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قال تعاىل:

{ذلكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ
ذُو الفَضلِ العَظيم}
سورة اجلمعة -اآلية()4

صدق اهلل العظيم
أ

اإلهـــداء

إىل مالكي يف احلياة ..
إىل معنى احلب والتفانى  ..إىل بسمة احلياة وسر الوجود ،إىل والدي العزيز.
إىل من كان دعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل أمي الغالية.
إىل من أكرمين اهلل به وكان خريَ اختيار وأعظم إجناز إىل زوجي املخلص مؤمن.
إىل من أستند عليهم وأرى التفاؤل بعينيهم والسعادة يف ضحكتهم إىل من يتطلعون لنجاحي بنظرات
األمل أخوتي أمحد ،حممد ،حممود.
إىل من رافقوني منذ أن محلنا حقائب صغرية ومعهن سرت الدرب خطوة خبطوة وما زلنا نرتافق حتى اآلن
 ..إىل مشعات حياتي أخيت إميان وأخيت هديل.
إىل زهرة بيتنا األوىل إىل من جعلت اجلنة حتت أقدامي إىل ابنتى الغالية زينه.
إىل كل من وقف جبانيب مشاركاً وموجهاً وناصحاً.
أهدي لكم مجيعاً مثرةَ هذا اجلهد املتواضع.

الطالبة

أريج أبو عويضة

ب

شكر وزتقدير
انطالقا من قوله تعاال

وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِههِ  ،وقولاه  -صلي ا

عييلو ومليم -ال

يشكر اهلل من ال يشكر الناس
الحمااهلل هلل را العااالمين والوااالال والىااالد الااس ىاايهلل المرىاالين والااس آلااه ووااح ه أجمعااين قااا

تعال "رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ" (ىورال النم )19 :

اات ارفااا الجميا  ....أتقااهللد الشااكر الج يا إلااس واااحا القلااا الك ياار ،والاان س الطويا  ،والعلااد

الوفير ،الذي غمرن

عط ه ،وراان

حىن توجيهه وارشاهلله ،األىاتاذ الاهللكتور /محماهلل ىا يان أ او نجيلاه

المشرف الس هاذه الهلل ارىا  ،أتقاهللد لاه اوافر الشاكر وامايد االمتناان والاهللاال للعلا القاهللير أن يج ياه كا
خير وأن يجع ما قهللمه ل ف مي ان حىناته إنه الس ذلك لقهللير.

كما ويطيا ل أن أتقهللد خالص الشكر والعرفان للهللكتور /اون محيىن  ،مناقشا خارجيا ،

وهو أحهلل أاالد جامع األقوس الس تواضعه وت ضله ق و مناقش هذا ال حث وا هللال ملحوماته
القيم والىهلليهللال فله خالص الشكر والتقهللير

كذلك يىعهللن أن أتقهللد وافر الشكر واالمتنان لهللكتوري ال اض  /أىام حمهللون  ،مناقشا هللاخليا ،

الذي أخذت انه الكثير الما وفك ار وأخالقا  ،و إنه ليىرن أن أىت يهلل من المه وخ راته وتجار ه
ومالحماته  ،فله خالص الشكر والتقهللير.

كم ااا يى ااعهللن أن أتق ااهللد الش ااكر الج يا ا لوال ااهللي الكا اريمين أط ااا اهلل عمرهم ااا وجعلهم ااا ن ا اراس

مض ل هللائما ف حياتنا ،لما غرىوه ف من حا العلد والتعلد ،ولما قاهللموه لا مان مىاانهللال وهللااد ن ىا
طوا فترال الهللراى  ،والشكر مووو ل وج الغاال الاذي وقاف جاان

طاوا فتارال هلل ارىات ووا ر الا

شااهو ار وأنااا معتك ا الااس الهلل ارىا  ،لقااهلل تمثلاات مح ا اهلل لا فيااه ،فخطاوات المىااتق
قر اه مكرما  ،فلااه أقااهللد نجاااح ومعااه أواوا هللرا العلاد وواوال لغااايت

لقااهلل ااهللأت مش اوار هلل ارىاات و ه ا

معااه جنا ونجاااح

ا ذن اهلل  ..واليهااا ا نتااس ينااه،

ااذرال ف ا أحشااائ فكاناات رفيقت ا الهللائم ا  ،إليهااا أقااهللد ح ا ونجاااح

وأنتمرها لتكون من أوحاا العلد والهللرجات ذن المولس -ا وج .. -

وشكر خاص ألخوت الارائعين :أحماهلل ،محماهلل  ،محماوهلل  ،وألخاوات الجمايالت إيماان  ،هاهللي ،

القلوا الهللافئ الت حمتن هللائما من وقيع الحياال والذين ين تون ف قل

ت

شيئا يش ه الورهلل كثي ار .

وأقهللد شكري وأههللي امل إلس أم الثاني التاس حملتنا

ح هاا وغمرتنا

عطائهاا كماا لاو كنات

ا نتها ،أم الغالي ووالاهللال وجا األىاتاذال /يناا أ او ىاري والاس اما وااحا ال ضا والمنا األىاتاذ/
ياااهلل الحااام أحمااهلل ،وال أنىااس أخاات وج ا الغالي ا الت ا كاناات خياار أخاات وىاانهلل ل ا الااهللكتورال /تىاانيد ،

وأخوال وج األفاض  :و ح  ،طارق  ،محمهلل  ،رهف .

وكم ااا ال أنىا ا أن أش ااكر وج ااات أخ ااوت (ا ي اار ،أما ا  ،وف ااال) اللا اوات ل ااد يا ا خلن ال ااس يوم ااا

النوائح والوقوف جان

طوا فترال هللراىت .

وال أنىس أن أتقهللد الشكر الج ي ل وم أخت المهنهللس أنس الذي لد ي خ قط ف مىااهللت .
كمااا أتقااهللد الشااكر إلااس وااهلليقت الرائع ا آالل هلللااو التااس شاااركتن ف ا جميااع خط اوات إاااهللاهلل
هلل ارىاات فلهااا منا خااالص الااهللاال ا ن يوفقهااا اهلل ويلهمهااا العلااد النااافع .وال أنىااس وااهلليقات الع ي ا ات ،

أناتد ضااحك فا وريااهللي  ،وضااحك تىااري يننااا كا ماا ماار نااا العماار .كمااا أتقااهللد الشااكر إلااس األىاتاذ/

خلي مقهللاهلل (االحوائ ) الذي لد ي خ ف مىااهللت ف تحلي ال يانات والمعالجات االحوائي .

وختامااا أتقااهللد الشااكر الج ي ا إل اس ك ا ماان ىاااهد ف ا إنجاااه هااذه الهلل ارى ا  ،الت ا أرجااو ماان اهلل

تعال أن تكون امال خالوا لوجهه تعال  ،ونافعا لع اهلله الوالحين.

الباحثة
أريج أبو عويضة

ث

ميخص الدرامة باليغة العربية
الهدف الرئيس لهذه الدرامة هاو التعارف الاس ط يعا العالقا اين اإتا ان االن عاال والرضاا اان

الحياال ،واتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال ،كماا هاهللفت الهلل ارىا إلاس فحاص أثثار عال المتغيارات
االجتمااي والهلليموغرافي وه ( :الجنس ،المىتوى الهلل ارىا  ،المىاتوى االقتوااهللي لألىارال ،المؤها العلما

لأل ااوين ،اما األد) الااس اإتا ان االن عااال والرضااا ااان الحياااال ،واتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا األ هاار
غ ال.

ولتحقيااق أهااهللاف الهلل ارى ا افترضاات هااذه الهلل ارى ا اشاارال فاارول ،وللتحقااق ماان هااذه ال اارول ،تااد

اختيار اين لغ اهللهللها ( )556طال ا وطال من طل جامع األ هر غ ال ف ال و الهللراى الثان لعاد

( )2018-2017د .كما قامت ال احث اىتخهللاد ثالث مقاييس ،األو منها هو مقياس اإت ان االن عال ،
(ااهللاهلل ا و نجيل  ،)2017،والمقياس الثان هو :مقياس الرضا ان الحياال (إاهللاهلل أ و نجيل  ،)2016،أما
المقياس األخير فهو مقياس اتخاذ القرار (إاهللاهلل أ و نجيل –2018،أ)

واىتخهللمت ال احث ف معالج يانات هذه الهللراى اهللال أىاليا إحوائي ما يمكنهاا التحقاق مان

فارول الهلل ارىا  ،حياث اىااتخهللمت معاامالت االرت ااط ،واخت اار ت  t.testكمااا اىاتخهللمت تحليا الت اااين

األحاهللي ،اخت ار .LSD

وتوصيت الدرامة الى النتائج التالية:
 -1يناات النتااائ أن مىااتوى االت ا ان االن عااالس لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال متوىااط  ،و مىااتوى
الرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال جااال أك اار ماان المتوىااط  ،أمااا النىا التخاااذ

الق ارار فقااهلل أمهاارت النتااائ إلااس أن هللرج ا اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار كااان مرت عااا و
النىا لط يعا القا اررات فقااهلل جااال المرت ا ا ألولااس عااهلل القا اررات العقليا  /المعرفيا  ،أمااا النىا

لمجاالت الحياال جال ف المرت األولس عهلل الحياال األكاهلليمي .

 -2وج اوهلل االق ا طرهللي ا ذات هللالل ا إحوااائي ااين هللرجااات أ عاااهلل اإت ا ان االن عااال  ،وهللرجتااه الكلي ا
وهللرجات أ عاهلل الرضا ان الحياال وهللرجته الكلي .

 -3وجوهلل االقا ارت ااط اكىاي ذات هللاللا إحواائي اين أ عااهلل اإتا ان االن عاال وهللرجتاه الكليا  ،ماا
اااهللا عااهلل الطم نين ا  -القلااق و ااين عااهلل اتخاااذ القارار االن عااال  ،وكااذلك الق ارار الىاالوك  ،ف ا حااين
جالت العالق طرهللي ين أ عاهلل اإت ان االن عال واأل عاهلل األخرى التخاذ القرار.

 -4كمااا يناات النتااائ وج اوهلل االق ا ارت اطي ا اكىااي أو ىااال

ااين جميااع أ عاااهلل الرضااا ااان الحياااال

وهللرجته الكلي  ،و ين عهلل اتخاذ القرار االن عال  ،وكذلك القرار الىلوك  ،فا حاين جاالت العالقا
طرهللي ين أ عاهلل الرضا ان الحياال وهللرجته الكلي  ،واأل عاهلل األخرى التخاذ القرار.

 -5أمهرت النتائ وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي اين ذوي الهللرجا المرت عا وذوي الهللرجا

المنخ ض ا الااس مقياااس اإت ا ان االن عااال  ،ف ا جميااع أ عاااهلل مقياااس الرضااا ااان الحياااال وهللرجتااه
الكلي  ،وكذلك ف جميع أ عاهلل مقياس اتخاذ القرار ،وجالت ال روق ف اتجاه ذوي الهللرج المرت ع
ج

ف جميع األ عاهلل ،ما اهللا عهلل القا اررات االن عاليا  ،وكاذللك القا اررات الىالوكي  ،فقاهلل جاالت ال اروق

ف اتجاه ذوي الهللرج المنخ ض ف اإت ان االن عال .

 -6كااذلك يناات النتااائ وجاوهلل فااروق جوهري ا ذات هللاللا إحوااائي ااين ذوي الهللرجا المرت ع ا  ،وذوي
الهللرج المنخ ض الس مقياس الرضا ان الحيااال ،فا جمياع أ عااهلل مقيااس اتخااذ القارار ،وجاالت
ال روق ف اتجاه ذوي الهللرج المرت ع ف جميع األ عاهلل ،ما اهللا عهلل القا اررات االن عاليا  ،وكاذللك

الق اررات الىلوكي  ،فقهلل جالت ال روق ف اتجاه ذوي الهللرج المنخ ض ف الرضا ان الحياال.

 -7النى لنتائ الهللراى فيما يتعلق ال روق الجنهللري  ،فقهلل ينت النتائ ما يل :
أ) ف ال تاا االنفعال  :ينت النتائ وجوهلل فروق هللال إحوائيا ف

عهلل الض ط االن عال  ،و عهلل

الطم نين جاالت ال اروق لواالح الاذكور ،أماا ال ارق الثالاث فا حاين جاالت ال اروق فا
تقهللير الذات لوالح االناث.

عاهلل

ب) ف الرضا ع الحياة :ينت النتائ وجوهلل فروق ف جميع أ عاهلل المقيااس وهللرجتاه الكليا  ،ماا
اهللا عهلل الرضا األكاهلليم (الهللراى ) وجالت ال روق ف والح اإناث.

ت) ف اتخاذ القرار :ينت النتائ وجوهلل فروق ف جميع أ عاهلل المقياس ،وجالت ال روق ف اتجاه
الذكور ف الق اررات االن عالي  ،وكذللك الق اررات الىلوكي لوالح الذكور.

 -8النى لنتائ الهللراى فيما يتعلق المىتوى الهللراى  ،فقهلل ينت النتائ ما يل :
أ) ف ال تاا االنفعال  :ينت النتائ اهللد وجوهلل فروق هللال إحوائيا.

ب) فل الرضللا عل الحيللاة :ينات النتااائ وجاوهلل فااروق فا جميااع أ عااهلل المقياااس وهللرجتاه الكليا ،
وجالت ال روق ف اتجاه طل المىتوى األو .

ت) ف اتخاذ القرار :ينت النتائ وجوهلل فاروق فا أر عا أ عااهلل ،وجاالت ال اروق فا اتجااه طل ا

المىتوى األو ما اهللا عهلل الق اررات الىلوكي  ،فقهلل جال ال رق ف اتجاه طل المىتوى ال ار ع.

 -9النى لنتائ الهللراى فيما يتعلق المىتوى االقتواهللي لألىرال ،فقهلل ينت النتائ ما يل :

أ) ف ال تاا االنفعال  :ينت النتائ وجوهلل فروق هللال إحوائيا ف ثالث أ عااهلل والهللرجا الكليا
للمقياس ،وجالت ال روق ف اتجاه ذوي المىتوى االقتواهللي األالس.

ب) ف الرضا ع الحياة :ن س النتيج الىا ق جالت النى للرضا ان الحياال.

ت) ف اتخاذ القرار :فقهلل مهرت ال روق ف جميع األ عاهلل وجالت ال روق ف اتجاه ذوي المىتوى
االقتواهللي الضعيف ف الق اررات االن عالي  ،وكذللك الق اررات الىلوكي  ،ف حين جالت قيا

ال روق الس المقياس ف اتجاه ذوي المىتوى االقتواهللي المتوىط والمرت ع.

-10ال توجهلل فروق ذات هللالل احوائي ف الهللرج الكلي لك من االت ان االن عال و الرضا ان
الحياال واتخاذ الق ارر تع ى المىتوى التعليم
األ عاهلل.

لأل وين ،ف

حين وجهللت عل ال روق ف

عل

 -11ال توجهلل فروق ذات هللالل احوائي ف ك من االت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخاذ القرار
يع ى لعم األد.

ح

Abstract
Emotional balance and satisfaction with life and their relationship to decisionmaking at Al-Azhar University in Gaza
The main objective of this study is to identify the nature of the relationship
between emotional equilibrium and satisfaction with life and decision-making among
the students of Al-Azhar University in Gaza. The study also aimed at examining the
effect of some social and demographic variables (sex, educational level, economic
level, parents' level of education, mother's work) on the emotional balance and
satisfaction with life and decision-making students at Al-Azhar University in Gaza
To achieve the objectives of the study ،the researcher used the analytic
descriptive approach . this study assumed ten hypotheses. To verify these hypotheses, a
sample of (556) students from Al-Azhar University in Gaza was selected in the second
semester of 2017-2018. The second measure is the measure of satisfaction with life
(prepared by Abu Najila, 2016). The last measure is the decision-making scale
(prepared by Abu Najila, 2018)
In this study, the researcher used several statistical methods to verify the
hypotheses. The correlation coefficients were used,the "t.test" was used and the
analysis of the mono-variance was used.
Findings of the study:
1- The results showed that the level of emotional equilibrium among the
students of Al-Azhar University in Gaza is average, and the level of satisfaction
with life among the students of Al-Azhar University in Gaza was greater than
the average. As for decision-making, the results showed that the degree of
decision-making among Al-Azhar University students was high. For the nature
of decisions came first place after the decisions of mental / cognitive, as for the
areas of life came first after academic life.
2- There is a positive relationship of statistical significance between the
majority of dimensions of emotional balance and degree and the majority of
the dimensions of satisfaction with life and its overall degree.
3- There is a statistically significant inverse correlation between the dimensions
of Emotional balance and its overall degree, except after reassurance anxiety and after the emotional decision, as well as the behavioral decision,
while the relationship was positive between the dimensions of emotional
balance and other dimensions of decision-making .
4- The results showed that there was a negative correlation between all
dimensions of satisfaction with life and its overall degree, and after the
decision of emotional and behavioral decision.
5- The results showed significant differences between the high and low grade
on the emotional balance scale in all dimensions of the measure of
satisfaction with life and its overall degree, as well as in all dimensions and
degree of decision scale. All dimensions, except emotional decisions, as well
as behavioral decisions, have come to the differences in the direction of low
degree of emotional balance
6- The results also showed significant differences between the high and low
scores on the scale of satisfaction with life in all dimensions of the decision
خ

–making.Differences in the direction of high-grade in all dimensions, except
after emotional decisions, as well as behavioral decisions, came in the
differences in the direction of low degree of satisfaction with life.
7- Regarding the results of the study with regard to gender differences, the
results showed the following
A) in the emotional balance: The results showed three statistically significant
differences, two of which were after the emotional adjustment, and after the
reassurance, the differences were in the direction of males. The third
difference came after the self-esteem and the difference was in the direction
of females
B) Satisfaction with life: The results showed differences in all dimensions of
the scale and overall degree, except after academic (academic) satisfaction
and differences in the direction of females.
C) In decision-making: the results showed differences in all dimensions of the
scale making. Differences were in the direction of males in emotional
decisions, as were behavioral decisions, while the rest of the differences
were on the scale in the direction of females.
8- Regarding the results of the study with regard to the academic level, the
results showed the following:
A) in the emotional balance: the results showed no statistically significant
differences.
B) Satisfaction with life: The results showed that there were differences in all
dimensions of the scale and its overall degree, and the differences were in
the direction of the first level students.
C) In the decision-making: the results showed that there were differences in
four dimensions as well as the total score of the scale. The differences were
in the direction of the first level students except after the behavioral
decisions.
9- With regard to the results of the study with regard to the economic level of
the household, the results showed the following:
A) in the emotional balance: The results showed that there were statistically
significant differences in the three dimensions and the total score of the
scale, and the rise was in the direction of those with the highest economic
level,
B) Satisfaction with life: The same previous result was for satisfaction with life
C) In the decision-making: Differences have emerged in all dimensions and the
differences in the direction of those with low economic level in emotional
decisions, as well as behavioral decisions, while the rest of the differences
on the scale in the direction of the middle and high economic level.
10 - Regarding the results of the study in relation to the scientific qualification
of the parents, the results showed that there are many statistically significant
differences. The differences in the direction of the students were the sons of the
higher educated in some dimensions.
11- For the results of the study in relation to the work of the mother, the results
showed that there were no statistically significant differences between the
students' children and non-working mother .
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الفصل الول
مدخل الى الدرامة
مقدمة:
لد يشههلل اور مان العواور مثا ماا يشاههلله اوارنا الحاال مان التاوترات واأل ماات والضاغوط

والت يتعرل لها ال رهلل ،ومع تعقهلل الحياال وتطورها الىاريع يواجاه اإنىاان المعاوار العهللياهلل مان المواقاف

الت تههللهلل حياته ومىتق له .وت يهلل من قلقه وتوتره ،فمن الحروا والكوراث إلس أحهللاث الحيااال اليوميا كا
ذلك ي ين أن الحياال اإنىاني مليئ الضغوطات من ك نوع.

وأو ا حت الحياااال ا ااارال ااان ىلىاال ماان المنغوااات الوااغيرال والك ي ارال الت ا تعااهلل محااهللهللا جيااهللا

واامال من اوام التن ؤ الوح الن ىي والجىهللي .

ويعااهلل اإت ا ان االن عااال واحااهللا ماان الجوانااا المهم ا فا حياااال ال ارهلل كمااا أنااه واحااهللا ماان العوام ا

الت ا تحااهللهلل أنماااط الشخوااي  ،وموض ااوع اإتاا ان االن عااال يحتاا جان ااا مهمااا فاا الهلل ارىااات وال ح ااوث

الن ى ااي والتر ويا ا الحهلليثا ا  ،وق ااهلل تناولت ااه العهللي ااهلل م اان النمري ااات فا ا ال ااد ال اان س ويع ااهلل مو ااطلح اإتا ا ان
االن عال أحهلل الموطلحات الت اىتعملت ف العهلليهلل من ال حوث والهللراىات للهللاللا أيضاا الاس النضا

االن عااال  ،وقااوال األنااا وثيعاارف موااطلح اإتاا ان االن عااال الااس أنااه الىاالوك الااهللا الااس قااهللرال ضاا ط
االن عا والتع ير اناه واورال ناضاج ومت نا عياهللا اان الىالوك الط اول الاذي يتىاد االتهور واالناهللفاع
(المىعوهللي. )45: 2002 ،

وان ضعف اإتا ان االن عاال ياؤهللي الاس أمارال ن ىاي وىالوكي اهللياهللال وضاعف الىايطرال الاس

الغضا الذي هللوره يعم الس تضعيف ااط الحا لهللى ال رهلل وت هللاهلل لهلليه الغيرال وفقاهللان الثقا االن س

واآلخرين.

ويلعااا اإت ا ان االن عااال هللو ار مهمااا ف ا تجهلليااهلل مااهللى قااهللرال ال ارهلل الااس التكيااف مااع الوااعو ات

والمواقف الضاغط التس تواجه ال رهلل فا حياتاه ،وي ياهلل الشارقاوي  1983ا ن الشاخص الواحيح ن ىايا،
والاذي يمتلااك إت اناا ان عاليااا هااو الاذي يمكنااه الىايطرال الااس ان عاالتااه مرونا االيا والتع يار انهااا حىاا
ط يع الموقف ،وهاذا يىاااهلل ال ارهلل الاس مواجها واايا لماروف الحيااال وأ ماتهاا فاال يضاطرا أو ينهاار

للضغوط أو الوعو ات التس تواجهه (ريان)35 : 2006 ،

وتثعهلل المرحل الجامعي من المراح الم ولي ف حيااال ال ارهلل التاس تحاهللهلل شاك حياتاه المىاتق ل ،
ولكا يجتااا الطالااا هااذه المرحلا نجاااه فيتوجااا اليااه ااذ الجهااهلل والمثااا رال ،وتحما األا ااال الهلل ارىااي
والمتطل ااات الجامعي ا

اإضاااف إلااس مواجه ا ضااغوط الحياااال اليومي ا األخاارى كمااا يتطلااا ذلااك أيضااا
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رضااا الطالااا واقتنااااه التخوااص الااذي يهللرىااه ،وكاا ذلااك يتطلااا قااهلل ار ماان اإتاا ان االن عااال لااهللى
الطالا الجامع تمكنه من ا ور هذه المرحل ىالد .
وثيعاهلل م هاود الرضاا اان الحياااال مان الم ااهيد المهما لحيااال ال ارهلل وىاالمته الن ىاي  ،والاذي يشااير
إلاس كي يا تقيايد األفاراهلل لحياتاه عاهللهاا المختل ا  ،وثيعارف الرضاا اان الحيااال الاس أناه الكي يا التاس يقاايد
ها األفراهلل حياتهد من وجه نمرهد الخاو  ،وهذا التقييد يكاون فا جاان ين األو  :معرفا ويتمثا فا

إهللراك األف اراهلل وتقيماايهد للحياااال شااك ااااد أو تقياايد جوانااا محااهللهللال ماان الحياااال مث ا الرضااا ااان الحي اااال
والرضااا ال واج ا والرضااا العاااد ،والجانااا الثااان  :تقييم ا ويتمثا ق ا كي ي ا تقياايد األف اراهلل لحياااتهد نااال

الاس تكارار األحاهللاث الىاارال أو غياار الىاارال التاس تىا ا إماا الىااعاهللال وال اره أو التاوتر والقلاق واالكتئاااا،

و التال الشعور الرضا أو اهللد الرضا هللرجاته المختل ) ) pivot and Diener , 1993 : 164

وقااهلل القااس م هااود الرضااا م يااهللا ماان االهتماااد ماان ق ا العلمااال مااع هللاي ا القاارن العش ارين أمثااا :

(ثورنهللايك ،وهورن وىولي ان وفرود) حيث يرى هؤالل العلمال أن م هود الرضا هاو شاعور ال ارهلل ال ارحا
الن ى ا ااي ع ا ااهلل القي ا اااد شا ا ا اع حاجات ا ااه وتحقي ا ااق أههللاف ا ااه ومو ا ااطلح الرض ا ااا مشا ا اتق م ا اان كلما ا ا التينيا ا ا

 satisfacereوها مشااتق ماان ال عا  satisfyمعن ا يرضا الحاااال أو الرغ ا والااس هااذا فا ن الرضااا
يعن إرضال الحاجات أو الرغ ات لهللى ال رهلل (جوهللال واىلي )111 :2009 ،
ويعاارف الرضااا فا معجااد الااد الاان س الااس أنااه حال ا ان عالي ا ناجما ااان تحقيااق هااهللف مااا

) ) Rober and Rober, 2001 : 644

وترجااع أهميا ا موض ااوع الرضااا ا اان الحي اااال إلااس أن شا ا اا ه ااذا العواار يع ااانون م اان الش ااعور

اإح اط ولاذلك أوا ح هاؤالل الشا اا معرضاين حكاد ط يعا الحيااال التاس يعيشاونها للمعانااال مان عال
وااور االضااطراا الن ىا واإحىاااس عااهللد الرضااا ااان الحياااال الااذي يمثا مشااكل فا حياااال شا اا هااذا

العور ،نم ار ألن هذه المشكل تثعهلل نقط هللاي النى لكثيار مان المشاكالت التاس ت اهللهلل طاقاات الشا اا
وتجعله فريى لالنحراف (الهللىوق )117 : 1999 ،

و اذلك فا ن الشاعور الرضاا ااان الحيااال أو ااهللد الرضاا اان مجااا أو أكثار مان مجااالت الحياااال
المختل ا التااس يعيشااها ال ارهلل الااس امتااهللاهلل ال تاارال ال مني ا الت ا يقضاايها ف ا الهلل ارى ا  ،ي ارت ط ارت اطااا وثيقااا
نجاحه وتحويله الهللراى كما يىهد إىاهاما ك يا ار فا اميلا تكي اه الشخوا واالجتمااا وفا تكاوين

شخويته ،و لاورال نمرتاه الخاوا إلاس العاالد ،كماا أن الشاعور الرضاا اان الحيااال أو ااهللد الرضاا يارت ط
طموه ال رهلل وانجا اته وما قهلل يو و إليه ويريهلل تحقيقه ف الحياال (ميخائي )100 :2010 ،
وماان خ ااال إط ااالع ال احثا ا الااس التا اراث التر ااوي ل ااد يق ااع ااين ي ااهلليها أي هلل ارىا ا فا ا المجتم ااع
المحل تطرقت إلس م هوم اإتا ان االن عاال والرضاا اان الحيااال ،ومان هناا انطلقات فكارال هاذه الهلل ارىا
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لهللى ال احث ف محاول للتعرف إلس العالق ين اإت ان اإت ان االن عال والرضاا اان الحيااال لاهللى طل ا
جامع ا األ هاار غ ا ال ،خاو ا ف ا م ا المااروف الحياتي ا الضاااغط التااس يماارون هااا نتيج ا الحوااار
الم اارول الااس محافم ا غ ا ال ومااا ناات انااه ماان ت ش ا ال طال ا وتااهللن الااهللخ

اإضاااف إلااس التااهللمير

المتواوا ا ا لمق ا ااهللرات المجتم ا ااع وممتلكات ا ااه وه ا ااذا يتطل ا ااا ق ا ااهلل ار م ا اان اإتا ا ا ان االن ع ا ااال لمواجها ا ا تل ا ااك
الضغوطات ،ومواول التقهللد والنجاه ف الحياال.
واإت ا ان االن عااال أش ا ه مااا يكااون الىاايطرال الااس الااذات ف ا ماااهرال قياااهللال اآلخ ارين .ف قااهللر مااا

يكون الشخص مت ناا مان الناحيا االن عاليا أي مىايط ار الاس ذاتاه متحكماا فيهاا تا هللاهلل قهللرتاه الاس قيااهللال

المواقف (العهلل )1995: 125 ،

ويع ثهلل هنا اإت ان االن عال من أهد ركائ التس يجا أن يتوف ها أي طالاا جاامع أياا كاان
موقع ااه فا ا قهللرت ااه ال ااس اتخ اااذ القا ارار ،ألن اتخااااذ القا ارار يا ارت ط ارت اط ااا وثيق ااا ااالممي ات الى اايكولجي

لإلنىان.

وتلعا االن عاالت هللو ار حيوياا فا حيااال األفاراهلل ،كاذلك اإتا ان االن عاال ياؤهللي إلاس رفاع مىاتوى

الخيا وينم الت كير ويىااهلل الس فهد تورفات اآلخرين ومواق هد.

كمااا أن اإتا ان االن عااال ثيعاهلل وىااطا فاوااال غياار متوا ينتها ماان ناحيا انااهلل الترهللهلليا وماان
ناحيا أخاارى انااهلل االنهللفاايا  ،و هااذا فا ن اإتا ان االن عاال تحكمااا وىاايطرال الااس الااذات وتتاايح لواااح ها
أن يجع مكانه فا نقطا ماا مان وىاط المتوا  ،و ع اارال أخارى فا ن اإتا ان االن عاال يحاتد الاس ال ارهلل

أن يكون ين االنهللفاع والترهللهلل.

والق ارار املي ا فكري ا اقلي ا يىااعس ال ارهلل ماان ورائهااا إلااس إنقااال ااهللي ماان مجموا ا ااهللائ لح ا

مشكل ما (أ و ا ش)57 : 2011 ،

ورأى الىا ااااهلل وال ا ا ( )17 : 2001أن امليا ا ا اتخا اااذ الق ا ارار م نياا ا الا ااس الهلل ارى ا ا والت كي ا اار

الموضوا الواا للووو إلس قرار ،وهو االخت ار ما اين ناهللين أو أكثار و ناال الاس ذلاك فا ن اتخااذ
القارار الواحيح يجااا أن يكاون وفاق متطل ااات محاهللهللال وتختلاف ماان موقاف آلخار ،وتااؤثر فيهاا مجمواا
من المثيرات.
واتخاذ القا اررات مان المهااد الجوهريا والوماائف األىاىاي لكافا األفاراهلل وان مقاهللار النجااه الاذي

يحققاه الطالااا الجاامع يتوقااف فا المقااد األو الااس قهللرتاه وك التااه وفهماه للقا اررات نوااهااا وأىاااليا
اتخاذها ،و ما لهلليه من م اهيد تضمن رشهلل الق اررات وفااليتها ،وان واح ال ارهلل الن ىاي ونضاجه العقلا
وات انه االن عال أمر مهد ف املي اتخاذ الق اررات الىليم وقهللرته الس المخاطرال وتحما ت عاات ق ار ارتاه

الخاطئ  ،وما يترتا اليها من اواقا ىيئ فليس جميعها ذات مرهللوهلل إيجا
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(حمهللان.)44 :2010 ،

واور القلق والتوتر الذي يمي المجتمع ف الوقت الحاضار ،جعا طل ا الجامعا يعاانون مان
مشااكالت ن ىااي واق ااات نتيجا المواقااف الحياتيا التا يتعرضااون لهااا ،وتتجلااس هااذه المشااكالت ىاارا

الغضااا والقلااق والتااوتر واااهللد اإتا ان االن عااال ووااعو ضا ط الاان س ،و التااال ياانعكس الااس رضاااهد
ان الحياال الذي هللوره ينعكس الس اتخاذهد القا اررات واورال واحيح  ،مماا يىاتهللا التواهللي لهاا فا

ال حااوث والهلل ارى ااات الن ى ااي وايج اااهلل المعالج ااات التا ا تمكاان طل ا ا الجامعا ا م اان مواجها ا ه ااذه المواق ااف
عقالنيا ا واتا ا ان ان عاااال ى االيد والقاااهللرال ال ااس تحقي ااق التا اوا ن الن ىا ا والتواف ااق االجتمااااا ( رنهاااارت،

. )94 :1959

ومن هنا جالت أهمي هذه الهللراى كونها ت حث ف العالقا اين اإتا ان االن عاال والرضاا اان

الحياال واالقتهما اتخاذ القرار.

ومن خاال اطاالع ال احثا  :وهلل ارىاتها الحمات أهميا امليا اتخااذ القا اررات اناهلل طل ا الجامعا

الىاايما وأن طل ا الجامع ا يواجهااون تحااهلليات متعااهللهللال ف ا م ا المااروف الوااع التااس يعيشااونها ،وهااذه

التحهلليات تشك مثيرات يجا الس الطل مواجهتها اتخاذ الق اررات المناى .

وامليا اتخاااذ القارار تختلااف ماان فارهلل آلخاار وتختلااف ماان موقااف آلخار فلااذا يجااا الااس الطالااا
الج ااامع أن يتحلا اس الرض ااا والحكما ا والتوج ااه الى االيد نح ااو المش ااكالت ،وط ااره الحل ااو المناىا ا وه ااذا
يتطلااا مواجها التحااهلليات ان عاااالت تتناىااا مااع المواقااف والمثيارات ،لااذا تحاااو الهلل ارىا الحاليا الاار ط
ين اإت ان االن عال والرضا ان الحياال ،والقهللرال الس اتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر.

مشكية الدرامة وتماؤالتها
إن ما هللفع ال احثا نحاو هلل ارىا هاذا الموضاوع هاو أن المشاكالت التا تواجاه طل ا الجامعا فا

الوقت الحاضر ت اقمت ،خاو عهلل أن أو حت الحياال مليئ مثيرات االن عاا فا الكثيار مان المواقاف
واألحااهللاث الت ا يتعرضااون لهااا يوميااا ىاوال أكااان هللاخا الحاارد الجااامع أد خارجااه ،والت ا قااهلل يكااون لهااا
ت ا ثير ىاال

الااس قاا ارراتهد وأهللائه ااد ورضاااهد ااان الحياااال ،حيااث تمهاار الاايهد االضااط ار ات االن عالياا

كالتوتر والقلق وىهول اىتثارال غض هد (اول.)20 :2002 ،

وهذا ما هللفع ال احثا ألن تتىاال ماا هللرجا االتا ان االن عاال والرضاا اان الحيااال واتخااذ القارار

ومن هنا ت لورال فكرال الهللراى الحالي .

تتمثل مشكية الدرامة ف المؤال الرئيس التال :
 ما درجة االت اا االنفعال والرضا ع الحياة واتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
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 -1ه ا توجااهلل االق ا ارت اطيااه ذات هللالل ا إحوااائي انااهلل مىااتوى هللالل ا ( (α<0.05ااين هللرجااات
اإت ان االن عال و ين هللرجات الرضا ان الحياال لهللى طل جامع األ هر غ ال

 -2ه توجهلل االق ارت اطيه ذات هللالل إحوائي اناهلل مىاتوى هللاللا ( (α<0.05اين هللرجاات كا

مان اإتا ان االن عااال وهللرجاات الرضااا اان الحياااال و اين هللرجاات اتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا

األ هر غ ال

 -3ه توجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05ف هللرجاات الرضاا
ا اان الحي اااال وهللرج ااات اتخ اااذ القا ارار ل ااهللى طل ا ا جامعا ا األ ه اار غا ا ال تثعا ا ى لمى ااتويات اإتا ا ان
االن عال

 -4ه توجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىاتوى هللاللا ( (α<0.05فا هللرجاات اتخااذ
القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لمىتويات الرضا ان الحياال

 -5ها ا توج ااهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05فا ا هللرج ااات
اإتا ان االن عااال والرضااا ااان الحياااال واتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى لنااوع
الجنس

 -6ها ا توج ااهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05فا ا هللرج ااات

اإت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غا ال تثعا ى للمىاتوى
الهللراى

 -7ها ا توج ااهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05فا ا هللرج ااات
اإت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غا ال تثعا ى للمىاتوى
االقتواهللي لألىرال

 -8ها ا توج ااهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05فا ا هللرج ااات
اإت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخااذ القارار لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى للمؤها
العلم لأل ال

 -9ها ا توج ااهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05فا ا هللرج ااات
اإت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخااذ القارار لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى للمؤها
العلم لألمهات
 -10ها ا توج ااهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05فا ا هللرج ااات
اإتا ان االن عااال والرضااا ااان الحياااال واتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى لعما
األد
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أهداف الدرامة
الهدف العام لهذه الدرامة هو:

تههللف هذه الهللراى إلس معرف العالق ين اإت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخاذ القارار لاهللى

طل جامع األ هر غ ال.

وينبثق ع الهدف العام الهداف الفرعية التالية:
-1التعاارف إلااس هللرجااات ك ا ماان االت ا ان االن عااال والرضااا ااان الحياااال واتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا

جامع األ هر غ ال.

 -2التعرف إلس العالق ين االت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخاذ القرار لاهللى طل ا جامعا

األ هر غ ال .

 -3التعرف الس ال روق ف االت ان االن عال و الرضا ان الحياال واتخاذ القرار لهللى طل جامع

األ هر غ ال و فقا للمتغيرات التالي ( الجنس  /الجنهللر  ،المىتوى الهللراى  ،المىتوى االقتواهللي  ،المؤه
العلم لأل وين  ،ام األد ) .

أهمية الدرامة
أوال :الهمية النظرية ليدرامة:
 -1ت ت أهمي الهللراى الحالي من أهمي المتغيرات التا تناولتهاا فم هاود اإتا ان االن عاال والرضاا
اان الحياااال ماان المواضايع ذات األهميا ال الغا  ،والتا حمياات اهتماااد ك يار ماان كافا الناواح

التر وي والن ىي .
 -2إن أهمي هذه الهللراى تعوهلل ف جانا منها لط يع أفراهلل العين الت تىتههللفها هاذه الهلل ارىا وهاد
طل ك رى الجامعات ف محافمات غ ال ،فهاد معلماو وقااهللال المجتماع فا المىاتق  ،مان خاال

معرفتنا لخوائص أو و ات الجي الحاال -اينا ال حاث  /قااهللال المىاتق  -والتا تعاهلل مثا ا

العم اوهلل ال قااري ف ا المؤىىااات االجتمااي ا والتر وي ا والىياىااي الرئيى ا الت ا تىااهد ف ا املي ا
التنش اائ االجتماايا ا وفا ا تر يا ا النشا ا والطال ااا الج ااامع يعت اار م اان أه ااد الق ااوى الم ااؤثرال فا ا
المجتمع.

