المشاعر واالنفعاالت والتدري

ت أنماط السلوك المقبولة والضرورية كتحمل المسئولية واتخاذ القرار ومواجهة المشكال
 والتخطيط للحياة. 

نوا ون تبقام الباحثون بدراسة نظرية آرون بيك سواء ما كتبه هو أو ما كتبه باحثون آخر 
 نظريته سواء كانوا أجانب أو عرب.

 تم عرض البرنامج بعد إتمام إعداده بصورة مبدئية على السادة المشرفين.-
قام الباحثون بعرض الصورة المبدئية على ستة من المخصصين في مجال علم النفس وعلم  -

 وهم: االجتماع، وذلك بهدف إبداء الرأي في البرنامج المعرفي السلوكي البيئي.،
 األستاذ الدكتور/ مصطفى ابراهيم عوض

ث البحو و أستاذ علم االجتماع واألنثروبولوجيا، قسم العلوم اإلنسانية البيئية، كلية الدراسات 
 .البيئية، جامعة عين شمس

  األستاذ الدكتور/ أحمد فخري هاني
  .حوث البيئيةالدراسات والبكلية  –ورئيس قسم علم النفس البيئي  أستاذ علم النفس البيئي

 األستاذ الدكتور/ جمال شفيق أحمد
 جامعة عين شمس. –كلية الدراسات العليا للطفولة  –رئيس قسم الدراسات النفسية  

 األستاذ الدكتور/ صالح سليمان عبد العظيم
 جامعة عين شمس. –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع 

 األستاذ الدكتور/ مهدى محمد القصاص
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 جامعة المنصورة. –كلية اآلداب  –الجتماع أستاذ علم ا
لمجتمع مركز التدريب التابع لجمعية اإلصالح لتنمية ا فيالسلوكي تم تطبيق البرنامج المعرفي 

 20على عينة من الفقراء المستفيدين من مشروعات الجمعية على مدار  بمدينة المحلة الكبرى 
 دقيقة. 60مدة الجلسة  جلسة هي عدد جلسات البرنامج بمعدل جلسة أسبوعياً 

ي حول طار النظر إلمن ااستفاد الباحثون )إعداد الباحثين(: التشوهات المعرفية  مقياس .2
  حديد البنيةتف بهد، وذلك لهاعرفية وأشكالمالتشوهات ا

 .ساسية للمقياساأل
 رفية،علمتناولت التشوهات ا التيجنبية ألقاييس العربية واالمعلى عدد من  اطلع الباحثون 

ختبار ، ا2005هبة صالح لعرفية لممقياس التشوهات ا المعرفيةالتشوهات  استبيانومنها: 
، patrick Possel 2009بوسيل تريك اب، 2006ميمة مصطفى ألعرفية لمالتشوهات ا

 .2016ومقياس التشوهات المعرفية ألحمد هارون 
 ياتيةلحواقف املا اللعرفية من خلمقدر من التشوهات ا برغطي أكيقياس للموضع اتم 

ر التفكير الثنائي، التعميم الزائد، التفسيرات الشخصية، التفكيعبارة تقيس  29من خالل 
 الكارثي، التهوين، التجريد.

، ال تنطبق أبداً خمس اختيارات: ل متصل من القياس من خلمجابة على اإلوتندرج ا
 بداً تنطبق أ ال :كما يلي عطي الدرجةت. و تنطبق دائماً ، تنطبق كثيراً ، تنطبق أحياناً  ،ً تنطبق نادرا

 .5=  تنطبق دائماً ، 4=  تنطبق كثيراً ، 3=  تنطبق أحياناً ، 2 = تنطبق نادراً ، 1= 
تم عرضه على ستة من فقرة، 62ا هبعد صياغة فقرات مقياس جودة الحياة البالغ عدد
وث البيئية، كلية الدراسات العليا للبح المخصصين في مجال علم النفس وعلم االجتماع في

كلية اآلداب جامعة عين شمس، كلية اآلداب جامعة المنصورة، كلية الطفولة للدراسات 
والحكم على العبارات  حية الفقراتالم حول صهرائآوالبحوث جامعة عين شمس لمعرفة 
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المناسبة والغير مناسبة وما يمكن من تعديل أو حذف لبعض العبارات، وقد قام الباحث بإجراء 
 ت المطلوبة.التعديال

فا بإيجاد معامالت ألالباحث  قامحيث االتساق الداخلي تم حساب ثبات المقياس بطريقة 
 ..941للمقياس، حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha عدد العبارات 

941. 29 
 )إعداد الباحثين(:نوعية )جودة( الحياة  مقياس .3

جد قة، و عالوالمقاييس ذات ال األدبياتالنظري لجودة الحياة و  اإلطارى لع االطالعبعد 
 (يةالخارج)ما جودة الحياة الموضوعية هلى قسمين رئيسيين إن جودة الحياة تنقسم أ ون الباحث
  بعدين أو مجالين رئيسيين لذا تضمن المقياس، (يةلالداخ)الذاتية  الحياة وجودة
 .الفقراتموضوعي، واعتماد ذلك في جمع وصياغة البعد الذاتي والبعد ال هما:

ادة ستفالقة واالجنبية المتوفرة ذات العألختبارات المقاييس العربية واالى الع تم االطالع
م النفس في لج عهى وفق أسس ومنالمكان في جمع وصياغة وتركيب الفقرات عإلا ا قدرهمن

 ومقياس جودة الحياة ة العالمية،ي: مقياس منظمة الصحهالمقاييس النفسية و  بناء وتصميم
  .حمدأبشرى إسماعيل لمسنين لل ومقياس جودة الحياة منسي وكاظم،لبة الجامعة للط

=  كثيراً ، 3= إلي حد ما، 2=  قلياًل جداً ، 1=  ي: الهفقرات لجابة لإ تم وضع خمسة بدائل
 .5=  كثيرًا جداً ، 4

تم عرضه على ستة من فقرة، 62 اهبعد صياغة فقرات مقياس جودة الحياة البالغ عدد
كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية،  المخصصين في مجال علم النفس وعلم االجتماع في

كلية اآلداب جامعة عين شمس، كلية اآلداب جامعة المنصورة، كلية الطفولة للدراسات 
ارات والحكم على العب حية الفقراتالم حول صهرائآوالبحوث جامعة عين شمس لمعرفة 
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المناسبة والغير مناسبة وما يمكن من تعديل أو حذف لبعض العبارات، وقد قام الباحث بإجراء 
 التعديالت المطلوبة.

 تضمن المقياس عبارات تقيس مؤشرات جودة الحياة التالية:
 )المؤشرات الموضوعية )مستوى المعيشة والخدمات الصحية والمسكن ومستويات التعليم 
  ة()الرضا عن الحياة والسعادة والروح المعنوية وتقدير الذات والثقالمؤشرات الذاتية 
  لى عالمؤشرات النفسية )النمو الشخصي والكفاءة المعرفية والكفاءة االجتماعية والقدرة

 لمرض(االتكيف واالستقاللية وفاعليه الذات وشعور الفرد بالقلق واالكتئاب أو التوافق مع 
 ت الشخصية ونوعيتها فضال عن ممارسه الفرد لألنشطة المؤشرات االجتماعية )العالقا

 االجتماعية(
 )المؤشرات المهنية )درجة رضا الفرد عن مهنته والقدرة على تنفيذ مهام وظيفته 
  مالمؤشرات الجسمية والبدنية )رضا الفرد عن حالته الصحية والتعايش مع اآلالم والنو 

  (والشهية
فا بإيجاد معامالت ألالباحث  قامحيث ق الداخلي االتساتم حساب ثبات المقياس بطريقة 

 ..959للمقياس، حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha عدد العبارات 
959. 62 

تعريب بدر  Costa & McCrae)إعداد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  .4
عرف على السمة األساسية للشخصية والتي تنقسم والذي يهدف إلى الت: محمد األنصاري(

 إلى:
و أيقظة الضمير  –االنفتاح على الخبرة  –الطيبة أو المقبولية  –االنبساطية  –العصابية 

  التفاني.
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االتساق تم حساب ثبات المقياس بطريقة  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: ثبات مقياس
للمقياس، حيث بلغت قيمة ألفا ألفا كرونباخ  بإيجاد معامالتالباحث  قامحيث الداخلي 

569... 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha عدد العبارات 
569. 56 

 حدود الدراسة
 على جلسةعشرون تم تطبيق جلسات البرنامج المعرفي السلوكي وعددها : الجغرافيالمجال 

دريب التابع لجمعية اإلصالح مركز اإلصالح للت وذلك فيعينة من فقراء الريف والحضر 
 لتنمية المجتمع بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية.

ح ( من الفقراء المستفيدين من جمعية اإلصال30)تكونت عينة الدراسة من  المجال البشرى:
 لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى )ذكور، إناث( مقسمين إلى:

 ( إناث. 9( ذكور، )6مقسمين إلى ) (15تضم نصف العينة الكلية ) تجريبيةمجموعة 
( 9( ذكور، )6( مقسمين إلى )15مجموعة ضابطة وتضم النصف اآلخر من العينة الكلية )

 إناث.
  تم اختيارهم بطريقة قصدية وتم توزيعهم عشوائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

من  شهرين بداية يئي لمدةتم تطبيق جلسات البرنامج المعرفي السلوكي الب :المجال الزمني
جلسة، ( 20) بإجمالي عدد جلسات بواقع جلستين أسبوعياً  1/2/2022 حتى 27/11/2021

 دقيقة.( 60) مدة كل جلسة
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 :نتائج فروض الدراسة
تدور الفروض الخمسة األولى حول قياس فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي البيئي في 

الحياة لدى عينة الدراسة عن طريق إجراء القياس تعديل األفكار المشوهة وتحسين نوعية 
القبلي والتتبعي والبعدي للعينة التجريبية ثم مقارنة نتائج البرنامج بين العينة التجريبية والعينة 
الضابطة، لذا يرصد الباحث نتائج الفروض الخمسة األولى ثم يناقشها في إطار النظريات 

 .واالتجاهات المفسرة والدراسات السابقة
 عينة لدى في التشوهات المعرفية وجودة الحياةالفرض األول: توجد فروق دالة إحصائيًا 

ي فبيئي  عند استجابتهم لبرنامج معرفي سلوكي فقراء الريف والحضرالدراسة التجريبية من 
 األداء القبلي والتتبعي.

ي فة التجريبية نتائج اختبار )ويلكوكسن( لحساب الفروق بين درجات عينة الدراس :(1جدول )
 األداء القبلي والتتبعي لمقياس التشوهات المعرفية.

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(Z)  الداللة
 المعنوية

التشوهات 
 المعرفية

- 36,00 4,50 18,93221 101 15 القبلي
2,527 

0,012 
 0,00 0,00 15,03741 97,1333 15 التتبعي دالة

اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في 
توجد فروق ذات داللة إحصائية التشوهات المعرفية أنه  األداء القبلي واألداء التتبعي لمقياس

 هات المعرفيةالتشو بين درجات المجموعة التجريبية في األداء القبلي واألداء التتبعي لمقياس 
العينة  وكان متوسط(، 0,05) ، وهي قيمة دالة معنوية عند2,527- (z)حيث بلغت قيمة 
( 97,13333لتتبعي )العينة التجريبية لألداء ا ومتوسط(، 101) القبليالتجريبية لألداء 

القبلي وهو ما يعنى انخفاض مستوى التشوهات المعرفية لدى العينة التجريبية  لصالح األداء
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في خفض مستوى التشوهات  يي األداء التتبعى والذى يعنى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكف
 المعرفية أي تحسن أفكار ومعتقدات عينة الدراسة بسبب التعرض للبرنامج المعرفي السلوكي.

في  نتائج اختبار )ويلكوكسن( لحساب الفروق بين درجات عينة الدراسة التجريبية :(2) جدول
  جودة الحياة. لقبلي والتتبعي لمقياساألداء ا

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية

جودة 
 الحياة

 0,005 2,810- 55,00 5,50 36,11621 166,6667 15 القبلي
 0,00 0,00 30,69435 172,00 15 التتبعي دالة

الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في اتضح من 
 حصائيةتوجد فروق ذات داللة إالتشوهات المعرفية أنه  األداء القبلي واألداء التتبعي لمقياس

ــروق فــد جوتجودة الحياة أنه  بين درجات المجموعة التجريبية في األداء القبلي واألداء التتبعي
بعي لتتداء األواي ــلقبلداء األاي ــة فــيبيرلتجاة ــعولمجمت ااــجن دريــائية بــحصإة ــاللذات د

ة ـــيومعنوى تـــمســـد لة عنداهي قيمة و  2,810- (w) قيمةت بلغث حيمقياس جودة الحياة ل
ة ة التجريبيـــط العينسومت(، 166ي )ـــلقبلـــط العينة التجريبية لألداء اسومتن اـــك(، و0,05)

ى داء التتبعي وهو ما يعنى ارتفاع مستوى جودة الحياة لدألا( لصالح 172لتتبعي )لألداء ا
فع ر في  السلوكيالعينة التجريبية في األداء التتبعى والذى يعنى فاعلية البرنامج المعرفي 

 بسبب مستوى جودة الحياة أي تحسن المؤشرات النفسية والذاتية واالجتماعية لدى عينة الدراسة
 لتعرض للبرنامج المعرفي السلوكي.ا

الدراسة ة ـعينـدى اًئيا لـحصإلة روق دافد جوت صحة الفرض األول: تتحققق مما سب
م جابتهتــســد اعنالتشوهات المعرفية وجودة الحياة ي ــفـن فقراء الريف والحضر مالتجريبية 

 لتتبعي. والقبلي داء األافي سلوكي في رنامج معلبر
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ة ـــيبيرلتجا نعتيـــولمجمأن أفرادد اى ـــلاألوية ـــضرلفاائج ـــنتـــل حليتـــن ح مـــيتض
 معتقداتــن التشوهات المعرفية واألفكار والمون انـيعـــن فقراء الريف والحضر ة مطابـــلضوا

عليها  اعتادتلتى لتهم اة حاــبيعطلـك لالخاطئة التي تؤثر على مستوى الثقافة لدى العينة وذ
اد أن أفر ى ــيعنــذى لمثل التعميم والتفكير الكوارثي والكل أو ال شيء واة  ــئطلخار اكاالفن ام
ل يــتفاصبالم اــمالهتاع ــلبيًا مــسم هـــنفسم أيــى تقيــلــون إة يميلطابــلضواة ــيبيرلتجن اعتيــولمجما
 الوسائل همأ  كأحدالسلوكي  المعرفيل خدلتن اهنا كاـن موابى ــيجــر اإللعنصل ااــهموإلبية ــلسا

 التشوه المعرفي. حاالت تحسين في
ضر في لريف والحــن فقراء اة مــعينــدى اًئيا لــحصإة ــلــروق دافــد جوتــرض الثاني: لفا

ي لقبلداء األاي ـفسلوكي ي ـفرامج معـنم لبرستجابتهد اعنالتشوهات المعرفية وجودة الحياة 
 والبعدي.