 -3تىااتمهلل الهلل ارىا أهميتهااا ماان أهميا موضااوع اإتا ان االن عااال  ،فهااو موضااوع مهااد ماان مواضاايع
الد الن س.
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 -4تثعهلل الهللراى الحالي الوحيهللال  -حىاا الاد ال احثا – والتا تناولات اتخااذ القارار كم هاود ن ىا ،
و التااال فه ا تمهااهلل إلااس حااوث وهلل ارىااات أخاارى أماااد ال اااحثين لتوضااح العالق ا ااين متغي ارات
مهم ف الجانا الن ى .

ثانيا  :الهمية التطبيقية:
 -1المىاهم ف التراث األهلل

واإنىان من خال المقاييس المىتخهللم ف هذه الهللراى .

 -2من المتوقع والم مو و نال الس النتائ المتوقع من هاذه الهلل ارىا أن تعاين القاائمين فا شاؤون
الطالا ف الجامعا فا وضاع خطاط الميا تاؤهللي إلاس رفاع مىاتوى اإتا ان االن عاال والرضاا
ان الحياال التخاذ القرار الوائا ف حياتهد العلمي والعملي .

 -3يمكن أن يىت يهلل من الهللراى الحالي طل جامع األ هر ف فهاد اإتا ان االن عاال والرضاا اان
الحياال واالقتهما اتخاذ القرار.

مصطيحات الدرامة:
 ال ت اا االنفعال :Emotional stabilityتبنت الباحثة لغراض هذه الدرامة تعريلف (أبلو نجييلة ) 2017 ,لمفهلوم االتل اا االنفعلال

هو :

عهلل من أ عاهلل الشخوي ثنائ القطا ،واإت ان والعوا ي هما طرف ال عهلل حياث يمثا الطارف

األو ماان هااذا ال عااهلل -اإت ا ان االن عااال  -اإيجا ي ا وقاوال الض ا ط الااذات لل ارهلل ،وأالااس هللرجااات

االىااتقرار الن ىا والتوافااق االن عااال أو الوجااهللان وانخ ااال التااوتر ،ويكااون فا أغلااا األحيااان
موااحو ا قاوال األنااا أو قاوال اات ااار الااذات ،فا حااين يشااير الطاارف اآلخاار إلااس التقلااا والتذ ااذا

االن عاال الااذي يع ار ااان التاوتر واالخااتال فا شخوااي ال ارهلل ،وينطااوي الاس ميااو اوااا ي .

والس مهللى المتو

ين القط ين يتو ع األشخاص اختالف الهللرج الت يحولون اليها.

 الرضا ع الحيلاة  :life satisfactionتبنلت الباحثلة لغلراض هلذه الدراملة تعريلف ( أبلونجيية  ) 2016 ,لمفهوم الرضا ع الحياة هو :

حال شعوري فرهللي ناجم اان تقاهللير وتقيايد اقلا ووجاهللان لنوايا وكي يا الحيااال التا يعيشاها

أو يحياها ال رهلل ف ضول توقعاته ومعاييره واهتماماته وطموحاته الىا ق والحاضارال والمىاتق لي ،

أي وفقااا للمىااتوى الااذي يعتقااهلل أنااه األنىااا واألفض ا واألمث ا  ،لحياتااه ف ا مجاالتهااا وأ عاهللهااا
المتنوا  ،ا تهللال من الحياال العام إلس الحياال األىري  ،وليس انتهال الحياال المهنيا  ،حياث هنااك

الحياااال ال واجي ا  ،والحياااال االقتواااهللي (مىااتوى المعيش ا ) ،والحياااال التعليمي ا أو الهلل ارىااي  ...إل ا
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حياث تع ار فا مجملهاا ااان ماهللى اإحىااس والشااعور ال ارحا  ،واالىااتقرار والطم نينا والت اااؤ
وههللاوال ال ا  ،ومن ثد االىتمتاع الحياال .

 اتخاذ القرار  : Make decisionتبنت الباحثة لغراض هذه الدرامة تعريف ( أبو نجييلة , ) 2018لمفهوم اتخاذ القرار هو :

املي اتخاذ القرار املي اقلي وجهللاني ياتد موج هاا ت ضاي واختياار ال اهللي المناىاا مان اين

اهللال هللائ متاح أماد ال رهلل ف موقف معاين ،ىاوال أكاان هاذا ال اهللي اقلا معرفا  ،أد ىالوك

أد ان عال  ،والذي يعهلل أفض ماا يتناىاا ماع اإمكاناات المتاحا  ،والرغ اات ،وأىالوا الحيااال،
والقيد .من أجا تحهللياهلل ط يعا توارفه لمعالجا مشاكالت قائما أو لمواجها حااالت أو مواقاف
معينا وقعات أو محتملا الوقاوع أو لتحقياق األهاهللاف المطلو ا  ،فا أي مان مجااالت الحيااال
المختل .

أدوات الدرامة:
 -1مقياس اإت ان االن عال (إاهللاهلل  :أ و نجيل .)2017

 -2مقياس الرضا ان الحياال (إاهللاهلل  :أ و نجيل .)2016
 -3مقياس اتخاذ القرار (إاهللاهلل  :أ و نجيل .)2018

حدود الدرامة :
 أوال– الحد الموضوع  :تطرقت ال احث ف ال حث اان اإتا ان االن عاال والرضاا اان الحيااال،واالقتهما اتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال .

 -ثانيا– الحد المكان  :حرد جامع األ هر غ ال .

 -ثالثا– الحد الامان  :ال و الهللراى الثان ( )2018 – 2017د

 رابعا– الحد البشري  :طاالا وطال اات  :كليا التر يا – كليا اآلهللاا – كليا اإهللارال واالقتوااهلل– كلي الهنهللى – كلي الحقوق ف جامع األ هر غ ال .
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المحور الول
ال تاا االنفعال Emotional stability
تمهيد :
تعااهلل االن عاااالت ماان الجوانااا المهما والرئيىا لشخوااي ال ارهلل ،والتااس تنمااو جن ااا إلااس جنااا مااع

مواقف الحياال اليومي فه ج ل ال يتجا ل مان امليا النماو الشاامل لاهللى ال ارهلل ،والتاس يطماح مان خاللهاا

إل ااس إ ا ا ار الشخو ااي الى ااوي الت ااس تحق ااق ل ااه المى ااار النم ااائس الو ااحيح فا ا أفك اااره وأ ارئ ااه وى االوكياته

وان عاالته المختل .

إن حيااال ال ارهلل ال تمضا الاس وتيارال واحاهللال ،وانمااا ها مليئا االخ رات والتجاارا المتنواا التااس

ت عااث فيهااا مختلااف االن عاااالت والحاااالت الوجهللانياا  ،وهكااذا نجااهلل أن حياااال اإنى ااان ف ا تقلااا مىااتمر

وتغيير هللائد (الىيهلل وآخرون.)455 : 1990 ،

كمااا أن االن عاااالت اات ارهااا تتعلااق المشاااار التا تنتا نااا ماان فااره أو حا ن أو غضاا تثعاارف

نهااا حالا ماان الالتاوا ن ااين العضااوي والمن هااات الخارجيا التااس ت ااهلل شااك م اااج ل فا وااورال وقتيا
ائلا ا ت ااهللفعنا لالقتا اراا م اان الشا ا ل أو اال تع اااهلل ان ااه ،وتك ااون مو ااحو

وحشوي ( .ضحيك.)80 : 2004 ،

وتتنوع هذه االن عاالت إلس ىل

اض ااط ار ات جى ااهللي خارجيا ا

وايجا  ،فاالن عاالت اإيجا يا ها التع يار اان أن الماروف

الحالي ا تىااااهلل الااس تحقيااق رغ ااات ال ارهلل واش ا اع حاجاتااه واالن عاااالت الىاال ي ه ا التع ياار ااان اااهللد
مالئم المروف إش اع الحاجات وه تتد ان اهللد الرضا واالرتياه (مطاوع.)43 : 2004 ،
إال أن هناااك ان عاااالت تتوااف ااالعنف والتااوتر ت اؤهللي ااال رهلل إلااس اضااط ار ه كليااا أو جىااميا أو

ن ىاايا ،وهااذا يعن ا أنااه قااهلل فقااهلل هيمنتااه الااس تواارفاته أو ان عاالتااه الت ا ين غ ا أن تكااون أكثاار هااهللولا

واىتق ار ار انهلل تعامله مع الغير مما قهلل يجعله أكثر اضط ار ا وأق إت انا (المياح .)88 : 2010 ،
تعريف ال ت اا االنفعال Emotional stability

يتض اامن مو ااطلح اإتا ا ان االن ع ااال م ه ااومين مهم ااين م اان م اااهيد ال ااد ال اان س هم ااا اإتا ا ان

واالن عااا  ،ويعنااس م هااود اإتاا ان أن اإنى ااان لهلليااه قااهللر ماان الطاقاا الثا تاا مقااهللار يمياا إلااس التو يااع
التىاااوي هللاخ ا الكااائن الح ا  ،وهااذا المقااهللار الثا اات يمث ا الحال ا المتوىااط للتااوتر هللاخ ا الكااائن الح ا

والعوهللال إلس الحال المتوىط يمث املي اإت ان (محمهلل)7 : 1983 ،
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أما االن عا فهو أحهلل المنمومات المكون ل ناال ال ارهلل فا ممهاره الخاارج تع ار انهاا مجمواا
ماان الحركااات الناتجا ااان اخااتال اإتا ان ومؤهلليااه إلااس ت اااقد هااذا االخااتال وخااروم اإنىااان ااان حااهللوهلل

النشاط المعهلل والمنمد الىوي (ىليمان)243 :2006 ،

وتختلاف اآلرال وتتناوع الم اااهيد حاو اإتا ان االن عااال  ،ويرجاع هاذا إلااس اخاتالف وجهاات نماار
ال احثيين والعلمال ف الووو إلس مىتوى من اإت ان االن عال .
فيعرف كات

 cattellاإتا ان االن عاال يتمثا

الشاخص الهااهللذ الاذي يتىاد الث اات االن عاال

وتمهر اليه االمات قليل من التهي االن عال إ ال أي نوع من المعارض والغضاا ويكاون واقعياا فا

الحياال منض طاث ذاتيا ومثا ار .)pp 168-169 : 1961 Cattell,( .

أمااا ارجااح فيعاارف اإتا ان االن عااال هااو قااهللرال ال ارهلل الااس ضا ط ان عاالتااه والتع ياار انهااا وااورال

ناضج مت ن عيهللال ان تع يرات الط ول واان التهاور واالناهللفاع وال يتىاد ىالوك ال ارهلل الاس أناه ماذاور

أو واقااع تحاات ضااغط شااهلليهلل ،وأن تكااون حياتااه االن عالي ا ر ين ا ال تتذ ااذا وتتقلااا ألى ا اا تافه ا ااين

الم ااره واالنق ا اال ،و ااين الحا ا ن وال ااره ،و ااين الض ااحك وال ك ااال و ااين ال ه ااو والخن ااوع و ااين التحى ااس
وال تور( .راجح.)101 : 1964 ،

ويرى يونس اإت ان االن عال هو مقهللرال ال رهلل الس ض ط ان عاالته والتحكد ها واهللد إفراطه فا

الته ااي االن ع ااال أو ا ااهللد االنى ااياق ورال تا ا ثير األح ااهللاث الخارجيا ا الع ااا رال والطارئا ا  ،ويوا ا ح ارضا ا

للتقلااا الى اريع ماان حال ا إلااس أخاارى وو اوال إلااس التكيااف الااذات واالجتماااا ماان هللون أن يكل ااه ذلااك
مجهوهللا ن ىيا ك ي ار (يونس. )495 : 2004 ،

أما ال يهللى فيعرف اإت ان االن عال الس أنه ىام وجهللانيا ثا تا نىا يا تتمثا فا ىايطرال ال ارهلل

الااس ان عاالتااه ومشااااره وهللوافعااه والااتحكد هااا وقهللرتااه الااس تناااو األمااور ناااال ووا ر وتعقا ومواجه ا

الحياال حيوي ونشاط وحىن تورف (ال يهللي.)28 : 1997 ،

ن ااه الحالا ا الت ااس يى ااتطيع فيه ااا الش ااخص إهللراك

وي ااذكر ري ااان فا ا تعري ااه لإلتا ا ان االن ع ااال

الجوان ااا المختل ا ا للمواق ااف الت ااس تواجه ااه ،ث ااد ال اار ط ااين ه ااذه الجوان ااا وم ااا لهللي ااه م اان هللواف ااع وخ ا ارات
وتجااارا ىااا ق ماان النجاااه وال ش ا تىااااهلله الااس تعيااين وتحهلليااهلل نااوع االىااتجا وط يعتهااا حيااث تت ااق
مقتضاايات الموقااف الم ارهااق وتىاامح تكيااف اىااتجا ته تكي ااا مالئمااا ينه ا يااال رهلل إلااس التوافااق مااع ال يئ ا

والمى اااهم اإيجا يا ا فا ا نش اااطها ،وفا ا الوق اات ن ى ااه ينتها ا

ااال رهلل إل ااس حالا ا م اان الش ااعور الرخ ااال

والىعاهللال (ريان.)36 : 2006 ،
وحيث يرى الشرقاوي يعرف اإت ان االن عال أنه :إن الشخص الوحيح ن ىيا هو الاذي يمكناه

الى اايطرال ال ااس ان عاالت ااه المختل ا ا  ،والتع ي اار انه ااا حى ااا م ااا تقتض اايه الض اارورال و ش ااك يتناى ااا م ااع
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المواقف التس تىتهللا هاذه االن عااالت وياهللخ فا ذلاك ااهللد اللجاول إلاس هاذه االن عااالت أو إخ ائهاا أو
الخج ا منهااا ماان ناحي ا أو الخضااوع لهااا تمامااا الم الغ ا ف ا إمهارهااا ماان ناحي ا أخاارى ( .الش ارقاوي،
)39 :2010

وتاارى المطااوع أن وااميد اإت ا ان االن عااال يكماان ف ا تلااك المرون ا الت ا تمكاان واااح ها ماان

مواجه ا جميااع المواقااف ،ليىاات الم لوف ا فقااط ا الجهلليااهلل أيضااا ،هللرج ا يمكاان أن تو ا إلااس حااهلل خلااق

وا تكااار اىااتجا ات جهلليااهللال ،وهااو حال ا وىااط ااين الت ارهللهلل واالنهللفااي ا  ،ويمهاار اإت ا ان االن عااال انااهللما
نلتق ا

ااالجموهلل نقيضااا للمرون ا ى اوال أكااان هااذا الجم اوهلل ا ااارال ااان انهللفااي ا إقااهللاد أد ترهللهللي ا إحجاااد .

(المطوع)39 ،2001 ،
ويعرفه الم ين

نه التحكد والىيطرال الس االن عااالت والتعاما

مرونا ماع المواقاف واألحاهللاث

الجاري منها ،والجهلليهللال مما ي يهلل من قهللرته الس قياهللال المواقف واآلخرين (الم ين .)69 : 2001 ،
أمااا الخالااهللى فياارى نااه الىاام المال ما لشخوااي المت ااوق اقليااا .وأن اااهللد اإتا ان االن عااال

يعن ا العوااا  ،وه ا حال ا مكافئ ا لحال ا اااهلل الث ااات االن عااال  .وغال ااا مااا يتوااف هااا ذوو المااهللركات
العقلي ال عيهللال ان مىتوى الت وق العقل

(الخالهللي)151 : 2003 ،

وهذا يلتقس مع التعريف الذي أورهلله ضحيك انهللما أشار ا ن اإتا ان االن عاال مقا ا العواا ي

وهو حال شعور الرضا والىعاهللال نتيجا تكاما ال ارهلل الن ىا وتوافقاه ماع يئتاه مماا يانعكس الاس قهلل ارتاه
للتعام مع المواقف الطارئ العقالني والث ات والواقعي (ضحيك.)23 : 2004 ،

أمااا نااس يااونس فياارى أنااه أحااهلل األ عاااهلل األىاىااي فا الشخوااي الااذي يمتااهلل الااس شااك متو ا

مىتمر من القطا الموجا الذي يمثله اإت ان االن عال إلس القطا الىاالا الاذي تمثلاه العواا ي  ،وأن
أي شخص يمكن أن يكون ف أي مكان الس هذا المتو  ،يمكننا أن نوو ه ط قاا لمكاناه ،وأن جمياع

المواقف محتمل  ،ويمث اإتا ان االن عاال الشاخص الهااهللىل ،الار ين الثا ات المنضا ط ،غيار العاهللوان ،

المت ائ  ،الهللقيق ( نس يونس.)333 : 2009 ،

ويؤكهلل ري ير الس أن اإت ان االن عاال مواطلح ياتد اىاتخهللامه لوواف حالا الشاخص الناضا
ان عاليااا ،حيااث اىااتجا اته االن عالي ا جااهلل مالئم ا للموقااف ومتناغم ا ماان مااروف ذات نمااط عينااه الااس

آخر (ال ار.)26 :2006 ،

ويشااير موىااس الااس أن الث ااات االن عااال يقوااهلل ااه مااهللى اىااتقرار الحال ا الم اجي ا للشااخص،
ومااهللى قهللرتااه الااس مواجه ا ال ش ا والمشااكالت ومواااهللر التااوتر األخاارى ق ا قااهللر ممكاان ماان اإح اااط
والتااوتر وخي ا األم ا والشااخص الثا اات ان عاليااا هااو ماان يىااتطيع االحت ااام ض ا ط الاان س ف ا مواجه ا
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التااوتر االن عااال  ،ومواجه ا األ مااات ،كمااا أنااه ال يغضااا أو يىااتثار ىااهول وتتوااف حالتااه الم اجي ا
الث ات واالىتقرار إلس حهلل ك ير (موىس.)61 :2009 ،
وتثعرف الىا عاوي اإتا ان االن عاال الاس أناه قاهللرال ال ارهلل الاس مواجها ماروف وأحاهللاث الحيااال
الضاااغط والمهااهللهللال والتعام ا معهااا هللون تعاارل وااحته الن ىااي والجىاامي إلااس اضااطراا أو الماارل
المتمثا

قااهللرال ال ارهلل الااس الااتحكد ف ا الااذات والتعاااون مااع المجتمااع اإنىااان ويتمي ا

الت اااؤ وال شاش ا

والتحاارر ماان الشااعور اااإثد والقلااق وأحااالد اليقم ا والوحااهللال و عاال األفكااار والمشاااار كمااا يمي ا ه كونااه
يىااتجيا االىااتجا المناى ا ف ا الوقاات المناىااا ويكااون قاااهلل ار الااس تحم ا المىااؤولي وهااو يمتلااك ق اوال

الض ا ط الااذات والىاايطرال الكامل ا الااس هللوافعااه وان عاالتااه ومشااااره والااتحكد هااا وتناااو األمااور و ا ر
وتعق ا ومواجه ا المواقااف الحياتي ا ى اوال أكاناات ىااعيهللال أد ح ين ا أو م اجئ ا نشاااط وهااهللول األاواااا

وحىاان الىاالوك والتواارف هااهللف تحقيااق التوافااق الن ىا واالجتماااا
)274 : 2007

ينااه و ااين اآلخارين ( .الى ا عاوي،

أماا حمااهللان فيعاارف اإتا ان االن عاال الااس أن يكااون لااهللى ال ارهلل القاهللرال فا الااتحكد والىاايطرال فا

ان عاالتااه المختل اا ولهلليااه مروناا فاا التعاماا مااع المواقااف واألحااهللاث الجارياا حيااث تكااون اى ااتجا اته
االن عالي مناى للمواقف التس تىتهللا هذه االن عاالت (حمهللان.)37 :2010 ،
ينمااا يعرفااه ايىااس الااس أنااه ماراهللف لمعنااس الوىااطي وأن المرونا الشخوااي ماان مماااهر هااذه

الوىطي  ،والت يقوهلل ها االاتهللا ف تحقيق قيمته أو تحقيق ذلك الجاناا مان الشخواي الاذي أهملاه

اآلخرون وهو الجانا الروح من الشخوي (ايى .)42 :2013 ،
ويعاارف أ ااو نجيلا

( )2018اإتا ان االن عااال

نااه عااهلل ماان أ عاااهلل الشخوااي ثنااائ القطااا،

واالتاا ان والعوااا ي همااا طرفاا ال ع ااهلل حي ااث يمثاا الطاارف األو م اان هااذا ال عااهلل -اإتاا ان االن ع ااال -

اإيجا ي ا وق اوال الض ا ط الااذات لل ارهلل وأالااس هللرجااات االىااتقرار الن ى ا والتوافااق االن عااال أو الوجااهللان

وانخ اال التااوتر ،ويكااون فا أغلااا األحيااان مواحو ا قاوال األنااا أو قاوال اات ااار الااذات ،فا حااين يشااير

الطاارف اآلخاار إلااس التقلااا والتذ ااذا االن عااال الااذي يع اار ااان التااوتر واالخااتال ف ا شخوااي ال ارهلل،
وينطوي الس ميو اوا ي  .والس مهللى المتو

ين القط اين يتاو ع األشاخاص ااختالف الهللرجا الا

يحولون اليها (أ و نجيل .)2018 ،
وتت نس ال احث – ألههللاف الهللراى الحالي  -التعريف الىا ق حياث يشاير اإتا ان االن عاال إلاس
قوال الض ط الذات لل رهلل ،والىيطرال الكامل الس هللوافعه وان عاالته ومشااره والتحكد فيها ،كماا يؤكاهلل الاس

تقهللير الذات ،واالىتقاللي  ،واالجتمااي  ،والطم نين واالنشراه ،وه األ عااهلل المكونا للمقيااس المىاتخهللد
ف هذه الهللراى .
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من خال ما ى ق يتضاح لل احثا أن اإتا ان االن عاال يعنا قاهللرال ال ارهلل الاس الاتحكد ان عاالتاه
وتقهلليره لذاته طريق تمكنه من إقاما االقاات اجتماايا ماع اآلخارين وتوجياه أماوره وحا مشاكالته هللون
االاتماهلل الس اآلخرين ومواجه ال ش والنكىات ق قهللر من االن اام واإح اط.
طبيعة ال ت اا االنفعال :
إن الشخوي المتكامل ه التس يتىد ىلوكها وتورفاتها وهللوافعها ااإت ان االن عاال  ،فااإت ان

االن عال ىم ااما ت ارق اين األىاويال وغيار األىاويال ،ويتضامن م هاود اإتا ان كماا تاد ذكاره التوافاق

االجتماااا

ااهللرجاتها المختل اا  ،عااهلل أن غااهللا أغلااا الناااس يت قااون الااس االقاا العوااا ي التواارفات

االن عالي للشخوي غير المتوافق (راجح.)101 :1964 ،

إن و ااميد اإتا ا ان االن ع ااال ينحو اار فا ا المرونا ا  ،حي ااث يك ااون لن ااا أن نتوق ااع ا ااهللد اإتا ا ان

االن عااال انااهللما نلتق ا

ااالجموهلل كنقاايل لهااذه المرون ا  ،فهااذا الوااميد هااو الااذي يتاايح للت كياار واإهللراك

المضا ا ق ااهللما ال ااس طري ااق التق ااهللد والتط ااور ،ال تك ااار م ااا ه ااو ن ااافع وذي قيما ا للمجتم ااع ،ألن اإتا ا ان

االن عال جوهر العملي التوافقي (الغريا.)242 :1977 ،
ممات الشخص المتا انفعاليا:

يقتاره ىايمونهللس ىاات محكاات تعت ار هللالئا الاس قااهللرال الشخواي الاس التعاما ماع االضااط ار ات

الهللاخلي والخارجي للتوا ن وه :

 -1احتما التههلليهلل الخارج .

 -2طريق معالج مشاار الذنا.
 -3القهللرال الس التكيف المؤثر.
 -4توا ن الوال والمرون .
 -5التخطيط والض ط.

 -6تقهللير الذات( .قااوهلل)57 : 1992 ،
أم ااا ماى االو ي اارى أن الشخو ااي المت نا ا تتى ااد م ااا يلا ا  :ق ااهللرتها ال ااس اتخ اااذ القا ارار م اان هللون
االاتماهلل الس اآلخرين – لها هللرج االي من ق او الاذات واآلخارين – تاهللرك الحقاائق شاك موضاوا

– تتىااد الخوووااي واااهللد االىتىااالد لنخ ارين – لهااا القااهللرال الااس معالج ا مشاااك الحياااال شااجاا –

تمتلك االقات حميم مع اآلخرين ذوى الش ن – يتىد تعاملها مع الحياال شك هلليمقراط .

وأشار أل ورت مؤىس نمريا الىامات إلاس أن األهاهللاف عياهللال الماهللى هاس التاس تميا الشخواي
الىوي ان الشخوي االن عالي المضطر

اات ار أن هذه األههللاف تعهلل أم ار جوهريا لشخوي مت ن .

)(Allport, 1995 : 45-55
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وتووا كاتا ماان خاال هلل ارىاااته إلااس أن هنااك اااامال هااو ( )cقاود األنااا ماان اين الىاات اشاار
اامال التس توو إليها والتس تشك حجر األىاس ف الشخوي  .كما أنهاا تتواف الث اات واالىاتقرار

الن ى (التميم .)53 :1999 ،

يعتقهلل كار روجر أن ال رهلل واحا الشخوي المت ن يتواف ماا يلا  :لاه القاهللرال الاس إهللراك
ومعرفا قهلل ارتاه وامكاناتاه شااك موضاوا – لاه القاهللرال الااس فهاد واهللراك ماا يحايط ااه فا ال يئا – يتىااد
الت تح و الىعس ورال اكتىاا الخ رال من خال تجار ه الذاتي – شاعوره الحريا وأن اختيا ارتاه تن اع ماتن

تلااك الحري ا التااس يمتلكهااا ماان هللون االاتماااهلل الااس اآلخ ارين ف ا الووااو إلااس أههللافااه – شااعوره الثق ا
الن س يجعله قاهلل ار الس اتخاذ الق اررات ااتماهللا الس خ راته الذاتي .
أما النمري الوجوهللي فترى الشخص المت ن متكام

شك جياهلل ،وهاو قااهللر الاس اختياار ىالوكه

ف أي وقت وقاهللر الس تحم مىئولي أفعاله والقا اررات التاس يتخاذها .وقااهللر الاس إيجااهلل معناس للحيااال.
كمااا أن توجهااه األىاى ا نحااو المىااتق

و ك ا مااا ي ارت ط ااه ماان مجهااو أو اااهللد يقااين وهااذا المجهااو

يقاوهلله إلااس فكاارال القلااق لكنااه يتق ا هااذا القلااق كضاارورال الىااتمرار الحياااال وهااذا الق ااو ي ا ت مان الشااجاا
الت ي هلليها ال ارهلل فا مواجها مىاتق له ،كماا أناه قااهللر الاس إقاما االقاات حميما

ووااهللق قائما الاس

الحا المت اهلل والتع ير األوي انها (محمهلل .)10 : 1983 ،
أما أبو ايد يري أ الشخص المتا انفعاليا يتمم بما ييى :
 -1قهللرتااه الااس الااتحكد ف ا ان عاالتااه وض ا ط ن ىااه ف ا المواقااف الت ا تثياار االن عااا وقهللرتااه الااس
الوموهلل واالحت ام ههللول األاواا ،وىالم الت كير حيا األ مات والشهللائهلل.

 -2أن تكون حياته اإن عالي ثا ت روين ال تتذ ذا وال تتقلا ألى اا تافه .
 -3أال يمي ال رهلل إلس العهللوان وأن يكون قااهلل ار الاس تحما المىائولي والقيااد العما واالىاتقرار فياه
والمثا رال اليه أطو مهللال ممكن .

 -4تا اوا ن جمي ااع ان ع اااالت ال ا ارهلل فا ا تكاما ا ن ىا ا ي اار ط ااين جوان ااا الموق ااف وهللواف ااع الش ااخص
وخ رته.

 -5قهللرال ال رهلل الس العيش فا توافاق اجتمااا وتكياف ماع ال يئا المحيطا والمىااهم
نشاطها ما يض س اليه شعو ار الرضا والىعاهللال.

 -6قااهللرال ال اارهلل ال ااس تكااوين ا اااهللات أخالقياا ثا تا ا

يجا يا فا

ضاا تحكم ااه فاا ان عاالت ااه ،وتجميعهااا ح ااو

موضواات أخالقي معين (أ و يهلل.)277 : 1987 ،

كما ااا أن الشا ااخص المت ا ا ن ان عاليا ااا ها ااو ذلا ااك الشا ااخص الناض ا ا ال ا اواقع  ،المتحا اارر ما اان

العوا ي  ،وهو كذلك النى إل أمور الحياال ليس لهلليه همود وال أارال خاو تاوهد المارل ،هااهللذ
وو ور ويعتمهلل اليه (ا هلل الخالق.)203 : 1996 ،
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وي ا اارى أ ا ااو نجيلا ا ا

أن الش ا ااخص المت ا ا ن ان عالي ا ااا ها ااو :الش ا ااخص الا ااذي يتو ا ااف الضا ا ا ط

االن عااال -حيااث يااتحكد ف ا ان عاالتااه ويىاايطر اليهااا -والتقااهللير اإيجااا
االجتمااي  ،والتحرر من القلق والتوتر ،ويشعر الطم نين  ،واالنشراه.

للااذات ،واالىااتقال  ،والج ارأال

أمااا الشااخص غياار المتا ن ان عاليااا فهااو ،الشااخص الااذي يووااف نااه ىاريع الغضااا ،المتارهللهلل،
المتقلااا ،غياار المىااتقر ان عاليااا ،وتااهللن تقااهللير الااذات ،كمااا أنااه يتوااف المىااايرال ،والخجا االجتماااا ،
والقلق ،واالنق ال ،إنه واحا الميو العوا ي ( .أ و نجيل -2018 ،ا)

وترى الباحثة :أناه يمكان إجماا ىامات الشاخص المتا ن ان عالياا ماا يلا  :القاهللرال الاس الاتحكد
ف ا االن عاااالت ،واألناااال ف ا تناااو األمااور ،والهااهللول والر ان ا  ،والتوافااق االجتماااا  ،والقااهللرال الااس إقام ا
االقااات اجتماايا جيااهلله ،والموضااواي فا تناااو األمااور ،والواقعيا فا إهللراك مااا يحاايط ااه ،والمرونا ،

والت ااتح ،والثقا ا ااالن س ،واالى ااتقاللي  ،وتحما ا مى اائولي اتخ اااذ القا ا اررات ،الق ااهللرال ال ااس تحهللي ااهلل األه ااهللاف
والعم الس تحقيقها ،ومعالج مشاك الحياال .
نظريات تناولت ال ت اا االنفعال :
من خال تت ع ال احث لم هود اإت ان االن عال ف نمريات الد الن س وجهللت جمياع النمرياات

قااهلليمها وحااهلليثها اهتم اات هااذا الم هااود وتعااهللهللت تىاامياته ،منهااا مااثال ( :قااود األنااا ،النضاا االن عااال ،

االىتقرار العاط  ،الث ات االن عال ) ومن هذه النمريات :
 -1المنظور النفم الدينام :

أ -نظرية التحييل النفم التقييدية (تظرية فرويد)
أك ااهلل (فروي ااهلل) فا ا نمريا ا التحليا ا الن ىا ا ال ااس نم اااد األناااا ) (egoات اااره الجهاااا اإهللاري

والمىيطر والمنمد للشخوي  ،وأن لهذا الجها قهللرال ك يرال فا الىايطرال الاس منافاذ الىالوك ماع الجواناا

ال يئي المناى لاه ،واشا اع الغ ارئا

طريقا متوا نا ومق ولا الشاك الاذي ياتد فياه إرضاال مطالاا نمااد

األنا األالس ونماد الهو ،ويعتقهلل فرويهلل أنه كلماا كاان نمااد األناا قوياا كاان ال ارهلل أكثار إت اناا وأكثار توافقاا
مع ن ىه و يئته (هو ولنهلل ي.)54 : 1978 ،

ويقااو (فرويااهلل) إننااا ال نىااتطيع اات ااار ك ا ش ا ل ط يعيااا مهمااا كااان مت نااا ف األنااا تمهاار

للعااالد الن ىاا فاا مناى ا أو أخاارى ،وف ا نق اااط معيناا وف ا ضااول هااذا األماار ال ااهلليه فالحااهللوهلل ااين

األشخاص الىليمين والمرضس ال ت هللو واضح المعاالد  .وحتاس نحقاق التاوا ن الاهللاخلس يجاا أن نتكياف
مع األحوا الىيئ التس تهللاهد حياتنا ،وأن نكاون مت اائلين حتاس تحات التههللياهلل ال شا والرااا حتاس ن قاس
ف اىت اق ن ىي تام تحت ضغط األحهللاث للت ريق ما ين الىوال والالىوال (اىكنهللر.)1 :2004 ،
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ب -نظرية أريك أريكمو :
ياارى اريكىااون أن النمااو اإنى ااان يماار ا اار م ارحاا متىلى اال ولكاا مرحلاا أهااهللافها وغاياته ااا

ومهماتها ومخاطرها ،وأن هذه الم ارحا متكاملا  ،فالنجااه فا إتمااد مهااد مرحلا نمائيا يعتماهلل الاس حاهلل
ك ياار الااس النجاااه فا اجتيااا المهاااد النمائيا المرت طا الم ارحا النمائيا التااس تىا قها ،وأن كا مرحلا

منهاا تمثا أ ما ن ىااي تتطلااا الحا ق ا أن يااتمكن ال ارهلل ماان االنتقااا إلااس المحلا التاليا ىااالد( .أ ااو

جاهللو)204 : 2000 ،

وأشار إريكسون إلى ثمان مراحل يسير خاللها النمو االنفعال وهذه المراحل ه :

اث إن الشااعور الثق ا ينمااو مااع الط ا منااذ الىاانوات األولااس
 -1الثقللة ف ل مقابللل عللدم الثقللة  :حيا ث
ويىااهلل حا الوالهللين الس تع ي هذه الثق .
 -2االملللتقةلية فللل مقابلللل الشلللك  :وت ااهللأ مااع الىاان الثاني ا حيااث يرغااا ال ارهلل ف ا إ ا ار قهلل ارتااه
ومهاراته ويجا الس األىرال أن تتيح له ال رو لذلك ،واال تهت شخوي ال رهلل وتضطرا .

 -3المبللادرة ف ل مقابللل الشللعور بالللذنب  :وت ااهللأ مااع الىاان ال ار ع ا  ،وفيهااا يحاااو ال ارهلل اىااتطالع
العالد الخارج وتنمي

الت كير والتخي .

 -4الكفايللة فلل مقابللل الدونيللة  :وت ااهللأ مااع الىاان الخامى ا وي ااهللو الط ا إمااا نشااطا منتجااا أو ال
يىتطيع أن يتكيف مع معايير األىرال.

 -5الحمللاس بالهويلللة فلل مقابلللل التشللتت بلللي الدوار :وت ااهللأ مااع هللاي ا مرحل ا المراهق ا حيااث
يىت ور المراهق األهللوار الجهلليهللال التس يطمح ف أهللائها.

 -6االجتماعية ف مقابل العالة :حيث يحاو المراهق أن يكون وهللاقات حميم مع اآلخرين مان
خال تكون نماد خلق متمث ف االلت اد الخلق واالجتماا والذي يؤهللي هللوره إلس التكيف.

 -7النتاجيللة ف ل مقابللل امللتغراق الللذات  :وتتمث ا ف ا القااهللرال الااس الت اا ا مااع اآلخ ارين إث ااات
وتحقيق الذات مقا

االنطوائي .

 -8تكاما الاذات فا مقا ا اليا س ،ويا ت ذلااك مان خاال االقتنااع شا اع حاجاات ال ارهلل واإقتناااع
ش اع منموم قيمي واتخاذ الق اررات الىليم (العهلل .)126 : 1995 ،

 -2المنظور ال نمان :
يعهلل (ماىالو) اايد الاد الان س اإنىاان فقاهلل أكاهلل الاس أهميا ىام اإتا ان االن عاال مان خاال

آ ارئااه التااس يؤكااهلل فيهااا أن لإلنىااان ط يع ا جوهري ا  ،وه ا أمااا أن تكااون ط يع ا خ اارال أو محايااهللال ولكنهااا

ليىاات ش اريرال ،وأن النمااو الوااحيح يقااود الااس تحقيااق هااذه الط يع ا اتجاااه النض ا كمااا أنااه يحتااام إلااس
م ا ااروف يئيا ا ا ى ا االيم  ،فال يئا ا ا غي ا اار الى ا االيم أو التا ا ا تعي ا ااق ال ا ا ارهلل ،وال تى ا اامح ل ا ااه تحقي ا ااق رغ ات ا ااه

وتطلعاته.)Maslow, 1970 : 277(.
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وكمااا أشااار (ماىاالو) إلااس أن هناااك مجموا ا ماان الحاجااات الت ا يىااعس اإنىااان إل اس تحقيقهاااٍ،
وأن الشااخص الااذي ال يىااتطيع إشا اع حاجاتااه ف نااه يعجا ااان الت كياار طريقا منطقيا ىا ا مااا يناات
ان ذلك من توتر ن ى أو اهللد إت ان ان عال

( ) Jourard , 1974 : 80

 -3النظرية الميوكية:
تؤكهلل هذه النمري الس الخ رات المتعلم منطلق من أن مجم املي الاتعلد تقاود الاس مثيارات

واىااتجا ات ومااا يحااهللث ينهمااا ماان ارت اط ااات حيااث أشااار الىاالوكيون إلااس أن االن عااا ىاالوك مااتعلد،
ف التال يو ح اإت ان االن عال ىالوك ماتعلد ،يكتىا ه الشاخص مان خاال امليا التنشائ هللاخا األىارال

والمؤىىااات االجتماايا المختل ا  .فالشااخص الااذي يشااا هللاخا أىاارال هاهللئا قاااهللرال الااس تقياايد المواقااف
طريق مناى ال تن ع ألت ه األى اا ويىوهلل االحتراد ين أفراهللها والثق المت اهلللا  ،فاال اهلل مان أنهاا تثعاهلل

أفراهللا مت نين من الناحي االن عالي (جع ر.)29 : 1978 ،
 -4منظور ايانك :
ا ااهلل (اي ن ااك) اإتا ا ان االن ع ااال

ع ااهللا م اان األ ع اااهلل األىاى ااي فا ا الشخو ااي  ،إذ يق ااو ( :يش ااك

اإت ان االن عال خطاا مىاتم ار يمتاهلل اين نقطتاين مان القطاا الموجاا الاذي يمثلاه اإتا ان االن عاال إلاس
القطا الىالا الذي تمثله العوا ي  ،وأن أي شاخص يمكان أن يكاون فا أي مكاان الاس هاذا المتوا

ويمكننا أن نضعه ط قا لمكاناه ،وأن جمياع المواقاع محتملا  ،ويمثا اإتا ان االن عاال الشاخص الهااهلليل

ال ا رين ،الثا اات المنض ا ط ،المىااالد ،المت ائ ا  ،الااهللقيق ،أمااا الشااخص غياار المت ا ن فهااو ى اريع الغضااا،
غير المىتقر ،العهللوان  ،المتقلا ،المنهللفع) (أي نك.)57 : 1969 ،
 -5منظور روجرا
أكهلل روجر الس أهمي اإت ان االن عال من خال ت كيهلله الاس وجاوهلل جهاا ين لتنمايد الىالوك:

(الذات – الكائن الحا ) وأن هاذين الجهاا ين يعماالن تعااون وانىاجاد ،واإتا ان االن عاال يحاهللث نتيجا

لهذا التعاون ين الجهاا ين ،وأن معارضا كا منهماا اآلخار ينات اناه التاوتر أو ااهللد اإتا ان( .الكياا ،
)242 :1977

تعقيب الباحثة عيى النظريات التى تناولت ال ت اا االنفعال :
تللرى الباحثللة :ماان خااال التقوااس فا أهلل يااات تلااك النمريااات التااس ىاالطت الضااول الااس م هااود

اإتا ان االن عااال وت ىاايرها للىاالوك اإنىااان أنهااا كاناات مت اينا ت عااا للخل يااات ال لىا ي ألوااحاا تلااك
النمريااات وال يئا ا المحيطا ا ه ااد وم اان الط يعا ا أن ي اانعكس ه ااذا الت اااين فا ا وجه ااات نم اارهد وتحل اايلهد
الن ى لم هود اإت ان االن عال وأثر المتغيرات فيه  .فقهلل كان فرويهلل يرى مان خاال التحليا الن ىا أن
قوال األنا وما تحمله من طاق ه معيار اإت ان االن عال لل رهلل ،وتعكس توافقه مع ن ىه ومع اآلخرين.
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أما ماىلو وهو من أ ر رواهلل النمري اإنىااني فيارى أن اإنىاان الاذي يشاعر الىاعاهللال ويتمتاع
وح جيهللال هو الاذي يمتلاك القاهللرال إشا اع حاجتاه ،ولاذلك فا ن ماىالو ركا الاس الواح الن ىاي لل ارهلل

أكثر من تركي ه الس العج والس النمو والتطور هللال من الركوهلل .

فيمااا أكااهلل الىاالوكيون أن اإتا ان االن عااال والوااح الن ىااي مااا ه ا إال امليااه اكتىاااا لعاااهللات
تىااهلل ال رهلل الس التعاما ماع اآلخارين فا مواجها أي موقاف يحتاام إلاس قارار  .وأن اإتا ان االن عاال

هو نتام لعملي التعلد والتنشئ االجتمااي .
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المحور الثان

الرضا ع الحياة life Satisfaction
 تمهيهلل

 تعري ات م هود الرضا ان الحياال
 عل الم اهيد المرت ط م هود الرضا ان الحياال
 مماهر الرضا ان الحياال

 مقومات الرضا ان الحياال
 النمريات الم ىرال للرضا ان الحياال

 oأوال  :نمري المقارن االجتمااي
 oثانيا  :نمري الخ رات الىارال

 oثالثاث  :نمري ال جوال ين الطموه واإنجا
 oار عا  :نمري التكيف أو التعوهلل

 وجهات النمر الت فىرت الرضا ان الحياال
 -1اتجاه القاع-القم

 -2اتجاه القم -القاع
 -3االتجاه الت اال

 تعقيا
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المحور الثان
الرضا ع الحياة : life Satisfaction
تمهيد :
لد يعهلل االهتماد ال رهلل مقوو ار الس توفير المقومات الماهللي الال م لحياتاه فقاط ا امتاهلل ليمثا

كا مااا يااهللخ فا إطااار ياااهللال جاوهللال الحياااال لهلليااه ورضاااه انهااا ،ومىااااهللته فا تحقيااق التوافااق الن ى ا ،

وااااهللال التاوا ن أماااد الضاغوطات الن ىااي المتوااااهللال فا حياتاه  .لااذلك يعااهلل موضاوع الرضااا ااان الحياااال
موضواا أىاىيا من موضاواات الاد الان س ،ولعا ذلاك يعاوهلل إلاس ارت اطاه الحالا الم اجيا  ،وطم نينا

الن س وتحقيق الذات والشعور الىعاهللال .

كمااا يعااهلل ماان الموضااواات المهم ا التااس يتناولهااا الااد الاان س  .إذ إن الرضااا ااان الحياااال يعن ا

التحمس ال رهلل للحياال واإق ا اليها والرغ الحقيق ف أن يعيشها ( .الهللىوق )117 : 2007 ،

وقهلل حاو ال احثون اىتقوال العوام التس تاؤهللي إلاس الشاعور الرضاا اان الحيااال اات ااره أحاهلل

المؤشرات للواح الن ىاي  .كماا حااولوا التعارف إلاس الجواناا المختل ا فا حيااال األفاراهلل التاس تىاهد فا
ياهللال مشاار الرضا ان الحياال .

وياارى (شااين وجونىااون )1978 ،أن الرضااا ااان الحياااال هااو تقااهللير ااااد لنواي ا حياااال الشااخص

حىا المعايير التس انتقاها ان المىتق

(ىليمان.)11-12 : 2003 ،

إن الرضا ان الحياال ينقىد إلس عهللين  :األو هو الرضاا العااد اان الحيااال ،والثاان الرضاا فا

مجاالت حياتي نواي مث  :العم  ،ال وام ،التعليد ،الىكن ،الهللين (منوور.)42 : 2009 ،

وياارى ) (Denienr. et al, 2003أن الحكااد الااس مىااتوى الرضااا ااان الحياااال يعتمااهلل الااس

مقارن ال رهلل لمروفه المىتوى المثال الذي ي ترضه لحياته ،وهذا يعن أن الحكد الس مهللى رضاا ال ارهلل
ان شؤونه الحالي يعتمهلل الس مقارنته مىتوى مثال يضعه ال رهلل نواا اينياه ،وهاذا المىاتوى المثاال

ليس إج اريا ،وهو االم ممي ال للوح الن ىي ( .ايى .)50 : 2013 ،

والرضا ان الحياال يعهلل هللال مقارن ين ما حققه ال رهلل وما ي م ف تحقيقاه وماا حققاه اآلخارون،
والهلل ارىاات الم كاارال فا هااذا المجاا تناولاات الشااعور الىااعاهللال ك ااهللي للرضاا ااان الحياااال ،ولكاان الهلل ارىااات
الحهلليث رك ت الس موطلح الرضا ان الحياال ،ألنه يتضامن المكاون المعرفا والمكاون الوجاهللان الاذي

يتض اامنه م ه ااود الى ااعاهللال ،ونج ااهلل أن الا ا عل ينم اار إل ااس الم ه ااومين أنهم ااا متراهللف ااان (ايى ااس ورشا اوان،

.)57 : 2006
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والرضااا ااان الحياااال مث ا أي موااطلح ف ا العلااود اإنىاااني فقااهلل تعااهللهللت التعري ااات الت ا تتناااو
م هود الرضا ان الحياال ،وك منها ينمر لجانا من جوان ه ف محاول لت ىيره .

تعريفات مفهوم الرضا ع الحياة:
يع اارف ال ااس الرض ااا ا اان الحي اااال ن ااه إحى اااس ال ا ارهلل ش ااك ا اااد اااألمن الن ىا ا واالنى ااجاد

الروح والحيات وقنااته ماا حققاه فا حياتاه الماضاي والحاضارال ورضااه ماا قاهلل يحاهللث فا المىاتق ،
وت االه يجا ي مع اآلخرين وك ما ف ال يئ الت يعيش فيها (الس.)15 : 2009 ،

كم ااا ارفاااه الماااهللهون ناااه حالا ا هللاخليا ا فا ا ال ا ارهلل تمه اار ىااالوكياته واى ااتجا اته وتتمثا ا فا ا

الطم نين واالىتقرار االجتماا والتقهللير االجتماا والىعاهللال والقناا (المهللهون.)4 : 2009 ،

أمااا رضاوان وهريااهللي فيعرفااان الرضااا ااان الحياااال نااه هللرجا تق ا ال ارهلل لذاتااه ،مااا يحقااق ماان

إنج ااا ات فا ا حيات ااه الماض ااي والحاضا ارال ،وي و ااح ه ااذا التق ا ا ا اان ن ى ااه فا ا تواف ااق ال ا ارهلل م ااع ذاتاااه
واآلخرين ،وجوانا الحياال المختل  ،ونمرته المت ائل ان المىتق

(رضوان وهريهللي.)23 :2001 ،

أمااا الهللىااوق فيعرفااه نااه تقياايد ال ارهلل لنوايا الحياااال التا يعيشااها ط قااا لنىااقه القيما  ،ويعتمااهلل
ه ااذا التقي اايد ال ااس مقارن ا ا ال ا ارهلل لمروف ااه الحياتي ا ا المى ااتوى األمثا ا الاااذي يعتقا ااهلل أناااه مناىا ا ا لحياتا ااه

(الهللىوق .)162 : 2000 ،

ويعرف نعيىا الرضاا اان الحيااال ناه ذلاك ال ناال الكلا الاذي يتكاون مان مجمواا المتغيارات

التس تههللف إلاس إشا اع ال ارهلل مؤشارات موضاواي تقايس اإمكاناات المتهللفقا الاس ال ارهلل ومؤشارات ذاتيا
تقيس مقهللار اإش اع الذي تحققه (نعيى .)151 : 2012 ،
كما تعرفه منمما الواح العالميا

ناه معتقاهللات ال ارهلل اان موقعاه فا الحيااال وأههللافهوتوقعاتاه

ومعاااييره واهتمامااه فا ضااول الىااياق الثقاااف ومنموما القاايد فا المجتمااع الااذي يعاايش فيااه ( .المااالك ،
)49 : 2011

وياارى هيرلااوك ا ن هناااك ثالثا أشاايال رئيىااي لتحقيااق الىااعاهللال لكا يتمتااع ال ارهلل وااح ن ىااي

وجىمي ىاليم وها ( :التق ا  ،الحاا ،اإنجاا ات)  .و التاال فا ن الرضاا اان الحيااال يشاتم الاس ثالثا
أشاايال رئيىاا لتحقي ااق الىااعاهللال لك ا يتمتااع ال اارهلل وااح ن ىااي وجىاامي ىااليم وه ا ( :التق اا والحااا

واإنجا ات) .و التال ف ن الرضا ان الحياال يشاتم الاس ثالثا جواناا وها تق ا الحيااال ،واإنجاا ات،
وتق

الذات واآلخرين (ىليمان)11 : 2003 ،

غير أن ثم من ينمر لم هود الرضا ان الحياال من خال ثالث اتجاهات رئيى  ،وه االتجااه
االجتماا واالتجاه الط

واالتجاه الن ى .
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حيااث يعاارف أوااحاا االتجاااه االجتماااا الرضااا ااان الحياااال ماان منمااور يرك ا الااس األى ارال،
والمجتماااع ،واالق ااات األفا اراهلل ،والمتطل ااات الحضااااري  ،والىاااكان ،والاااهللخ والعما ا وضاااغوط الومي ا ا ،
والمتغيرات االجتمااي األخرى .

أمااا االتجاااه الط ا فقااهلل ااتمااهلل الااس تحهلليااهلل مؤشارات رضااا ال ارهلل ااان حياتااه معيااار الجاوهللال ولااد
يحهللهلل تعري ا واضحا لهذا الم هود ،وقهلل اهلل اهتماد األط ال والمختوين ف الشؤون االجتمااي وال ااحثين
فا ا العل ااود االجتماايا ا تع يا ا  ،ورف ااع جا اوهللال الحي اااال ل ااهللى المرض ااس م اان خ ااال ت ااوفير ال ااهللاد الن ىا ا

واالجتماا لهد.

ينما يرك االتجاه الن ى الاس إهللراك ال ارهلل كمحاهللهلل أىاىا للم هاود ،واالقا الم هاود الم ااهيد
الن ىي األخرى وأهمها القيد والحاجات الن ىي واشا ااها وتحقياق الاذات ،ومىاتوى الطماوه لاهللى األفاراهلل.
(ايىس)35-25 ،2013 ،

إن كلم ا الرضااا كلم ا التيني ا تعن ا

ااذ الجهااهلل لتحقيااق رضااا ال ارهلل ااان الحياااال والمتمث ا ف ا

القناا ا أو ق ااو ال ارهلل لمااروف حياتااه أو تحقيااق ال ارهلل الحتياجاتااه ومتطل اتااه ف ا الحياااال و ا ااماا
وجوهر الرضا ان الحياال التقييد الذات لجوهللال الحياال ،و التال يشتم الس مكون معرفا وذلاك لمال ما
املي التقييد للرضا ان الحياال (.)Souse.L&Lybomirs.S,2001:3
وتوف منمم الوح العالمي  1995الرضا ان الحياال ناه معتقاهللات ال ارهلل اان موقعاه فا

الحياال وأههللافه وتوقعاته ومعاييره واهتماماته ف ضول الىاياق الثقااف ومنموما القايد فا المجتماع الاذي
يعاايش فيااه وهااو م هااود واىااع يتا ثر طريقا مرك ا يالوااح الجىاامي لل ارهلل و حالتااه الن ىااي و اىااتقالليته

واالقاته االجتمااي ك مكونات ال يئ التس يعيش فيها ( .ايى  ،رشوان.)9 : 2006 ،

ينما ا ااا ارفا ا ااه هلليني ا ا ا  1994نا ا ااه التقا ا ااهللير العاا اااد لجا ا اوهللال حيا ا اااال ال ا ا ارهلل وفق ا ااا لمعاا اااييره الذاتي ا ااه

(. (Rigby.B,2002:3

وارفااه أيضااا الهللىااوق

نااه تقياايد ال ارهلل لنوايا الحياااال التا يعيشااها ط قااا لنىااقه القيما  ،ويعتمااهلل

هاااذا التقي اايد الاااس مقارنا ا ال ا ارهلل لمروفاااه الحياتيا ا المى ااتوي األمثا ا الا ااذي يعتقاااهلل أناااه مناى ااا لحياتا ااه
(الهللىوق . )6 : 1999 ،

ويشير الرضا ان الحياال إلس التقييد الشام أو إل هللرجا رضاا ال ارهلل اان حياتاه الحاليا القائما

الا ا ااس أفكا ا اااره وآ ارئا ا ااه وي ا ا ارت ط الرضا ا ااا اا ا اان الحيا ا اااال القا ا ااهللرال ال ا ااس تحهلليا ا ااهلل األها ا ااهللاف وتحقيا ا ااق المث ا ا ا
العليا)Carleah G.E,2010:10(.

ويعارف (أ ااو نجيلا  ) 2016 ،الرضااا ااان الحياااال ناه :حالا شااعوري فرهلليا ناجما ااان تقااهللير

وتقياايد اقلا ووجااهللان لنوايا  ،وكي يا الحياااال التا يعيشااها أو يحياهااا ال ارهلل فا ضااول توقعاتااه ومعاااييره
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واهتماماته وطموحاته الىا ق والحاضرال والمىتق لي  ،أي وفقا للمىتوى الذي يعتقهلل أناه األنىاا واألفضا
واألمثا  ،لحياتااه ف ا مجاالتهااا وأ عاهللهااا المتنوا ا  ،ا تااهللال ماان الحياااال العام ا إلااس الحياااال األى اري  ،ولاايس

انتهااال الحياااال المهنيا ا  ،حيااث هناااك الحي اااال ال واجياا  ،والحي اااال االقتو اااهللي (مىااتوى المعيشاا ) ،والحي اااال
حيااث تع اار فا مجملهااا ااان مااهللى اإحىاااس والشااعور ال ارحا  ،واالىااتقرار

التعليميا أو الهلل ارىااي ...إل

والطم نين والت اؤ وههللاوال ال ا  ،ومن ثد االىتمتاع الحياال (أ و نجيل  : 2016 ،أ )
ت ن اات ال احثا ا ألغا ارال ه ااذه الهلل ارىا ا التعري ااف الى ااا ق ال ااذي قهللم ااه أ ااو نجيلا ا

ووفق ااا له ااذا

التعريف اإجرائ المىتخهللد ف هذه الهللراى تحهللهللت أ عاهلل الرضا ان الحياال ف األ عاهلل التالي :


الرضا العاد.



الرضا ان الذات.






الرضا األىري.

الرضا االجتماا .

الرضا االقتواهللي(مىتوى المعيش ).

الرضا األكاهلليم .

ومن خال التعري ات الىا ق لم هاود الرضاا اان الحيااال تلرى الباحثلة :أنهاا تت اق جميعاا فا أن
الرضا ان الحياال هو ا ارال ان حال شعوري فرهلليا يشاعر هاا ال ارهلل تجااه جواناا متعاهللهللال مان حياتاه أو

تجااه حياتاه شاك اااد ،كماا يت اين مان تلاك التعري اات أنهاا ت خاذ منحاس إيجا ياا فا الشاعور وماا يترتااا
اليااه ماان ىاالوك إيجااا

نحااو اإق ااا الااس الحياااال ،والعم ا نحااو تحقيااق األهااهللاف ،واش ا اع الرغ ااات

والحاجات للووو إلس حال االىتقرار والطم نين .
بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الرضا ع الحياة :
هناااك اااهللال م اااهيد مرت طا ارت اطااا وثيقااا م هااود الرضااا ااان الحياااال ،ا ها تثعااهلل جا لا أىاىاايا
من مكونات الرضا وتتمث ف التال :
(أ) المعادة:
مي العلمال ين الرضا ان الحياال والىعاهللال ،حياث إن الىاعاهللال تعناس حالا وجهللانيا والرضاا هاو

امليا تتضاامن إوااهللار حكااد معرفا  ،و مااا أن للىااعاهللال مكااونين هااو المكااون االن عااال الوجااهللان  ،والااذي

يتمث ف مشااار ال اره ،واال تهاام ،واالىاتمتاع والمكاون المعرفا يمثا الرضاا اان الحيااال ويعاهلل مثا ا
التقهللير العقل لل رهلل لرضاه وتوفيقه ونجاحه ف مجاالت حياته المختل (شقورال)29-30 : 2012 ،
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وياارى (أرجايا ) أنااه يمكاان فهااد الىااعاهللال ووا ها انعكاىااا لهللرجا الرضااا ااان الحياااال أو ووا ها
انعكاىااا لمعااهللالت تكارار حااهللوث االن عاااالت الىااارال ،وشااهللتها لااذا ين غا أن ت خااذ ثالثا اناواار للىااعاهللال
ف االات ار وه :

 -1الرضا ان الحياال ومجاالته المختل .
 -2االىتمتاع والشعور ال هج .

 -3العنال وما يتضمنه من قلق واكتئاا (أرجاي .)34 : 1993 ،
وي ااين ( )Greenspoon and Saklofske,1998أن م هااود الرضااا ااان الحياااال يعااهلل ماان

مؤشارات الىااعاهللال الوجهللانيا الذاتيا  ،والتااس تتضاامن اإضاااف إلااس الرضااا ااان الحياااال مؤشارات التا ثيرات
الموج والت ثيرات الىال (ايىس ورشوان.)57 : 2006 ،
وياارى ( ارى ا ( أن الىااعاهللال ه ا التحاارر ماان الشااعور الي ا س والااتخلص ماان األفكااار الى اوهللاوي

واال تعاااهلل ااان الت كياار التشاااؤم فالىااعاهللال ه ا الهااهللف الااذي نىااعس إلااس تحقيقااه حيااث إنهااا تكماان ف ا

نمرتنااا الت اؤليا إلااس الحياااال ألن التشاااؤد يحجااا انااا جمااا الىااعاهلل ويجرهللنااا ماان حااالوال الحياااال ،فالت اااؤ
هو فلى الحياال الىعيهللال ف

مشرق وغهلل أفض (راى )11 : 1980 ،

حاضر ىعيهلل ومىتق

وترى الباحثة :أن الشعور الىاعاهللال يا ت مان خاال اإق اا الاس الحيااال واالىاتمتاع هاا وتوقاع
الخياار منهااا و ااذ الجه اوهلل ماان أج ا التغلااا الااس مشااكالت الحياااال ،واح اطاتهااا فاااألفراهلل ال ارضااون ااان
حياااتهد لااهلليهد اتجاااه ت اااؤل وشااعور الىااعاهللال كمااا أن مقااهللار حماىااهد مرت ااع ااان األشااخاص العاااهلليين
فلهلليهد قهللرال االي الس اإنجا  ،ويتمتعون م هود إيجا

ان ذواتهد وحياتهد .

(ب) تقبل الحياة:
تق ا الحياااال هااو م هااود ا اااد وشااام ويشاام قااهللرال ال ارهلل الااس التكيااف والتوافااق مااع ذاتااه ومااع

اآلخرين المحيطين ه (ا هلل المنعد. )5 : 2010 ،
(ت) نوعية الحياة:

تثعاارف منمم ا الوااح العالمي ا ( )27 :2005نواي ا الحياااال نهااا  :إهللراك ال ارهلل لوضااعه فاا
الحياااال ف ا الىااياق أو المحاايط الثقاااف والاانمد القيمي ا التااس يعاايش فيهااا ،و عالقتااه مااع أههللافااه وتوقعاتااه

ومعاييره وشؤونه حياث يعت ار م هاود نوايا الحيااال م هاود الحيااال م هوماا شاامال يضاد كا جواناا الحيااال
كمااا يااهللركها األف اراهلل وهااو يتىااع ليشاام اإش ا اع الماااهللي للحاجااات األىاىااي أو اإش ا اع المعنااوي الااذي

يحقق التوافق لل رهلل ويمكن قياس هذا اإش اع مؤشرات موضواي تقايس القايد المتهللفقا و مؤشارات ذاتيا

تقاايس قااهللر اإش ا اع الااذي تحقااق ،والااس ذلااك فنواي ا الحياااال كلهااا مااروف موضااواي ومكونااات ذاتي ا .
(حىن)34-33 : 2002 ،
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(ث) الصحة :
ترت ط الوح الرضا ان الحياال وتقوى الول اين الواح والرضاا ماع التقاهللد فا العمار فكلماا

تقهللد ال رهلل ف العمر ،وهو يتمتع وح اام يكون أكثر رضا من غيره (رضوان)21 : 2002 ،

وتلرى الباحثلة :أناه يت اق العهللياهلل مان ال ااحثين الاس أن اإحىااس الرضاا اان الحيااال يشاير إلااس
تقياايد ال ارهلل لمااهللى وااحته الن ىااي وىااعاهللته اىااتناهللا إلااس ىااماته الشخوااي  ،كمااا أن الرضااا ااان الحياااال

يرت ط إيجا يا تقهللير ال رهلل لذاته ،وأن تقهللير ال رهلل لذاته ثيعهلل من أهاد العواما المىائول اان إحىااس ال ارهلل
الرضا ان الحياال .

مظاهر الرضا ع الحياة:
للرضا ان الحياال مماهر اهلليهللال تتمث فيما يل :
(أ) العوامل المادية والتعبير ع حم الحال  :وتتضم ما يي :

 -1عواملللل ماديلللة وموضلللوعية  :تشاام الخااهللمات الماهللياا الت ا يوفرهااا المجتمااع ألف اراهلله إلااس
جانا ال رهلل وحالته اإجتمااي وال واجي والوحي والعقلي .

 -2حم الحال  :وثيعهلل مثا مقياس ااد لجاوهللال الحيااال ،كماا ثيعاهلل ممها ار ىاطحيا للتع يار اان
جوهللال الحياال (الهنهللاوي.)42 : 2011 ،
(ب) إشباع الحاجات والرضا ع الحياة  :وتتضم ما يي :

 -1إشللباع وتحقيللق الحاجللات  :هااو أحااهلل المؤش ارات الموضااواي لج اوهللال الحياااال فعنااهللما يااتمكن
ال رهلل من إش اع حاجاته ف ن جوهللال حياته ت هللاهلل ،وترت ع وي هللاهلل رضاه انها .

 -2الرضا ع الحياة  :ه هللرج تق
والحاضرال ،و وح هذا التق

ال رهلل لذاتاه ماا يحقاق مان إنجاا ات فا حياتاه الماضاي

ان ن ىه ف توافق ال رهلل مع ذاته واآلخارين ،وجواناا الحيااال

المختل  ،ونمرته المت ائل ان المىتق

(ىليمان)13 : 2003 ،

(ت) إدراك الفرد ليقوى والمتضمنات الحياتية واحمامو بمعنى الحياة  :ويتضم ما يي :

 -1القللوى والمتضللمنات الحياتيلللة  :فال شاار ،ك ا يعيش اوا حياااال جيااهللال ال ااهلل لهااد ماان اىااتخهللاد
القهللرات والطاقات واألنشط اال تكاري الكامن هللاخلهد.

 -2معنللللى الحيللللاة  :فكلماااا ش ااعر ال ا ارهلل قيمت ااه وأهميتاااه للمجتم ااع واآلخا ارين وش ااعر نجا اتاااه
ومواه ه ،ك ذلك يؤهللي إلس إحىاىه جوهللال حياته (الهنهللاوي.)42 : 2011 ،
(ث) الصحة والبناء البيولوج واحماس الفرد بالمعادة  :وتتضم ما يي :
 -1الصللحة والبنللاء البيولللوج  :تمتااع ال ارهلل وااح جىاامي ىااليم ت يااهلل ماان نىا رضااا ال ارهلل
ان حياته ونمرته الت اؤلي المىتق لي .
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 -2الملللعادة  :ه ا حال ا ماان الت اوا ن الااهللاخل يى اوهللها اااهللهلل ماان المشاااار اإيجا ي ا كالرضااا
واال تهااام والىاارور ،والتا تارت ط الجوانااا األىاىااي للحياااال مثا األىاارال والعما والعالقااات
االجتمااي (القاىد.)40 : 2011 ،

وينظرر أأوررو نةيلررةأ  )2018إلر الراررا عررن الميراا مررن زاويررة معوناتر ،أو عنا ررر ميررث
يرى أن الراا عن المياا يتعون من العنا ر التالية:




القناا .
الت اؤ .

األمان واالىتقرار والطم نين .



الت اا والتقهللير االجتماا .



الحماي واألمن الومي /المهن .





اإحىاس والشعور الراح .
النجاه ف الحياال.

االىتمتاع الحياال.

مقومات الرضا ع الحياة :
تتمث مقومات الرضا ان الحياال ف حال المعافااال الكاملا اهللنيا واقلياا ون ىايا واجتمااياا ووفقاا

لتعريف منمم الوح العالمي ف ن للوح اناور اهللال ه :

 -1الصللحة الجمللدية  :وتتمثا فا القاهللرال الااس القياااد وماائف الجىااد الهلليناميكيا وحالا مثلااس ماان
اللياق ال هللني .

 -2الصلحة النفمللية  :وتتمثا فا القااهللرال الاس التعارف إلااس المشااار والتع يار انهااا ،وشاعور ال ارهلل
الىعاهللال والراح الن ىي هللون اضطراا أو ترهللهلل .

 -3الصحة الروحية  :وه وح تتعلاق المعتقاهللات والممارىاات الهللينيا للحواو الاس ىاالد ماع
الن س .

 -4الصلحة العقييلة  :ها واح تتعلاق القااهللرال الاس الت كيار وضاوه وتناىاق والشاعور المىااؤولي
وقهللرال حىد الخيارات واتخاذ الق اررات وونعها .

 -5الصلللحة االجتماعيلللة  :وتتمثاا فاا القااهللرال الااس إقاماا العالقااات مااع اآلخاارين واالىااتمرار هااا
واالتوا والتواو مع اآلخرين واحترامهد .

 -6الصحة المجتمعية  :وتتمثا فا القاهللرال الاس إقاما العالقاات ماع كا ماا يحايط اال رهلل مان مااهللال
وأشخاص وقوانين وأنمم (نعيى .)146 : 2012 ،
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النظريات المفمرة ليرضا ع الحياة :
أوال :نظرية المقارنة االجتماعية :
يرى أوحاا نمري المقارنا االجتماايا أن األفاراهلل يقاارنون أن ىاهد ماع اآلخارين ضامن الثقافا
الواحااهللال ويكونااون أكثاار ىااعاهللال إذا كاناات مااروفهد أفض ا ممااا يحيطااون هااد ،فالمقارناا تخل ااق هللرجااات
مختل من الرضا ضمن المجتمع والثقاف الواحهللال ،فالرضا ان الحياال يعتمهلل الس المقارنا اين المعاايير

الموضااواي أو المتوقع ا ال رهللي ا أو الثقافي ا أو االجتمااي ا أو الماهللي ا ماان ناحي ا ومااا تااد تحقيقااه الااس

أرل الواقااع ماان ناحي ا أخاارى ،وقااهلل تكااون المقارن ا اين األف اراهلل أو الجمااااات المحيط ا أو ااين الااهللو

والمجتمعا ااات ،و التا ااالس تختلاااف هللرجا ااات الرضاااا ا اااختالف المع ااايير الذاتي ا ا واالجتماايا ا واالقتوا اااهللي
(ىليمان)15 : 2003 ،
ثانيا :نظرية الخبرات المارة :
ي اارى أو ااحاا ه ااذه النمريا ا أن اإنى ااان يرض ااس ا اان حياتا اه ان ااهللما تك ااون خ ارت ااه فيه ااا ى ااارال

وممتع  ،وليىت المروف والمواقف الطي ه موهللر الرضا وانما ماا يهللركاه اإنىاان مان خ ارات ىاارال
ف ا المااروف مى ا ل نى ا ي تختلااف ماان شااخص إلااس آخاار وفااق مااا يهللركااه ك ا منهمااا ف ا المواقااف ماان

خ رات ممتع أو غير ممتع ،
وقااهلل ت ااين أن وضااع األشااخاص فا حالا م اجيا حىاان ي يااهلل ماان تع ياارهد ااان الشااعور الرضااا

ثير ك ياار الااس
ااان الحياااال كك ا  ،وت ااين أيضااا ماان عاال التجااارا أن الحاااالت الم اجي ا العااا رال لهااا ت ا ث
أحكاد الشعور الرضا ،وأن الت كير المتوا والماهللاد واورال معينا ي ياهلل مان الشاعور الرضاا( .مرىاس،
)47 : 2000

ثالثا :نظرية الفجوة بي الطموح وال نجاا :
ياارى أوااحاا هااذه النمري ا أن اإنىااان يرضااس ااان الحياااال انااهللما يحقااق طموحاتااه ،أو انااهللما

تكون إنجا اته وأاماله قر من طموحاته ،ولكان اناهللما يضاع ال ارهلل طموحاات وأهاهللاف أالاس مان قهلل ارتاه
ف نه ال يىتطيع الووو إلس أههللافه و التال يجهلل ن ىه غير ر ٍ
ال ان حياته

و ذلك يؤهللي الطموه ال ائهلل مع ضعف اإمكانيات إلس اإح اط والقلاق المىاتمر الاس المىاتق ،

لذلك يجا الموا نا اين طماوه ال ارهلل وامكانياتاه حتاس يىاتطيع تحقياق أههللافاه والشاعور النجااه والتوفياق

ومع ذلك فليس من المؤكهلل أن ال جوال ين الطموه واإنجا ه التا تحقاق الرضاا أد العكاس وأن هنااك
املي أكثر تركي ا ه الت تمارس الت ثير (المالك )46 : 2011 ،
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رابعا :نظرية التكيف أو التعود:
يتواارف األفااراهلل ش ااك مختلااف تج اااه األح ااهللاث الجهلليااهللال فا ا الحياااال وذلااك ااتم اااهللا الااس نم ااط

شخوااياتهد ورهللوهلل أفعااالهد ،وأهااهللافهد الحياااال .ولكاان نتيجا التعاوهلل والت ا قلد مااع األحااهللاث و ماارور الوقاات
ف ا نهد يع اوهللون إلااس النقط ا األىاىااي التااس كااانوا اليهااا ق ا األحااهللاث ،فنتااائ الهلل ارىااات تشااير إلااس أن

األفراهلل من مختلف األامار و غال النمار اان الجانس ،ال يختلاف فا الشاعور الىاعاهللال أو الرضاا اان
الحياال ويرجعون الى ا إلس التكيف أو الت قلد مع األوضاع الجهلليهللال (شقورال)33 : 2012 ،
وجهات النظر الت فمرت الرضا ع الحياة :
يتضح من الهللراىات التس تناولت االق الشخوي الرضا ان الحياال أناه يوجاهلل ثالثا اتجاهاات
رئيى ا ف ا هااذا المجااا  ،ويطلااق الااس األو اتجاااه القاااع-القم ا والثااان يطلااق اليااه اتجاااه القم ا -القاااع

والثالث يعرف االتجاه الت اال .

 -1اتجاه القاع-القمة Bottom-up Approach
ي تاارل هااذا االتجاااه أن الرضااا الكل ا ااان الحياااال هااو نتيج ا لرضااا ال ارهلل ااان مجاااالت الحياااال
المختل تالك المجاالت الت تشك مهللخالت تحتاوي الاس معلوماات رئيىاي يىاتخهللمها ال ارهلل فا التقيايد

الكل للرضا ان الحياال ،ويتخذ هذا االتجاه مان ال يئا منطلقاا لتكاوين خ ارال الرضاا اان الحيااال ،فمىاتوى
الرضااا ااان الحياااال يعتمااهلل الااس اواما خارجي ا تتعلااق ال يئا المحيط ا ااال رهلل ،ف حااهللاث الحياااال المختل ا

ى اوال أكاناات إيجا ي ا أد ىاال ي لهااا ت ا ثير الااس مىااتوى رضااا ال ارهلل ااان حياتااه ،فالشااخص الااذي يشااعر
مىااتوى اااا ماان الرضااا ااان الحياااال هااو الااذي يماار كااد ماان الخ ارات واألحااهللاث الىااارال ي ااوق الخ ارات

واألحاهللاث المؤلما والمح نا  ،وهاذا ماا تؤكاهلله هلل ارىا قااد هاا مارتنىاون وآخارون Martinson, et al.,
 1985أىا رت اان وجاوهلل االقا اين المتغيارات الىال ي فا الحيااال ومىاتوى الرضاا اان الحيااال كالحالا

الوحي لل رهلل ،والشعور االغتراا ،والتوهللع الشخوا  ،وهاذا يعناس أن الشاخص الاذي يتمتاع عالقاات
اجتمااي جيهللال ومىتوى اقتواهللي اا أكثر رضا ان الحياال .
 -2اتجاه القمة-القاع Top-Down Approach
يعكس اتجاه القم -القاع محاوالت ال ااحثين الم كارال ل هاد األىا اا ،والعواما التاس تجعا

عال

الناس أكثر رضا ان حيااتهد ،تلاك المحااوالت التاس نمارت إلاس أن ىامات شخواي ال ارهلل ها المىائول

ااان الرضااا ااان الحياااال ،ولاايس العوام ا الموق ي ا فا حياااال ال ارهلل .وي تاارل هااذا االتجاااه أن هنالااك ماايال

شااامال لااهللى ال ارهلل ،ألنااه يخ اار األشاايال طريق ا إيجا ي ا وماان ثااد يىااتمتع ااال ره ،ألنااه يشااعر الىااعاهللال
والرضااا ويااذكر هيلاار وآخاارون  Heller, et., 2004أن اتجاااه القما -القاااع يركا الااس أهميا ىاامات
الشخوااي ف ا تحهلليااهلل مىااتوى الرضااا ااان الحياااال لااهللى األف اراهلل ،وياارى أن الرضااا ااان الحياااال هااو نتااام
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لعمليات ذاتي هللاخلي أكثر منه نتاجا للعوام خارجي موضاواي وط قاا لهاذا االتجااه فا ن أحاهللاث الحيااال
اليومي  ،و الرغد من ت ثيرها الس تقييد ال رهلل الذات  ،وما يمر ه من خ رات ،إال أن تا ثير هاذه األحاهللاث
والتغييرات التس تحهللثها ف مىتوى الرضا ان الحياال الس المهللى الطوي هاو تا ثير محاهللوهلل إذا ماا قاورن

ت ثير الشخوي ف الرضا ان الحياال ويضاع هياهللي وويارن  1992،Heady and wearingت ىاي ار

لهااذا التا ثير المحااهللوهلل للعهلليااهلل ماان خ ارات ال ارهلل فا مىااتوى الرضااا ااان الحياااال ماان خااال نمااوذم اإتا ان
الهللينام الذي ينمر إلس قهللرال ىمات الشخوي الس إااهللال التوا ن ف مىتوى الرضا اان الحيااال االرغد

من انحراف هذا المىتوى ى ا ما تملكه الحياال من قوال هللافع قهلل تؤثر ىل ا أو إيجا اا فا هاذا المىاتوى

وفا هاذا الواهللهلل يارى مكاري وكوىاتا  Mccrae and Costa, 1991أناه يوجاهلل االقا اين اواما

الشخوااي الخمى ا الك اارى والوج اوهلل الشخو ا األفض ا الااذي يتكااون ماان الوجااهللان اإيجااا
الىاال

والوجااهللان

والرضااا ااان الحي اااال والقاا ااين المىااتوى الماانخ ل ماان العوااا ي والرضااا ااان الحي اااال وي ىاار

لونى يري وآخارون  Lounsbury, et., 2009تلاك العالقا كاون الشخواي تىا ق الرضاا اان الحيااال،
وجوانا الخ رال األخرى التس تى ا الرضا اان الحيااال إذ إن معرفا تا ثير جواناا معينا مان الخ ارال الاس

الرضااا ااان الحياااال يتطل اا النماار إلااس هللور ىاامات الشخوااي وت ا ثيره الااس الرضااا ااان الحياااال و التااال
ينمر هذا االتجاه إلاس الرضاا اان الحيااال الاس أناه ىام ارىاخ فا الشخواي واىاتعهللاهلل ثا ات ياؤثر فا

حياال ال رهلل ويجعله يىلد طريق متىق  ،وهذا االىتعهللاهلل الثا ت فا الرضاا اان الحيااال اان جمياع جواناا

الحياال المختل وجهللير الذكر أن الت ىيرات الجيني للىعاهللال والرضا اان الحيااال تخاهللد اتجااه القما -القااع
حيث تذها إلس أن االختالفات ين األفراهلل ف الرضا ان الحياال تثع ى إلس اىتعهللاهللات يولاهلل األشاخاص
م وهللين ها.
 -3االتجاه التفاعي :Bidirectional or Reciprocal Approach
اقتره هذا االتجاه هيهللي وويرن  ،Heady and Wearing 1992ويتخذ من منمور الت ااا

منطلقا له ،وينمر لك من العواما الشخواي والعواما ال ئييا الاس قاهللر متى ٍ
ااو فا االقتهاا الىاعاهللال،

وي تاارل هااذا االتجاااه أنااه ف ا الوقاات الااذي يتى ا ا فيااه الرضااا الكل ا ااان الحياااال الرضااا ااان مجاااالت
محااهللهللال ف ا حياااال ال ارهلل ،ف ا ن الرضااا ااان الحياااال هااو أيضااا نتيج ا للرضااا ااان هااذه المجاااالت ،و التااال

يعتاارف هااذا االتجاااه هميا كا ماان االىااتعهللاهلل ال ارىا لااهللى ال ارهلل الااذي يااؤثر الااس تقييمااه للرضااا ،ىاوال

الرضاا الكلا أد الرضااا ااان مجاااالت محااهللهللال فا حياتاه وأهميا تا ثير الرضااا ااان الااس مجاااالت محااهللهللال
فا الحيااال الاس حكاد ال ارهلل وتقييماه للرضاا اان الحيااال شاك اااد ( ،)Lance, et al., 1989وهنااك

مجاالت معينا مان الحيااال كالواح والثاروال والىاعاهللال ال وجيا تلعاا هللو ار مهماا فا تحهللياهلل مىاتوى رضاا

ال رهلل ان حياته ،ويؤكهلل هذا االتجااه نتاائ هلل ارىا قااد هاا هيلار وآخارون  et ., 2004،Hellerأىا رت
نتائجها الس أن لك من ىمات الشخوي والعوام الموق ي االق الرضا ان الحياال ،كما تؤكاهلل نتاائ
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هللراى قاد هاا رياف وآخارون  Brief, et ., 1993حياث تووالت إلاس أن ماروف الحيااال الموضاواي
الت ا يمثلهااا اتج اااه القماا -القاااع ،والشخوااي كمااا يمثلهااا اتجاااه القاااع-القماا يااؤثران معااا الااس الوجا اوهلل

الشخو األفض .