 داءألافي الدراسة عينة ت جان دربيروق لفب الحساون( كسويلكر )وتباخانتائج  :(3دول )ج
 س التشوهات المعرفية.لمقيادي لبعوالقبلي ا

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية
التشوهات 
 المعرفية

 0,001 3,410- 36,00 4,50 18,93221 101 15 القبلي
 0,00 0,00 10,62880 88.6 15 البعدي دالة

يبية رلتجاة ـــعولمجمت ااـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ة ــاللــروق ذات دفــد جوتس التشوهات المعرفية أنه لتتبعي لمقياداء األوالقبلي داء األافي 

مقياس لداء البعدي ألواي ــلقبلداء األاي ــة فــيبيرلتجاة ــعولمجمت ااــجدر نيــائية بــحصإ
ة ـــيومعنوى تـــمســـد لة عنداهي قيمة و  3,410- (z) قيمةت بلغث حيالتشوهات المعرفية 

ـــط العينة التجريبية سومت(، 101ي )ـــلقبلـــط العينة التجريبية لألداء اسومتن اـــك(، و0,05)
داء القبلي وهو ما يعنى انخفاض مستوى التشوهات ألا( لصالح 88,62880البعدي )لألداء 
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المعرفية لدى العينة التجريبية في األداء البعدي والذى يعنى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكى 
في خفض مستوى التشوهات المعرفية أي تحسن أفكار ومعتقدات عينة الدراسة بسبب التعرض 

 السلوكي. للبرنامج المعرفي
 داءألافي الدراسة عينة ت جان دربيروق لفب الحساون( كسويلكر )وختباانتائج  :(4دول )ج

 س جودة الحياة.لمقيادي لبعوالقبلي ا

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(Z)  الداللة
 المعنوية

جودة 
 الحياة

 55,00 5,50 36,11621 166,6667 15 القبلي
-3,413 

0,001 
 0,00 0,00 22,46224 182,8667 15 البعدي دالة

يبية رجلتاة ـــعولمجما تاـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ي ـهو 3,413- (z) ةـقيمـت بلغث حيس جودة الحياة لمقيادي لبعداء األوالقبلي داء األافي 

، (166,6667ي )ـلقبلداء األاة ـعينـط سومتن اـك(، و50.0ة )ـيومعنوى تـمسد لة عنداقيمة 
 .ديلبعداء األا( لصالح 182,8667دي )لبعداء األاعينة ط سومتو

لدراسة ـدى عينة ااًئيا لـحصإة ـلـروق دافـد جواني: تـلثـرض الفاحة ـصـق تحقق بـا سـمم
لقبلي اداء ألافي سلوكي في رنامج معم لبرستجابتهف الحضر عند اـــن فقراء الرية مـــيبيرلتجا
 .ديلبعوا
ف اء الريـــن فقر مة ـــيبيرلتجـدى عينة الدراسة ااًئيا لـحصإة ـلـروق دافـد جوتث: لثالرض الفا

في  سلوكيفي رنامج معم لبرستجابتهالحضر في التشوهات المعرفية وجودة الحياة عند ا
 .ديلبعوالتتبعي داء األا
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في الدراسة عينة ت اـجن دريـبـروق لفاة ـاللب داـلحسـون( كسويلكر )وختباانتائج : (5دول )ج
 س التشوهات المعرفية:لمقيادي لبعوالتتبعي داء األا

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية
التشوهات 
 المعرفية

 0,001 3,411- 120,00 8,00 15,03741 97,1333 15 لتتبعيا
 0,00 0,00 10,62880 88.6 15 البعدي دالة

يبية رجلتاة ـــعولمجما تاـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ة ــلالــروق ذات دفــد جوتس التشوهات المعرفية أنه لمقياداء البعدي ألداء التتبعي واألافي 

مقياس لداء البعدي ألداء التتبعي واألاي ــة فــيبيرلتجاة ــعولمجمت ااــجن دريــائية بــحصإ
ة ـــيومعنوى تـــمســـد لة عنداهي قيمة و  3,411- (z) قيمةت بلغث حيالتشوهات المعرفية 

ينة ـــط العسومت(، 97,1333ـــط العينة التجريبية لألداء التتبعي )سومتن اـــك(، و0,05)
داء التتبعي وهو ما يعنى انخفاض مستوى ألا( لصالح 88,6التجريبية لألداء البعدي )

معرفي مج الالتشوهات المعرفية لدى العينة التجريبية في األداء البعدي والذى يعنى فاعلية البرنا
الدراسة بسبب  السلوكى في خفض مستوى التشوهات المعرفية أي تحسن أفكار ومعتقدات عينة

 التعرض للبرنامج المعرفي السلوكي.
داء ألاي فالدراسة ة ـعينت اـجن دريـبـروق لفب ااـلحسـون( كسويلكر )واـختبانتائج : (6دول )ج

 س جودة الحياة:لمقيادي لبعوالتتبعي ا
المتوسط  العدد األداء المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
اللة الد (Z) الرتب

 المعنوية
جودة 
 الحياة

 0,001 3,411- 120,00 8,00 30,69435 172,000 15 التتبعي
 0,00 0,00 22,46224 182,8667 15 البعدي دالة

يبية رلتجاة ـــعولمجمت ااـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ي ـهو 3,411- (z) ةـقيمـت بلغث حيس جودة الحياة لمقياي دلبعداء األداء التتبعي واألافي 

(، 172,000ي )ـلقبلداء األاة ـعينـط سومتن اـك(، و50.0ة )ـيومعنوى تـمسد لة عنداقيمة 



 لوم البيئيةمجلة الع
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
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دي، وهو ما يعنى ارتفاع لبعداء األا( لصالح 182,8667دي )لبعداء األاعينة ط سومتو
 رضهم للبرنامج المعرفي السلوكي.مستوى جودة الحياة لدى العينة التجريبية نتيجة تع

ة ـدى عينة الدراساًئيا لـحصإة ـلـروق دافـد جوتـرض الثالث: لفاحة ـصـق تحقق بـا سـمم
لتتبعي اداء ألافي سلوكي في رنامج معم لبرستجابتهـــن فقراء الريف الحضر عند اة مـــيبيرلتجا
 .ديلبعوا
ف والحضر ن فقراء الرية مطلضابالعينة دى احصاًئيا لإلة روق دافد جوتال بع: رالرض الفا
ي ــفسلوكي المعرفي الامج ــنالتشوهات المعرفية وجودة الحياة نتيجة عدم تعرضهم للبري ـف
 .ديلبعوالقبلي داء األا
ي ــفة الضابطة ت العيناــجن دريــبــروق لفب ااــلحســون( كسويلكر )واــختباائج ــنت: (7ــدول )ج

 س التشوهات المعرفية:لمقيا ديلبعوالقبلي داء األا
المتوسط  العدد األداء المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية
التشوهات 
 المعرفية

 0,00 0,00 19,36442 101,5333 15 القبلي
0,000 

1,000 
غير 
 0,00 0,00 19,36442 101,5333 15 البعدي دالة

ة طبلضااة ـــعولمجما تاـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن امح ـــتضا
اللة روق ذات دفد جوال تس التشوهات المعرفية أنه لمقيادي لبعداء األوالقبلي داء األافي 

ـــدي لمقياس لبعداء األواي ـلقبلداء األاي ـة فطابـلضاة ـعولمجمت ااـجن درحصائية بيإ
وى تــمســد نة عــلــر داة غيـــي قيمـــهو 1,000 (z) ةـــقيمـــت بلغـــث حيت المعرفية التشوها

داء ألاعينة ط سومت(، و101,5333ي )ــلقبلداء األاة ــعينــط سومتن اــك(، و0.05ة )ــيومعن
(، وهو ما يعنى عدم تغير درجات التشوهات المعرفية لدى المجموعة 101,5333دي )لبعا

ذلك لعدم تعرضهم للبرنامج المعرفي السلوكي الذى يهدف إلى خفض مستوى الضابطة و 
 التشوهات المعرفية لدى عينة الدراسة.
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ي ــفة الضابطة ت العيناــجن دريــبــروق لفب ااــلحســون( كسويلكر )واــختباائج ــنت: (8ــدول )ج
 س جودة الحياة:لمقيادي لبعوالقبلي داء األا

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية
جودة 
 الحياة

 0,00 0,00 24,36098 154,8000 15 القبلي
0,000 

1,000 
غير 
 0,00 0,00 24,36098 154,8000 15 البعدي دالة

ة طابلضاة ـــعولمجما تاـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ة حصائيإاللة روق ذات دفد جوال تس جودة الحياة أنه لمقيادي لبعداء األوالقبلي داء األافي 

ـث ــحيياة ـــدي لمقياس جودة الحلبعداء األواي ـلقبلداء األاي ـة فطابـلضاة ـعولمجمت ااـجن دربي
ن اــك(، و0.05ة )ــيومعنوى تــمســد ة عنــلداــر ة غيـــي قيمـــهو 1,000 (z) ةـــقيمـــت بلغ
(، 154,8000دي )لبعداء األاعينة ط سومت(، و154,8000ي )ــلقبلداء األاة ــعينــط سومت

وهو ما يعنى عدم تغير درجات جودة الحياة لدى المجموعة الضابطة وذلك نتيجة عدم تغير 
 جتماعي أو المهني وكذلك لعدمفي أحوالهم المعيشية سواء على المستوى االقتصادى أو اال

تعرضهم للبرنامج المعرفي السلوكي الذى يهدف إلى خفض مستوى التشوهات المعرفية لدى 
عينة الدراسة مما يؤثر على تعديل األفكار والمعتقدات مما يجعل له أثرًا على مشاعر 

 وسلوكيات األفراد.
ة طضابلالعينة دى احصاًئيا لإة لروق دافد جوتـرض الرابع: ال لفاحة ـصـق تحقق بـا سـمم

امج ــنالتشوهات المعرفية وجودة الحياة نتيجة عدم تعرضهم للبري ـفن فقراء الريف والحضر م
 .ديلبعوالقبلي داء األاي ــفالمعرفي السلوكي 



 لوم البيئيةمجلة الع
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
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ة ـــعولمجمواة طابـــلضاة ـــعولمجمن ايـــاًئيا بـــحصإة ـــلـــروق دافـــد جوتس: امـــلخـــرض الفا
د عنالتشوهات المعرفية وجودة الحياة في ن فقراء الريف والحضر عينة مدى يبية لرلتجا
 دي.لبعداء األافي سلوكي في رنامج معلبريبية رلتجاعة ولمجماستجابة ا
ة ــعولمجمت ااــجن دريــبــروق لفب ااــ( لحس يــيتنن واــم ر )اــختباائج ــنت: (9ــدول )ج

 س التشوهات المعرفية:لمقيادي لبعداء األايبية في رتجلاعة ولمجمواة طابــلضا

المتوسط  العدد األداء العينة المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية

التشوهات 
 المعرفية

- 278,50 18,57 19,36442 101,5333 15 البعدي الضابطة
1,909 

00,056 
 186,5 12,43 10,62880 88.6 15 البعدي التجريبية دالة

ة طلضاباة ـــعولمجمت ااـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ــاللـــــروق ذات دفـــــد جس التشوهات المعرفية تولمقيادي لبعداء األايبية في رلتجاعة ولمجموا ة ـــ
ــدي لبعداء األاي ــة فــيبيرلتجا ةـــــعولمجمواة طابـــــلضاة ـــــعولمجمت ااـــــجن دريـــــائية بـــــحصإ

عند  وهي قيمة دالة إحصائياً  1,909- (z)حيث بلغت قيمة لمقياس التشوهات المعرفية 
ومتوسط المجموعة ، 101,5333وكان متوسط المجموعة الضابطة (، 0,05) مستوى معنوية

الضابطة وهو ما يعنى انخفاض مستوى التشوهات المعرفية لمجموعة لصالح ا 88.6 التجريبية
ن يــبــرق لفر ايــتفســن يمكلدى المجموعة التجريبية نتيجة التعرض للبرنامج المعرفي السلوكي. و

امج ــــنرلباة ــــفاعليــــق بيطى تــلإة ــيدلبعرات ااــختباالى ــة فطابــلضواة ــيبيرلتجن اعتيــولمجما
ة ـطألنشت واماولمعلل االــــخــــن مر ثــــؤلماه دراسة ودورلاى ــــفدم تخــــلمسالسلوكي اى ــــفرلمعا
ــر عينة الدراسة من فقراء ى تفكيـفـرات تغيـداث حإى ـفـت ى نجحـلتواامج ـنرلبامنها ـى تضـلتا

م يـــتقيل الـــخــن ة مـــقالنيلعر ااــألفكاى ـــلاة ـــلالعقالنير ااــألفكـــن امالريف والحضر وتحولهم 
وعدم التعميم في إصدار األحكام والتحكم في التفكير الكوارثي لبية ـــلســـن اى عـــلتخلـــف واقوالما
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ة ـــجهواة لمـــفيرلمعاة ـــخليدالتت ااـــالتجاهـــم اهـــد أكأحوتحمل المسئولية والتخطيط للمستقبل 
 .لالعقالنيةأو ائة طلخار ااـــالفكا
ة ــعومجملت ااــجن دريــبــروق لفب ااــي( لحســيتنن واــ)مر اــختباائج ــنت: (10ــدول )ج