ويتضااح لل احثاا ممااا ىاا ق وجااوهلل ثالثاا اتجاهااات حاولاات ت ىااير الرضااا ااان الحياااال ،األو :
القااع-القما حيااث ت ىاره ماان منمااور ىا

 ،إذ إن تقياايد ال ارهلل للرضاا ااان الحيااال هاو امليا ىا ي ت ااهللأ

من الرضا ان جوانا الحياال المختل  ،والثان  :القم -القاع ،ت ىره من خال وجاوهلل اىاتعهللاهللات مىا ق

للرضا ان الحياال لهللى ال رهلل تحهللهلل رضاه اان جواناا الحيااال المختل ا  ،واألخيار  :االتجااه الت ااال الاذي

يركا الاس الت ااا

اين الرضاا الكلا اان الحيااال والرضاا اان جوانااا الحيااال المختل ا وفا مقارنا لهااذه

االتجاهات الثالث فا ت ىاير الرضاا اان الحيااال أىا رت نتاائ هلل ارىا قااد هاا Lance, et al., 1989

أن االتجاااه الت اااال أكثاار فعاليا فا ت ىااير الرضااا ااان الحياااال مقارنا االتجاااهين القاااع-القما والقما -

القاع .

تعقيب :
من خال اىتعرال اإطار النمري لإلت ان االن عال والرضا ان الحياال يت ين مهللى أهمي كا
من اإت ان االن عال والرضا ان الحيااال حياث يمكان القاو  :إن هاذين الم هاومين يرت طاان ارت اطاا وثيقاا
عضهما ال عل ،كما أنهما يحهللهللان هللرج تمتع ال رهلل الواح الن ىاي الىاوي والتا

مىاار الحيااال المىاتق ل لل ارهلل ،ويعت ار طل ا الجامعاات امااهلل المىاتق

اهللورها تاؤثر الاس

الاذين يعتماهلل الايهد المجتماع فا

مرحل ال نال والتحضر ف معمد المجااالت العلميا  ،ولكا ياتمكن طل ا الجامعاات مان النجااه والتخارم
فال هلل من توافر قهللر اا ٍ من اإتا ان االن عاال لاهلليهد ،يمكانهد مان اجتياا العق اات التا تعترضاهد فا
حيااتهد كماا أن رضااهد اان حياااتهد الشخواي وتق لهاا كا ماا فيهااا مان مشاقات ومتاااا والعما الااس

اجتيا تلاك المشاقات يعت ار ااامال مهماا للوواو إلاس تحقياق األهاهللاف التا يطماح كا فارهلل لتحقيقهاا .
وقااهلل ورهلل ف ا الت اراث التر ااوي عاال الم اااهيد المتهللاخل ا مث ا ق اوال األنااا والنض ا االن عااال

اإضاااف إلااس

م هااود اإتا ان االن عااال ويمكاان القااو إن هااذه الم اااهيد متكاملا وتهااهللف ف ا مجمواهااا إلااس ياااهللال قااهللرال

ال اارهلل الااس مواجهاا التح ااهلليات والوااعو ات التااس تواجه ااه فاا الحياااال واجتيا هااا م اان خااال القااهللرال ال ااس
إحااهللاث التكيااف الااال د لمواجهتهااا نجاااه ،كمااا أن الرضااا ااان الحياااال يشااك اااامال أىاىاايا ماان اوام ا

النجاه واجتيا المواقاف الواع التاس تواجاه ال ارهلل فا حياتاه ،وتمكناه مان مواوال هللر اه اقتاهللار وث اات
ىلوك وان عال .
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المحور الثالث
اتخلاذ القلرار Make decision
تمهيد :
ال شاك أن اتخاااذ القا اررات يشاك جا لا أىاىاايا مرت طاا كافا أمااور حياتناا اليوميا غاال النماار

اان ىاااطتها أو تعقيااهللها ف مجارهلل أن نىااتيقم وا احا ونختااار طعامااا معينااا نىااته

ااه يومنااا ،فهااذا قارار

والااس هااذا المناوا تت اااين القا اررات التااس نتخااذها فا حياتنااا ،ماااذا ىاانهللرس ،ماااذا ىاانعم  ،ماان ىاانت وم،

أىمال أط النا وهكذا  ..و هذا تكون حياتنا الاس المىاتوى ال ارهللي ماا ها إال مجمواا مان القا اررات وماا
يترتا اليها من نتائ .

وقااهلل تكااون القا اررات ىاايط وىاريع  ،وقااهلل تكااون روتينيا وا ويا  ،ولكنهااا أيضااا قااهلل تكااون معقااهللال

ووع وحىاى وتحتام إلس الكثير والكثير مان الوقات والهلل ارىا ق ا اتخاذهاا ،ومان المتعاارف الياه أن
م هود اتخاذ القرار م هود إهللاري تر وي ،ولكن ىتقود ال احث ف هذه الهللراى هلل ارىا م هاود اتخااذ القارار

من منمور الد الن س .

تعريف القرار:
يعاارف معجااد المعااان الجااامع القارار نااه :الارأي يمضاايه ماان يملااك إمضاااله ،أماار يوااهللر ااان

واحا الن وذ ،وهو مواهللر مان ال عا قار  .والقارار فا الحقيقا ا اارال اان اختياار اين مجمواا اهللائ

مان أجا الوواو إلااس هاهللف محاهللهلل أو حا مشااكل ماا ،وقاهلل تنااو العهلليااهلل مان ال ااحثين تعرياف القا اررات

تعري ااات جلهااا تااهللور حااو ن ااس المضاامون فعرفااه ا ااهلل الوهاااا نااه اختيااار ااين مجمواا ماان ال ااهللائ ،

وهو املي اقلي تمارس فيها خطوات الت كير المنطقا الاذي ياتلخص فا أن هنااك هاهللفا ياراهلل الوواو
إليه أو مشكل يراهلل حلها (ا هلل الوهاا.)42 ،1982 ،

وأكهلل ياغ ( )5 : 1983أن القرار هو فو أو حكد ف مى ل ما أو قضي أو خالف.
كما ذكر الىلم ( )7 : 1970أن القرار هو اختيار ين هللائ مختل .
واات ر الشماع و خضر ( )203 : 1989أن القرار اختيار أنىاا ولايس أمثا ال اهللائ المتاحا

أماد القرار إنجا الههللف أو األههللاف الموجوهللال أو ح المشكل التس تنتمر الح المناىا .

أمااا ىااااات فعرفااه الااس أنااه هااو المرحل ا النهائي ا ف ا املي ا واانع الق ارار ،معن ا أن املي ا
ونع القرار تحتوي الس املي اتخاذ القرار وليس العكس (ىااات )163 ،1984 ،
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أم ا ا ااا اه ا ا اار فا ا ا ارأي أن ا ا ااه امليا ا ا ا اقليا ا ا ا وموض ا ا ااواي لالختي ا ا ااار ا ا ااين اثن ا ا ااين أو أكث ا ا اار م ا ا اان
ين ال هللائ (جم )52 ، 2001 ،
ويت ااق أ ااو نجيلاا مااع ج ااروان ( )2007فاا أنااه يمكاان االفتا ارال اا ن هناااك خطااا متو ااال

ماان العقالنيا أو المنطقيا ف ا اتخاااذ القا اررات ،حيااث يقااع فا أحااهلل طرفا الخااط المتوا تلااك الق ا اررات
التا ا تؤخاااذ فا ا ش ااك منطقا ا الاااس أى ااس التقيا اايد الموضاااوا لعناو اار الموقاااف أو المشاااكل  ،ينماااا

يق ا ااع ال ا ااس الط ا اارف اآلخ ا اار تل ا ااك القا ا ا اررات التا ا ا تؤخ ا ااذ و ا ااورال اات اطيا ا ا أو لمجا ا ارهلل نا ا ا وال شخو ا ااي

أو هوى ( .أ و نجيل  : 2017 ،أ )

أن املي ا اتخاااذ الق ا ارر املي ا اقلي ا وجهللاني ا يااتد

وف ا تعري ااه التخاااذ الق ارار ياارى أ ااو نجيل ا

موج ها ت ضي واختيار ال هللي المناىاا مان اين ااهللال اهللائ متاحا أمااد ال ارهلل فا موقاف معاين ،ىاوال

أكاان هاذا ال اهللي اقلياا معرفياا ،أد ىالوكيا أد ان عالياا ،والاذي يعاهلل أفضا

ماا يتناىاا ماع اإمكاناات

المتاح  ،والرغ ات ،وأىلوا الحياال ،والقيد .من أجا تحهللياهلل ط يعا توارفه لمعالجا مشاكالت قائما أو

لمواجها حااالت أو مواقاف معينا وقعات أو محتملا الوقاوع أو لتحقياق األهاهللاف المطلو ا  ،فا أي مان
مجاالت الحياال المختل  (.أ و نجيل  : 2018 ،ا)

والاس ذلاك فاتخااذ القارار ال يع ار اان ال عا  ،وانماا يع ار أو يمثا مىاار فعا يختااره المقارر

اات اره أنىا ما لهلليه لمعالج مشكالت قائم تشغله أو لتحقيق ههللف ما(.أ و نجيل  : 2018 ،ا )
ومن ذلك تىتنت ال احث أنه ومن أج اتخاذ القارار ال اهلل مان وجاوهلل مجمواا مان ال اهللائ  ،ومان

ثد ات اع أحهلل األىاليا المنطقي ف اختيار أحهلل هذه ال هللائ للووو إلس ح أمث .

وتاارى ال احثا أن القارار هااو امليا الووااو إلااس الخيااار األكثاار مناى ا ماان جميااع االتجاهااات

من ين كاف ال هللائ المطروح وذلك للووو للههللف المرجو من اتخاذ هذا القرار .
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المفاهيم النفمية ذات الصية بأماليب اتخاذ القرار:
امتراتيجيات المواجهة :Coping Strategies
ماان الم اااهيد الن ىااي ذات الواال

ىاااليا اتخاااذ القاارار م هااود اىااتراتيجيات المواجهاا الااس

افتا ارال أن اتخ اااذ القا ارار ه ااو مواجها ا مواق ااف تى ااعس إل ااس تع ااهللي أو تغيي اار العالقا ا ااين ال ا ارهلل وال يئا ا

لتخ يااف الضاارر االن عااال  ،فيعااهلل (م ااوس) ارئااهللا فاا مجااا أى اااليا المواجهاا  ،وقااهلل وضااع مو ااطلح

المواجها ا اإقهللاميا ا والمواجها ا االحجاميا ا  ،ف اااألفراهلل ذوو المواجها ا اإقهللاميا ا يى ااتخهللمون ا ااهللال أى اااليا

التخاذ القرار وه ( :التحلي المنطقا  ،إاااهللال التقيايد اإيجاا  ،ال حاث اان المىاااهللال والمعلوماات ،حا

المشااكل ) ،أمااا ذوو المواجهاا اإحجامي ا فيىااتخهللمون األىاااليا التالياا التخاااذ القاارار وه ا ( :اإحج اااد
المعرف  ،التق

واالىتىالد ،ال حث ان هللائ  ،التن يس االن عال ) ( .شع ان و ال )7 : 1990 ،

ينمااا أشااار إي ا ارهلل وىااو ان فولكمااان و مالؤهمااا 1986د إلااس اااهللال طاارق ماان المواجه ا األكثاار

شاايواا وه ا المواجه ا نحااو المشااكل وتشاام ( :ح ا المشااكل  ،المجا ه ا  ،طلااا المىااانهللال االجتمااي ا )،

والمواجها نحااو االن عااا وتشاام (األ عاااهلل ،الهااروا ،أو التجنااا ،ض ا ط الااذات ،تق ا المىاؤولي  ،إااااهللال

التقييد اإيجا ).)Sarafino.E, 2002 : 136-137) .

ماان خااال مااا ى ا ق يتضااح لل احث ا وج اوهلل أىاااليا اتخاااذ ق ارار نااالال تتجااه نحااو ح ا الموقااف

الضاااغط وأخااري تتجااه نحااو الهااروا وتجنااا الموقااف ،وتاارى ال احثا أنااه ماان المجااهللي تواانيف أىاااليا
اتخاذ القرار إلس أىاليا إيجا ي وأخرى ىل ي .
مراحل اتخاذ القرار:
ال ااهلل أن يااهللرك متخااذ الق ارار كافا األ عاااهلل والنتااائ التااس ىااوف تترتااا الااس اتخاااذ الق ارار ،ألن

املي ا اتخاااذ الق ارار ليىاات ىاايط مهمااا كااان الموضااوع أو األماار ىاايطا ،ويجااا أن يكااون قاااهلل ار الااس

تحم ا مىااؤولي ق ا ارراه وتحم ا نتائجااه مهمااا كاناات ،ويضااع هااذا األماار ف ا حىااا اته ق ا اتخاااذ الق ارار،

واليه أن يهللرس جميع الخيارات المطروح وانتقال األفض
وافي للمشكل .

ينها أو حتس األقا ىاولا ،وذلاك عاهلل هلل ارىا

وم اان خ ااال هلل ارى ااتها وج ااهللت ال احثا ا أن هن اااك ع اال االختالف ااات ااين ال اااحثين فا ا تعري ااف

خطوات ومراح املي اتخاذ الق اررات ،فنجهلل أن  )253 : 1963( simonقهلل قىاد م ارحا وانع القارار

إلس ثالث مراح :

 -1مرحل االىتخ ار .
 -2مرحل التوميد .
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 -3مرحل االختيار .
أما الهللوري والع اوي ( )16 : 2004فقهلل حهللهللا أر ع مراح لخواها فيما يل :
 -1تحهلليهلل المشكل التس ه

حاج إلس ح .

 -2جمع المعلومات المتعلق ها .

 -3اختيار أفض ال هللائ ف ضول التقييد الىا ق لل هللائ المختل .
وتاارى ال احثاا وم اان خااال هلل ارىااتها للكثي اار ماان الكت ااا والهلل ارىااات الىااا ق أن ااه يمكاان تلخ اايص

مراح اتخاذ القرار كما يل :

 -1تحديد المشكية :وه القاهللرال الاس المعرفا الهللقيقا للمشاكل المواجها مان حياث ط يعتهاا وهللرجا
تعقيهللها وأهميتها.

 -2تحييل البدائل :وه القهللرال الس التميي

ين م ايا وايوا ك

هللي مان ال اهللائ المتاحا ومعرفا

ت اويله من حيث التكل والمىاهم واإمكاني .

 -3تقييم البدائل المختيفة :وه القهللرال الس تحهلليهلل الن ع المترتا ان اختيار كا

اهللي مان ال اهللائ

المتاح .

 -4اختيللار أفضللل البللدائل :وه ا القااهللرال الااس اختيااار ال ااهللي األفض ا ماان ااين ال ااهللائ المطروح ا
للتط يق العمل والذي يمكن فعليا تط يقه من الناحي العملي والماهللي .

 -5الرقابللة والمتابعللة :وها القااهللرال الااس معرفا وقياااس اآلثااار المترت ا الااس القارار المتخااذ وكشااف
مهللى فااليته والجهللوى منه والنتائ التس ترت ت اليه.

أنواع الق اررات:
ي رق (ىايمون  )simonين اهللال أنواع من الق اررات يوضحها الس النحو التال :
 -1القرار الهادف :هو الذي يرت ط الههللف النهائ  ،والقرار غيار الهااهللف  :هاو الاذي ال ياؤهللي إلاس
تحقيق الههللف النهائ .

 -2القرار الرشيد :هو القرار الذي يعوهلل إلس اختيار هللائ تؤهللي إلس تحقيق الهاهللف النهاائ  ،والقارار
غير الرشيهلل هو القرار الع وي الذي ال يىااهلل الس الووو للههللف النهائ .

 -3القلرار المبللرمج :هااو القارار الااذي يخضااع لحىااا ات وخطااط هللقيقا  ،ويت ااع جااهللاو

منيا محااهللهللال

ومقنن  ،والقرار غير الم رم هو الذي يتطلا قهلل ار ك ي ار من اال تكاار ،وتختلاف أىااليا معالجا
القرار غير الم رم ان القرار الم رم (النمر وآخرون)75 : 1991 ،
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هااذا وتاارى ال احثا أنااه وماان وجها نماار ن ىااي فماان األنىااا تقىاايد القا اررات ماان حيااث أهميتهااا
وط يعتهااا وهللرج ا ت ثيرهااا  .حيااث يمكاان تقىاايد الق ا اررات ماان حيااث األهمي ا إلااس ق ا اررات يومي ا وق ا اررات

اىااتراتيجي أى الااس المااهللى الطوي ا  ،أمااا ماان حيااث الط يع ا فاايمكن أن تقىااد إلااس ق ا اررات مخطط ا أو
ق اررات طارئ ويمكن تقىيمها من حيث هللرج الت ثير إلس ق اررات وغيرال الت ثير وق اررات مويري .

ويارى أ ااو نجيلا (-2018ا) أنااه يمكاان التعاما مااع امليا اتخاااذ القارار وفقاا لعااهللال معاايير ،منهااا الااس
ى ي المثا المعايير التالي :

أوال :معيار المرعة ف اتخاذ القرار
 االحجاد ان اتخاذ أي قرار
 التذ ذا ف اتخاذ القرار
 االنهللفاع أوالتلقائي
 الت ن  /التخطيط

معيار واحهللا وهو الىرا ف اتخاذ القرار
ا
فكلها تمث
ثانيا :كما يمك التعامل مع المقياس وفقا لمجال اتخاذ القرار ,عيى مبيل المثال:
 الق اررات المتعلق الحياال األكاهلليمي .
 الق اررات المتعلق الحياال األىري

 الق اررات المتعلق الحياال العاط ي
 الق اررات المتعلق الحياال المهني

 الق ا ا ا اررات المتعلق ا ا ا الحيا ا اااال االجتمااي ا ا ا (العالق ا ا ا ا ا ااالجيران ،العالق ا ا ا ا ا ااال مالل ،المناى ا ا ا ات
االجتمااي الىارال -غير الىارال)

 الق اررات المتعلق الحياال االقتواهللي
 الق اررات المتعلق الحياال الىياىي

ثالثا :ف مجال الدارة توصل عيماء الدارة إلى عدة معايير ف تصنيفهم ليق اررات الدارية:
ونعرل فيما يل ألهد هذه المعايير:
 المعيار األو :الق اررات وفقا للومائف األىاىي المنمم .
 المعيار الثان :الق اررات وفقا ألهميتها.

 المعيار الثالث :الق اررات وفقا إمكاني رمجتها أو جهللولتها.
 المعيار ال ار ع  :الق اررات وفقا ألىاليا اتخاذها.
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 المعيار الخامس :الق اررات وفقا لمروف اتخاذها.
 المعيار الىاهللس :الق اررات وفقا للنمط القياهللي ف المنمم .
رابعا :كما يمك التعامل مع المقياس وفقا لطبيعة اتخاذ القرار ,عيى مبيل المثال:
 القرار ان عال .
 القرار ىلوك

 القرار معرف -اقالن

(أ و نجيل -2018 :ا).

العوامل المؤثرة عيى اتخاذ القرار :
يشير (غراا1987 ،د) إلس نموذم إل ين الذي يلخص العوام التس تؤثر الس اتخاذ القرار :
 -1المعرفة المتجمعة المامية :الت تخلق لهللى ال رهلل نموذجا ان العالد المحيط ه .

 -2عمييات اتخاذ القرار :الت تتد تلقائيا أو طريق مهللروى  ،فرهللي كانت أد جمااي .

 -3افتراضات عةقات المبب والنتيجة :الت تتعلق ماهللى اىاتخهللاد ال ارهلل للطارق ال نيا للتحليا فا
مواجه المشاك اإنىاني .

 -4االحتياجات البشرية :الت تتعلق ش اع ال رهلل الحتياجاته األىاىي واالجتمااي وتحقيق ذاته.
 -5الخبرات المابقة :الت تتعلق تعليد ال رهلل والقهللرات الت حولها .

 -6التوقعات :الت تتعلق ما ينتماره ال ارهلل ط قاا لخ ارتاه الىاا ق مان إشا ااات مختل ا لالحتياجاات
المختل .

 -7الثقافلللللللة والقللللللليم :وتتض ا ا اامن ال يئا ا ا ا الثقافيا ا ا ا لل ا ا ا ارهلل ،التا ا ا ا ت ا ا ااؤثر ال ا ا ااس قيما ا ا ا الشخو ا ا ااي
واختياراته( .غراا)9 : 1987 ،
النظريات المفمرة ال تخاذ القرار :
 -1نظرية الصراع :
ت ترل نمري الوراع

(جانيس ومان  )Janis & Mannأن املي اتخااذ القارار وفقاا لحجاد

أو مقهللار الوراع  .ىوال أكاان هاذا الواراع مثا حالا هللافعيا أد ان عاليا  ،وأن الوارااات القويا ت عاث

الاس الشاعور الضاغوط الن ىاي وااهللد األمان واالضاطراا االن عاال ( jains & Mann , 1997 :

. ) 147

والواراع هااو حالا ماان الشااك يا هللاهلل كلمااا ا هللاهلل االختيااار ااين ال ااهلليلين وااعو فحينمااا يتعاارل

ال رهلل لموقف يتطلا منه اختياار اهللي واحاهلل مان جملا اهللائ محتملا ف ناه يمار اااهللال حالا مان الواراع
ناشائ اان وجاوهلل ااهللهلل ك ياار مان ال ااهللائ الجذا ا يمثا كا منهاا حااال مناىا ا للمشااكل المطروحا  ،ولكا

يقود متخذ القرار ح هذا الوراع يلج إلس القياد جمع الم يهلل من المعلومات حو هاذه ال اهللائ واجارال
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ىلىال منمما وفاالا مان املياات التقياايد لكا

اهللي مان تلاك ال اهللائ ااان طرياق هلل ارىا كا

اهللي الااس

حااهللال ،واااااهللال تقييمااه فا ضااول مااا يحملااه ال ارهلل ماان أفكااار وآرال ومعتقااهللات واتجاهااات ومااا يقااود ااه ماان

ىلوك () P:6 ، 1974،Festinger
 -2نظرية التناشا الدراك :

وضع هذه النمري االد الن س األمريكا (لياون فىاتنكر) اااد 1957د وقاهللد تعاهلليال اليهاا اااد

1964د ،وتعهلل من النمريات المهم ف الىلوك اإنىان اام وىلوك اتخاذ القرار خاوا فضاال اان
تط يقاتها الواىع ف مجاالت الحياال اليومي لإلنىان () P:401، 1984،Stun

ويعن التناش اإهللراك حال من التعارل أو التناقل ين ما يعتقهلل ه ال ارهلل و اين ماا يقاود اه
من ىلوك (والح. )143 : 1988 ،
ويؤكااهلل فىااتنكر فا نمريتااه أنااه إذا كاناات معااارف ال ارهلل ومهللركاتااه المختل ا ااان األشاايال والعااالد

غياار مرت طا أو منىااق ن ىاايا فيمااا ينهااا ،ف نااه يىااعس و مختلااف الطاارق ليجعلهااا أكثاار تطا قااا وانىااجاما

( )Festinger, 1962 : P:3وقاهلل ر اط فىاتنكر اين امليا اتخااذ القارار والتناشا اإهلل اركا

شااراته

إلااس أن التناشا هااو نتيجا التخاااذ قارار يمكاان تجن ااه ،ويىااتنهلل هااذا االفتارال الااس أىاااس فكاارال أن ال ارهلل

يقااود فا مرحلا مااا ق ا القارار اختيااار ااهللي ماان جملا ااهللائ م توحا وفا مرحلا مااا عااهلل القارار ت اار

ع اال الجوان ااا اإيجا يا ا لل ااهللي المرف ااول (الغي اار مخت ااار) والجوان ااا الى اال ي لل ااهللي المخت ااار فتنشا ا

اا اان ذلا ااك حالا ا ا ما اان التناشا ا ا اإهلل ارك ا ا تتمثا ا ا

مشا اااار التا ااوتر والضا اايق وما اان أجاا ا خ ا اال حالا ا ا

التوتر والضيق الناجم اان التناشا فا ن ال ارهلل يىاعس للحواو الاس أك ار كميا مان المعلوماات واآلرال
التا تعا

وتؤكااهلل وااح اختياااره (تطااوير قا ارره) ماان ناحيا وتقليا جاذ يا وأهميا ال ااهللي المرفااول ماان

ناحي أخري ()Festinger, 1974, P : 2
 -3النظرية العقةنية :
انطلااق رواهلل هااذه النمريا ماان أمثااا (في اار  Veberوفااايو  )Fayolماان فكاارال م اهللهااا أن الااس

متخااذ القارار أن يىااعس إلااس الحلااو المثلااس التا تحقااق لااه أك اار من عااه الااس اات ااار أنااه واااحا قااهللرات
اقلي ا ك ياارال .أي أن الااس متخااذ الق ارار أن يىااير حىااا خط اوات متتا ع ا ت ااهللأ ااالتعرف الااس المشااكل ،

وتحهلليهلل جميع ال هللائ  ،ثد التعرف إلس جميع النتائ المحتمل لك

هللي وتقييد هذه النتاائ المحتملا لكا

هللي وتقييد هذه النتائ وووال إلس اختيار ال هللي األمث الاذي يحقاق أالاس فائاهللال ويحا المشاكل القائما

شك نهائ (الوق )45 : 1998 ،
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 -4النظرية العقةنية المحدودة :
إن من أ ر هللااال هذه النمريا (ىاايمون  )simonالاذي انتقاهلل فكارال القارار العقالنا  ،وأكاهلل الاس

أن العقالنياا الكاملا ا ف ا و اانع القا ارار أماار غي اار ممك اان ،وذلااك نما ا ار لق ااهللرات اإنى ااان المح ااهللوهللال ولم ااا

يتعاارل لااه ماان ضااغوط يئيا  ،و التااال ف ا ن الااس متخااذ القارار أن يىااعس إلااس حلااو مرضااي ال مثالي ا

حيااث تااتاللد مااع الضااغوط ال يئيا واالحتياجااات الشخوااي والتا تحقااق لااه مىااتوى مق اوال ماان الرضااس

واإش اع )300 : 1963،Simon( .

التعقيب عيى النظريات المفمرة التخاذ القرار:
ترى ال احث ف النمريا العقالنيا أن متخاذ القارار يتخاذ قا ارره ضامن نمااد مغلاق عياهللا اان أيا
مااؤثرات فيمااا يىاامس ااالقرار العقالن ا  .وتاارى ال احث ا ف ا النمري ا العقالني ا المحااهللوهللال أن هااذه النمري ا

أكهللت الس محهللوهللي قهللرات ال رهلل الاس جماع وتحليا ال ياناات ووضاع ال اهللائ المتعاهللهللال ،فا ن الاس متخاذ

القرار أن يجمع المعلومات الال ما حاو المشاكل القائما  ،إذ إن تحهللياهلل جماع ال اهللائ المحتملا ال يمكان

تقييمها كلها  .ولكن يمكن تحهلليهلل عل ال هللائ ليجرى تقييمها ،واليه فا ن الاس متخاذ القارار أن يرضاس
ال ااهللي الااذي يحقااق لااه مىااتوى مق اوال ماان الرضااا أو اإشا اع ،وماان تحقيااق الحاجااات واألهااهللاف ،وذلااك

لكون اختيار ال اهللي األفضا يعتماهلل الاس تجاارا ال ارهلل الشخواي ومحهللوهلليا قهلل ارتاه العقليا الاس احتاوال
كاف أنماط القيد والمعلومات .
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الفصل الثالث
الدراســـات الســــابقة
 الدراسات التي زتناولت اإلزتزا االنفعالي .
التعقيب على دراسات المحور األول.
 الدراسات التي زتناولت الرضا عن الحياة .
التعقيب على دراسات المحور الثاني.
 الدراسات التي زتناولت ازتخاذ القرار .
التعقيب على دراسات المحور الثالث .
 فروض الدراسة

الفصل الثالث
الدرامات المابقة
وق اات ال احث ا ف ا هااذا ال و ا الااس الهلل ارىااات وال حااوث الىااا ق  ،العر ي ا منهااا واألجن ي ا الت ا
تتعلق موضوع الهللراى الس أن يتد اىتعراضها لالىت اهللال منها ،ومن أهمها :
تقهلليد فكرال واضح ومتكامل اان هاذه الهلل ارىاات  ،ماع االىات اهللال مان ط ارئاق ال حاث العما التا

ات عتهااا الهلل ارىااات الىااا ق والهلل ارى ا الحالي ا و هااا تحااهللهلل الجه اوهلل الىااا ق ويتضااح الجهااهلل الااذي تقهللمااه هااذه
الهللراى ف هذا المجا .

وقام اات ال احثا ا ع اارل الهلل ارى ااات التا ا ت ااد الحو ااو اليه ااا وف ااق التىلىا ا الت اااريخ لنش اارها
وضمن المحاور التالي :
 أوالَ  :درامات تناولت ال ت اا االنفعال . -ثانياُ  :درامات الرضا ع الحياة .

 -ثالثا  :درامات تناولت اتخاذ القرار .

المحور الول :الدرامات الت تناولت ال ت اا االنفعال :
يههللف هذا المحور للتعرف إلس الهللراىات الت تناولت اإتا ان االن عاال لإلىات اهللال مان مناهجهاا

وأهللواتها ونتائجها وتووياتها

أوال :الدرامات العربية :
 درامة الماين (:)2001هااهللفت هااذه الهلل ارىا إلااس الكشااف ااان القاايد الهللينيا واالقتهااا اااإت ان االن عااال ومىااتوياته لااهللى

طل ا الجامع ا اإىااالمي  ،وتكوناات اين ا الهلل ارى ا ماان ( )255طال اا وطال ا واىااتخهللد ال احااث اىاات ان

القيد من إاهللاهلله ،واىت ان اإت ان االن عال من إاهللاهلل الاهللكتور محماهلل العاهلل وأمهارت نتاائ الهلل ارىا إلاس
وج اوهلل هللرج ا االي ا ماان القاايد واإت ا ان االن عااال  ،فكاناات الطال ااات أكثاار تمىااكا ااالقيد وأكثاار إت ان اا ماان

الطالا .

 درامة ريا (:)2006هاهللفت هااذه الهلل ارىا إلااس الكشااف اان العالقا اين اإتا ان االن عااال والىارا اإهللراكيا والت كياار

اال تكارى  .وتكونت اينا الهلل ارىا مان ( )530طال اا وطال ا  .وتاد اىاتخهللاد المانه الووا

التحليلا ،

وقااهلل أمهاارت نتااائ الهلل ارى ا اااهللد وج اوهلل االق ا ارت اطي ا هللال ا إحوااائي ااين اإت ا ان االن عااال والىاارا
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اإهللراكيا لااهللى أف اراهلل اين ا الهلل ارى ا  ،واااهللد وج اوهلل االق ا ارت اطي ا هللال ا إحوااائي ااين اإت ا ان االن عااال ،
والقهللرال الس الت كير اال تكارى ،واهللد وجوهلل فروق ذات هللالل إحواائي اين متوىاط هللرجاات منخ ضا

ومرت ع اإت ان االن عال الس اخت ار الىرا اإهللراكي لهللى أفراهلل العين  ،واهللد وجوهلل فاروق ذات هللاللا

إحواائي اين متوىااط هللرجاات منخ ضا ومرت عا اإتا ان االن عااال الاس اخت اار القااهللرال الاس الت كياار
اال تكاري لهللى أفراهلل اين الهللراى .
 درامة عرفات (:)2009ها ااهللفت ها ااذه الهلل ارى ا ا إلا ااس الكشا ااف اا اان مىا ااتوى اإت ا ا ان االن عا ااال واالقتا ااه متغيا اار الجا اانس

والض ااغوط الن ى ااي ل ااهللى طل ا ا المعاه ااهلل ،وتكون اات اينا ا الهلل ارىا ا م اان ( )750طال ااا وطال ا ا  ،وأمه اارت
نتائجها أن مىتوى اإت ان االن عال لهللى أفراهلل اين الهللراى كان مرت عا ،كماا ينات النتاائ وجاوهلل فاروق

ذات هللالل ا إحوااائي ف ا مىااتوى اإت ا ان االن عااال  ،تثع ا ى الخااتالف متغياار الجاانس لوااالح الااذكور .
وأشااارت إلااس وجاوهلل فااروق ذات هللاللا إحوااائي ف ا مىااتوى اإت ا ان االن عااال ااين طل ا المعاهااهلل الااذين
تعرضوا للضغوط الن ىي وأقرانهد الاذين لاد يتعرضاوا ،وجاالت ال اروق لواالح الطل ا الاذين لاد يتعرضاوا

لهذه الضغوط .

 درامة غالب (:)2012هااهللفت هااذه الهلل ارى ا إلااس الكشااف ااان االق ا اإت ا ان االن عااال والنض ا االجتماااا

األحكاااد

األخالقي ا  .وقااهلل تكوناات اينتهااا ماان ( )2400طالا ٍ
اا وطال ا  ،وأمهاارت نتائجهااا وج اوهلل االق ا ارت اطي ا
هللالا ا إحو ااائيا ااين اإتا ا ان االن ع ااال والنضا ا االجتمااااا  ،ووجا اوهلل االقا ا ااين النضا ا االجتما اااا

واألحكاااد األخالقي ا  ،واااهللد وج اوهلل اخااتالف ف ا مىااتوى اإت ا ان االن عااال لااهللى أف اراهلل اين ا الهلل ارى ا ت عااا
لمتغير الجنس .

ثانيا  -الدرامات الجنبية:
 درامة ()Albright, Terranova, Honts, geode and Lachpell,2008هااهللفت هااذه الهلل ارى ا إلااس الكشااف ااان اإجهاااهلل واإت ا ان االن عااال لااهللى الطااالا ال ااالغين ،كمااا
ههللفت إلس الكشف ان العالق اين اإجهااهلل واإتا ان االن عاال وأثرهماا فا شخواي الطالاا  .وتكونات

اين الهللراى

( )133طال ا من طل الجامع  ،وأمهرت نتائجها وجوهلل االقا ىال ي هللالا إحواائيا اين

اإجهاهلل واإت ان االن عال لاهللى الطاالا ،كماا ينات النتاائ أن لإلجهااهلل أثا ار ىال يا فا شخواي الطالاا
مما ينعكس الس إت انه االن عال  ،و التال يؤثر شك م اشر ف ىلوكياته وتورفاته .
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 درامة (:)Henley, 2010هااهللفت هااذه الهلل ارىا إلااس تااهللريا الطل ا الااس اإتا ان االن عااال ماان خااال أىاالوا ضا ط الااذات

واكتىاا مهاراته  .وتكونت اين الهللراى من ) (37طال ا وطال  ،كما أن المشكالت المتوال الىالوك

أخذت التراجع ،وأشار الطل إلس أنهد شاعروا ثقا الان س عاهلل اماتالكهد هاذه المهاارات ،وأمهارت نتاائ

هااذه الهلل ارى ا أن هللافعي ا الطل ا نحااو اكتىاااا مهااارات ض ا ط الااذات كاناات قوي ا  ،كمااا يناات النتااائ أن

الطل الذين امتلكوا مهارات ض ط الذات يو حون أكثر قهللرال الس التعام مع اآلخرين

التعقيب عيى المحور الول:
من المالحم – ف حهللوهلل اطالع ال احث  -قل هذه الهللراىات ف المجتمع ال لىطين  ،حياث إن
ال احث لد تجهلل ىوى هللراىات ار ي قليل تعلقت اإت ان االن عال  .وفيماا يلا ىايتد التعقياا الاس هاذه
الهللراىات من اهللال جوانا كما يل :
 )1م حيث الهدف:
تشااا هت هااذه الهلل ارىااات ماان حيااث الهااهللف إلااس حااهلل مااا  .فلقااهلل هااهللفت أغلااا هااذه الهلل ارىااات إلااس

التعاارف إلااس اإت ا ان االن عااال مث ا هلل ارى ا الم ين ا ( )2001ريااان ( )2006وهلل ارى ا ارفااات ()2009
وهلل ارىا غالاا ( ،)2012وهلل ارىا ( Albright, Terranova, Honts, geode and Lachpell,
 ،)2008وهلل ارىا ا ( ،)Henley,2010و ه ااذا تك ااون ه ااذه الهلل ارى ااات اش ااتركت م ااع الهلل ارىا ا الحاليا ا فا ا
ههللفها التعرف إلس اإت ان االن عال .
 )2م حيث العينة:
لقااهلل تنوااات العين ا فا جميااع الهلل ارىااات الىااا ق  ،ف ا هلل ارى ا الم ينا ( )2001وهلل ارىا ارفااات

( )2009وهلل ارىا غالااا ( ،)2012وهلل ارىا (Honts, geode and ،Albright, Terranova

 ،)Lachpell, 2008وهلل ارى ا ( )Henley, 2010كاناات طل ا جامع ا  ،أمااا هلل ارى ا ريااان ()2006
فكاناات ماان طل ا المااهللارس ،فماان المالحاام تنااوع العينااات التااس تااد تن يااذ الهلل ارىااات المختل ا اليهااا وذلااك
نم ار الحتيام هذه ال ئات لمث هذه الهللراىات ف حياتهد الس جميع المىتويات من العينات المذكورال.
وقهلل اىتههللفت الهللراى الحالي اين اشوائي لطل جامع األ هر من كليات مختل .
 )3م حيث الماليب الحصائية:
لق ااهلل اش ااتركت الهلل ارىا ا الحاليا ا م ااع الهلل ارى ااات الى ااا ق  -إل ااس ح ااهلل م ااا -فا ا اختياره ااا لألى اااليا

اإحوااائي لتحلي ا

ياناتهااا ،حيااث اىااتخهللمت أغلااا الهلل ارىااات األىاااليا اإحوااائي التالي ا ( :التحلي ا

العاااامل  ،الت ا اااين األحااااهللي ،اخت ا ااار ت  ،معام ا ا ارت ااااط يرىا ااون ،المتوىا ااطات الحىا ااا ي  ،النىا ااا

المئوي  ،االنحرافات المعياري  ،اخت ار مر ع كا)
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 )4م حيث المنهج المتبع :
تنوات هذه الهللراىات من حيث المنه المت ع إلس حهلل ما  .ف غلا الهللراىات اىاتخهللمت المانه

الووا ااف التحليل ا ا مث ا ا هلل ارى ا ا الم ين ا ا ( )2001وهلل ارى ا ا ريا ااان ( )2006وهلل ارى ا ا ارفا ااات ()2009

وهلل ارىا غالاا ( ،)2012وهلل ارىا ( Albright, Terranova, Honts, geode and Lachpell,
 ،)2008أما هللراى ( ،) 2010،Henleyفلقهلل تند اىتخهللاد المنه التجري .
وقهلل اىتخهللمت الهللراى الحالي المنه الوو

التحليل ف ت ىير ال يانات .