 ة:س التشوهات المعرفيلمقيادي لبعداء األايبية في رلتجاعة ولمجمواة طابــلضا

المقيا
العد األداء العينة س

 د
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوس
ط 
 الرتب

مجموع 
ة الدالل (Z) الرتب

 المعنوية

جودة 
 الحياة

الضابط
 ة

البعد
154,800 15 ي

0 
24,3609

8 
15,5
0 

232,5
0 -

1,90
9 

00,05
6 
التجريبي دالة

 ة
البعد
182,866 15 ي

7 
22,4622

4 
15,5
0 

232,5
0 

ة طابلضاة ـــعولمجما تاـــجن دريـــبـــروق لفاة ـــاللب داـــلحسق ابـــلســـدول الجـــن اح مـــتضا
ـــاللذات د ـــــروق فـــــد جس التشوهات المعرفية تولمقيادي لبعداء األايبية في رلتجاعة ولمجموا ة ــ
ــدي لبعء اداألاي ــة فــيبيرلتجاة ـــــعولمجمواة طابـــــلضاة ـــــعولمجمت ااـــــجن دريـــــائية بـــــحصإ

ـد عنًً ائياـحصإة ـلدا هي قيمةو 1,909-( (z) ةــقيمــت بلغــث حيلمقياس التشوهات المعرفية 
ـط ـــــسومت، و154,8000ة طابــــــلضاة ـعولمجمـط اسومتن اـك(، و0,05ة )ـيومعنوى تـمس

ما يعنى ارتفاع  التجريبية وهوة ــــــعولمجماالح ــــــلص 182,8667ة ــــــيبيرلتجاة ــــــعولمجما
 لبرنامج المعرفي السلوكي.مستوى جودة الحياة لدى المجموعة التجريبية نتيجة التعرض ل

ل خــدتلواة ــجيولتاا ــبهــف ى يتصــلتــزات الممياة ــى جملــلاا ــيضــك ألــود ذا يعــبمور
ء خارتـــإلساى ـــعلب يـــدركية كالتولـــة ســـفيرمعب اليـــسأع ـــتبـــذى الالسلوكي واى ــفرلمعا
كياته وسلونفعاالته واه رمشاعوه رفكاأى ــعلــز يكرة للتـلالعقالنير ااـألفكـــر اتغيولى ـــلعضا
دة يدلجر األفكال افتحدة، يدفية جرة معـبنين أيولى تكابالتالى ؤدى ها مما يرتفسيوالجتماعية ا

 يمة. دلقل امح
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ــن مــد يدالعبم اــإلهتماى ــلإا ــيضأة ــلحاليدراسة الاائج ــة لنتــإليجابيــرات اشؤلماع ــجرا تــكم
سلوكي لاى ــفرلمعاامج ــنرلبل االــخــن يمها مــدتقــم ى تــلتواكية ولــلسواة ــالجتماعيا حىــوالنا
ألفكار )اة ـــفيرمعلاحى ـــوالناة ـــة بتنميـــة خاصـــمتتاليت اـــجلسثالث ى ـــعلـــوت حتاى ــلتوا

ألفكار التعامل مع ا –األفكار الالعقالنية المرتبطة بثقافة الفقر  –والمعتقدات الالعقالنية 
 د جلستينــدى عــامج علــنرلبت ااــجلســـوت حتك الـــذكالالعقالنية واستبدالها بأفكار عقالنية( و

ا ـمـو هللتعرف على معنى السلوك الكلي والتعرف على كيفية إدارة المشاعر واالنفعاالت و
ت اــالتجاها ــمهــد أأحكــر لعناصاه ــذة هــفة ألهميدتهــلمساة ــلفئب اتيعاــسإى ــفــر فيــدر وبقم اهـس
ضال فلحالية. الدراسة اثبتته نتائج أما و هوك السوي ولسلواالجتماعية رت المهااى تنمية ــف

ة أن الجلسات احتوت على تدريبات عملية لتنمية مهارات التفكير والسليم وربطها بحياعلى 
هة مواج ن جودة الحياة من خالل التدريب علىالعينة التجريبية لتعديل ثقافة الفقر لديهم وتحسي

م هاعليتـــفـــن مـــد يالمشكالت والتخطيط للحياة وتحمل المسئولية وصنع القرار مما يز
من خالل قدرتهم على تحمل جتماعية سليمة ت ااـــلعالقويسهل إنشائهم ة ـــالجتماعيا

 معم قهفوالى تؤدى إمما يغيرهم  مسئولياتهم والتكفل بأعباء حياتهم دون أن يكونوا عبئًا على
ــــل تقبوا ــــضربال ورعــــشلاى ــــلــــؤدى ايــــذى لاابى ــــاليجــــذات الــــد اكيوتم  وتمعهـمجـم وتهذوا
 س مما يرفع مستوى جودة الحياة لديهم.النفــــة بــــلثقــــذات والا

رات دور هام في فاعلية اـلمهاه ذـى هـعلب يـدرلتل االـلمستعملة خوقد كان للتكتيكات ا
، ولعب األدوار، وإعادة البناء جةذلنمـز اإليجابي، وايزلتعالبرنامج كالمناقشة والحوار، وا

االفقراء ع ـــمـــل لعماة ـــهميـــد أكؤتدراسة لاه ـــذائج هـــنتن اـــفك لـــذلية. لزلمنت اجباوالالمعرفي، وا
والسلوكية من خالل التدريب وعدم النظر إليهم على أنهم  من خالل تنمية قدراتهم المعرفية

ـــذى لالسلوكي واى ـــفرلمعاامج ـــنرلبـــذا اهن اـــا كـــهنـــن معجزة وباقون دائمًا في حالة احتياج، و
 ىــعلــدرة الفقير قــت ثبأا ــكمس عاجزًا أو متأخرًا في تفكيره وقدراته العقلية يــلـــت أن الفقير ثبأ
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من  بهة طــلمجياة ـلبيئاع ــمـق فوالمتوك الـلساى ــلـول اصولك الــذك، وةــالجتماعياة ــتراة مهاــتنمي
 .تحويلها إلي سلوكيات صحيحةو  السلوكيات الخاطئة تغير العديد من خالل

 مناقشة الفروض الخمسة األولى:
تي تؤكد على فعالية متفقة مع نتائج الدراسات السابقة والالفروض الخمسة نتائج  جاءت

البرامج اإلرشادية في خفض االضطرابات النفسية بشكل عام والتوتر النفسي بشكل خاص، 
حيث تناولت األساليب المعرفية عامة ومن بينها أسلوب حل المشكالت في خفض مستوى 
التوتر النفسي في مراحل عمرية مختلفة وفي بيئات ثقافية واجتماعية أيضًا مختلفة والتي 

نتيجة  أن التدريب على حل المشكالت كان فعااًل في خفض مستوى التوترها هرت جميعأظ
من  .تعديل األفكار المشوهة وغير العقالنية مما كان له بالغ األثر في تحسين جودة الحياة

تطوير برنامج التي استهدفت  2003دراسة عائشة محمد عيسى مصلح، هذه الدراسات 
استقصاء مدى فاعلية هذا البرنامج في خفض التوتر النفسي التدريب على حل المشكالت و 

، الذي يعاني منه الطلبة من خالل إجراء عملية قياس وتشخيص مستوى التوتر النفسي
وتوصلت إلى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في خفض التوتر النفسي نتيجة تعديل األفكار 

زيزي السيد إبراهيم على، منها أيضًا دراسة المشوهة واكتساب العينة ألسلوب حل المشكالت. و 
التحقق من صدق تلك االفتراضات حول عالقة شبكة والتي كانت تهدف إلى  2004

، وتوصلت إلى المتغيرات المعرفية المرتبطة بظاهرة االكتئاب كما وضعت في النموذج المعرفي
 كار المشوهة. أما دراسةنجاح العالج المعرفي في تخفيف حدة االكتئاب بناًء على تغيير األف

فقد توصلت إلى حدوث ارتفاع في مستوى المسئولية االجتماعية  2008جميل محمد قاسم، 
دراسة أشرف البيومي عبد لدى عينة الدراسة التجريبية بعد تطبيق برنامج معرفي سلوكي. أما 

وك التوافقي تهدف إلى تحسين وتنمية المهارات االجتماعية والسلفقد كانت  2020العظيم طه، 
وقد نجحت لدي عينة من المدمنين المتعافين وذلك من خالل تفعيل برنامج معرفي بيئي 
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الدراسة في تحقيق هدفها مما يثبت نجاح البرنامج المعرفي السلوكي الذي يهدف بشكل أساسي 
 إلى تعديل وتصحيح األفكار المشوهة والالعقالنية.
جوانب لدراسات السابقة التي ترى أن هناك كما اتفقت نتائج هذه الفروض مع نتائج ا

 مختلفة مؤثرة على جودة الحياة حيث إن الجانب االقتصادي ليس هو الجانب الوحيد المؤثر
ية، على جودة الحياة وإنما توجد جوانب أخرى اجتماعية ونفسية مثل المرونة والصالبة النفس

هات وتشو  مما يعتبر أفكارًا خاطئة يرهاالنزعة التشاؤمية، العزلة االجتماعية، إدارة الوقت، وغ
صهيب خالد معرفية وسلوكية يمكن عالجها من خالل البرامج المعرفية السلوكية مثل دراسة 

الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى العالج والتي هدفت إلى  2015التخاينة، 
ة في ء المجموعة التجريبيلدي الطالب أعضا والصالبة النفسية بالواقع في تحسين جودة الحياة

، وكذلك طالب أعضاء المجموعة الضابطةالاألسر المفككة في محافظه الكرك مقارنه مع 
ي الكشف عن فاعليه برنامج إرشادي مستند إلى العالج بالواقع في تحسين مستوي التفاؤل لد

ع طالب الطالب أعضاء المجموعة التجريبية في األسر المفككة في محافظه الكرك مقارنه م
 أعضاء المجموعة الضابطة.

وجود فروق بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة في تحسين جودة وتوصلت إلى 
عد بالحياة والصالبة النفسية والتفاؤل بين أعضاء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

حمد، خليفة عثمان أ نهلة دراسةوكذلك  التطبيق للبرنامج ولصالح أعضاء المجموعة التجريبية.
التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدي  والتى كانت تهدف إلى2019

توجد ، وتوصلت إلى إنه أمهات أطفال التوحد بمراكز ذوي االحتياجات الخاصة بمحليه كرري 
 عالقة ارتباطية طردية بين متغير جودة الحياة والمستوي االقتصادي. 
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منظور يركز على  من الحياة ةاالجتماعي المفسر لجوداالتجاه النتائج مع  كما تتفق هذه
األسرة والمجتمع، وعالقات األفراد والمتطلبات الحضارية والسكان والدخل والعمل، وضغوط 

جودة الحياة تتبدى أيضا بالعديد من ، والذي يرى أن الوظيفة والمتغيرات االجتماعية األخرى 
العالقات ، الرضا عن الذات وعن اآلخرين، السعادة المجتمع مثل: فيراد المؤشرات الذاتية لألف
، للسلوك الداخليالضبط ، ضبط االنفعاالت، بمشاعر اآلخرين ، الوعياالجتماعية اإليجابية

واالنتماء  ،، الوالءاألعمال التعاونية فيالمشاركة ، المسئولية الشخصية والمسئولية االجتماعية
والمهني،  ،واألسرى  ،والصحي ،واالجتماعي الشخصيالتوافق ، والوطن ،لألسرة، والمدينة

 التفاؤل.
 جودةة و بين التشوهات المعرفياًئيًا ــحصإة ــلعالقة ارتباطية دا توجدالسادس:  الفرض

لريف ن فقراء اــمالدراسة التجريبية ة ــعينــدى لالحياة، والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
 والحضر.

 هذا الفرض قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة كل على حدة،للتحقق من 
 وتم الحصول على معامل ارتباط بيرسون من الدرجات الخام مباشرة، وهذا ما يوضحه الجدول

 التالي:
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يوضح العالقة بين التشوهات المعرفية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى  :(11جدول )
 ن فقراء الريف والحضرعينة الدراسة م

 العينة المتغيرات
 أبعاد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

الضمير  الطيبة
االنفتاح على  العصابية االنبساطية الحي

 الخبرة
التشوه 
- التجريبية المعرفي

597. 130. -778. 779. -522. 
 0,05 0,01 0,01  0,05  مستوى الداللة

 فقراء عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا لدى عينة الدراسة منمن الجدول السابق يتبين وجود 
الريف والحضر بين التشوهات المعرفية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية حيث وجدت 

ابية. بين التشوه المعرفي والعص 0,01عالقة ارتباطية طردية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى 
رفي بين التشوه المع 0,05إحصائيًا عند مستوى  كما وجدت عالقة ارتباطية عكسية سالبة دالة

 ائياً وكل من الطيبة واالنفتاح على الخبرة. كما وجدت عالقة ارتباطية عكسية سالبة دالة إحص
بين التشوه المعرفي واالنبساطية، مما يعبر عن تحقق هذا الفرض من  0,01عند مستوى 

 فروض الدراسة.
ين وبراون التي هدفت إلى التعرف على العالقة بوتتفق هذه النتيجة مع دراسة روسيلنى 

ود العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واضطرابات القلق واالكتئاب. وأوضحت نتائج الدراسة وج
لبة عالقة موجبة بين العصابية واضطرابات القلق واالكتئاب بأنواعها، بينما وجدت عالقة سا

مد حيث أن اضطرابات القلق واالكتئاب تعتبين االنبساطية والمخاوف واضطرابات االكتئاب، و 
 .على أفكار خاطئة غير عقالنية فإن هذه النتائج تتفق تمامًا مع نتيجة الدراسة الحالية

ومما يدعم هذه النتيجة ويؤكدها السمات الممثلة لكل من عامل العصابية واالنبساطية 
ة هي: القلق، الغضب، ، حيث السمات الممثلة للعصابي1992طبقًا لنموذج كوستا وماكرى 

العدائية، االكتئاب، الشعور بالذات، االندفاع، القابلية لالنجراح، وكلها سمات تدعم األفكار 
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التفسيرات  ،التعميم الزائد، التفكير الثنائيالخاطئة والمشوهة لدى عينة الدراسة من الفقراء مثل: 
 . التجريد ،التهوين ،التفكير الكارثي ،الشخصية

 1992ت عاملى الطيبة واالنفتاح على الخبرة طبقًا لنموذج كوستا وماكرى كما أن سما
حب ية و لجما، الالخيالوهي: الثقة، اإليثار، االستقامة، القبول، التواضع، االعتدال في الرأي، 