 )5م حيث الداة المتبعة :
تشا هت هذه الهللراىات اىاتخهللاد األهللاال المت عا  .فلقاهلل اىاتخهللمت أغلاا هاذه الهلل ارىاات االىات ان
مث هللراى الم ين ( )2001وهللراى ريان ( )2006وهللراى ارفات ( )2009وهللراى غالاا (،)2012

وهلل ارىا ( ،)Albright, Terranova, Honts, geode and Lachpell, 2008أمااا هلل ارى ا

( ،)Henley, 2010فلقهلل اىتخهللمت رام تهللري ي .

ولقهلل ت نت ال احث مقياس اإت ان االن عال من إاهللاهلل أ و نجيل .
 )6م حيث النتائج :
لقهلل ت اينت الهللراىات الىاا ق فا نتائجهاا ت ااين أهاهللافها وايناتهاا حياث كاان مان أهاد نتائجهاا :

أش ااار الم ينا ا ( )2001تحل ااس طل ا ا وطال ااات الجامعا ا اإى ااالمي هللرجا ا االيا ا م اان الق اايد واإتا ا ان
االن عااال فكاناات الطال ااات أكث اار تمىااكا ااالقيد وأكث اار إت انااا ماان الط ااالا ،أمااا هلل ارىاا (

Albright,

 )Terranova, Honts, geode and Lachpell, 2008فقاهلل أمهارت نتائجهاا وجاوهلل االقا ىال ي
هللال ا إحوااائيا ااين اإجهاااهلل واإتاا ان االن عااال لااهللى الطااالا ،وأمااا هلل ارىاا (2010

 )Henley,فقااهلل

أمهرت نتائجها أن هللافعي الطل نحاو اكتىااا مهاارات ضا ط الاذات كانات قويا  ،كماا ينات النتاائ أن

الطل الذين امتلكوا مهارات ض ط الذات يو حون أكثر قهللرال الس التعام مع اآلخرين .

ثانيا :درامات تناولت الرضا ع الحياة:
أوال :الدرامات العربية :
 درامة (شيب :)2011ه ااهللفت ه ااذه الهلل ارىا ا إل ااس الكش ااف ا اان أى اااليا التعل ااق والعواما ا الخمىا ا الك اارى للشخو ااي

واالقتهمااا الرضااا ااان الحياااال لااهللى طااالا الجامع ا  ,وتااد اخت ااار العالق ا التااس تاار ط كااال ماان أىاااليا
التعل ااق (اآلماان ،الخااائف ،المنعا ا  ،المنشااغ ) ،والعواماا الك اارى للشخو ااي (المق ولياا  ،االن تاااه ال ااس
الخ ارال ،االن ىاااطي  ،العوااا ي  ،الضاامير الحا ) الرضااا ااان الحياااال (الرضاا الهلل ارىا  ،الرضااا الشخوا

والرضا اان الناوات والرضاا الخاارج ) لاهللى طاالا الجامعا  ،وكاذلك تحهللياهلل ماهللى إىاهاد أىااليا التعلاق
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ف ا التن ااؤ الرضااا ااان الحياااال واىااهاد الشخوااي ف ا التن ااؤ ىاااليا التعلااق والرضااا ااان الحياااال لااهللى
طالا الجامع  ،وأيضا تناو مهللى اختالف ك من أىاليا التعلق والعواما الخمىا الك ارى للشخواي

والرضا ان الحياال اختالف النوع وال رق الهلل ارىاي وتكونات اينا الهلل ارىا مان ( )299طال اا وطال ا مان
ذكور 150 ،أناثا) ،ولقهلل ط ق اليهد مقياس أىاليا التعلاق ومقيااس الرضاا اان
ا
طالا الجامع (149

الحياااال وقائما العواما الخمىا الك اارى للشخوااي  ،وقااهلل أىا رت نتااائ الهلل ارىا ااان وجاوهلل عاال ال ااروق
الهللال إحوائياث ف الرضا ان الحياال ترجع إلس ك من  :النوع (ذكر – أنثس) ،كماا ينات نتاائ الهلل ارىا
ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق هللالا ا إحو ااائيا ترج ااع للمى ااتوى األك اااهلليم (ث ااان – ثال ااث – ار ااع) أو الت ااا ا

المىتوى الهللراى والنوع  ،و ينت أنه يمكن التن ؤ عل أىاليا التعلق الرضا ان الحياال .

ااين

 درامة (إمماعيل :)2011ههللفت هذه الهللراى إلس التعرف إلس الرضا ان الحيااال لاهللى الماراهقين واالقتاه ىااليا التنشائ

األىري والرضا ان األهللال المهللرى وفاالي رنام تهللري

ف تحىين الرضاا اان الحيااال لاهلليهد وتكاون

اين الهللراى من ( )421طال ا ،تد اختيارهد الطريق العشوائي ال ىايط  ،مانهد ( )176طال اا و()236

طال  ،وقهلل أشارت النتاائ إلاس أن هللرجا الرضاا اان الحيااال لاهللى أفاراهلل العينا كانات االيا  ،و ينات نتاائ

الهللراى اهللد وجاوهلل فاروق ذات هللاللا إحواائي اين متوىاطات تقاهلليرات أفاراهلل اينا الهلل ارىا الاس مقيااس

الرضا ان الحياال تثعا ى لمتغيار الجانس ،ماا ااهللا عاهلل الرضاا اان األىارال ،حياث كانات المتوىاطات لاهللى
اإناااث أالااس ماان الااذكور ،كمااا كش ا ت الهلل ارى ا ااان وج اوهلل االق ا ارت اطي ا ذات هللالل ا إحوااائي ااين
تقهلليرات أفراهلل اين الهللراى الس جميع أ عاهلل مقيااس الرضاا اان الحيااال والمقيااس ككا  ،وأىالوا التنشائ

األىاري (الااهلليمقراط والمتىااه ) ،واااهللد وجاوهلل االقا ارت اطيا ذات هللاللا إحوااائي ااين تقااهلليرات أفاراهلل
العين الس جميع أ عاهلل مقياس الرضا ان الحياال والمقياس كك  ،وأىلوا التنئش األىري المتىلط .
 درامة (المالك :)2011هااهللفت هااذه الهلل ارى ا التعاارف إلااس فااليااات األنااا واالقتهااا الرضااا ااان الحياااال لااهللى اين ا ماان

الىاعوهلليات فا مهللينا مكا المكرما فا ضااول عاال المتغيارات الهلليموغرافيا واالجتماايا و لغاات اينا

الهلل ارىا ( )272ماان أامااار مختل ا ومىااتويات تعليميا مختل ا وأوضاااع اجتماايا مختل ا  ،واىااتخهللمت
الهلل ارى ا مقياااس فااليااات األنااا ومقياااس الرضااا ااان الحياااال ،وقاماات ال احث ا حىاااا الث ااات الااس ال يئ ا

الىااعوهللي وتوواالت نتااائ الهلل ارى ا إلااس وج اوهلل االق ا ارت اطي ا قوي ا موج ا هللال ا إحوااائيا ااين هللرج ا
ال االي ااات م ااع عض ااها الا ا عل و ااين هللرجا ا كا ا فااليا ا م ااع الهللرجا ا الكليا ا لل االي ااات ووجا اوهلل االقا ا

ارت اطي موج هللال ين الهللرج الكلي لل االيات والرضا ان الحياال .
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 درامة (شقورة :)2012هاهللفت هااذه الهللرىااال إلااس معرفا كا مان مىااتوى المرونا الن ىااي والرضاا ااان الحيااال لااهللى طل ا

الجامعات ال لىطيني محافمات غ ال ،كذلك ههللفت إلس تحهلليهلل العالق ين المرونا الن ىاي والرضاا اان

الحياااال ،وتكوناات اين ا الهلل ارى ا ماان ( )600طالااا وطال ا  200( ،طالااا وطال ا ماان ك ا جامع ا ) تااد
اختيااارهد وااورال ط قي ا اش اوائي  ،واىااتخهللد ال احااث الماانه الوو ا

التحليل ا ف ا الهلل ارى ا  ،وتوواالت

الهلل ارىا إلااس نتااائ أهمهااا  :وجاوهلل مىااتوى فااوق المتوىااط لكا ماان المرونا الن ىااي والرضااا ااان الحياااال،
ووجوهلل االق ارت اطي ين المرون الن ىي والرضا ان الحياال .

ثانيا :الدرامات الجنبية:
 درامة ()Hills.P&Argyle.Mm2001هااهللفت هااذه الهلل ارىا ال ا هلل ارىا العالقا ااين الث ااات االن عااال واالن ىاااطي والىااعاهللال لااهللى اين ا

مكون من ) )244من طالا وخريج جامع إكى ورهلل ( 101إناث 143 ،ذكور) تراوحت أامارهد ماا

ين ( )18 : 85ااما ،حيث ط اق قائما إكىا ورهلل للىاعاهللال والث اات االن عاال واالن ىااطي  ،وقاهلل أشاارت

نتائ الهللراى إلس وجوهلل االق قويا اين الث اات االن عاال والىاعاهللال العاما  ،والرضاا اان الحيااال ،وتقاهللير
الااذات مقارنا عالقا تلااك المتغيارات االن ىاااطي  .حيااث يعما الث ااات االن عااال كمن ا ل قااوي للىااعاهللال

العام ا  ،الرضااا ااان الحياااال ،وتقااهللير الااذات مقارن ا االن ىاااطي  .مااع وج اوهلل االق ا ارت اطي ا هللال ا ااين
الث اات االن عاال وأغل يا م ارهللات قائما إكىا ورهلل للىااعاهللال يمكان التن اؤ ىااعاهللال األفاراهلل ماان خاال الث ااات

االن عال ف ىن أق من ) (30ااما ينما ال يمكن ذلك من خال االن ىاطي .
 درامة (:)Rigby.B, 2002هااهللفت هااذه الهلل ارى ا إل ا

حااث العالق ا ااين ىاامات الشخوااي كمااا ه ا مواان ف ا العواماا

الخمىا الك اارى للشخواي والعا و والرضاا ااان الحيااال لااهللى الماراهقين ،حيااث اشاتملت الااس ) )212ماان
طااالا المااهللارس العليااا مماان أتم اوا االىااتجا الااس مقياااس الشخوااي ومقياااس أىاالوا الع ا و ،التقرياار

الااذات ااان الرض ااا ااان الحي اااال ،وقااهلل أمه اارت النتااائ وجا اوهلل االقاا ارت اطيا ا هللالاا موج ا ا ااين ى اامات

الشخواي (الث ااات االن عااال – يقما الضامير) والرضااا ااان الحياااال ،وكاذلك وجاوهلل االقا ارت اطيا هللالا

موج ا ااين التكيااف والت اااؤ وأىاالوا العا و للنتااائ الجيااهللال وكا ماان اواما الشخوااي وهللرجااات الرضااا

ااان الحياااال ،ووج اوهلل االقا ارت اطي ا ىااال

وهللرجات الرضا ان الحياال .

ااين التكيااف االيجااا
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والتشاااؤد وكا ماان اوام ا الشخوااي

 درامة ):)Huebner .S & Rigby .B, 2005ههللفت هذه الهللراى إلس الكشف ان العالقات ين ىمات الشخوي والع و الى

والرضاا اان

الحياال لهللى اين مكون من ( )212من طالا المهللراس العليا  .حيث كان الههللف األىاى لل حاث هاو

الكشف ان :ه الع و الى

يتوىاط العالقا اين الرضاا العااد الحيااال وىامات الشخواي كماا افتارل

هللينيف وكاو ر  ،Deneve & Cooper 1998حياث أىا رت نتاائ الهلل ارىا اان وجاوهلل االقا ارت اطيا

هللال ين الث ات االن عال وليس االن ىاطي والرضا ان الحياال  .إضاف إلس انها أشاارت كاذلك إلاس أن

الع و الىا

لألحاهللاث الجياهللال يتوىاط العالقا اين الرضاا اان الحيااال والث اات االن عاال  .وهاذه النتيجا

ت يهلل من فهد الطرق لتنمي الرضا ان الحياال لهللى المراهقين .
 -درامة (:)Lounsbury.J et al, 2005

هاهللفت هااذه الهلل ارىا إلااس معرفا العالقا ااين الىامات الخمااس الك اري والرضااا العااد ااان الحياااال

والرضااا ااان الكليا  ،لااهللي اينا مكونا ماان ( )532ماان طااالا جامعا جنااوا شاارق الواليااات المتحااهللال .
حيااث أشااارت النتااائ إلااس وجاوهلل االقا ارت اطيا موج ا ااان مىااتوي ( ).01ااين الرضااا الحياااال والرضااا
ان الكلي وك من اإت ان االن عال  ،والتق  ،ويقم الضمير واالن ىااطي  .كماا أشاارت نتاائ الهلل ارىا

إلس أنه يمكن التن ؤ اختالف الرضا العاد ان الحياال وفقا لتلك الىمات نى %45
 درامة (:)Huffsteler.B, 2006هااهللفت هااذه الهلل ارى ا إلااس فحااص العالق ا ااين اإحىاااس الهوي ا والرضااا ااان الحياااال والعوام ا

الخمى ا الك ااري (الموافق ا  ،الااوا  ،الث ااات االن عااال  ،االن ىاااط ،الت ااتح) ،وقااهلل اشااتملت اين ا الهلل ارى ا

الااس  2300ماان طااالا الجامعا الجنو يا الشارقي الك ااري ،حيااث أشااارت النتااائ إلااس وجاوهلل ارت اطااات
مهم ين اإحىاس الهوي وىمات الرضا ان الحياال ،كماا أن اإحىااس الهويا اما الاس واالحي

الىمات الخمى (الموافق  ،الوا  ،الث ات االن عال  ،االن ىاط ،الت تح) ف توقع الرضا ان الحياال .
 -درامة (:)Kovacs .A, 2007

ههللفت هذه الهللراى إلس هللراى العالقا اين الشخواي والرضاا اان الحيااال لاهللى اينا مكونا مان

) (420من طالا الجامع  ،وقهلل اشتملت أهللوات الهللراى الس مقياس كوىتا وماك كياري  1992لقيااس
ىاامات الشخوااي  ،ومقياااس الرضااا ااان الحياااال ،وقااهلل أشااارت النتتااائ إلااس وجاوهلل االقا ارت اطيا موج ا
ااين الرضااا ااان الحياااال واالن ىاااط =  49 ،rوالث ااات االن عااال =  44،rوالموافقا =  29،rويقما

الضاامير =  ،38 ،rو ااذلك قااهللمت هااذه الهلل ارىا الااهلللي الااس أن الرضااا ااان الحياااال يرجااع إلااس ىاامات
الشخوي .
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 درامة (:)Wong.Sh et al, 2007ههللفت هذه الهللراى إلس معرفا العالقاات اين خ ارال التقلاا الم اجا والرضاا اان الحيااال والقلاق .

ماان خااال  :أوال  :تناااو القيم ا اإضااافي لك ا ماان االن ىاااط والت ااتح ويقم ا الضاامير والعوااا ي ف ا

التن ؤ الثالث مكونات لخ رال التقلا ف الم ام وه  :االهتمااد العااط

– وضاوه المشااار – إوااله

الما ام  .ثانيااا  :تناااو القيما االضااافي لمكونااات التقلااا الم اجا الثالثا فا التن ااؤ الرضااا ااان الحياااال

والقلااق  .حيااث اشااتملت اين ا الهلل ارى ا الااس ) (189ماان طااالا التعلاايد العااال ماان أىااتراليا 243 ،ماان
طالا التعليد العاال و ضا ط المتغيارات الهلليموجرافيا للعينتاين أشاارت نتاائ تحلايالت االنحاهللار الهرما

لكااال العينتااين أوال  :العوااا ي والت ااتح ماان أهااد الىاامات التااس تن ا ل خ اارال التقلااا الم اج ا ( :االهتماااد

العاااط  ،اإواااله العاااط ) ثانيااا  :يعااهلل اإواااله االن عااال من ئااا هللاال ك ا ماان الرضااا ااان الحياااال
والقلق  .وتعهلل تلك النتائ لها من اآلثار انهلل التهللخالت العالجي للرضا ان الحياال ف مقا

القلق .

 درامة ()Simonian,I, 2010هااهللفت هااذه الهلل ارىا إلااس هلل ارىا العالقا ااين المعتقااهللات غياار العاهلليا وحىاان الحااا الااذات لااهللى

اين ا مكون ا ماان  128ماان ال ااالغين ( 36ذكااور –  92إناااث)  .تااد تط يااق مقاااييس العوام ا الخمىاا

الك ري للشخوي والرضا ان الحياال والوح االن عاليا ا ار اإنترنات  .وقاهلل أشاارت نتاائ الهلل ارىا إلاس
أن المعتقهللات غير العاهللي ال تتوىط العالق ين الشخوي وحىن الحا الذات  ،وجاوهلل االقا ارت اطيا

موج

ين اإت ان االن عال والوح االن عالي  ،فقهلل وجاهللوا االقا ارت اطيا موج ا اين الضامير وحىان

الحا الذات

النى للنىال ،ف حين يرت ط االن تاه الاس الخ ارال واالن ىااط إيجا ياا حيااال الرفاهيا لاهللى

الذكور  .كما أن االاتقاهلل يرت ط إيجا يا االن تاه الس الخ رال وىل يا ااالن ىاط  .إال أن النتاائ لاد تشار
إلس وجوهلل االق ارت اطي ين الرضا ان الحياال واإت ان االن عال .
 درامة ):)Joshanloo. M & Afshari.S, 2011هااهللفت هااذه الهلل ارىا إلااس هلل ارى ا العالقا ااين الىاامات الخمى ا الك اارى للشخوااي وتقااهللير الااذات

والرضا ان الحياال ف إيران  .حياث اشاتملت اينا الهلل ارىا الاس  235مان طاالا جامعا طهاران الاس
أن يكونوا من المىلمين  .حياث أوضاحت النتاائ ت ااين الرضاا اان الحيااال نىا  %25ت ااين الىامات

الك اارى للشخوااي  .كمااا يعااهلل االن ىاااط والعوااا ي ماان أقااوى المن ئااات الرضااا ااان الحياااال  .أمااا تقااهللير
الااذات ف اااق قااهللرال تلااك الىاامات ف ا التن ااؤ الرضااا ااان الحياااال كمااا يتوىااط شااك ج ئ ا ت ا ثير كااال ماان

االن ىاط والعوا ي الس الرضا ان الحياال .
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التعقيب عيى المحور الثان :
 )1م حيث الهدف:
تشا هت هذه الهللراىات من حياث الهاهللف إلاس حاهلل ماا ،فلقاهلل هاهللفت أغلاا هاذه الهلل ارىاات للكشاف

ا اان مى ااتوى الرض ااا ا اان الحي اااال مثا ا هلل ارىا ا هلل ارىا ا (ش اال

 )2011هلل ارىا ا (إى اامااي  )2011هلل ارىا ا

(الماالك  )2011هلل ارىا ( )Hills. P & Argyle. Mm2001هلل ارىا ( )Rigby.B, 2002هلل ارىا
( )Huebner .S & Rigby .B, 2005و هاذا تكاون هاذه الهلل ارىا قاهلل اشاتركت ماع الهلل ارىاات الىاا ق
ف الههللف ،وهو معرف مىتوى الرضا ان الحياال .
 )2م حيث العينة :
لقااهلل تنوااات العين ا ف ا جميااع الهلل ارىااات الىااا ق ف ا

 )2011هلل ارى ا (إىاامااي

هلل ارى ا (شاال

 )2011هلل ارىا (الماالك  )2011فكانات الاس طل ا الجامعا  ،أماا هلل ارىا ( Hills. P & Argyle.
 )Mm2001كان اات الااس طااالا وخريجاا الجامعاا  ،وهلل ارىاا (2002

B,

 )Rigby.كان اات ال ااس

المراهقين أما هللراى ( )Huebner .S & Rigby .B, 2005كانت الس طل المهللارس العليا .
وقهلل اىتههللفت الهللراى الحالي اين اشوائي لطل جامع األ هر من كليات مختل .
 )3م حيث الماليب الحصائية:
لتحليا ا

لقهلل اشتركت الهللراى الحالي مع الهللراىات الىا ق إلس حهلل ما فا اختيارهاا لألىااليا اإحواائي

ياناته ااا ،حي ااث اى ااتخهللمت أغل ااا الهلل ارى ااات األى اااليا اإحو ااائي التاليا ا ( :التحليا ا الع ااامل ،

الت ا اااين األحا اااهللي ،اخت ا ااار ت  ،معام ا ا ارت ا اااط يرىا ااون ،المتوىا ااطات الحىا ااا ي  ،النىا ااا المئوي ا ا ،
االنحرافات المعياري  ،اخت ار مر ع كا).
 )4م حيث المنهج المتبع:
ات قت جمياع الهلل ارىاات إلاس حاهلل ماا فا منهجهاا المت اع ف ا هلل ارىا (شال

المت اع هاو الماانه الووا

التحليلا  ،أماا هلل ارىا (إىاامااي

 )2011كاان المانه

 ) 2011فكااان المانه المت ااع هاو الماانه

التجري ا  ،وهلل ارىا ( )Hills. P & Argyle. Mm2001وهلل ارىا ( )Rigby.B, 2002وهلل ارى ا
( )Huebner .S & Rigby .B, 2005ات عوا المنه الوو
ولقهلل اىتخهللمت الهللراى الحالي المنه الوو

التحليل .

التحليل ف ت ىير ال يانات .

 )5م حيث الداة المتبعة:
ات ق اات جمي ااع الهلل ارى ااات إل ااس ح ااهلل م ااا فا ا أهللاته ااا المت عا ا ف ا ا هلل ارىا ا (ش اال

 )2011هلل ارىا ا

(المااالك  )2011كاناات األهللاال المت عا ها االىاات ان  ،أمااا هلل ارىا (إىاامااي  )2011اىااتخهللمت رنااام
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تاهللري

أمااا هلل ارىا ( )Hills. P & Argyle. Mm2001وهلل ارىا ( )Rigby. B, 2002وهلل ارىا

( )Huebner .S & Rigby .B, 2005اىتخهللموا االىت ان .
ولقهلل ت نت ال احث مقياس الرضا ان الحياال من إاهللاهلل أ و نجيل .
 )6م حيث النتائج:
لقاهلل ت ايناات الهلل ارىاات الىااا ق فا نتائجهاا ت اااين أهااهللافها وايناتهاا حيااث كااان مان أهااد نتائجهااا،

هلل ارىا (شاال

 )2011قااهلل أىا رت نتااائ الهلل ارىا وج اوهلل عاال ال ااروق الهللال ا إحوااائيا ف ا الرضااا ااان

الحياااال ترج ااع إلااس كا ا ماان  :الن ااوع (ذكاار – أنث ااس) ،كم ااا يناات نت ااائ الهلل ارىاا ا ااهللد وجااوهلل ف ااروق هللالا ا

إحوااائيا ترجااع للمىااتوى األكاااهلليم ( :ثااان – ثالااث – ار ااع) أو الت اااا

ااين مىااتوى الهلل ارى ا والنااوع

و ينت أنه يمكن التن ؤ عل أىاليا التعلق الرضاا اان الحيااال ،أماا هلل ارىا (إىامااي  ) 2011ينات
نتااائ هااذه الهلل ارى ا اااهللد وجاوهلل فااروق ذات هللالل ا إحوااائي ااين متوىااطات تقااهلليرات أف اراهلل اين ا الهلل ارى ا

الااس مقياااس الرضااا ااان الحياااال تثع ا ى لمتغياار الجاانس ،مااا اااهللا عااهلل الرضااا ااان األى ارال ،حيااث كاناات
المتوىاطات لااهللى اإناااث أالااس ماان الااذكور ،كمااا كشا ت الهلل ارىا ااان وجاوهلل االقا ارت اطيا ذات هللاللا

إحواائي ااين تقااهلليرات أفاراهلل اينا الهلل ارىا الااس جميااع أ عاااهلل مقياااس الرضااا ااان الحياااال والمقياااس ككا ،
وأىاالوا التنشاائ األى اري ( :الااهلليمقراط والمتىاااه ) ،واااهللد وج اوهلل االق ا ارت اطي ا ذات هللالل ا إحوااائي
ااين تقااهلليرات أفاراهلل العينا الااس جميااع أ عاااهلل مقياااس الرضااا ااان الحياااال والمقياااس ككا  ،وأىاالوا التنئشا

األىري المتىلط  .أما هللراى (المالك  ) 2011فتوولت نتائ هذه الهللراى إلاس وجاوهلل االقا ارت اطيا

قوي موج هللالا إحواائيا اين هللرجا ال االياات ماع عضاها الا عل و اين هللرجا كا فااليا ماع الهللرجا

الكلي لل االيات ووجوهلل االق ارت اطيا موج ا هللالا اين الهللرجا الكليا لل االياات والرضاا اان الحيااال ،.
أما هللراى ( )Hills.P&Argyle.Mm2001فقاهلل أشاارت نتاائ هاذه الهلل ارىا إلاس وجاوهلل االقا قويا اين
الث ااات االن عااال والىااعاهللال العاماا  ،والرضااا ااان الحياااال ،وتقااهللير الااذات مقارناا عالقاا تلااك المتغيا ارات
االن ىاااطي وج اوهلل االق ا ارت اطيا هللال ا ااين الث ااات االن عااال وأغل ي ا م ارهللات قائم ا اكى ا ورهلل للىااعاهللال

يمكن التن ؤ ىعاهللال األفراهلل من خال الث ات االن عال ف ىن أق من  30ااد ينما ال يمكن ذلاك مان

خااال االن ىاااطي  .أمااا هلل ارىا ( )Rigby.B, 2002قااهلل أمهاارت النتااائ وجاوهلل االقا ارت اطيا هللال ا
موج ا ااين ىاامات الشخوااي (الث ااات االن عااال – يقم ا الضاامير) والرضااا ااان الحياااال ،وج اوهلل االق ا

ارت اطي ا هللال ا موج ا ااين التكيااف والت اااؤ وأىاالوا الع ا و للنتااائ الجيااهللال وك ا ماان اوام ا الشخوااي
وهللرجات الرضا ان الحياال ،ووجوهلل االق ارت اطي ىال

اين التكياف الىال

والتشااؤد وكا مان اواما

الشخواي وهللرجاات الرضاا اان الحيااال  .أماا هلل ارىا ( )Huebner .S & Rigby .B, 2005حياث
أىا رت نتااائ الهلل ارىا ااان وج اوهلل االقا ارت اطيا هللالا ااين الث ااات االن عااال ولاايس االن ىاااطي والرضااا
ااان الحياااال  .إضاااف

ذلااك أشااارت النتااائ إلااس أن العا و الىا
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لألحااهللاث الجيااهللال يتوىااط العالقا ااين

الرضا ان الحياال والث اات االن عاال  .وهاذه النتيجا ت ياهلل مان فهاد الطارق لتنميا الرضاا اان الحيااال لاهللى
المراهقين  .أما هللراى ( )simonian.I, 2010فلقهلل ن قت وجوهلل االق ارت اطي موج

الحياال واإت ان االن عال  .مما يشير إلس ضرورال تناو تلك العالق ف الهللراى الراهن .

اين الرضاا اان

ثالثا :درامات تناولت اتخاذ القرار:
أوال :الدرامات العربية :
 درامة هجا (:)2000ههللفت هذه الهللراى التعرف إلس واقع املي اتخاذ القرار الس مىتوى مهللارس التعلايد العااد ،كماا

يراه مهلليرو المهللارس ووكالؤها ت عا للومي والمرحل التعليميا والعمار والمؤها العلما  ،وماهللال الخ ارال فا

مجا اإهللارال المهللرىي كما اىتههللفت تعرف المعوقات الت تواجه املي اتخاذ القرار ف ماهللارس التعلايد

العاد من وجه نمر أفراهلل اين الهللراى هذا وقهلل ت ل ت اين الهللراى من ( )40مهللير ووكيال مان ماهلليري
ووكالل مهللارس التعليد العاد المشاركين ف

رنام الهللورات التهللري ي المنعقهللال ف كلي المعلماين المهللينا

المنورال وقاهلل ط قات الايهد اىات يان تاد ناؤهاا مان ( )22فقارال وقاهلل أمهارت النتاائ ااهللد وجاوهلل فاروق ذات
هللاللاا إحوااائي ااين وجهاا نم اار أفااراهلل العينا ا إ ال واقااع العماا  ،واتخ اااذ الق ارار ت ع ااا لمتغي ارات الهلل ارىا ا

وكشا ت النتااائ ااان أ اار معوقااات ف ا المهللرى ا التخاااذ الق ارار ،وه ا اااهللد تااوفر الوقاات الكاااف لتحهلليااهلل

اإ ااهللا  ،واااهللد تعاااون عاال العاااملين ف ا المهللرى ا ف ا تن يااذ الق ا اررات ،واااهللد تااوفر المعلومااات الكافي ا
وضعف الثق الن س ووعو تقييد ال هللائ
 -درامة المبيع ):)2001

ههللفت هذه الهللراى إلس معرف أىاليا الت كير ،واالقتها اتخاذ القرار وكونت اين الهللراى مان

( )109من مهلليري اإهللارات الحكومي محافم جهللال وانتهت الهللراى إلس العهلليهلل من النتائ أهمهاا  :أناه
توجهلل االق ارت اطيا ىاال هللالا اين اتخااذ القارار والت كيار المثاال  ،وتوجاهلل االقا ىاال غيار هللالا اين

اتخاذ القرار والت كير العلم  ،وال توجهلل فروق ذات هللالل إحوائي ين اينا الهلل ارىا فا أىالوا الت كيار
واتخااذ القارار ت عاا لمتغيارات الهلل ارىا ( :العماار ،التخوااص ،المىاتوى التعليما  ،الخ ارال) ،وال توجااهلل فااروق
ين اين الهللراى ف اتخاذ القرار ت عا الختالف أىاليا الت كير .
 درامة العتيب (:)2007هاااهللفت هاااذه الهلل ارى ا ا التعااارف إلا ااس اتخااااذ الق ا ارار واالقتاااه ك ا ا مااان فاالي ا ا الاااذات والمىا ااانهللال

االجتمااي لهللى اين من المرشهللين الطال يين محافم الطائف ،وتد تط يق الهلل ارىا الاس اينا مكونا
ماان ( )242مرشااهللا ماان المرشااهللين الطال يااين الااذين يعملااون مااهللارس التعلاايد العاااد الحكااوم

محافم ا

الطااائف ،وتوواالت الهلل ارى ا إلااس اااهللهلل ماان النتااائ أهمهااا  :توجااهلل االق ا ارت اطي ا موج ا ااين ك ا ماان
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هللرجااات القااهللرال الااس اتخاااذ القاارار وك ا ماان هللرجااات فااليا الااذات والمىااانهللال ،ال توجااهلل فااروق ذات هللالل ا
إحوائي وفقا لمكان العم ولىنوات الخ رال ىوالا أكانت لمتوىطات هللرجات القهللرال الاس اتخااذ القارار أد
متوىطات هللرجات فاالي الذات أد هللرجات المىانهللال االجتمااي  ،توجهلل إمكاني للتن ؤ القاهللرال الاس اتخااذ

القرار لهللى المرشهللين الطال يين من خال ك من فاالي الذات والمىانهللال االجتمااي .
 -درامة شعيب (:)2009

ههللفت هذه الهللراى الكشف ان أىااليا المعاملا الوالهلليا  ،واالقتهاا اتخااذ األ ناال لقا ارراتهد فا

المرحل الثانوي  ،وقهلل كانت اين الهللراى ا اارال اان اينا قواهللي مان طاالا وطال اات المرحلا الثانويا
واااهللهللها ( )300طالااا وطال ا  ،وتوواالت الهلل ارىا إلااس اااهللهلل ماان النتااائ أهمهااا وجاوهلل فااروق ذات هللاللا

إحوااائي ااين الااذكور واإناااث ف ا اتخاااذ الق ا اررات لوااالح الااذكور ،ووج اوهلل االق ا ارت اطي ا موج ا ااين
أىاااليا المعاملا الوالهلليا ومجاااالت اتخاااذ األ نااال لقا ارراتهد ووجاوهلل االقا ارت اطيا موج ا ااين متغيارات
المىتوى االجتماا واالقتواهللي لألىرال ،واتخاذ األ نال للق اررات ف المرحل الثانوي .

التعقيب عيى المحور الثالث:
من المالحم – ف حهللوهلل اطالع ال احث  -قل هذه الهللراىات ف المجتمع ال لىطين  ،حياث إن
ال احث لد تجهلل ىوى هللراىات ار ي قليل تعلقت اتخاذ القارار كم هاود ن ىا  .وفيماا يلا ىايتد التعقياا
الس هذه الهللراىات من اهللال جوانا كما يل :
 )1م حيث الهدف:
تشا هت هذه الهللراىات من حياث الهاهللف إلاس حاهلل ماا ،فلقاهلل هاهللفت أغلاا هاذه الهلل ارىاات للكشاف
ا اان م ااهللى اى ااتخهللاد مه ااارات اتخ اااذ القا ارار وم ااهللى المش ااارك في ااه مثا ا هلل ارىا ا هج ااان ( ،)2000هلل ارىا ا

الىا يع ) ،)2001هلل ارى ا العتي ا ( ،)2007هلل ارى ا شااعي

( ،)2009و هااذا تكااون هااذه الهلل ارىااات قااهلل

اشتركت مع الهللراى الحالي ف ههللفها مهللى اىتخهللاد مهارات اتخاذ القرار ومهللى المشارك فيه .
 )2م حيث العينة :

لقااهلل تنوااات العين ا ف ا جميااع الهلل ارىااات الىااا ق ف ا هلل ارى ا هجااان ( )2000وهلل ارى ا الى ا يع
) ،)2001كانت العين من مهلليري المهللارس ووكالؤها ،أما هللراى العتي

الطال يين ،أما هللراى شعي

( )2007كانت من المرشاهللين

( )2009كانت من طالا الثانوي  ،،فمان المالحام تناوع العيناات التاس تاد

تن يااذ الهلل ارىااات المختل ا اليهااا ،وذلااك نما ار الحتيااام هااذه ال ئااات لمثا هااذه الهلل ارىااات فا حياااتهد الااس
جميااع المىااتويات ماان العينااات المااذكورال ،وقااهلل اىااتههللفت الهلل ارى ا الحالي ا اين ا اش اوائي لطل ا جامع ا

األ هر من كليات مختل .
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 )3م حيث الماليب الحصائية :
لتحليا ا

لقهلل اشتركت الهللراى الحالي مع الهللراىات الىا ق إلس حهلل ما فا اختيارهاا لألىااليا اإحواائي

ياناته ااا ،حي ااث اى ااتخهللمت أغل ااا الهلل ارى ااات األى اااليا اإحو ااائي التاليا ا ( :التحليا ا الع ااامل ،

الت ا اااين األحا اااهللي ،اخت ا ااار ت  ،معام ا ا ارت ا اااط يرىا ااون ،المتوىا ااطات الحىا ااا ي  ،النىا ااا المئوي ا ا ،
االنحرافات المعياري  ،اخت ار مر ع كا).
 )4م حيث المنهج المتبع:
لقهلل ات قت الهللراىات الىا ق مع الهللراى الحالي فا المانه المت اع ف ا هلل ارىا هجاان (،)2000

هللراى الى يع ) ،)2001هللراى العتي
الوو

( ،)2007هللراى شاعي

( )2009فجميعهاا اىاتخهللموا المانه

التحليل ف ت ىير ال يانات .

 )5م حيث الداة المتبعة:
ات ق اات جمي ااع الهلل ارى ااات إل ااس ح ااهلل م ااا فا ا أهللاته ااا المت عا ا ف ا ا هلل ارىا ا هج ااان ( ،)2000هلل ارىا ا

الى يع ) ،)2001هللراى العتي

( ،)2007هللراى شعي

( ،)2009اىتخهللموا االىت ان .

ولقهلل ت نت ال احث مقياس اتخاذ القرار من إاهللاهلل أ و نجيل .
 )6م حيث النتائج:
فقاهلل ت اينات الهلل ارىاات الىااا ق فا نتائجهاا ت اااين أهاهللافها وايناتهاا حياث كااان مان أهاد نتائجهااا،

هلل ارىا هجااان ( )2000الااس اااهللد وجاوهلل فااروق ذات هللاللا إحوااائي ااين وجها نماار أفاراهلل العينا إ ال
واقع العم  ،واتخاذ القرار ت عا لمتغيرات الهللراى وكش ت النتائ اان أ ار معوقاات فا المهللرىا التخااذ

القرار ،أما هللراى الى يع ( )2001العهلليهلل من النتائ أهمها أنه توجاهلل االقا ارت اطيا ىاال هللالا اين
اتخاذ القرار والت كير المثال  ،وتوجهلل االق ىال غير هللال اين اتخااذ القارار والت كيار العلما  ،وال توجاهلل

فروق ذات هللالل إحوائي ين اينا الهلل ارىا فا أىالوا الت كيار ،واتخااذ القارار ت عاا لمتغيارات الهلل ارىا :

(العمر ،التخوص ،المىتوى التعليم  ،الخ رال) ،وال توجهلل فروق ين اين الهللراى فا اتخااذ القارار ت عاا
الخااتالف أىاااليا الت كياار  .أمااا هلل ارى ا العتي ا ( )2007فقااهلل وتوواالت الهلل ارى ا إلااس اااهللهلل ماان النتااائ ،

وها أنااه توجااهلل االقا ارت اطيا موج ا ااين كا ماان هللرجااات القااهللرال الااس اتخاااذ القارار وكا ماان هللرجااات

فااليا الااذات والمىااانهللال ،ال توجااهلل فااروق ذات هللاللا إحواائي وفقااا لمكااان العما ولىاانوات الخ ارال ىاوالا

أك ااان لمتوى ااطات هللرج ااات الق ااهللرال ال ااس اتخااااذ القا ارار أد متوى ااطات هللرج ااات فااليا ا ال ااذات أد هللرج ااات
المىانهللال االجتمااي  ،توجهلل إمكاني للتن ؤ القهللرال الاس اتخااذ القارار لاهللى المرشاهللين الطال ياين مان خاال
ك ا ماان فاالي ا الااذات والمىااانهللال االجتمااي ا  ،،أمااا هلل ارى ا شااعي

( )2009توواالت إلااس وج اوهلل فااروق

ذات هللالل ا إحوااائي ااين الااذكور واإناااث ف ا اتخاااذ الق ا اررات لوااالح الااذكور ووج اوهلل االق ا ارت اطي ا
موج

ين أىاليا المعامل الوالهللي ومجاالت اتخاذ القرار األ نال لق ارراتهد،
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تعقيب عام عيى الدرامات المابقة :
من خال اىتعرال الهللراىات الىا ق ت ين لل احث ما يل :
 -1الهلل ارىااات الىااا ق انقىاامت إلااس مااا ااين هلل ارىااات تناولاات اإت ا ان االن عااال  ،وهلل ارىااات تناولاات
الرضا ان الحياال وهللراىات تناولت اتخاذ القرار .