جديد التعبير عن الحاالت النفسية أو االنفعاالت بشكل أكثر من اآلخرين، الرغبة في تالفن، 
 رألفكاافي  االبتكاراالنفتاح العقلي والفطنة وعدم الجمود والتجديد أو  ،اماتاألنشطة واالهتم
منفتح رد الالميل إلعادة النظر في القيم االجتماعية والسياسية والدينية، فالف ،والدهاء والتبصر

نية وكلها سمات تدعم األفكار العقال للقيم نجده يؤكد القيم التي يعتنقها ويناضل من أجلها
 من تأثير األفكار الخاطئة وغير العقالنية. وتقلل 

 يوضح العالقة بين جودة الحياة والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة :(12جدول )
 الدراسة من فقراء الريف والحضر

 العينة المتغيرات
 أبعاد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

الضمير  المقبولية
اح على االنفت العصابية االنبساطية الحي

 الخبرة
 .590 .633- .777 .261 .314 التجريبية جودة الحياة
مستوى 
 0,05 0,05     الداللة

ء فقرا من الجدول السابق يتبين وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا لدى عينة الدراسة من
الريف والحضر بين التشوهات المعرفية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية حيث وجدت 

ح على بين جودة الحياة واالنفتا 0,05ارتباطية طردية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى  عالقة
ة بين جود 0,05الخبرة. كما وجدت عالقة ارتباطية عكسية سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى 

 الحياة والعصابية، مما يعبر عن تحقق هذا الفرض من فروض الدراسة.
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ة لنى وبراون السابق ذكرها والتي توصلت إلى وجود عالقوتتفق هذه النتيجة مع دراسة روسي
قلق موجبة بين العصابية واضطرابات القلق واالكتئاب بأنواعها، ومن المؤكد أن اضطرابات ال

مًا مع ق تماواالكتئاب تؤثر سلبًا على جودة الحياة النفسية واالجتماعية لذا فإن هذه النتائج تتف
 نتيجة الدراسة الحالية.

دعم هذه النتيجة ويؤكدها السمات الممثلة لكل من عامل العصابية طبقًا لنموذج ومما ي
، وهي: القلق، الغضب، العدائية، االكتئاب، الشعور بالذات، االندفاع، 1992كوستا وماكرى 

 & Bruk)القابلية لالنجراح، وكلها سمات تسهم في تدنى مستوى جودة الحياة حيث أكد 
Alleen, 2003 ية ترتبط سلبًا بالرضا عن الحياة وإيجابًا بالتعبير الذاتي عن العصاب( أن

العصابيين أقل قدرة على التعامل مع الضغوط المرهقة في البيت  أن األشخاصاإلجهاد، كما 
 والعمل، كما أنهم أقل تحكمًا في اندفاعاتهم.

امل ومما يدعم االرتباط اإليجابي بين االنفتاح على الخبرة وجودة الحياة سمات ع
ن، ية وحب الفجمال، الالخيال ، وهي:1992االنفتاح على الخبرة طبقًا لنموذج كوستا وماكرى 

التعبير عن الحاالت النفسية أو االنفعاالت بشكل أكثر من اآلخرين، الرغبة في تجديد 
عدم االنفتاح العقلي والفطنة و  ،األنشطة واالهتمامات والذهاب الى أماكن لم يسبق زيارتها

قيم الميل إلعادة النظر في ال ،والدهاء والتبصر في األفكار االبتكارد والتجديد أو الجمو 
ضل من وينا االجتماعية والسياسية والدينية، فالفرد المنفتح للقيم نجده يؤكد القيم التي يعتنقها

 .أجلها
أن عامل االنفتاح على الخبرة يتضمن السعي ( 2002يذكر )هريدي وشوقي، كما 

 نهماكعجاب بالخبرات الجديدة، والذكاء واإلبداعية واالعتقاد في عالم عادل واالالدؤوب واإل
خرين العقلي والحاجة للتنوع والحساسية الجمالية وقيم الالتسلطية واالنفتاح على مشاعر اآل

 وخبراتهم االنفعالية. 
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ية معرففي التنبؤ بالتشوهات الالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية سهم ــرض السابع: تلفا
 لدى عينة الدراسة التجريبية من فقراء الريف والحضر.وجودة الحياة 

وللتحقق من صحة هذا الفرض من عدمه قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار المتعدد 
multiple regression  بطريقة stepwise :وهذا ما يوضحه الجدول التالي 

ل ؤ بالتشوهات المعرفية من خالل العواميوضح تحليل االنحدار المتعدد للتنب :(13جدول )
 الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة الدراسة من فقراء الريف والحضر

م. 
 المستقل

م. 
ت  بيتا R R2 ف الثابت التابع

 الداللة وداللتها
 الطيبة

التشوه 
 .607 .779 20,113 32,009 المعرفي

-088. -344.  
  1,564 .261 الضمير
  1,502- .426- االنبساط
 4,485 1,769 العصابية

دالة 
عند 
0,05 

  .385- .087- التفتح
 من الجدول السابق يالحظ ما يلي:

لمعامل انحدار العصابية، وكانت قيمة بيتا  0,05توجد داللة إحصائية عند مستوى 
 من التباين في %60,7وهذا يعنى أن العصابية تفسر  R2= ,607، وكانت 1,769

التشوهات المعرفية مما يعبر عن تحقق صحة الفرض حيث تبين أن عاماًل من العوامل 
اء الخمسة الكبرى للشخصية يعد منبئًا جيدًا للتشوهات المعرفية لدى عينة الدراسة من فقر 

 الريف والحضر. 
( والتي استهدفت التعرف على 2005تتفق هذه النتيجة مع دراسه جيتيريز واخرون )

ين أبعاد الشخصية الخمسة الكبرى والسالمة النفسية، حيث أشارت النتائج إلى وجود العالقة ب
العصابية( وبين الجوانب النفسية  –عالقة ارتباطية بين أبعاد الشخصية ) االنبساطية 
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االنفعالية )اإليجابية والسلبية( واالتزان االنفعالي، كما وجدت عالقة ارتباطية بين كل من 
خرين والقبول االجتماعي والمشاعر واالنفعاالت اإليجابية، وحيث أن هناك االنفتاح على اآل

ارتباطًا بين المشاعر واألفكار فيمكن القول أن المشاعر والجوانب النفسية واالنفعالية اإليجابية 
الناتجة عن عامل االنبساطية تؤدى إلى أفكار عقالنية، بينما المشاعر والجوانب النفسية 

لسلبية الناتجة عن عامل العصابية تؤدى إلى أفكار خاطئة ومشوهة وغير واالنفعالية ا
 عقالنية،
سة يوضح تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بجودة الحياة من خالل العوامل الخم: (14جدول )

 الكبرى للشخصية لدى عينة الدراسة من فقراء الريف والحضر
م. 

 المستقل
م. 
ت  بيتا R R2 ف الثابت التابع

 الداللة لتهاودال 

 الطيبة

 
جودة 
 الحياة

56,788 
 
 
 

19,839 777. 604. 

-
393. -1,793  

  .134 .134 الضمير
دالة عند  4,454 3,092 االنبساط

0,05 
- العصابية

700. -024.  
  .453 .111 التفتح

 من الجدول السابق يالحظ ما يلي:
لمعامل انحدار االنبساط، وكانت قيمة بيتا  0,05توجد داللة إحصائية عند مستوى 

من التباين في  %60,4وهذا يعنى أن عامل االنبساط تفسر  R2= ,604، وكانت 3,092
جودة الحياة مما يعبر عن تحقق صحة الفرض حيث تبين أن عاماًل من العوامل الخمسة 

 حضر.فقراء الريف وال الكبرى للشخصية يعد منبئًا جيدًا لجودة الحياة لدى عينة الدراسة من
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أكدت  ي( والت2007) الشربينيوقد اتفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة السيد 
للشخصية في أبعاد  نتائجها على وجود تباين في اإلسهامات النـسبية للعوامـل الخمـسة الكبـرى 

ات النسبية تتباين اإلسهام مقياس جودة الحياة، وهذا ما أكدته نتائج هذا الفرض أيضا حيـث
فقراء الريف لدى عينة الدراسة من  الخاصة بالعوامل الخمسة الكبرى في الشعور بجودة الحيـاة

والتي أكدت  (Singh & Dixit, 2010) مـن. كما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسة كـل والحضر
 .في الشعور بجودة الحياة من عدمه على تأثير العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

مزيد يميل الى ممارسة مزيد من القيادة والتمتع ب أن االنبساطي( 1995ر هوارد )كما يشي
جتماعية وهذه الصورة اال االجتماعية،المشاركة  فيواأللفة والرغبة  واللفظي البدنيمن النشاط 

 .جتماعيةالسياسة، الفنون، العلوم اال المبيعات، في ةالمتمثل االجتماعية،تمثل األساس لألدوار 
 ات الدراسةتوصي

 بالتالي:وقد أوصي الباحثون 
ك السلو  للفقراء لتعديل األفكار المشوهة والتدريب على أنماط يةو إعداد البرامج التوعضرورة -1

على أ حقيق المقبولة لتنمية قدراتهم على التعامل مع البرامج التنموية التي يستفيدون منها لت
 تهم على الخروج من دائرة الفقر.قدر من االستفادة من هذه البرامج وتنمية قدرا

تدريب الفقراء المستفيدين من برامج الجمعيات األهلية على مهارات التخطيط للحياة -2
 ومواجهة المشكالت ومهارات صنع القرار.

حياة الخاصة بالمشاعر واالنفعاالت ومعايير جودة ال يجابيةنمية المفاهيم والمعاني اإلت -3
 برامجمن خالل ال لفقراء المستفيدين من برامج الجمعيات األهليةالدى  الذاتية والموضوعية

 الموجهة. اإلرشادية
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ن لمؤسسات الحكومية واألهلية التي تعمل على مكافحة الفقر باألخصائييا ضرورة استعانة-4
حسين تالنفسيين واالجتماعيين لتنفيذ برامجهم بشكل أكثر وعيًا وشمواًل مما قد يساعد في 

 الذاتية والموضوعية. ومن ثم تحسين جودة الحياة البرامج التنموية نتائجفاعلية 

 

 مراجعال

فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية  2006أحمد محمد أحمد سالم وأحمد سيد مصطفي. 
مهارات التقويم التربوي لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية في ضوء 

إعداد  -اللقاء السنوي الثالث عشر مصر، المعايير القومية لجودة المعلم في 
، الجمعية السعودية للعلوم المعلم وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة

فبراير، جامعة  22-21 تكوين المعلم،التربوية والنفسية، السعودية )جستن(، 
 الملك سعود

ة (: أسلوب حل المشكالت وعالقته بنوعية الحياة، دراسة نظري1999العارف باهلل الغندور )
قرن المؤتمر الدولي السادس لمركز اإلرشاد النفسي، جودة الحياة توجيه قومي لل

 الحادي والعشرين، جامعة عين شمس. 
ة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالرتياح الشخصي في مكان عالق :(2013أمال عبادو )

 العمل بورقلة، رسالة ماجستير.
(، التشوهات المعرفية لدى المراهقين وعالقتها ببعض متغيرات 2006أميمة مصطفى كامل )

الشخصية "دراسة مقارنة بين الجنسين"، المجلة المصرية للدراسات النفسية، 
 .2006س عشر، أكتوبر ، المجلد الساد53العدد 
ة (: فاعلية العالج المعرفي السلوكي في تنمية المهارات االجتماعي2007حازم محمد صالح )

 –رسالة ماجستير  –وخفض القلق واالكتئاب لدى عينة من مدمني المخدرات 
 األردن.
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https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6591&page=1&from=
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( برنامج إرشادي لخفض االكتئاب وتحسين جودة الحياة 2004حسام الدين محمود عزب )
ينة من معلمي المستقبل، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي الثاني لدى ع
 ، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.2004مارس  29 – 28عشر 

 برامج تعديل السلوك، دار أمجاد للنشر، الجيزة.(: 2013) حمدي عبد هللا عبد العظيم
وث ة القاهرة، معهد البحالتكيف الثقافي للمناطق العشوائية بالخرطوم، جامع :حورية مصطفى

 .2010والدراسات األفريقية، قسم األنثروبولوجيا، رسالة دكتوراة، 
 أثر ثقافة الفقر على بعض القيم والمواقف التعليمية لدى طلبة :عائشة بنت سيف األحمدي

ية، المرحلة الثانوية في منطقة المدينة المنورة، ملخص، دراسات العلوم التربو 
 .2013، 1، العدد 40المجلد 

ديسمبر  19 – 17عبد الحميد سعيد حسن وراشد بن سيف المحرزي ومحمود محمد ابراهيم )
( جودة الحياة وعالقتها بالضغوط النفسية واستراتيجيات مقاومتها لدى 2006
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ABSTRACT 

The current study aimed to measure the effectiveness of a cognitive 

behavioral environmental program in modifying distorted ideas of the 

culture of poverty and training on rational thinking patterns and 

behavior patterns that aim to improve the quality of life of a sample of 

the rural and urban poor. The study also attempted to link between the 

Big Five factors of personality, cognitive distortions, and quality of life. 
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The sample consisted of two groups of (30) people divided into two 

groups, one of them is the experimental group and an environmental 

behavioral cognitive program was applied to it and the other is a control 

group. The researchers used the experimental method. The data 

collected on the SPSS statistical program was analyzed to ensure the 

validity and reliability of the tools using Cronbach’s alpha coefficient 

and Pearson correlation coefficient to determine the correlation between 

study variables, depending on the tools used in the study. The study 

"Quality of Life Scale, Cognitive Distortion Scale, and Big Five 

Personality Factor Scale", the study concluded: 

There are statistically significant differences in cognitive 

distortions and quality of life among the experimental study sample of 

rural and urban poor when they respond to a cognitive behavioral 

environmental program in the pre, follow-up and post performance. 

There is a statistically significant correlation between cognitive 

distortions, quality of life, and the five major personality factors among 

the experimental study sample of rural and urban poor. 

The researchers recommended the need to prepare awareness 

programs for the poor to develop their abilities to deal with the 

development programs that they benefit from in order to achieve the 

maximum benefit from these programs and to develop their abilities to 

get out of the cycle of poverty. Psychologists and social workers should 

implement their programs in a more conscious and comprehensive 

manner, which may help in improving the results of development 

programs more effectively. 

key words: 

Quality of life - Cognitive distortions - The Big Five personality factors 

- Cognitive-Behavioral Environmental Program. 
 