 -2تنوع الهللراىات وال حوث الىا ق ف اىتخهللاد المنه .
 -3معمد الهللراىات اىتخهللمت العين طل الجامعات .
 -4تنوع الهللراىات الىا ق ف اىتخهللاد األهللوات .
جوانب االفادة م الدرامات المابقة :
 -1يان الجوانا الت تد ال حث فيها ف مجا اإت ان االن عال والرضا ان الحياال واتخاذ القرار.
 -2نال اإطار النمري للهللراى .

 -3وياغ المشكل وااهللاهلل ال رول واألىئل .
 -4اختيار األىاليا اإحوائي المناى .

 -5تهللايد الخل ي المعرفي لل احث من خال األطر النمري للهللراىات الىا ق .
 -6ارل النتائ وت ىيرها ومناقشتها وتقهلليد التوويات.

فرضيات الدرامة:
 -1ال توج ااهلل االقا ا ارت اطي ااه ذات هللاللا ا إحو ااائي ان ااهلل مى ااتوى هللاللا ا ( (α<0.05ااين هللرج ااات
اإت ان االن عال و ين هللرجات الرضا ان الحياال لهللى طل جامع األ هر غ ال.

 -2ال توجاهلل االقا ارت اطيااه ذات هللاللا إحوااائي اناهلل مىااتوى هللاللا ( (α<0.05ااين هللرجااات كا

مان اإتا ان االن عااال وهللرجاات الرضااا اان الحياااال و اين هللرجاات اتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا

األ هر غ ال.

 -3ال يوجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات
الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ القرار لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى لمىاتويات اإتا ان
االن عال .

 -4ال يوجا ااهلل فا ااروق جوهري ا ا ذات هللالل ا ا إحوا ااائي انا ااهلل مىا ااتوى هللالل ا ا ( (α<0.05ف ا ا متوىا ااط
هللرجات اتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لمىتويات الرضا ان الحياال.
 -5ال توجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات
اإتا ان االن عااال وهللرجااات الرضااا ااان الحياااال وهللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار
غ ال تثع ى لنوع الجنس.
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 -6ال توجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات
اإتا ان االن عااال وهللرجااات الرضااا ااان الحياااال ،وهللرجااات اتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا األ هاار

غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى .
 -7ال يوجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات

اإتا ان االن عااال وهللرجااات الرض اا ااان الحياااال وهللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار

غ ال تثع ى للمىتوى االقتواهللي لألىرال.
 -8ال توجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات

اإتا ان االن عااال وهللرجااات الرضااا ااان الحياااال وهللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار

غ ال تثع ى للمؤه العلم لأل ال.
 -9ال يوجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات

اإتا ان االن عااال وهللرجااات الرضااا ااان الحياااال وهللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار

غ ال تثع ى للمؤه العلم لألمهات.
 -10ال يوجهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي انهلل مىتوى هللالل ( (α<0.05فا متوىاط هللرجاات

اإتا ان االن عااال وهللرجااات الرضااا ااان الحياااال وهللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار
غ ال تثع ى لعم األد.
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 األساليب اإلحصايية

الفصل الرابع
إجراءات الدرامة

مقدمة:

هذا ال و الخطوات واإجرالات المت ع ف

تعرل ال احث ف

الهللراى من حيث منهجي ال حث العلم

الجانا الميهللان

والميهللان  ،ومجتمع الهللراى األول  ،والعين الت

ف

هذه

ط قت

اليها الهللراى  ،واألهللوات الت اىتخهللمتها ال احث هللراىتها ،والمعالجات اإحوائي الت اىتخهللمت ف

تحلي ال يانات الخت ار معامالت الوهللق والث ات ألهللوات الهللراى  ،وكذلك التوو إلس النتائ النهائي

للهللراى  ،وذلك ضمن الخطوا ت االىتهللاللي الت
وخطوات ال حث العلم

وهللنا ها من رنام الهللراىات العليا وحىا آليات

الوحيح والمت ق اليه ،للووو إلس نتائ هللقيق يمكن لنا أن نقهللمها إلس

اآلخرين م ىط  ،وذات نال الم  ،واليه ات عنا الخطوات التالي :

منهج الدرامة:
ات عاات ال احثا الماانه الووا

التحليلا الااذي يحاااو اإجا ا ااان الىاؤا األىاىا فا العلااد

وماهي ا ا وط يعاا الماااهرال موضااوع ال حااث .ويشاام ذلااك تحلياا الماااهرال ،و يئتهااا ،و يااان العالقاا ااين

مكوناتها ااا ،ومعن ا ااس ذل ا ااك أن الووا ااف ي ا ااتد أىاى ا ااا الوحا ااهللات أو الش ا ااروط أو العالقا ا ااات أو ال ئا ا ااات أو

التوااني ات أو األنى اااق الت ا توجااهلل ال عا ا  ،وقااهلل يشاام ذلااك اآلرال حولهااا واالتجاهااات إ ائهااا ،وكااذلك
العملي ااات التا ا تتض اامنها واآلث ااار التا ا تح ااهللثها والمتجه ااات التا ا

الوو

اا

اليه ااا ،ومعن ااس ذل ااك أن الم اانه

يمتهلل إلس تناو كيف تعم الماهرال( .أ و حطا وواهللق)104 : 1991 ،

مجتمع الدرامة:
يتكاون مجتمااع الهلل ارىا ماان جميااع طل ا جامعا األ هاار غا ال للعاااد( )2018-2017د مىااتوى

أو ومىااتوى ار ااع وال ااالغ اااهللهللهد ( )7417طال اا وطال ا  ،فقااهلل لااغ اااهللهلل الطااالا الااذكور ( )3113طال اا
ذكر )4304( ،طال أنثس.
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جدول ( )1يوضح عدد أفراد مجتمع الدرامة لطيبة (ممتوى أول – ممتوى رابع ) بجامعة الاهر
بغاة لعام 2018/2017
مجتمع الدرامة

الكيية

العينة

طةب

طالبات

المجموع

طةب

طالبات

المجموع

الهنهللى

929

500

1429

93

50

143

التر ي

446

1695

2141

45

169

214

اإهللارال واالقتواهلل

1168

820

1988

117

82

199

اآلهللاا

570

1289

1859

57

129

186

المجموع

3113

4304

7417

311

430

741

المصدر :عمادة القبول والتمجيل – جامعة الاهر بغاة 2017

عينة الدرامة:
تت لف اين الهللراى من نواين وهما األولس ه العين االىتطالاي  ،والناوع الثاان وها العينا
الكلي  ،ىوف نشره ك نوع الس حهلله من خال التال :
 .1العينة االمتطةعية:
لغ اهللهلل أفراهلل العين االىتطالاي من ( )66طال ا وطال من طل جامعا األ هار غا ال ،حياث
تد اختيارهد الطريق العشوائي  ،وذلك ههللف التحقق من الخوائص الىايكومتري ألهللوات الهلل ارىا  ،وها
معامالت الوهللق والث ات ألهللوات الهللراى .
 .2العينة الكيية الفعيية:
لغت اهللهلل أفراهلل العينا الكليا فا الهلل ارىا ( )556طال اا وطال ا مان طل ا جامعا األ هار غا ال،

للعاااد  ،2017- 2018فقااهلل تااد اختيااارهد طريقا العينا العشاوائي الط قيا  ،وللتعاارف إلااس الخوااائص
الهلليمغرافي والىكاني ألفراهلل العين ىوف نوضح ذلك من خال التال :
خصائص عينة الدرامة :
للتعاارف إلااس الخوااائص الهلليمغرافي ا والىااكاني واألى اري والتعليمي ا والمهني ا ألف اراهلل العين ا  ،تااد
إيجاهلل التكرارت والنىا االمئوي لهذه المتغيرات ،ولمعرفتها تد ارضها ف الجهللو التال :
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جدول ( )2توايع أفراد العينة بالنمبة ليمتغيرات الديموغرافية الشخصية والعيمية واالقتصادية لطيبة
جامعة الاهر بغاة ( =)556
المتغير
نوع الجنس

الفئات العمرية

الترتيب الميةدي

المنة الدرامية

المحافظة

مكا المك

الوضع االقتصادي

التدي

التصنيف

العدد

النمبة %

ذكور

230

41.4

إناث

326

58.6

المجموع

556

100.0

 22ااد ف ق

483

86.9

 23ااد ف الس

73

13.1

المجموع

556

100.0

األو

173

31.1

الوىط

280

50.4

األخير

90

16.2

غير مبي

13

2.3

المجموع

556

100.0

الىن األو

294

52.9

الىن ال ار ع

213

38.3

المجموع

507

91.2

رفح

63

11.3

خانيونس

84

15.1

الوىطس

87

15.6

غ ال

247

44.4

شما غ ال

75

13.5

المجموع

556

100.0

قري

32

5.8

مخيد

141

25.4

مهللين

383

68.9

المجموع

556

100.0

ضعيف

92

16.5

متوىط

393

70.7

مرت ع

70

12.6

غير مبي

1

0.2

المجموع

556

100.0

شهلليهللال التهللين

41

7.4
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المتغير

عمل الب

تعييم الب

عمل الم

التصنيف

العدد

النمبة %

أحافم الس التقاليهلل الهلليني

498

89.6

الماني

11

2.0

ضهلل فكرال التهللين

3

0.5

غير مبي

3

0.5

المجموع

556

100.0

ااط ان العم

134

24.1

ام مهن

66

11.9

مومف قطاع خاص

26

4.7

مومف غير حكوم ووكال

19

3.4

مومف حكوم

138

24.8

تاجر ،مهنهللس ،هللكتور ،مهللير

67

12.1

غير مبي

106

19.1

المجموع

556

100.0

إاهللاهللي فما هللون

93

16.7

ثانوي اام

140

25.2

هلل لود /كليات متوىط

76

13.7

ليىانس /كالوريوس

204

36.7

هللراىات اليا

38

6.8

غير مبي

5

0.9

المجموع

556

100.0

تعم

63

11.3

ال تعم

345

62.1

غير م ين

148

26.6

المجموع

556

100.0

إاهللاهللي فما هللون

100

18.0

ثانوي اام

228

41.0

هلل لود /كليات متوىط

88

15.8

تعييم الم
ليىانس /كالوريوس فما فوق

138

24.9

غير م ين

2

0.4

المجموع

556

100.0
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أدوات الدرامة:
ف ا ضااول فاارول ال حااث والمتغي ارات الت ا تضاامنتها ،كااان الينااا أن نختااار األهللوات الماللم ا

لجمااع الماااهللال ،وذلااك أن الوىااائ المىااتخهللم ف ا جمااع الماااهللال ،هاا التاا تثىااتخهللد ال عاا فاا اختيااار
فرول الهللراى  .فالههللف من أي هللراى ال يتحقق إال من خال الوىائ التا تىاتخهللد فا هاذه الهلل ارىا ،
والت تمكننا مان اخت اار فروضاها ،وطالماا أن ط يعا ال ارول والعينا والمتغيارات المتضامن فيهاا ،ها

الت ا تااتحكد ف ا اختيااار األهللوات المناى ا (أ ااو نجيل ا  )1996 :و مااا أن هااذه الهلل ارى ا تتناااو اإتاا ان

االن عااال والرضااا ااان الحياااال واالقتهمااا اتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال ،لااذا وقااع اختيااار
ال احث الس االخت ارات الثالث التالي :

 مقياس اإت ان االن عال (إاهللاهلل  :أ و نجيل )2017 مقياس الرضا ان الحياال (إاهللاهلل  :أ و نجيل )2016 -مقياس اتخاذ القرار (إاهللاهلل  :أ و نجيل )2018

عللللرض الدوات:
فيما يل

ك منها أو االخت ار والههللف من اىتخهللامه،

ارل لالخت ارات موضحين ف

وال نوهلل والمقاييس الت يتضمنها وث اته ووهللقه.

أوال :مقياس ال ت اا االنفعال (أبو نجيية )2017 :
أصل المقياس وجذوره:
تع اوهلل أوااو هااذا المقياااس وتمتااهلل جااذوره إلااس مقياىااين ماان أكثاار مقاااييس الشخوااي والوااح

الن ىي ذيواا وشاهرال الاس المىاتوى العاالم  ،وهاذين المقياىاين هماا :اخت اار الشخواي المتعاهللهلل األوجاه
 MMPIالوورال األولي  ،ومقياس اهللد الث ات االن عال  /التوافق

– Emotional Instability

 . Adjustmentفقااهلل اختياارت جميااع فقارات هااذا المقياااس فا وااورته األوليا وال ااالغ اااهللهللها  171فقاارال

ماان هااذين المقياىااين ،حيااث تااد اختيااار  100فقاارال  -اختياارت عناي ا  -ماان اخت ااار الشخوااي المتعااهللهلل

األوج ا ااه  MMPIالو ا ااورال أألو ا االي  ،ال ا ااذي ق ا اااد تو ا ااميمه ا ا ااالد ن ىا ا ا ه ا ااو ى ا ااتارك ر .هاث ا اااواي
 Hathaway, S.R.وط يا ن ى هو شارنل ماكنل

 ،Mackinley, J.C.واقت ىه وأااهلله العر يا

لويس كام مليك  ،اطي محموهلل هنا  ،محمهلل اماهلل الهللين اىمااي  ،وكا ال قارات التا تاد اختيارهاا

تع اار ااان الن اواح االن عاليا  ،أمااا االخت ااار اآلخاار الااذي أختياارت منااه قي ا فقارات هااذا المقياااس وال ااالغ

ا ااهللهللها  71فقا ارال ،فه ااو مقي اااس ا ااهللد الث ااات االن ع ااال  /التواف ااق

Instability

–Emotional

 Adjustmentمان تا ليف اي ناك ويىالون  ، EYSENCK & WILSONوتجاهللر اإشاارال إلاس أن هاذا

المقي اااس اإض اااف إل ااس مجمواا ا م اان المق اااييس األخ اارى وض ااعها اي ن ااك ونش اارها فا ا كت اااا (أا اارف
ن ىك.)Know Your Own Personality-1981:
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وصف المقياس
يتكون مقياس اإت ان االن عال

وورال ىؤا  ،ويتد اإجا

أو ف

وورته النهائي من  83ا ارال ويغت إما ف وورال تقريري

ان االخت ار ف

ورق إجا

معهللال لهذا الغرل .ويطلا من

الم حوص أن يجيا الس ك ا ارال حهللى ال ئتين نعد أو ال وتعن اإجا

نعد أن الم حوص

يرى أن الع ارال تنط ق الس حالته والعكس العكس .ويمتا هذا االخت ار ن ك ا ارال فيه مش ع
هللرج واضح ك

عهلل من األ عاهلل الت يقيىها االخت ار.

وتغطا ا ه ااذه الع ااارات  8أ ع اااهلل ثنائيا ا القط ااا ها ا  :الضا ا ط االن ع ااال فا ا مقا ا ا التقل ااا أو

التذ ااذا االن عااال  ،تقااهللير الذات/تااهللن الااذات ،االىااتقال  /المىااايرال ،الىااعاهللال /التعاى ا  ،الجرأال/الخجاا

(االجتمااي ) ،الطم نين  /القلق ،االنشراه /االنق ال أو الح ن ،اضطراا النود.

وال ااس أى اااس اى ااتجا ات ال ا ارهلل له ااذه الع ااارات يمك اان تق ااهللير وض ااعه النىا ا إل ااس قط ا ا ال ع ااهلل

المقاااس ،حتااس نىااتطيع أن نكااون وااورال واضااح نىاا يا ااان شخوااي ال اارهلل .وي ااين الجااهللو رقااد ()3

أىمال األ عاهلل الثماني لالخت ار واهللهلل الع ارات الت يشملها ك
م.

عهلل ،والهللرج الخاد النهائي الس ال عهلل.

امم البعد
التقلا والتذ ذا االن عال

عدد

الدرجة الخام

عباراتو

النهائية

9

9
11

.1

الض ط االن عال  /ف مقا

.2

تقهللير الذات/تهللن الذات

11

.3

االىتقال  /المىايرال

10

10

.4

الىعاهللال/التعاى أو الشقال

13

13

.5

الجرأال/الخج (االجتمااي )

10

10

.6

الطم نين  /القلق

12

12

.7

االنشراه /االنق ال أو الح ن

10

10

.8

اضطراا النود/ااتهللا النود

8

8

83

83

مجموع فقرات المقياس

والشااخص المت ا ن ان عاليااا هااو :الشااخص الااذي يتوااف الضاا ط االن عااال -حيااث يااتحكد فاا
ان عاالته ويىيطر اليها -والتقهللير اإيجا
والتوتر ،ويشعر الطم نين  ،واالنشراه.

للذات ،واالىتقال  ،والجرأال االجتماايا  ،والتحارر مان القلاق

يع الغضااا ،المتارهللهلل،
أمااا الشااخص غياار المتا ن ان عاليااا فهااو ،الشااخص الااذي يووااف نااه ىار ث
المتقلااا ،غياار المىااتقر ان عاليااا ،وتااهللن تقااهللير الااذات ،كمااا أنااه يتوااف المىااايرال ،والخجا االجتماااا ،
واحا الميو العوا ي (أ و نجيل .)2018 ،
والقلق ،واالنق ال ،إنه
ث
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صدق مقياس ال ت اا االنفعال ف صورتو المامية:
قاد معهلل المقياس تط يق المقياس الس اين مكون من  504م ارهللال مان طل ا جاامعت األ هار

واإىالمي غ ال،ذكور واناث  .وأخضع جميع ال ياناات للتحليا العاامل االىتكشااف مان الهللرجا األولاس
طريقا المكونااات األىاىااي  ،principle hoteling componentsوأىا رت نتااائ التحليا العااامل

اان اىااتخرام  9اواما  ،تشا ع اليهااا  125فقارال ،واات اار التشا ع المق ااو لل قارال الااذي ي لااغ  ،0.30ممااا
ترتا اليه اىت عاهلل  46فقرال من فقارات المقيااس ،كماا اىات عهللت الع اارات التا تشا عت الاس اااملين أو
اهللال اوام

مقاهللير ت وق  0.3قلي و لغ اهللهللها  21ا اارال ،كماا اىات عهلل العاما األخيار العاما التاىاع

 -نم ا ار لضااع ه مقارن ا العوام ا األخاارى – حيااث لااد يتش ا ع اليااه ىااوى ثااالث ا ااارات .و ااذلك أو ا ح

المقيااس يتكاون ماان ثمانيا اواما تشا عت اليهااا  101ا اارال ،ونما ار ل ياااهللال طاو المقياااس فقاهلل اختياارت
الع ارات األكثر تش عا النى لك اام  /عهلل ،و ذلك أو ح المقياس ف وورته النهائي  83ا ارال .
مقياس ال ت اا االنفعال ف الدرامة الحالية:
قاماات ال احث ا اىااتخهللاد مقياااس اإت ا ان االن عااال (إاااهللاهلل أ ااو نجيل ا  )2018 :عااهلل اختواااره،

حيث تد اختواار الواورال األىاىاي لمقيااس اإتا ان االن عاال

اىات عاهلل عاهللين مان أ عااهلل المقيااس ،هماا

عااهلل الىعاهللال/التعاى ا والشااقال واااهللهلل فق ارتااه  13فق ارال ،وال عااهلل الثااان

عااهلل اضااطراا النااود واااهللهلل فق ارتااه 8

فقرات ،كما قامت ال احث اختوار عل أ عاهلل المقياس ،واملت الس تىاوي اهللهلل فقارات كا

عاهلل مان

أ عاهلل المقياس حيث أو ح اهللهلل فقرات المقياس  48فقرال مو ا الس  6أ عاهلل ي ينها الجهللو (. )4
جدول ( )4يوضح أبعاد مقياس ال ت اا االنفعال وفقراتو ف الدرامة الحالية
م.

البعد

عدد

أرقام الفقرات

الفقرات

.1

الض ط االن عال /التذ ذا

8

()43 ،37 ،31 ،25 ،19 ،13 ،7 ،1

.2

تقهللير الذات /تهللن الذات

8

()44 ،38 ،32 ،26 ،20 ،14 ،8 ،2

.3

االىتقال  /المىايرال

8

()45 ،39 ،33 ،27 ،21 ،15 ،9 ،3

.4

الجرأال  /الخج (االجتمااي )

8

()46 ،40 ،34 ،28 ،22 ،16 ،10 ،4

.5

الطم نين  /القلق

8

()47 ،41 ،35 ،29 ،23 ،17 ،11 ،5

.6

االنشراه /االنق ال أو الح ن

8

()48 ،42 ،36 ،30 ،24 ،18 ،12 ،6

الخصائص الميكومترية ليمقياس ف الدرامة الحالية:
للتعا اارف إلا ااس الخوا ااائص الىا اايكومتري للمقيا اااس ،قاما اات ال احث ا ا حىا اااا معا ااامالت الوا ااهللق
والث ات للمقياس ،وىتقود ال احث عرل النتائ

الت وي من خال التال :
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 -1معامةت الصدق لمقياس ال ت اا االنفعال :
للتحقق من معامالت الوهللق للمقيااس قامات ال احثا حىااا واهللق االتىااق الاهللاخل  ،وىاوف

نعرل نتائجه الت وي من خال التال :
 صدق االتماق الداخي :

للتحقق من واهللق االتىااق الاهللاخل تاد حىااا معاما االرت ااط اين هللرجاات أ عااهلل المقيااس ماع

الهللرج الكلي للمقياس ،ومن ثد حىاا معام االرت اط ين فقرات كا

عاهلل الاس حاهلله ماع الهللرجا الكليا

لل عاهلل الااذي تنتما لااه ال قارال ،وذلااك لمعرفا مااهللى ارت اااط كا فقارال الهللرجا الكليا لل عاهلل .ويوضااح الجااهللو
التال مهللى ارت اط األ عاهلل للمقياس الهللرج الكلي للمقياس:

جدول ( )5معامةت االرتباط بي أبعاد مقياس ال ت اا االنفعال والدرجة الكيية ليمقياس ( =)66
معامل االرتباط بيرمو

ممتوى الداللة

البعد

الض ط االن عال /التذ ذا

0.69

**0.001

تقهللير الذات /تهللن الذات

0.64

**0.001

االىتقال  /المىايرال

0.42

**0.001

الجرأال  /الخج (االجتمااي )

0.54

**0.001

الطم نين  /القلق

0.71

**0.001

االنشراه /االنق ال أو الح ن

0.72

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

يت ااين م اان النت ااائ الموض ااح فا ا الج ااهللو الى ااا ق ا ا ن أ ع اااهلل مقي اااس اإتا ا ان االن ع ااال تتمت ااع
معااامالت ارت اااط قوي ا وهللال ا إحوااائيا ،حيااث تراوحاات معااامالت االرت اااط مااا ااين (،)0.72 – 0.42

وهااذا يااهلل الااس أن أ عاااهلل مقياااس اإت ا ان االن عااال تتمتااع هللرج ا مرت ع ا ماان معااامالت الوااهللق ،وهااذا
يطمئن ال احث الس تط يق المقياس الس العين الكلي للهلل ارىا  .و ماا أن مقيااس اإتا ان االن عاال لهللياه

ىات أ عااهلل فقاهلل تاد إيجاااهلل معاامالت االرت ااط اين فقارات كا

عاهلل ماع الهللرجا الكليا لل عاهلل الاذي تنتما لااه

ال قرال ،والنتائ الخاو ذلك موضح من خال الجهللو التال :
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جدول ( )6يوضح معامةت االرتباط بي فقرات كل بعد م البعاد والدرجة الكيية لكل بعد عيى حده
( =)66
البعد الول "الضبط االنفعال "

البعد الثالث "االمتقةل"

البعد الثان "تقدير الذات"

الرقم معامل االرتباط ممتوى الداللة الرقم معامل االرتباط ممتوى الداللة الرقم معامل االرتباط ممتوى الداللة
1

0.57

**0.001

2

0.73

**0.001

3

0.33

**0.005

7

0.105

//0.395

8

0.73

**0.001

9

0.51

**0.001

13

0.44

**0.001

14

0.53

**0.001

15

0.28

*0.023

19

0.40

**0.001

20

0.54

**0.001

21

0.42

**0.001

25

0.69

**0.001

26

0.47

**0.001

27

0.24

*0.049

31

0.64

**0.001

32

0.49

**0.001

33

0.46

**0.001

37

0.50

**0.001

38

0.57

**0.001

39

0.28

*0.021

43

0.45

**0.001

44

0.47

**0.001

45

0.35

**0.003

البعد الرابع "الجرأة"

البعد المادس "االنشراح"

البعد الخامس "الطمأنينة"

الرقم معامل االرتباط ممتوى الداللة الرقم معامل االرتباط ممتوى الداللة الرقم معامل االرتباط ممتوى الداللة
4

0.51

**0.001

5

0.42

**0.001

6

0.52

**0.001

10

0.53

**0.001

11

0.54

**0.001

12

0.62

**0.001

16

0.45

**0.001

17

0.50

**0.001

18

0.53

**0.001

22

0.49

**0.001

23

0.45

**0.001

24

0.66

**0.001

28

0.49

**0.001

29

0.56

**0.001

30

0.58

**0.001

34

0.56

**0.001

35

0.52

**0.001

36

0.66

**0.001

40

0.55

**0.001

41

0.50

**0.001

42

0.58

**0.001

46

0.38

**0.001

47

0.35

**0.003

48

0.43

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند  // 0.05غير دال إحصائيا عند 0.05

أمهرت النتائ الموضاح فا الجاهللو الىاا ق ا ن فقارات أ عااهلل مقيااس اإتا ان االن عاال تتمتاع

معاامالت ارت ااط قويا وهللالا إحواائيا اناهلل مىاتوى هللاللا ( ،)0.01 ،0.05وهاذا ياهلل الاس أن فقارات
أ عاهلل مقياس اإتا ان االن عاال تتمتاع معاامالت واهللق مرت عا  ،ماا ااهللا ال قارال رقاد ( )7مان ال عاهلل األو
الض ط االن عال

فقهلل وجهلل أنها غير هللال إحوائيا فلذلك تد حذفها من ال عهلل والمقياس.

ثانيا :معامةت الثبات ليمقياس ف الدرامة الحالية:
للتحقق من معامالت الث ات للمقياس قامت ال احث حىاا الث ات طريق أل اا كرون ااخ وطريقا
التج ئ النو ي  ،وىوف نعرضها الت وي من خال التال :
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 -1معامةت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
تد تط يق مقياس اإت ان االن عال الس اين اىتطالاي قوامها ( )66من طل ا جامعا األ هار

غا ال ،و عاهلل تط يااق المقيااس تااد احتىااا معاما أل اا كرون اااخ لقيااس الث ااات للمقيااس الكلا  ،حياث وجااهلل

أن قيم معام أل ا كرون اخ لغت  0.71للمقياس الكلا  ،وهاذا هللليا الاس أن مقيااس اإتا ان االن عاال

يتمتااع معام ا ث ااات مرت ااع ،و مااا أن المقياااس لهلليااه ىاات أ عاااهلل ،فقااهلل تراوحاات معااامالت الث ااات أل عاااهلل
ٍ
كاف الس أن أ عاهلل المقياس تتمتع معام ث ات مرت ع.
المقياس ين ( ،)0.80 -0.50وهذا هلللي
 -2معامةت الثبات بطريقة التجائة النصفية:
ت ااد تط ي ااق مقي اااس اإتا ا ان االن ع ااال ال ااس اينا ا اى ااتطالاي قوامه ااا ( )66م اان طل ا ا جامعا ا
األ هاار غ ا ال ،و عااهلل تط يااق المقياااس تااد حىاااا الث ااات طريق ا التج ئ ا النو ا ي  ،حيااث تااد قىاام ن اوهلل
المقياس إلس نو ين ،وكذلك نوهلل ك

عهلل إلاس قىامين ،وتاد حىااا معاما االرت ااط اين مجماوع فقارات

النو ااف األو ومجم ااوع فقا ارات النو ااف الث ااان للمقي اااس ،وك ااذلك لكا ا

ع ااهلل ال ااس ح ااهلله ،فق ااهلل تراوح اات

معامالت الث ات عهلل تط يق معاهللل ى يرمان  -راون المعهللل للمقياس الكل ( ،)0.73وهاذا هللليا الاس

أن المقياس يتمتع معامالت ث اات مرت عا  ،فا حاين تراوحات معاامالت الث اات لأل عااهلل الىات (-0.49
 ،)0.79مماا ىا ق يت اين أن المقياااس ق ارتااه يتمتااع معاما ث ااات مرت ااع ،كمااا فا الجااهللو التااال  ،ممااا
يشير إلس والحي المقياس لقياس األ عاهلل الماذكورال أاااله ،و اذلك اعتملدت الباحثلة هاذا المقيااس كا هللاال

لجمع ال يانات ولإلجا ان فرول وتىاؤالت الهللراى .
جدول ( )7معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجائة النصفية (ال ت اا االنفعال ) وأبعاده
( =)66
#

أبعاد المقياس

عدد

معامل ألفا

التجائة النصفية

الفقرات

كرونباخ

معامل االرتباط

مبيرما براو

1

الض ط االن عال /الثذ ذا

7

0.52

0.46

0.63

2

تقهللير الذات /تهللن الذات

8

0.67

0.32

0.49

3

االىتقال  /المىايرال

8

0.50

0.44

0.60

4

الجرأال  /الخج (االجتمااي )

8

0.56

0.52

0.68

5

الطم نين  /القلق

8

0.52

0.43

0.60

6

االنشراه /االنق ال أو الح ن

8

0.71

0.58

0.73

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان االن عال
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0.80

0.65

0.79
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ثانيا :مقياس الرضا ع الحياة (إعداد د .محمد مفيا أبو نجيية)2017 ,
وصف المقياس:
يهااهللف المقياااس إلااس معرف ا

مىااتوى الرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال ،فقااهلل

تضاامن المقياااس فا وااورته النهائيا ( )42فقارال ،حيااث يحتااوي المقياااس الااس ىاات أ عاااهلل وها (الرضااا
العاااد ،الرضااا ااان الااذات ،الرضااا األىااري ،الرضااا االجتماااا  ،الرضااا المعيش ا (االقتواااهللي) ،الرضااا
األكاهلليم (الهللراى ) ،حيث إن ك ا اارال فا المقيااس تارت ط مىاتوى الرضاا اان الحيااال وأ عااهلله ،وأمااد

ك ا ارال خمس إجا ات ت هللأ اإجا األولس هللائما /اىتمرار ،والثاني معماد األحياان  -والثالثا أحياناا-

وال ار عاا قليال/ناااهلل ار -والخامىاا ال ،وي ااتد اإجا اا ااان واحااهللال ماان الخيااارات التاا أم اااد الع ااارال .ويض ااع
الم حوث/ال إشارال ( )xأماد الع ارال الت تت ق وتع ر ان مشااره.

وتت اراوه الهللرج ا لك ا ا ااارال مااا ااين و ا ر إلااس ار ااع هللرجااات ،معنااس إذا كاناات اإجا ا :4( :

هللائما /اى ااتمرار:3 ،معم ااد األحي ااان:2 ،أحيانا اا:1 ،قليال/ن اااهلل ار:0 ،ال) ،حي ااث يش ااير ارت اااع الهللرجا ا إل ااس

ارت اع مىتوى الرضاا اان الحيااال .والاس ذلاك فا ن الهللرجا الكليا الم ترضا نمرياا تتاراوه مان وا ر إلاس
 168هللرج .

جدول ( )8يوضح أبعاد مقياس الرضا ع الحياة وفقراتو
البعد

م.

عدد
الفقرات

الفقرات

.1

الرضا العاد

 7فقرات

()37 ،31 ،25 ،19 ،13 ،7 ،1

.2

الرضا ان الذات

 7فقرات

()38 ،32 ،26 ،20 ،14 ،8 ،2

.3

الرضا األىري

 7فقرات

()39 ،33 ،27 ،21 ،15 ،9 ،3

.4

الرضا االجتماا

 7فقرات

()40 ،34 ،28 ،22 ،16 ،10 ،4

.5

الرضا المعيش (االقتواهللي)

 7فقرات

()41 ،35 ،29 ،23 ،17 ،11 ،5

.6

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

 7فقرات

()42 ،36 ،30 ،24 ،18 ،12 ،6

الخصائص الميكومترية ليمقياس:
للتعا اارف إلا ااس الخوا ااائص الىا اايكومتري للمقيا اااس ،قاما اات ال احث ا ا حىا اااا معا ااامالت الوا ااهللق

والث ات للمقياس ،وىتقود ال احث عرل النتائ

الت وي من خال التال :

 -2معامةت الصدق لمقياس الرضا ع الحياة:
للتحقق من معامالت الوهللق للمقيااس قامات ال احثا حىااا واهللق االتىااق الاهللاخل  ،وىاوف
نعرضها الت وي من خال التال :
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صدق االتماق الداخي :
للتحقق من واهللق االتىااق الاهللاخل تاد حىااا معاما االرت ااط اين هللرجاات أ عااهلل المقيااس ماع

الهللرج الكلي للمقياس ،ومن ثد حىاا معام االرت اط ين فقرات كا

عاهلل الاس حاهلله ماع الهللرجا الكليا

لل عاهلل الااذي تنتما لااه ال قارال ،وذلااك لمعرفا مااهللى ارت اااط كا فقارال الهللرجا الكليا لل عاهلل .ويوضااح الجااهللو
التال مهللى ارت اط أ عاهلل للمقياس الهللرج الكلي للمقياس:

جدول ( )9معامةت االرتباط بي أبعاد مقياس الرضا ع الحياة والدرجة الكيية ليمقياس ( =)66
معامل االرتباط

ممتوى

بيرمو

الداللة

الرضا العاد

0.81

**0.001

الرضا ان الذات

0.81

**0.001

الرضا األىري

0.78

**0.001

الرضا االجتماا

0.79

**0.001

الرضا المعيش (االقتواهللي)

0.74

**0.001

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

0.51

**0.001

البعد

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

يت ين من الجهللو الىا ق ن أ عاهلل مقياس الرضا ان الحياال تتمتع معامالت ارت اط قوي وهللالا

إحوائيا ،حيث تراوحت معاامالت االرت ااط ماا اين ( ،)0.81- 0.51وهاذا ياهلل الاس أن أ عااهلل مقيااس
الرضا ان الحيااال تتمتاع هللرجا جياهللال مان الواهللق ،حياث تجعلل الباحثلة مطمئنا إلاس واالحي تط ياق

المقياااس الااس أفاراهلل اينا الهلل ارىا  .و مااا أن مقياااس الرضااا ااان الحياااال لهلليااه ىاات أ عاااهلل ف ننااا ىااوف نقااود
يجاهلل معامالت االرت اط ين فقرات ك

ارضه من خال الجهللو التال :

عهلل ماع الهللرجا الكليا لل عاهلل الاذي تنتما لاه ال قارال ،وىاوف ياتد
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جدول ( )10يوضح معامةت االرتباط بي فقرات كل بعد م البعاد والدرجة الكيية لكل بعد عيى
حده ( =)66
البعد الول "الرضا العام"

البعد الثالث "الرضا المري"

البعد الثان "الرضا ع الذات"

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

1

0.43

**0.001

2

0.72

**0.001

3

0.83

**0.001

7

0.69

**0.001

8

0.80

**0.001

9

0.70

**0.001

13

0.58

**0.001

14

0.72

**0.001

15

0.61

**0.001

19

0.61

**0.001

20

0.70

**0.001

21

0.66

**0.001

25

0.78

**0.001

26

0.25

**0.001

27

0.62

**0.001

31

0.62

**0.001

32

0.76

**0.001

33

0.71

**0.001

37

0.72

**0.001

38

0.76

**0.001

39

0.75

**0.001

البعد الخامس "الرضا المعيش (االقتصادي)"

البعد المادس "الرضا الكاديم (الدرام )"

البعد الرابع "الرضا االجتماع "
الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

4

0.60

**0.001

5

0.75

**0.001

6

0.59

**0.001

10

0.61

**0.001

11

0.74

**0.001

12

0.59

**0.001

16

0.71

**0.001

17

0.74

**0.001

18

0.57

**0.001

22

0.69

**0.001

23

0.69

**0.001

24

0.56

**0.001

28

0.70

**0.001

29

0.77

**0.001

30

0.46

**0.001

34

0.52

**0.001

35

0.79

**0.001

36

0.51

**0.001

40

0.64

**0.001

41

0.82

**0.001

42

0.68

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

أمهرت النتائ الموضح ف الجهللو الىا ق ا ن فقارات أ عااهلل مقيااس الرضاا اان الحيااال تتمتاع
معااامالت ارت اااط قوياا وهللالاا إحو ااائيا انااهلل مىااتوى هللالل ا  ،0.01،وه ااذا يااهلل الااس أن فقاارات أ ع اااهلل

مقياس الرضا ان الحياال تتمتع معامالت وهللق مرت ع  ،ولهذا اىتخهللمت ال احث المقياس لإلجا اان

أههللاف وفرضيات الهللراى .

ثانيا :معامةت الثبات ليمقياس:
للتحق ااق م اان مع ااامالت الث ااات للمقي اااس قام اات ال احثا ا حى اااا الث ااات طريقا ا أل ااا كرون اااخ،

وطريق التج ئ النو ي  ،وىوف نعرضها الت وي من خال التال
 -3معامةت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:

تااد تط ي ااق مقياااس الرض ااا ااان الحياااال ال ااس ايناا اىااتطالاي قوامه ااا ( )66ماان طل اا جامعا ا
األ هر غ ال ،و عهلل تط يق المقيااس تاد احتىااا معاما أل اا كرون ااخ لقيااس الث اات ،حياث وجاهلل أن قيما

معاما أل اا كرون ااخ لغاات  0.92للمقيااس الكلا  ،وهااذا هللليا الاس أن مقيااس الرضااا اان الحيااال يتمتااع
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معام ث ات مرت ع ،و ما أن المقياس لهلليه ىت أ عاهلل ،فقهلل تراوحت معامالت الث اات أل عااهلل المقيااس ماا
ٍ
كاف الس أن أ عاهلل المقياس تتمتع معام ث ات مرت ع.
ين ( ،)0.87 -0.65وهذا هلللي
 -4معامةت الثبات بطريقة التجائة النصفية:
تااد تط يااق مقياااس الرضااا ااان الحياااال الااس اين ا اىااتطالاي قوامهااا ( )66ماان طل ا جامع ا

األ هاار غ ا ال ،و عااهلل تط يااق المقياااس تااد حىاااا الث ااات طريق ا التج ئ ا النو ا ي  ،حيااث تااد قىاام ن اوهلل
المقياس إلس نو ين ،وكذلك نوهلل ك

عهلل إلاس قىامين ،وتاد حىااا معاما االرت ااط اين مجماوع فقارات

النو ااف األو  ،ومجم ااوع فقا ارات النو ااف الث ااان للمقي اااس ،وك ااذلك لكا ا

ع ااهلل ال ااس ح ااهلله ،فق ااهلل تراوح اات

معامالت الث ات عهلل تط يق معاهللل ى يرمان  -ارون المعهللل للمقياس الكل ( ،)0.94وهاذا هللليا الاس

المقياااس يتمتااع معااامالت ث ااات مرت ع ا  ،ف ا حااين تراوحاات معااامالت الث ااات لأل عاااهلل الىاات (-0.57

 ،)0.92مماا ىا ق يت ااين أن المقياااس ق ارتااه يتمتااع معاما ث ااات مرت ااع ،كمااا فا الجااهللو التااال  ،ممااا
يشير إلس والحي المقياس لقياس األ عاهلل المذكورال أااله ،و ذلك اعتمدت الباحثلة :هاذا المقيااس كا هللاال

لجمع ال يانات ولإلجا الس فرول وتىاؤالت الهللراى .
جدول ( )11معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجائة النصفية (الرضا ع الحياة) وأبعاده
( =)66

أبعاد المقياس

معامل ألفا

عدد

التجائة النصفية

الفقرات

كرونباخ

معامل االرتباط

مبيرما براو

الرضا العاد

7

0.75

0.72

0.84

الرضا ان الذات

7

0.81

0.61

0.76

الرضا األىري

7

0.82

0.71

0.83

الرضا االجتماا

7

0.74

0.71

0.83

الرضا المعيش (االقتواهللي)

7

0.87

0.84

0.92

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

7

0.65

0.4

0.57

الهللرج الكلي لمقياس الرضا ان الحياال
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0.92

0.88

0.94

ثالثا :مقياس اتخاذ القرار( :إعداد أبو نجيية)2018 ,
وصف المقياس:

يتعرون مييرراس ات رراذ اليرررار مررن  33موقر

وةررا ت ونررود المييرراس علر

ررعل مواقر

تااهللور

ح ااو ع اال جوان ااا الحي اااال األكاهلليميا ا واألىا اري واالجتماايا ا  ،ولكا ا موق ااف ثالثا ا خي ااارات أو ااهللائ

لإلجا تمث ثالث مىتويات أو ثالث أ عاهلل للمقياس مان حياث ط يعا القارار مان الناحيا الن ىاي  ،ها :

72

المسرتوى أو اليرررار االنفعرال المسررتوى أو اليرررار السرلوع
ولك من هذه ال هللائ هللالل محهللهللال ،حيث يشير:

المسررتوى أو اليررار العيلر لالمعر)ر )

 -ال هللي (أ) إلس أن ط يع القرار المتخذ هو قرار ان عال

 ال هللي (ا) إلس أن ط يع القرار المتخذ هو قرار ىلوك ال هللي (م) إلس أن ط يع القرار المتخذ هو قرار اقل /معرف .وعل الموموثلا أن ي تار وامدا من هذ الوردائل الالثالرة مسرب اليررار الرذه يررا مناسروا لر،
) عرل موقر مرن المواقر أي أناه ىايقرر كياف ىيتوارف فا كا موقاف مان المواقاف التا يتكاون

منها المقياس .وتوحح الهللرجات ،)3 -2 -1( :الس التوال  ،وياتد احتىااا الهللرجا ال رايا للم حاوث
عهلل من أ عاهلل المقياس ،جمع هللرجاته الس ك

الس ك

عهلل ( :االن عال /الىلوك  /العقلا -المعرفا )،

ويااتد احتىاااا الهللرج ا الكليا للم حااوث جمااع هللرجاتااه الااس ك ا

عااهلل ماان األ عاااهلل الثالث ا للحوااو الااس

الهللرج ا الكلياا  ،وتت اراوه الهللرجاا الكلي ا للم حااوث الااس المقياااس مااا ااين 99 – 33( :هللرج ا ) .والهللرجاا
المنخ ضا تعنا تااهللن فااليا الق ارار حيااث تكااون ط يعا القا اررات ان عالي ا  ،أمااا الهللرج ا المرت عا فتعن ا

ارت ااع فااليا القارار حياث تكااون ط يعا القا اررات أميا إلااس العقلي /المعرفيا  .والجاهللو ( )11ي اين أ عاااهلل
مقياس اتخاذ القرار ومجاالته وفقراته ،واهللهلل فقرات ك مجا واعهلل ال هللائ لك
منهد.

عهلل ،والهللرجا الخااد لكا

جدول ( )12يوضح أبعاد مقياس اتخاذ القرار ومجاالتو وفقراتو والدرجة الخام

مجاالت وطبيعة

البعاد

المقياس

" -1الحياة الكاديمية"
أوال:

مجاالت

" -2الحياة المرية"

الق اررات

ثانيا:
طبيعة القرار

عدد الفقرات
 10فقرات
 10فقرات

" -3الحياة االجتماعية"

 13فقرال

الفقرات
(،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1
)28 ،25 ،22
(،20 ،17 ،14 ،11 ،8 ،5 ،2
)29 ،26 ،23

(،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3
)33 ،32 ،31 ،30 ،27 ،24

الدرجة الخام
30-1
30-1
39-1

 -1انفعال

 33هللي

33-1

33

 -2ميوك

 33هللي

33-1

66

 -3عقي /معرف

 33هللي

33-1

99

الخصائص الميكومترية ليمقياس:
للتعا اارف إلا ااس الخوا ااائص الىا اايكومتري للمقيا اااس ،قاما اات ال احث ا ا حىا اااا معا ااامالت الوا ااهللق
والث ات للمقياس ،وىتقود ال احث عرل النتائ

الت وي من خال التال :
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 -3معامةت الصدق لمقياس اتخاذ القرار:
للتحقق من معامالت الوهللق للمقيااس قامات ال احثا حىااا واهللق االتىااق الاهللاخل  ،وىاوف

نعرضها الت وي من خال التال :
صدق االتماق الداخي :

للتحقق من واهللق االتىااق الاهللاخل تاد حىااا معاما االرت ااط اين كا فقارال مان فقارات ال عاهلل،

والهللرج الكليا لل عاهلل الخااص اال قرال ،وذلاك لمعرفا ماهللى ارت ااط كا فقارال الهللرجا الكليا لل عاهلل .ويوضاح

الجهللو التال مهللى ارت اط األ عاهلل للمقياس الهللرج الكلي للمقياس:

جدول ( )13معامةت االرتباط بي أبعاد مقياس اتخاذ القرار والدرجة الكيية ليمقياس ( =)66
#

مجاالت وطبيعة الق اررات

معامل االرتباط بيرمو

ممتوى الداللة

1

الحياال األكاهلليمي

0.81

**0.001

2

الحياال األىري

0.76

**0.001

3

الحياال االجتمااي

0.74

**0.001

#

ثانيا :حمب طبيعة الق اررات:

أوال :حمب مجاالت الحياة

1

الق اررات االن عالي

0.92

**0.001

2

الق اررات الىلوكي

0.73

**0.001

3

الق اررات العقلي /المعرفي

0.97

**0.001

* دالة إحصائيا عند 0.05

** دالة إحصائيا عند 0.01

يت ين من الجهللو الىا ق ن أ عاهلل مقياس اتخاذ القارار حىاا مجااالت الحيااال تتمتاع معاامالت

ارت اط قوي وهللال إحوائيا ،حيث تراوحات معاامالت االرت ااط ماا اين ( ،)0.81 -0.74كماا ت اين ا ن

أ عاهلل مقياس اتخاذ القرار ت عا لط يعا القارار تتمتاع معاامالت ارت ااط قويا وهللالا إحواائيا ،فقاهلل تراوحات
معااامالت االرت اااط مااا ااين ( ،)0.97 -0.73وهااذا يااهلل الااس أن أ عاااهلل مقياااس اتخاااذ الق ارار اااختالف

توااني ها تتمتااع هللرج ا جيااهللال جااهللا ماان الوااهللق ،حيااث تجعلللل الباحثلللة مطمئن ا إلااس وااالحي تط يااق
المقياس الس أفراهلل اين الهللراى  ،و ما أن مقياس اتخااذ القارار لهللياه ثالثا أ عااهلل ف نناا ىاوف نقاود يجااهلل
معامالت االرت اط ين فقرات ك

كما يل :

عهلل مع الهللرج الكلي لل عهلل الاذي تنتما لاه ال قارال ،وىاوف ياتد ارضاه
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جدول ( )14يوضح معامةت االرتباط بي فقرات كل بعد م البعاد والدرجة الكيية لكل بعد عيى
حده ( =)66
البعد الثان "الحياة المرية"

البعد الول "الحياة الكاديمية"
الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

1

0.40

**0.001

2

0.46

**0.001

4

0.25

*0.036

5

0.48

**0.001

7

0.53

**0.001

8

0.52

**0.001

10

0.64

**0.001

11

0.40

**0.001

13

0.48

**0.001

14

0.57

**0.001

16

0.27

*0.024

17

0.58

**0.001

19

0.41

**0.001

20

0.37

**0.002

22

0.62

**0.001

23

0.32

**0.007

25

0.54

**0.001

26

0.52

**0.001

28

0.61

**0.001

29

0.46

**0.001

البعد الثالث "الحياة االجتماعية"
الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

ممتوى الداللة

3

0.27

*0.029

21

0.50

**0.001

6

0.34

**0.004

24

0.54

**0.001

9

0.35

**0.003

27

0.31

**0.01

12

0.29

*0.018

30

0.57

**0.001

15

0.24

*0.049

31

0.46

**0.001

18

0.52

**0.001

32

0.37

**0.001

33

0.40

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

أمهاارت النتااائ الموض ااح فاا الج ااهللو الىااا ق ا ا ن فقاارات أ ع اااهلل مقياااس اتخ اااذ القاارار تتمت ااع
معاامالت ارت ااط قويا وهللالا إحواائيا اناهلل مىاتوى هللاللا ( ،)0.01 ،0.05وهاذا ياهلل الاس أن فقارات

أ عاهلل مقياس اتخاذ القرار تتمتع معامالت وهللق مرت ع .
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جدول رقم ( )15يبي معامةت ارتباط كل فقرة م الفقرات المكونة لكل بعد م أبعاد مقياس اتخاذ
القرار وفقا ليطبيعة القرار( :انفعال  /ميوك  /عقي -معرف ) مع الدرجة الكيية ليبعد ومع الدرجة
الكيية لمقياس اتخاذ القرار ( = )66

أمئية

ممتويات مقياس اتخاذ القرار وفقا ليطبيعة القرار

الدرجة الكيية

المقياس

ق اررات انفعالية

ق اررات ميوكية

ق اررات عقيية/معرفية

التخاذ القرار

1

**0.27

**0.48

**0.52

**0.45

2

**0.20

**0.37

**0.43

**0.34

3

**0.35

**0.38

**0.44

**0.52

4

**0.25

**0.28

**0.36

*0.28

5

**0.37

**0.42

**0.45

**0.51

6

**0.17

**0.40

**0.14

*0.22

7

**0.27

**0.42

**0.47

**0.41

8

**0.33

**0.40

**0.48

**0.46

9

**0.33

**0.24

**0.31

*0.21

10

**0.44

**0.28

**0.50

**0.59

11

**0.37

**0.40

**0.52

**0.59

12

**0.36

**0.15

**0.29

**0.50

13

**0.38

**0.39

**0.46

**0.47

14

**0.39

**0.25

**0.47

**0.56

15

**0.22

**0.59

**0.33

*0.23

16

**0.34

**0.23

**0.43

**0.46

17

**0.27

**0.46

**0.54

**0.52

18

**0.44

**0.23

**0.48

**0.58

19

**0.29

**0.43

**0.54

**0.59

20

**0.30

**0.45

**0.37

**0.39

21

**0.40

**0.53

**0.50

**0.45

22

**0.41

**0.44

**0.48

**0.56

23

**0.30

**0.51

**0.43

**0.40

24

**0.37

**0.39

**0.48

**0.37

25

**0.43

**0.54

**0.58

**0.47

26

**0.37

**0.34

**0.56

**0.64

27

**0.34

**0.36

**0.50

**0.46

28

**0.39

**0.43

**0.54

**0.45
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ممتويات مقياس اتخاذ القرار وفقا ليطبيعة القرار

أمئية

الدرجة الكيية

المقياس

ق اررات انفعالية

ق اررات ميوكية

ق اررات عقيية/معرفية

التخاذ القرار

29

**0.31

**0.50

**0.53

**0.54

30

**0.35

**0.28

**0.40

**0.49

31

**0.29

*0.20

**0.13

*0.24

32

**0.29

**0.46

**0.50

**0.48

33

**0.38

**0.38

**0.41

**0.45

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

أمهرت النتائ الموضح ف الجهللو الىا ق ن فقرات أ عاهلل مقيااس اتخااذ القارار ت عاا لط يعا
القرار تتمتع معامالت ارت اط قوي وهللال إحوائيا انهلل مىاتوى هللاللا ( ،)0.01 ،0.05وهاذا ياهلل الاس
أن فقرات أ عاهلل مقياس اتخاذ القرار تتمتع معامالت وهللق مرت ع .
ثانيا :معامةت الثبات ليمقياس:
للتحق ااق م اان مع ااامالت الث ااات للمقي اااس قام اات ال احثا ا حى اااا الث ااات طريقا ا أل ااا كرون اااخ،

وطريق التج ئ النو ي  ،وىوف نعرضها الت وي من خال التال :
 -5معامةت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:

تااد تط يااق مقياااس اتخاااذ الق ارار ال عااا الااس اين ا اىااتطالاي قوامهااا ( )66ماان طل ا جامع ا

األ هر غ ال ،و عهلل تط يق المقيااس تاد احتىااا معاما أل اا كرون ااخ لقيااس الث اات ،حياث وجاهلل أن قيما
معام أل ا كرون اخ لغت  0.73للمقياس الكل  ،وهذا هلللي الس أن مقياس اتخاذ القارار يتمتاع معاما

ث اات مرت ااع ،و ماا أن المقياااس لهللياه ثالثا أ عااهلل ،فقااهلل تراوحات معااامالت الث اات أل عاااهلل المقيااس النىا

لمج اااالت الحيااااال ماااا ااين ( ،)0.63- 0.50وتراوحا اات لأل ع اااهلل الثالثا ا ت عاااا لط يعا ا الق ا ارار (-0.73
ٍ
كاف الس أن أ عاهلل المقياس تتمتع معام ث ات مرت ع.
 )0.87وهذا هلللي
 -6معامةت الثبات بطريقة التجائة النصفية:
تااد تط يااق مقياااس اتخاااذ الق ارار الااس اين ا اىااتطالاي قوامهااا ( )66ماان طل ا جامع ا األ هاار

غ ال ،و عهلل تط يق المقياس تد حىاا الث ات طريق التج ئ النو ي  ،حيث تد قىم ناوهلل المقيااس إلاس

نو ين ،وكذلك نوهلل ك

عهلل إلس قىمين ،وتد حىاا معام االرت اط ين مجموع فقرات النواف األو

ومجموع فقرات النوف الثان للمقيااس ،وكاذلك لكا

عاهلل الاس حاهلله ،فقاهلل تراوحات معاامالت الث اات عاهلل

تط يااق معاهلللا ىا يرمان  -اراون المعهلللا للمقياااس الكلا ( ،)0.69وهااذا هللليا الااس أن المقياااس يتمتااع
معااامالت ث ااات مرت ع ا  ،ف ا حااين تراوحاات معااامالت الث ااات لأل عاااهلل الثالث ا النى ا لمجاااالت الحياااال

( ،)0.57 -0.44ينما تراوحت معامالت الث ات لأل عاهلل الثالثا ت عاا لط يعا القارار (،)0.83 -0.69
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مما ى ق يت ين أن المقياس ق ارتاه يتمتاع معاما ث اات مرت اع ،كماا فا الجاهللو التاال  ،مماا يشاير إلاس

وااالحي المقياااس لقياااس األ عاااهلل المااذكورال أااااله ،و ااذلك اعتمللدت الباحثللة :هااذا المقياااس ك ا هللاال لجمااع
ال يانات ولإلجا ان فرول وتىاؤالت الهللراى .
جدول ( )16معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجائة النصفية (اتخاذ القرار) وأبعاده ( =)66
#

أبعاد المقياس

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

التجائة النصفية
معامل االرتباط

مبيرما براو

أوال :حمب مجاالت الحياة
1

الحياال األكاهلليمي

10

0.63

0.28

0.44

2

الحياال األىري

10

0.57

0.40

0.57

3

الحياال االجتمااي

13

0.50

0.32

0.49

ثانيا :حمب طبيعة الق اررات:
1

الق اررات االن عالي

33

0.73

0.53

0.69

2

الق اررات الىلوكي

33

0.79

0.63

0.77

3

الق اررات العقلي /المعرفي

33

0.87

0.71

0.83

33

0.73

0.52

0.69

الدرجة الكيية لمقياس اتخاذ القرار
حمب مجاالت الحياة
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المللاليلب الحصائيلة:
قاماات ال احث ا ت ريااغ وتحلي ا ال يانااات ماان خااال

رنااام التحلي ا اإحوااائ

Statistical

 Package for the Social Sciences (SPSS 23.0),وقاهلل تاد اىاتخهللاد األىااليا اإحواائي
التالي :
 -1إحصلللاءات وصلللفية منهلللا :النىا ا المئويا ا والمتوى ااط الحى ااا

واالنحا اراف المعي اااري وال ااو ن

النى .

 -2معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرف ث ات فقرات المقاييس.
 -3معامللل الثبللات بطريقللة التجائللة النصللفية ) :(Split-Half Methodsيااتد اىااتخهللامه للت كااهلل
من أن المقاييس لهلليها هللرجات ث ات مرت ع .

 -4معامللل ارتبللاط بيرمللو ( :)Person Correlation Coefficientللتحقااق ماان وااهللق
االتىاق الهللاخل

ين فقرات المقيااس والهللرجا الكليا للمقياىاين ولقيااس هللرجا االرت ااط .يىاتخهللد

هذا االخت ار لهللراى العالق ين المتغيرات.

 -5اختبللار ت ( :)T- Testلبيللا داللللة الفللروق بللب متومللطات عينتللي ممللتقيتي  :وذلااك
للتعرف إلس مهللى وجوهلل فروق ذات هللالل إحوائي تثع ى لمتغير النوع (ذكر ،أنثس).
 -6تحييل التباي الحادي ( :)One-Way ANOVAل يان هللالل ال اروق ا ن متوىاطات ثاالث
اينات ف كثر ،للتعرف إلس مهللى وجوهلل فروق ذات هللالل إحوائي تثع ى للمتغيرات الهلليمغرافي .
 -7اختبلللار  :LSDلمعرفا ا اتج اااه ال ااروق وهللاللته ااا ااين فئ ااات كا ا متغي اار م اان متغيا ارات العواما ا
الهلليمغرافي  ،وت ثيرها الس متغيرات الهللراى .
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الفصل اخلامس
نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا
وزتفسريهـا

 نتايج زتساؤالت الدراسة.
 نتايج فرضيات الدراسة.

الفصل الخامس
عرض نتائج الدرامة وتفميرها
مقدمة:
فيما ااا يلا ا ا ا ا اارل للنتا ااائ الت ا ا تا ااد الحو ا ااو اليها ااا اىا ااتخهللاد أهللوات الهلل ارىاا ا والمعالجا ااات

اإحوائي وفقا ألىئل الهللراى وفرضاياتها ،وىايتد اارل النتاائ الخاوا تىااؤالت الهلل ارىا ثاد اارل
النتائ الخاو

رضيات الهللراى من خال التال :

أوال :تماؤالت الدرامة:

 التماؤل الول :ما درجة ال ت اا االنفعال والرضا ع الحياة واتخاذ القرار لدى طيبة جامعةالاهر بغاة ؟

للتعاارف إلااس هللرجا اإتا ان االن عااال والرضااا ااان الحياااال واتخاااذ القارار لااهللى طل ا جامعا األ هاار

غ ا ال ،قاماات ال احث ا حىاااا المتوىااطات واالنح ارفااات المعياري ا والااو ن النى ا

ويتضح ذلك من خال الجهللو التال :

لك ا مقياااس وأ عاااهلله،

جدول ( )17يبي المتومطات الحمابية واالنحرافات المعيارية والو اا النمبية لكل م االت اا
االنفعال و الرضا ع الحياة واتخاذ القرار الدرامة لطيبة جامعة الاهر بغاة ( =)556

المقياس

الفقرات

الدرجة
الكيية

المتومط

االنحراف

الوا

7

7

3.8

1.8

54.7

3

تقهللير الذات /تهللن الذات

8

8

6.5

1.6

81.2

1

االىتقال  /المىايرال

8

8

4.6

1.4

57.9

2

الجرأال/الخج (االجتمااي )

8

8

4.3

2.0

54.0

4

الطم نين  /القلق

8

8

3.3

1.9

41.6

6

االنشراه /االنق ال

8

8

4.1

2.3

50.9

5

الدرجة الكيية لمقياس ال ت اا االنفعال

47

47

26.7

7.6

56.8

-

الرضا العاد

7

28

17.6

5.1

62.7

5

الرضا ان الذات

7

28

19.0

5.6

67.8

4

الرضا األىري

7

28

22.0

5.4

78.5

1

الرضا االجتماا

7

28

21.1

4.3

75.4

2

الرضا المعيش (االقتواهللي)

7

28

19.7

5.4

70.5

3

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

7

28

16.0

4.4

57.3

6

الدرجة الكيية لمقياس الرضا ع الحياة

42

168

115.4

22.4

68.7

البعاد
الض ط االن عال  /التذ ذا االن عال

مقياس
ال تاا

االنفعال

مقياس
الرضا ع
الحياة

عدد

81

الحماب

المعياري

النمب %

الترتيب

-

المقياس

عدد

البعاد

الدرجة
الكيية

الفقرات

المتومط

الحماب

االنحراف
المعياري

الوا

النمب %

الترتيب

أوال :حمب مجاالت الحياة

مقياس اتخاذ
القرار

 -1الحياال األكاهلليمي

10

30

25.3

3.7

84.3

1

 -2الحياال األىري

10

30

25.0

3.6

83.5

2

 -3الحياال االجتمااي

13

39

29.8

4.3

76.5

3

ثانيا :حمب طبيعة الق اررات:
 -1الق اررات االن عالي

33

33

5.8

3.8

17.7

3

 -2الق اررات الىلوكي

33

66

14.3

9.1

21.7

2

 -3الق اررات العقلي /المعرفي

33

99

60.0

20.3

60.6

1

يتم حماب الوا النمب بقممة الومط الحماب لكل بعد عيى الدرجة الكيية لكل بعد ثم ضرب الناتج ف 100

بالنمبة ليمقياس الول (ال ت اا االنفعال ):
أمهاارت النتااائ إلااس أن متوى ااط هللرجااات مقياااس اإتاا ان االن عااال

معياري  7.6هللرج و و ن نى

لااغ  26.7هللرجاا و ااانحراف

لغ  ،%56.7وهاذا ياهلل الاس أن مىاتوى اإتا ان االن عاال لاهللى طل ا

جامع األ هر غ ال متوىط ،و ما أن المقياس لهلليه ىت أ عاهلل ،فقهلل جال المرت األولس عهلل تقاهللير الاذات
ااو ن نىا ا

االن عااال

المرت ق

 ،%81.2يلي ااه المرت ا ا الثانيا ا ع ااهلل االى ااتقال

ااو ن نى ا

 ،%54.7يليااه عااهلل الج ارأال ااو ن نى ا

األخيرال و ن نى

ااو ن نىا ا

 ،%57.9يلي ااه ع ااهلل الضا ا ط

 ،%54.0ف ا حااين جااال عااهلل االنش اراه

 ،%50.9و المرت األخيرال جال عهلل الطم نين و ن نى

.%41.6

بالنمبة ليمقياس الثان (الرضا ع الحياة):
أمهاارت النتااائ إلااس أن متوىااط هللرجااات مقياااس الرضااا ااان الحياااال لااغ  115.4هللرجا و ااانحراف

معياري  22.4هللرج و و ن نى

لغ  ،%68.7وهذا يهلل الس أن هللرج الرضاا اان الحيااال لاهللى طل ا

جامع األ هر غ ال أك ر من متوىط  ،و ماا أن المقيااس لهللياه ىات أ عااهلل ،فقاهلل جاال المرت ا األولاس عاهلل

الرضا األىري و ن نى

 ،%78.5يليه المرت الثاني عهلل الرضا االجتماا

يلياه عاهلل الرضاا المعيشا (االقتواااهللي) او ن نىا

 ،%67.8ف حين جال المرت ق

 ،%70.5يلياه عاهلل الرضااا اان الاذات او ن نىا

األخيرال عاهلل الرضاا العااد او ن نىا

جال عهلل الرضا األكاهلليم (الهللراى ) و ن نى

او ن نىا

،%75.4

.%57.3
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 ،%62.7و المرت ا األخيارال

بالنمبة ليمقياس الثالث (اتخاذ القرار):
أمهاارت النتااائ إلااس أن عااهلل الحياااال االكاهلليميا جااال المرت ا األولااس و ااو ن نىا

المرت الثاني عهلل الحياال األىري او ن نىا

ااو ن نى ا

 ،%84.3يليااه

 ،%83.5و المرت ا األخيارال جاال عاهلل الحيااال االجتماايا

 ،%76.52أمااا النىا لترتيااا األ عاااهلل الثالثا النى ا لط يع ا القا اررات فقااهلل جااال المرت ا

األولااس عااهلل الق ا اررات العقلي ا  /المعرفي ا ااو ن نى ا

 ،%60.6يليااه عااهلل الق ا اررات الىاالوكي ااو ن نى ا

 ،%21.7و المرت األخيرال عهلل الق اررات االن عالي و ن نى

.%17.7

مناقشة نتيجة التماؤل الول:
أمهرت نتائ الهللراى أن هللرج اإت ان االن عال

كك  ،والس جميع المجاالت لهللى طل

جامع األ هر جالت متوىط وتعاو الباحثة :ذلك المروف الضاغط التس يتعرل لها طل
الجامع التس تؤهللي ال

االن عال

واجتيا

وعو

التكيف مع تلك المروف التس تمكنهد من الح ام الس إت انهد

الوعو ات التس يواجهونها وجال عهلل تقهللير الذات

الباحثة :ذلك إلس أن الطل

االول

وتعاو

ف

المرت

 ،ف حين جال عهلل الطم نين ف المرت

األخيرال

المت نين ان عاليا هد من يتمتعون م هود ذات اا وذات شخوي قوي

وطموح ف تحقيق ما يو ون إليه ف المىتق

وتعاو الباحثة :ذلك أن اإت ان االن عال هو ا ارال ان االطمئنان واالىتقرار لل رهلل ونتيج المروف
الوع

الت

يواجهونها طل

قلق ن ى

الجامع تجعلهد ف

ش ن حياتهد ف

شتس مجاالتها مما

يؤهللي إلس مىتوى إت ان ان عال أق  .ولقهلل اختل ت نتيج الهللراى الحالي مع هللراى (ارفات )2009

الت

ينت نتائجها أن مىتوى االت ان االن عال جال مرت عا لهللى طل الجامع .

أما مقياس الرضا ان الحياال أشارت النتائ إلس أن هللرج الرضا ان الحياال لهللى طل جامع

األ هر كان فوق المتوىط وتعاو الباحثة :هذه النتيج أن طل

الجامع

رغد الوعو ات الت

يواجهونها ف جميع مناح الحياال الىياىي واالقتواهللي واالجتمااي ف نهد راضون ان حياتهد ،وجال

ف المرت األول ال عهلل األىري وتعاو الباحثة :ذلك نتيج تقهللير الوالهللين والعالقات الوالهللي والمشاار
والحا والتعاون ين األفراهلل يعط وورال اام ان رضاهد ان حياتهد شك ااد ،وجال ف المرت

األخيرال ال عهلل األكاهلليم وتعاو الباحثة :ذلك إلس كونهد يرون ثمرال اجتهاهللهد ف الهللراى او نجاحهد
لرىد مىتق لهد المهن

والحيات

تذها ىهللى ف

الذي ثيعهلل حجر األىاس والخطوال االول
المروف الوع الت لن يتمكنون من القهللرال الس الحوو الس فرو ام أو ومي

م هذه

تمكنهد من

مىااهللال أىرهد و نال حياتهد المىتق لي  ،ولقهلل ات قت نتائ هذه الهللراى مع هللراى (شقورال  ) 2012أن
طل الجامع يتمتعون الرضا ان الحياال هللرج فوق المتوىط .
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أما مقياس اتخاذ القرار أمهرت النتائ إلس أن هللرج اتخاذ القرار لهللى طل

كان مرت عا و النى

لط يع الق اررات فقهلل جال المرت

جامع األ هر

األولس عهلل الق اررات العقلي  /المعرفي وتعاو

الباحثة :ذلك أن طل الجامع يتمي ون قهللرتهد الس الت كير العلم والت اا مع المواقف وامتالكهد
قهللر كاف من المعلومات والمعارف وقهللرتهد الس اىتخهللاد ال هللائ والقهللرال الس تغيير الوجه الذهني ،

والقهللرال الس الت كير شكاله وطرائقه المختل
الباحثة :ذلك إلس أن طل

وجال المرت

األخيرال عهلل الق اررات االن عالي وتعاو

الجامع يكونون أكثر روان وههللول من غيرهد وت عا لذلك فقهلل جالت

نتائ اتخاذ القرار النى لمجاالت الحياال جال ف المرت األولس ثعهلل الحياال األكاهلليمي وتع و ال احث
ذلك إلس أن أغلا الق اررات األكاهلليمي تكون حاىم ال يوجهلل ترهللهلل فيها وتكون أغل ها موجه نحو
جهات اليا لذلك يكون الطالا الجامع

المىتق لي العلمي المهني تكون مرت ط ف

متروي ف

اتخاذه لهذا النوع من الق اررات ،وألن حياته

ق ارراته ،ألنه هللاخ إطار مؤىى لها أنممتها وقوانينها،

وجال ف المرت األخيرال ثعهلل الحياال االجتمااي وتعاو الباحثة :ذلك إلس أننا ف مجتمع تقليهللي ىائهلل
فيه االن عا .

ثانيا :فرضيات الدرامة:
 -الفرضللية الولللى :ال توجللد عةقللة ارتباطيللو ذات داللللة إحصللائية عنللد ممللتوى داللللة (<α

(0.05بي درجات ال ت اا االنفعال وبي درجات الرضا ع الحياة لدى طيبة جامعلة الاهلر
بغاة.

للتحقااق ماان وااح هااذه ال رضااي تااد إيجاااهلل موا وف معااامالت االرت اااط يرىااون ( Person

 )Correlation Coefficientلكشااف ط يع ا العالق ا ااين هللرجااات اإت ا ان االن عااال و ااين هللرجااات
الرضااا ااان الحياااال و ااين هللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال ،والنتااائ المتعلق ا هااذه

ال رضي موضح من خال الجهللو التال :
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جدول ( )18يوضح مصفوفة معامةت االرتباط لبيرمو لكشف العةقة بي درجات ال ت اا
االنفعال وبي درجات الرضا ع الحياة لدى طيبة جامعة الاهر بغاة ( =)556
الضبط

تقدير

االنفعال

الذات

الرضا العاد

**.299

**.496

**.303

الرضا ان الذات

**.284

**.566

**.278

**.324

مقياس

الرضا األىري

**

.120

**

.422

**

.226

**

.140

الرضا

الرضا االجتماا

**

.124

**

.429

**

.225

**

.305

المقياس

ان

البعد

الرضا المعيش (االقتواهللي)

الحياال

الرضا األكاهلليم (الهللراى )
الهللرج الكلي لمقياس الرضا ان
الحياال

االمتقةل

الجرأة

الطمأنينة

االنشراح

**.342

**.435

**.529

**.597

**.297

**.453

**.541

*

**

.274

**

.307

**

.323

**

.385

//.039

**.308

*

**

.173

.078//

**

**.546

**.295

**.305

**.217

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

لمقياس ال تاا
االنفعال

**.182

.086

الدرجة الكيية

.097

**

.163

**.123

**.135

**.207

**.240

*

**

**

.128

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

.095

**.278

.201

**.450

.192

**.513

\\ غير هللال إحوائيا

 بالنمبة ليعةقة بي ال ت اا االنفعال والرضا ع الحياة:


الدرجللللة الكييللللة لمقيللللاس ال تلللل اا االنفعللللال  :ل ااوحم وجا اوهلل االقا ا طرهلليا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.05ااين الهللرجا الكليا لمقياااس اإتا ان االن عااال و ااين الهللرجا الكليا لمقياااس الرضااا ااان
الحي اااال وأ عاهلله ااا التاليا ا ( :الرض ااا الع اااد ،الرض ااا ا اان ال ااذات ،الرض ااا األى ااري ،الرض ااا االجتم اااا ،
الرضا المعيش

الهللراى ) ،وهذا ياهلل الاس أناه كلماا ارت اع مىاتوى

االقتواهللي  ،الرضا األكاهلليم

اإت ا ان االن عااال كلمااا أهللى ذلااك إلااس ارت اااع مىااتوى الرضااا ااان الحياااال

عاهللهااا الىاات انااهلل طل ا

جامع األ هر غ ال والعكس وحيح ،وفيما يل العالقا اين أ عااهلل مقيااس اإتا ان االن عاال والرضاا
ان الحياال:



لااوحم وج اوهلل االق ا طرهللي ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.05ااين هللرجااات (تقااهللير الااذات ،الج ارأال،

الطم نين  ،االنشراه) و ين الهللرج الكليا لمقيااس الرضاا اان الحيااال وأ عاهللهاا التاليا ( :الرضاا العااد،
الرض ااا ا اان ال ااذات ،الرض ااا األى ااري ،الرض ااا االجتم اااا  ،الرض ااا المعيشا ا

األكاااهلليم

االقتو اااهللي  ،الرض ااا

الهلل ارى ا ) ،ف ل حللي ت ااين وجاوهلل االق ا طرهللي ا ذات هللاللا إحوااائي ( )α<0.05ااين

هللرجات (الض ط االن عال ) و اين الهللرجا الكليا لمقيااس الرضاا اان الحيااال وأ عاهللهاا التاليا ( :الرضاا
العاااد ،الرضااا ااان الااذات ،الرضااا األىااري ،الرضااا االجتماااا  ،الرضااا األكاااهلليم

الهلل ارى ا ) ،ف ا

حين ت ين اهللد وجاوهلل االقا ذات هللاللا إحواائي ( )α>0.05اين هللرجاات الضا ط االن عاال و اين
هللرجاات الرضااا المعيشا لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال ،كمللا ت ااين وجاوهلل االقا طرهلليا ذات هللاللا

إحو ااائي ( )α<0.05ااين هللرج ااات (االى ااتقال ) و ااين الهللرجا ا الكليا ا لمقي اااس الرض ااا ا اان الحي اااال
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وأ عاهلله ااا التاليا ا (الرض ااا الع اااد ،الرض ااا ا اان ال ااذات ،الرض ااا األى ااري ،الرض ااا االجتم اااا  ،الرض ااا
المعيش

االقتواهللي ) ،وكذلك ت اين ااهللد وجاوهلل االقا ارت اطيا ذات هللاللا إحواائي ()α>0.05

ين هللرجات االىتقال و ين هللرجات الرضا األكاهلليم لهللى طل جامع األ هر غ ال.

مناقشة نتيجة الفرضية الولى:
تشير هذه النتائ ال وجوهلل االق ارت اطي موج

أي أنه كلما ارت ع مىتوي اإت ان االن عال

لهللى طل

ين اإت ان االن عال والرضا ان الحياال

الجامع ا هللاهللت هللرج رضاهد ان الحياال

والعكس وحيح .وترى الباحثة :أن هذه النتيج منطقي حيث إن الذي تتوفر لهلليه القهللرال الس التكيف
مع االحهللاث الواهللم  ،ومواجهتها قهللر كاف من اإت ان االن عال

التس تمكنه من اجتيا ها ىالد

ومواول حياته شك يكون راضيا ان حياته شك أك ر فاإت ان االن عال يؤهللي إلس التوافق الن ى
واالجتماا

الىلوك وال يئ

والتوافق ،هو العموهلل ال قري للوح الن ىي  ،ألنه يعن

الحرك الهللينامي التس تتناو

التغيير والتعهللي مما يؤهللي إلس تجاو المشكالت والعق ات فيشعر اإنىان يجا يته

وانجا ه ويشعره الىعاهللال والرضا ان الحياال ،و ذلك ف ن الرضا ان الحياال يعت ر من أحهلل المؤشرات
الوح الن ىي  .وتت ق تلك النتيج مع ما توولت إليه هللراىات ( Huebner .S & Rigby .B,

 )Huffsteler.B, 2006( ،)Lounsbury.J et al, 2005( ،)2005حيث أشاو ار إلس أن اإت ان
االن عال يعهلل من ئا قويا الرضا ان الحياال .

أما هللراى ( )Simonian,I, 2010قهلل أشارت إلس اهللد وجوهلل االق

ين اإت ان االن عال

والرضا ان الحياال ،ويمكن ت ىير االختالف ين ما توولت إليه تلك الهللراى والهللراى الحالي أن
الحالي ااتمهللت الس اين من الجنىين ،وقهلل أشارت عل الهللراىات إلس اختالف ك من اإت ان

االن عال والرضا ان الحياال اختالف الجنس كما أشارت ال احث ف فو الهللراىات الىا ق .
 -الفرضية الثانية :ال توجد عةقة ارتباطيلو ذات دالللة إحصلائية عنلد مملتوى دالللة ((0.<α

بي درجات كل مل ال تل اا االنفعلال ودرجلات الرضلا عل الحيلاة وبلي درجلات اتخلاذ القلرار

لدى طيبة جامعة الاهر بغاة.

للتحقااق ماان وااح هااذه ال رضااي تااد إيجاااهلل موا وف معااامالت االرت اااط يرىااون ( Person

 )Correlation Coefficientلكشااف ط يع ا العالق ا ااين هللرجااات اإت ا ان االن عااال و ااين هللرجااات

الرضااا ااان الحياااال ،و ااين هللرجااات اتخاااذ الق ارار لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال ،والنتااائ المتعلق ا هااذه
ال رضي موضح من خال الجهللو التال :
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جدول ( )19يوضح مصفوفة معامةت االرتباط لبيرمو لكشف العةقة بي درجات كل م ال ت اا
االنفعال ودرجات الرضا ع الحياة وبي درجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة
( =)556

أبعاد مقياس اتخاذ القرار
مقياس

البعد

حمب مجاالت الق اررات
الحياة

الحياة

الكاديمية
الض ط االن عال

مقياس اإت ان
االن عال

.097* 0.056 //

انفعالية

ميوكية عقيية/معرفية

*0.073 // //-0.015 -.112** .085

تقهللير الذات

**.309

*.174** -.181** -.091

االىتقال

**.160

**.220

//.032

الجرأال

**.172

**.176

.154** -.125** -.123** //.056

الطم نين

//.037

.053//

//.020

//.032

االنشراه

**.119

**-.098* -.143** .110** .175

**.147

**.201

**.213** -.159** -.186** .118** .248

الرضا العاد

**.330

**.344** -.316** -.230** .163** .353

الرضا ان الذات

**.326

**.350** -.362** -.187** .144** .347

الرضا األىري

**.384

**.413** -.408** -.244** .214** .382

الرضا االجتماا

**.409

**.432** -.451** -.225** .202** .386

الرضا المعيش (االقتواهللي) **.226

**.292** -.295** -.164** .168** .288

**.178

**.215** -.206** -.134** .140** .195

**.415

**.459** -.457** -.266** .231** .439

االن عال

ان الحياال

المرية االجتماعية

ق اررات

ق اررات

ق اررات

**.317** -.292** -.212** .149** .324

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان

مقياس الرضا

الحياة

حمب طبيعة الق اررات

الرضا األكاهلليم (الهللراى )
الهللرج الكلي لمقياس
الرضا ان الحياال

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

.046//

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

//-.080

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة ليعةقة بي ال ت اا االنفعال واتخاذ القرار حمب مجاالت الحياة):


الدرجللللة الكييللللة لمقيللللاس ال تلللل اا االنفعللللال  :ل ااوحم وجا اوهلل االقا ا طرهلليا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.05ااين الهللرج ا الكلي ا لمقياااس اإت ا ان االن عااال و ااين مجاااالت الحياااال ف ا مقياااس اتخاااذ
القرار وأ عاهللها التالي ( :الحيااال األكاهلليميا  ،الحيااال األىاري  ،الحيااال االجتماايا ) ،وهاذا ياهلل الاس أناه
كلماا ارت ااع مىاتوى اإتا ان االن عاال كلمااا أهللى ذلااك إلاس ارت عاات هللرجاات أ عاااهلل اتخااذ القارار الثالثا

والعكس وحيح ،وفيما يل العالق ين أ عاهلل مقياس اإت ان االن عال  ،واتخاذ القرار ال عا :
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لااوحم وج اوهلل االق ا طرهللي ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.05ااين هللرجااات الض ا ط االن عااال و ااين
عهلل الحياال األىري  ،ف حي ت ين اهللد وجوهلل االقا ذات هللاللا إحواائي ( )α>0.05اين هللرجاات

الضا ط االن عااال و ااين هللرجااات( :الحياااال األكاهلليميا  ،الحياااال االجتماايا ) لااهللى طل ا جامعا األ هاار
غ ال ،كما تبي وجاوهلل االقا طرهلليا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.05اين هللرجاات( :تقاهللير الاذات،

االنش ا اراه) و ا ااين مجا اااالت الحيا اااال وأ عاهللها ااا التالي ا ا ( :الحيا اااال األكاهلليمي ا ا  ،الحيا اااال األى ا اري  ،الحيا اااال

االجتماايا ا ا ) ،وللللللوحظ وجلللللود االقا ا ا طرهلليا ا ا ذات هللاللاا ا إحو ا ااائي ( )α<0.05ا ااين هللرج ا ااات:
(االىتقال  ،الجرأال) و ين مجاالت الحياال وأ عاهللهاا التاليا ( :الحيااال األكاهلليميا  ،الحيااال األىاري ) ،فل
حللي

ت ااين اااهللد وجاوهلل االقا ذات هللاللا إحوااائي ( )α>0.05ااين هللرجاات( :االىااتقال  ،الجارأال)

و ين هللرجات الحياال االجتمااي لهللى طل جامع األ هر غا ال ،وتبي عدم وجاوهلل االقا ذات هللاللا
إحوا ااائي ( )α>0.05ا ااين هللرجا ااات الطم نين ا ا و ا ااين مجا اااالت الحيا اااال وأ عاهللها ااا التالي ا ا ( :الحيا اااال
األكاهلليمي  ،الحياال األىري  ،الحياال االجتمااي ) لهللى طل جامع األ هر غ ال.

بالنمبة ليعةقة بي ال ت اا االنفعال واتخاذ القرار (حمب طبيعة القرار):


الدرجلللة الكييللللة لمقيللللاس ال تلللل اا االنفعللللال  :ل ااوحم وجا اوهلل االقا ا اكى ااي ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.01ااين الهللرج ا الكلي ا لمقياااس اإت ا ان االن عااال و ااين هللرجااات أ عاااهلل مقياااس اتخاااذ الق ارار
ت عا لط يع القرار التالي ( :ق اررات ان عالي  ،ق اررات ىلوكي ) ،وهذا يهلل الاس أناه كلماا ارت اع مىاتوى

اإت ا ان االن عااال كلمااا أهللى ذلااك إلااس انخ ااال هللرج ا اتخاااذ الق ا اررات االن عالي ا والىاالوكي والعكااس
وااحيح ،كمااا

لااوحم وج اوهلل االقاا طرهللي ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ااين الهللرج ا الكلياا

لمقي اااس اإتا ا ان االن ع ااال  ،و ااين هللرج ااات أ ع اااهلل مقي اااس اتخ اااذ القا ارار ت ع ااا لط يعا ا القا ارار التاليا ا :
(ق اررات اقلي ) ،وهذا يهلل الس أناه كلماا ارت اع مىاتوى اإتا ان االن عاال كلماا أهللى ذلاك إلاس ارت ااع
هللرجا اتخاااذ القارار العقلي ا والعكااس وااحيح وفيمااا يلا العالقا ااين أ عاااهلل مقياااس اإتا ان االن عااال

واتخاذ القرار حىا ط يع القرار:


للللوحظ وجااوهلل االق ا اكىااي ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ااين هللرجااات أ عاااهلل مقياااس اإتاا ان
االن عااال التالياا (تقااهللير الااذات ،االىااتقال  ،الجاارأال ،االنشااراه) و ااين هللرجااات أ عاااهلل مقياااس اتخاااذ

القرار ت عا لط يع القرار التالي ( :ق اررات ان عاليا  ،قا اررات ىالوكي ) ،كملا لاوحم وجاوهلل االقا طرهلليا

ذات هللالل إحوائي ( )α<0.01ين هللرجات أ عاهلل مقياس اإت ان االن عاال التاليا ( :تقاهللير الاذات،

االىااتقال  ،الجارأال ،االنش اراه) و ااين هللرجااات اتخاااذ القا اررات العقلي ا  ،كمللا ت ااين وج اوهلل االقا طرهللي ا

ذات هللاللا ا إحوا ااائي ( )α<0.05ااين هللرجا ااات الضا ا ط االن عا ااال و ااين هللرجا ااات اتخااااذ الق ا ا اررات

االن عالي  ،ف حلي ت اين ااهللد وجاوهلل االقا ذات هللاللا إحواائي ( )α>0.05اين هللرجاات الضا ط
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االن عال و ين هللرجات( :الق اررات الىلوكي  ،الق اررات العقلي ) لهللى طل جامعا األ هار غا ال ،وتبلي
علللدم وجا اوهلل االقاا ذات هللاللاا إحو ااائي ( )α>0.05ااين هللرجااات الطم نينا ا و ااين هللرجااات أ ع اااهلل
مقياس اتخاذ القرار ت عا لط يع القرار التالي ( :ق اررات ان عالي  ،ق اررات ىلوكي  ،قا اررات اقليا ) لاهللى

طل جامع األ هر غ ال.

بالنمبة ليعةقة بي الرضا ع الحياة واتخاذ القرار )حمب مجاالت الحياة):


الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ل ااوحم وجا اوهلل االقا ا طرهلليا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.01ااين الهللرجاا الكلي ا لمقياااس الرضااا ااان الحياااال و ااين مجاااالت الحياااال وأ عاااهلله التالياا :
(الحياااال األكاهلليميا  ،الحياااال األىاري  ،الحياااال االجتماايا ) ،وهااذا يااهلل الااس أنااه كلمااا ارت عاات مىااتوى

الرضا ان الحياال ،كلما أهللى ذلك إلاس ارت ااع فا مىاتوى اتخااذ القارار ت عاا لمجااالت الحيااال

عااهلله

الثالث والعكاس واحيح ،وفيماا يلا العالقا اين أ عااهلل مقيااس الرضاا اان الحيااال واتخااذ القارار ت عاا

لمجاالت الحياال:


لااوحم وج اوهلل االق ا طرهللي ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ااين هللرجااات( :الرضااا العاااد ،الرضااا
ااان الااذات ،الرضااا األىااري ،الرضااا االجتماااا  ،الرضااا المعيشا

االقتواااهللي  ،الرضااا األكاااهلليم

الهلل ارى ا ا ) و ا ااين مجا اااالت الحيا اااال وأ عا اااهلله التالي ا ا ( :الحيا اااال األكاهلليمي ا ا  ،الحيا اااال األى ا اري  ،الحيا اااال

االجتمااي ) لهللى طل جامع األ هر غ ال.

بالنمبة ليعةقة بي الرضا ع الحياة واتخاذ القرار (حمب طبيعة القرار):


الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ل ااوحم وجا اوهلل االقا ا اكى ااي ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.01ين الهللرج الكليا لمقيااس الرضاا اان الحيااال ،و اين هللرجاات أ عااهلل مقيااس اتخااذ القارار
ت عا لط يع القرار التالي ( :ق اررات ان عالي  ،ق اررات ىلوكي ) ،وهذا يهلل الاس أناه كلماا ارت اع مىاتوى

الرضاا اان الحيااال كلماا أهللى ذلاك إلاس انخ اال هللرجا اتخااذ القا اررات االن عاليا  ،والىالوكي والعكااس
وااحيح ،كمااا

لااوحم وج اوهلل االقاا طرهللي ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ااين الهللرج ا الكلياا

لمقياس الرضا ان الحياال و ين هللرجات أ عاهلل مقياس اتخااذ القارار ال عاا ت عاا لط يعا القارار التاليا :
(ق اررات اقلي ) ،وهذا يهلل الس أنه كلما ارت ع مىتوى الرضا اان الحيااال كلماا أهللى ذلاك إلاس ارت ااع

هللرج اتخاذ القرارات العقلي والعكس وحيح وفيما يل العالقا اين أ عااهلل مقيااس الرضاا اان الحيااال

واتخاذ القرار حىا ط يع القرار:


لوحظ وجوهلل االق اكىاي ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.01اين هللرجاات أ عااهلل مقيااس الرضاا اان
الحياال التالي (الرضا العاد ،الرضا ان الذات ،الرضا األىري ،الرضاا االجتمااا  ،الرضاا المعيشا
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االقتواااهللي  ،الرضااا األكاااهلليم

الهلل ارى ا ) و ااين هللرجااات أ عاااهلل مقياااس اتخاااذ الق ارار ت عااا لط يع ا

القا ارار التاليا ا ( :قا ا اررات ان عاليا ا  ،قا ا اررات ىااالوكي ) ،كمللللا ل ااوحم وجا اوهلل االقا ا طرهلليا ا ذات هللاللا ا

إحوااائي ( )α<0.01ااين هللرجااات أ عاااهلل مقياااس الرضااا ااان الحياااال التالي ا ( :الرضااا العاااد ،الرضااا
ااان الااذات ،الرضااا األىااري ،الرضااا االجتماااا  ،الرضااا المعيشا

االقتواااهللي  ،الرضااا األكاااهلليم

الهللراى ) و ين هللرجات اتخاذ الق اررات العقلي لهللى طل جامع األ هر غ ال.
مناقشة نتيجة الفرضية الثانية:
أمهرت النتائ أنه كلما ارت ع اإت ان االن عال أهللى إلس ارت اع اتخاذ القرار ،وهذا يهلل الس

أن طل الجامع أوحاا اإت ان االن عال المرت ع لهلليهد اتخاذ قرار شك مرت ع

وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن أوحاا اإت ان االن عال أقهللر من غيرهد الس اتخاذ ق ارراتهد،
وهذا أمر ط يع

فاإنىان واحا اإت ان االن عال يتمي

وحيح ،والعكس وحيح من ال يتمتع اإت ان ان عال
ق ارراته متذ ذ .

و ات تجعله يتخذ قرار وحيح وقت

ال يىتطيع اتخاذ قرار محهللهلل أو لر ما كانت

كما وأمهرت النتائ أنه كلما ارت ع اإت ان االن عال انخ ل اتخاذ القرار الىلوك واالن عال

وارت ع اتخاذ لقرار المعرف

وهذه نتيج منطقي وتعاو الباحثة :ذلك أنه كلما ارت عت هللرج اإت ان

االن عال أو ح الشخص أكثر ترويا وههللولا وأكثر اىتقالال وأو ح ي كر وينمر لألشيال من منمور
اقالن

اقل

حت ،فالطالا الجامع

واحا اإت ان االن عال

المرت ع ي كر ،وينمر إلس األمور

طريق اقلي  ،عكس الطالا ذوي اإت ان المنخ ل الذين إذا واجهوا موقف ما اتخذوا أىلوا غير
مالئد من الىلوك واالن عا .
كما وأمهرت النتائ

ين مقياس الرضا ان الحياال ومقياس اتخاذ القرار ت عا لط يع القرار:

(ق اررات ان عالي  ،ق اررات ىلوكي ) ،أنه كلما ارت ع مىتوى الرضا ان الحياال كلما أهللى ذلك إلس انخ ال

هللرج اتخاذ الق اررات االن عالي والىلوكي والعكس وحيح وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن رضا الشخص
ان حياته وما يحهللث فيها وشعوره هللائما الرضا واالمتنان لحياته ىيؤثر شك إيجا

الس اتخاذه

ار جيهللا وفعاال ويريهلل
لق ارراته ،ألن رضاه ان حياته ىيجعله ي كر مىتق له وتحىينه و التال ىيتخذ قر ا
أن تكون حياته مىتقرال ال يوجهلل تخ ط فيها ،ألنه ينمر إلس الحياال منمور اقل واا للحياال ومتطلع
اليها وهذه ت كيهلل لنتيج اإت ان االن عال

واالقته اتخاذ القرار ونالحم أن الطل

ذوي اإت ان

االن عال والرضا المرت ع يتمتعون ق اررات اقلي ألنها ق اررات وائ ووحيح ونتيج ت كير ،وتروي
عيهللا ان االن عا والتخ ط.
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 الفرضية الثالثة :ال يوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند ممتوى دالللة ((α<0.05ف ل درجللات الرضللا ع ل الحيللاة ودرجللات اتخللاذ الق لرار لللدى طيبللة جامعللة الاهللر بغللاة تُعللاى

لممتويات ال ت اا االنفعال .

للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار ت للعينات المىتقل ( independent sample
 )t testلهللراى ال روقات ف هللرجات الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر
غ ال تثع ى لمىتويات اإت ان االن عال ( :منخ ض الهللرجات ،مرت ع الهللرجات) ،والنتائ المتعلق هذه
ال رضي موضح من خال الجهللو التال :
جدول ( )20نتائج اختبار ت لعينت ممتقيتي لكشف الفروق ف درجات الرضا ع الحياة ودرجات
اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى لممتويات ال ت اا االنفعال ( = )272

المقياس

مقياس
الرضا
ع

الحياة

البعاد

منخفض الدرجات

مرتفع الدرجات

( =)142

( =)124

المتومط

االنحراف

المتومط

االنحراف

الحماب

المعياري

الحماب

المعياري

اختبار ت

ممتوى
الداللة

اتجاه الفروق

الرضا العاد

14.0

5.1

21.8

3.4

-15.086

**0.001

مرت ع الهللرجات

الرضا ان الذات

15.4

5.7

23.2

3.8

-13.637

**0.001

مرت ع الهللرجات

الرضا األىري

20.2

5.8

24.7

4.1

-7.511

**0.001

مرت ع الهللرجات

الرضا االجتماا

19.4

4.2

23.7

3.4

-9.255

**0.001

مرت ع الهللرجات

الرضا المعيش (االقتواهللي)

18.5

5.9

22.1

4.5

-5.817

**0.001

مرت ع الهللرجات

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

14.9

4.3

17.2

4.3

-4.443

**0.001

مرت ع الهللرجات

102.3

20.8

132.8

16.8

-13.349

**0.001

مرت ع الهللرجات

الهللرج الكلي لمقياس الرضا ان
الحياال

أوال :حمب مجاالت الحياة

مقياس
اتخاذ

القرار

 -1الحياال األكاهلليمي

24.5

3.7

26.5

3.2

-4.626

**0.001

مرت ع الهللرجات

 -2الحياال األىري

24.0

3.5

26.5

3.1

-6.155

**0.001

مرت ع الهللرجات

 -3الحياال االجتمااي

29.4

4.1

30.7

4.3

-2.443

*0.015

مرت ع الهللرجات

ثانيا :حمب طبيعة الق اررات:
 -1الق اررات االن عالي

6.7

3.5

4.8

3.3

4.564

**0.001

منخ ض الهللرجات

 -2الق اررات الىلوكي

15.1

7.8

11.3

8.0

3.862

**0.001

منخ ض الهللرجات

 -3الق اررات العقلي /المعرفي

56.2

19.0

67.6

18.4

-4.960

**0.001

مرت ع الهللرجات

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":

 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :أمه اارت النت ااائ وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا
إحوااائي ( )α<0.01ف ا الهللرجا الكلي ا للرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى
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لمى ااتويات اإتا ا ان االن ع ااال ( :منخ ضا ا ال ااهللرجات ،مرت عا ا ال ااهللرجات) ،وال ااروق كان اات لو ااالح
الطل ذوي الهللرجات المرت عا مان اإتا ان االن عاال  ،وهاذا ياهلل الاس أن طل ا جامعا األ هار ذوي

الااهللرجات المرت ع ا ماان اإت ا ان االن عااال لااهلليهد رضااا ااان الحياااال أالااس ماان الطل ا ذوي الااهللرجات

المنخ ضا ماان اإتا ان االن عااال  .وفيمااا يلا ال ااروق فا هللرجااات أ عاااهلل الرضااا ااان الحياااال النىا
لهللرج اإت ان االن عال :

 لااوحم وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات( :الرضااا العاااد ،الرضااا
اان الااذات ،الرضااا األىااري ،الرضااا االجتمااا  ،الرضااا المعيشا

االقتواااهللي  ،الرضااا األكاااهلليم

الهللراى ) لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لمىتويات اإتا ان االن عاال ( :منخ ضا الاهللرجات،

مرت ع ا الااهللرجات) ،وال ااروق كاناات لوااالح الطل ا ذوي الااهللرجات المرت ع ا ماان اإت ا ان االن عااال ،
وهااذا يااهلل الااس أن الطل ا ذوي الااهللرجات المرت ع ا ماان اإت ا ان االن عااال لااهلليهد هللرجااات ف ا أ عاااهلل

الرضااا ااان الحياااال الىاات ( :الرضااا العاااد ،الرضااا ااان الااذات ،الرضااا األىااري ،الرضااا االجتماااا ،
الرضااا المعيش ا

االقتواااهللي  ،الرضااا األكاااهلليم

المنخ ض من اإت ان االن عال .

الهلل ارى ا ) أالااس ماان الطل ا ماان ذوي الااهللرجات

بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار":
 أمهرت النتاائ وجاوهلل فاروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات األ عااهلل التاليا :
(الحي اااال األكاهلليميا ا  ،الحي اااال األىا اري  ،الحي اااال االجتماايا ا ) ل ااهللى طل ا ا جامعا ا األ ه اار غا ا ال تثعا ا ى

لمى ااتويات اإتا ا ان االن ع ااال ( :منخ ضا ا ال ااهللرجات ،مرت عا ا ال ااهللرجات) ،وال ااروق كان اات لو ااالح
الطل ا ا ذوي ال ااهللرجات المرت عا ا م اان اإتا ا ان االن ع ااال  ،وه ااذا ي ااهلل ال ااس أن الطل ا ا ذوي ال ااهللرجات
المرت عا ماان اإتا ان االن عااال لاهلليهد هللرجااات أ عااهلل اتخاااذ القارار التاليا ( :الحيااال األكاهلليميا  ،الحياااال
األىري  ،الحياال االجتمااي ) أالس من الطل ذوي الهللرجات المنخ ض من اإت ان االن عال .

 كمااا أمهاارت النتااائ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات األ عاااهلل

التالياا ( :قاا اررات ان عالياا  ،قاا اررات ىاالوكي  ،قاا اررات اقلياا ) لااهللى طل اا جامعاا األ هاار غاا ال تثعاا ى
لمى ااتويات اإتا ا ان االن ع ااال ( :منخ ضا ا ال ااهللرجات ،مرت عا ا ال ااهللرجات) ،وال ااروق كان اات لو ااالح
الطل ا ا ذوي الا ااهللرجات المنخ ض ا ا ما اان اإت ا ا ان االن عا ااال ف ا ا مىا ااتوى اتخا اااذ الق ا ا اررات االن عالي ا ا

والىلوكي  ،وهذا يهلل الس أن الطل ذوي الاهللرجات المنخ ضا مان اإتا ان االن عاال لاهلليهد هللرجاات

اتخ اااذ القا ارار االن عاليا ا والى االوكي هللرجا ا أال ااس م اان الطل ا ا ذوي ال ااهللرجات المرت عا ا م اان اإتا ا ان

االن عااال  ،ينمااا كاناات ال ااروق النىا لمرت عا الااهللرجات ماان اإتا ان االن عااال فا مىااتوى اتخاااذ
الق ا اررات العقلي ا  ،وهااذا يااهلل الااس أن الطل ا ذوي الااهللرجات المرت عاا ماان اإت ا ان االن عااال لااهلليهد
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هللرج ااات اتخ اااذ القا ا اررات العقليا ا هللرجا ا أال ااس م اان الطل ا ا ذوي ال ااهللرجات المنخ ضا ا م اان اإتا ا ان
االن عال .
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
أمهرت النتام وجوهلل فروق جوهري ف

الهللرج الكلي للرضا ان الحياال لهللى طل

جامع

األ هر غ ال تثع ى لمىتويات اإت ان االن عال ( :منخ ض الهللرجات ،مرت ع الهللرجات) ،وال روق كانت
لوالح الطل ذوي الهللرجات المرت ع من اإت ان االن عال  ،وذلك يعن أن من لهلليهد مىتوى اا من

اإت ان ان عال يكون لهلليهد رضا ان حياتهد نى أكثر من الذين لهلليهد مىتوى منخ ل من اإت ان
االن عال

وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن الذين يمتلكون هللرج االي من اإت ان االن عال

لهلليهد أكثر

وا واهللراك وت هد لشتس مجاالت الحياال ىوالا أكانت االجتمااي أد االقتواهللي أد االكاهلليمي لها لذا
يكون مىتوى رضاهد ان الحياال أالس من أقرانهد الذين يمتكلون هللرج منخ ض من اإت ان االن عال
الذين ين علون من أق االى اا وأت هها ،و التال

يرون الحياال أكثر شؤما وتعاى وأق ىعاهللال وال

يهللركون للنعد الت يتمتعون ها فتكون هللرج رضاهد ان الحياال أق .
أما النى

لمقياس اتخاذ القرار ف مهرت النتائ

أن الطل

اإت ان االن عال لهلليهد هللرجات اتخاذ القرار االن عال والىلوك

ذوي الهللرجات المنخ ض من

هللرج أالس من الطل ذوي الهللرجات

المرت ع من اإت ان االن عال  ،ينما كانت ال روق النى لمرت ع الهللرجات من اإت ان االن عال ف

مىتوى اتخاذ الق اررات العقلي وهذه نتيج منطقي فط يع الشخص المت ن ان عاليا الذي تتىد شخويته
الههللول والتروي واالىتقال  ،والض ط االن عال

االن عا والتخ ط.

قاهللر الس أن يتخذ قرار اقالن
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معرف

يخلو من

 الفرضللللية الرابعللللة :ال يوجللللد فللللروق جوهريللللة ذات داللللللة إحصللللائية عنللللد ممللللتوى داللللللة( (α<0.05ف درجلات اتخلاذ القلرار للدى طيبلة جامعلة الاهلر بغلاة تُعلاى لمملتويات الرضلا
ع الحياة.
للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار ت للعينات المىتقل ( independent sample
 )t testلهللراى ال روقات ف هللرجات اتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لمىتويات الرضا
ان الحياال( :منخ ض الهللرجات ،مرت ع الهللرجات) ،والنتائ المتعلق هذه ال رضي موضح من
خال الجهللو التال :

جدول ( )21نتائج اختبار ت لعينتي ممتقيتي لكشف الفروق ف درجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة
الاهر بغاة تُعاى لممتويات الرضا ع الحياة ( =)272
المقياس

البعاد

منخفض الدرجات

مرتفع الدرجات

( =)146

( =)126

المتومط
الحماب

االنحراف
المعياري

المتومط
الحماب

االنحراف

اختبار ت

ممتوى
الداللة

اتجاه الفروق

المعياري

أوال :حمب مجاالت الحياة

مقياس
اتخاذ

القرار

 -1الحياال األكاهلليمي

22.8

4.3

26.9

2.6

-9.549

**0.001

مرت ع الهللرجات

 -2الحياال األىري

22.5

4.0

26.8

2.5

-10.673

**0.001

مرت ع الهللرجات

 -3الحياال االجتمااي

28.0

4.5

30.8

3.9

-5.335

**0.001

مرت ع الهللرجات

ثانيا :حمب طبيعة الق اررات:
 -1الق اررات االن عالي

7.4

4.6

4.6

3.0

5.966

**0.001

منخ ض الهللرجات

 -2الق اررات الىلوكي

21.4

11.4

10.4

5.8

10.028

**0.001

منخ ض الهللرجات

 -3الق اررات العقلي /المعرفي

44.5

22.8

69.5

14.5

-10.770

**0.001

مرت ع الهللرجات

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

\\ غير هللال إحوائيا

 أمها اارت النتا ااائ وج ا اوهلل فا ااروق جوهري ا ا ذات هللالل ا ا إحوا ااائي ( )α<0.01ف ا ا هللرجا ااات( :الحيا اااال
األكاهلليمي ا  ،الحياااال األى اري  ،الحياااال االجتمااي ا ) لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى لمىااتويات
الرضااا ااان الحياااال( :منخ ض ا الااهللرجات ،مرت ع ا الااهللرجات) ،وال ااروق كاناات لوااالح الطل ا ماان
ذوي الااهللرجات المرت عا ماان الرضااا ااان الحياااال ،وهااذا يااهلل الااس أن الطل ا ذوي الااهللرجات المرت ع ا

ماان الرضااا ااان الحياااال لااهلليهد هللرجااات أ عاااهلل اتخاااذ القارار ف ا ( :الحياااال األكاهلليمي ا  ،الحياااال األى اري ،
الحياال االجتمااي ) أالس من الطل ذوي الهللرجات المنخ ض من الرضا ان الحياال.
 كمااا أمهاارت النتااائ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات األ عاااهلل

التالياا ( :قاا اررات ان عالياا  ،قاا اررات ىاالوكي  ،قاا اررات اقلياا ) لااهللى طل اا جامعاا األ هاار غاا ال تثعاا ى
لمىااتويات الرضااا ااان الحياااال( :منخ ض ا الااهللرجات ،مرت ع ا الااهللرجات) ،وال ااروق كاناات لوااالح
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الطل ا ذوي الاهللرجات المنخ ضا مان الرضااا اان الحياااال فا كا مان القا اررات االن عاليا والىاالوكي ،
وهااذا ي اهلل الااس أن الطل ا ذوي الااهللرجات المنخ ض ا ماان الرضااا ااان الحياااال لااهلليهد هللرجااات اتخاااذ
القرار االن عالي والىالوكي هللرجا أالاس مان الطل ا ذوي الاهللرجات المرت عا مان الرضاا اان الحيااال،
ينمااا كاناات ال ااروق النى ا لمرت ع ا الااهللرجات ماان الرضااا ااان الحياااال ف ا مىااتوى اتخاااذ الق ا اررات

العقلي ا  ،وهااذا يااهلل الااس أن الطل ا ذوي الااهللرجات المرت ع ا ماان الرضااا ااان الحياااال لااهلليهد هللرجااات
اتخاذ الق اررات العقلي هللرج أالس من الطل ذوي الهللرجات المنخ ض من الرضا ان الحياال.

مناقشة الفرضية الرابعة :
أمهرت النتائ أن الطل ذوي الهللرجات المرت ع من الرضا ان الحياال لهلليهد القاهللرال الاس اتخااذ
الق ارار أالااس ماان الطل اا ذوي الااهللرجات المنخ ضاا ماان الرضااا ااان الحياااال ،وأن الطل اا ذوي الااهللرجات
المرت عاا م اان الرض ااا ا اان الحي اااال ل ااهلليهد هللرج ااات اتخ اااذ القا ا اررات العقليا ا هللرجا ا أال ااس م اان الطل ا ا ذوي

طم نينا والرضاا
الهللرجات المنخ ض من الرضا ان الحياال  .وهذه نتيج منطقي حياث إن االىاتقرار وال ث

ار أالااس ماان الااذي يشااعر ااالنقص
ال اذي يجلااا الهااهللول والىااعاهللال يىااتطيع ال ارهلل ماان خاللهااا أن يتخااذ ق ار ا

ار اقالنياا
والتوتر واهللد الرضا ان حياتاه و التاال ىاتنعكس الاس ط يعا القارار الاذي ىايتخذه ويتخاذ قار ا
معرفيا  .عكس الذي يشعر هللائما عهللد رضا وتعاى وىخط الس حياته فمن الط يعا أن يكاون مان عال
ف ق ارراته ويتخذ ق اررات تتىد االن عالي واالنهللفااي .

 الفرضلللية الخامملللة :ال توجلللد فلللروق جوهريلللة ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مملللتوى دالللللة( (α<0.05فل درجلات ال تل اا االنفعلال ودرجلات الرضللا عل الحيلاة ودرجللات اتخلاذ القلرار

لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى لنوع الجنس.

للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار ت للعينات المىتقل ( independent sample

 )t testلهللراى ال روقات ف

هللرجات اإت ان االن عال

وهللرجات الرضا ان الحياال ،وهللرجات اتخاذ

القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس( :ذكور ،إناث) ،والنتائ المتعلق هذه ال رضي
موضح من خال الجهللو التال :
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جدول ( ) 22نتائج اختبار ت لعينت ممتقيتي لكشف الفروق ف درجات ال ت اا االنفعال ودرجات الرضا
ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى لنوع الجنس ( = )556
ذكور ( =)230
المقياس

مقياس

اإت ان

االن عال

البعاد

الحماب

المعياري

الحماب

المعياري

الض ط االن عال

4.2

1.7

3.6

1.8

4.086

**0.001

تقهللير الذات

6.3

1.7

6.6

1.6

-2.515

*0.012

اإناث

االىتقال

4.6

1.5

4.6

1.4

.024

//0.981

-

الجرأال

4.5

2.0

4.2

2.0

1.321

//0.187

-

الطم نين

3.6

2.0

3.1

1.9

2.721

**0.007

الذكور

االنشراه

4.2

2.2

4.0

2.4

1.281

//0.201

-

27.4

7.1

26.2

7.9

1.832

//0.068

-

الرضا العاد

16.7

4.5

18.1

5.3

-3.429

**0.001

اإناث

الرضا ان الذات

18.2

5.7

19.5

5.5

-2.842

**0.005

اإناث

الرضا األىري

20.4

5.6

23.1

4.9

-5.717

**0.001

اإناث

الرضا االجتماا

20.0

4.7

21.9

3.9

-4.940

**0.001

اإناث

الرضا المعيش (االقتواهللي)

17.9

5.3

21.0

5.2

-6.822

**0.001

اإناث

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

15.7

4.2

16.3

4.5

-1.459

//0.145

-

109.0

22.6

119.9

21.2

-5.742

**0.001

اإناث

االن عال

ان الحياال

المتومط

االنحراف

المتومط

االنحراف

اختبار ت

الداللة

اتجاه الفروق
الذكور

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان

مقياس الرضا

إناث ( =)326

ممتوى

الهللرج الكلي لمقياس الرضا ان
الحياال

أوال :حىا مجاالت الحياال
 -1الحياال األكاهلليمي

24.2

4.2

26.1

3.2

-5.765

**0.001

اإناث

 -2الحياال األىري

23.9

4.0

25.8

3.1

-6.172

**0.001

اإناث

28.7

4.6

30.6

4.0

-5.144

**0.001

اإناث

مقياس اتخاذ  -3الحياال االجتمااي
القرار

ثانيا :حىا ط يع الق اررات:
 -1الق اررات االن عالي

6.8

4.3

5.2

3.3

4.775

**0.001

الذكور

 -2الق اررات الىلوكي

17.3

11.0

12.3

7.0

6.076

**0.001

الذكور

 -3الق اررات العقلي /المعرفي

52.6

22.8

65.1

16.7

-6.992

**0.001

اإناث

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة لمقياس "ال ت اا االنفعال ":

 الدرجللة الكييللة لمقيللاس ال ت ل اا االنفعللال  :ت ااين اااهللد وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي
( )α>0.05ف الهللرج الكلي لمقياس اإتا ان االن عاال لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى لناوع
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الجنس( :ذكور ،إناث) ،وهذا يهلل الس أن طل وطال ات جامع األ هر لهلليهد هللرجات متقار مان
اإت ان االن عال  .وفيما يل ال روق ف هللرجات أ عاهلل اإت ان االن عال

النى لنوع الجنس:

 للللوحظ وج اوهلل فااروق جوهرياا ذات هللاللاا إحوااائي ( )α<0.01فاا هللرجااات( :الضاا ط االن عااال ،
الطم نين ) لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس (ذكور ،إناث) ،وكانات ال اروق لواالح
الطل ا الااذكور ،ممااا يعنا أن الطل ا الااذكور لااهلليهد هللرجااات( :الضا ط االن عااال  ،الطم نينا ) أالااس
من الطال ات .كما تبلي وجاوهلل فاروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.05فا هللرجاات تقاهللير

الااذات لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى لنااوع الجاانس( :ذكااور ،إناااث) ،وكاناات ال ااروق لوااالح
الطال ااات ،مم ااا يعنا ا أن طال ااات جامعا ا األ ه اار ل ااهلليهد هللرج ااات تق ااهللير ال ااذات أال ااس م اان الطل ا ا

الااذكور ،وتبللي أيضللا اااهللد وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α>0.05ف ا هللرجااات:
(االىتقال  ،الجرأال ،االنشراه) لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس (ذكور ،إناث).
بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":

 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ت ااين وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.01ف الهللرج الكلي للرضا ان الحياال لهللى طل جامع األ هر غ ال تثعا ى لناوع الجانس:
(ذكااور ،إناااث) ،وكاناات ال ااروق لوااالح الطال ااات ،وهااذا يااهلل الااس أن الطال ااات لااهلليهن رضااا ااان
الحياال أالس من الطل الذكور .وفيما يل ال روق ف هللرجات أ عاهلل الرضا ان الحيااال النىا لناوع

الجاانس :فقااهلل لااوحم وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات( :الرضااا
العاد ،الرضا ان الاذات ،الرضاا األىاري ،الرضاا االجتمااا  ،الرضاا المعيشا

االقتوااهللي ) لاهللى

طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى لنااوع الجاانس( :ذكااور ،إناااث) ،وكاناات ال ااروق لوااالح الطال ااات،
وهااذا يااهلل الااس أن الطال ااات لااهلليهن رضااا ااان الحياااال التالي ا ( :الرضااا العاااد ،الرضااا ااان الااذات،

الرضا األىري ،الرضا االجتماا  ،الرضا المعيش

االقتواهللي ) أالس مان الطل ا الاذكور ،بينملا

تبللي اااهللد وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α>0.05ف ا هللرجااات الرضااا األكاااهلليم

لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس( :ذكور ،إناث).
بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار ":
 ت ين وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α<0.01ف هللرجات( :الحيااال األكاهلليميا  ،الحيااال
األىاري  ،الحياااال االجتماايا ) لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى لنااوع الجاانس (ذكااور ،إناااث)،
وكانت ال روق لوالح الطال ات ،وهاذا ياهلل الاس أن طال اات جامعا األ هار لاهلليهن هللرجاات مرت عا
فا اتخاااذ الق ارار ف ا ( :الحياااال األكاهلليمي ا  ،الحياااال األى اري  ،الحياااال االجتمااي ا ) أالااس ماان الطل ا

الذكور.
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 كمااا أمهاارت النتااائ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات األ عاااهلل
التالي (:ق اررات ان عالي  ،ق اررات ىالوكي  ،قا اررات اقليا ) لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى لناوع
الج اانس( :ذكاااور ،إنا اااث) ،وال اااروق كان اات لواااالح الطل ا ا الاااذكور فا ا اتخااااذ القا ا اررات االن عاليا ا
والىلوكي  ،وهذا يهلل الس أن الطل الذكور لهلليهد هللرجاات اتخااذ القارار االن عاليا والىالوكي هللرجا

أال ااس م اان الطال ااات اإن اااث ،ينم ااا كان اات ال ااروق النىا ا للطال ااات فا ا مى ااتوى اتخ اااذ القا ا اررات
العقلي  ،وهذا يهلل الاس أن الطال اات اإنااث لاهلليهد هللرجاات اتخااذ القا اررات العقليا هللرجا أالاس مان

الطل الذكور.

مناقشة نتائج الفرضية الخاممة:
ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ف الهللرج الكلي لمقياس اإت ان االن عال لهللى طل

جامع

األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس وتعاو الباحثة :ذلك أن كال الجنىين ف ن س ال يئ االجتمااي وهذا
ما ن ىره نهد يتواجهللون ف

شك جمااات ويتعايشون مع عضهد ال عل أي أن كال الجنىين

يتمتعون هللراجات متقار من اإت ان االن عال .
ولوحم وجوهلل فروق جوهري ف

هللرجات( :الض ط االن عال  ،الطم نين ) لهللى طل

جامع

األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس( :ذكور ،إناث) ،وكانت ال روق لوالح الطل الذكور ،وتعاو الباحثة:
ذلك إلس التركيا ال ىيولوج للذكور الذي يمكنهد من تحم األا ال الجىهللي والضغوط الن ىي

هللرج أك ر من اإناث كما أن العاهللات والتقاليهلل والثقاف الىائهللال والقيوهلل االجتمااي التس ي رضها

المجتمع ،والذي يحيط اإناث حماي ائهللال وال يىمح لهن الحري المطلق ف المجتمع والمجتمع الذي
نعيش فيه مجتمع شرق

ذكوري حيث يتحم الذكور األا ال ويواجهونها هللرج أك ر و التال

ت يهلل

قهللرتهد الس التكيف والض ط الن ى مع تلك المروف الوع وان قهللرال الطالا الس التحم قهلل تكون

أالس منها لهللى اإناث ف ن أي موقف مهما كان ىيطا قهلل يىتثير الطال ات ،ويهللفعهن لالن عا األمر
الذي قهلل يؤثر ف قهللرال الطال ات الس تحقيق الض ط االن عال

أما النى ل عهلل الطم نين أنه جال مرت عا انهلل الذكور تعاو الباحثة :ذلك إلس ط يع العاهللات
والتقاليهلل والثقاف الىائهللال ف المجتمع ،والتس تتيح مجاال أوىع للطالا الذكور وتوفر ما يحاتجونه من
مقومات ينما قهلل تعيش الطال ات حال من اهللد الطم نين  ،واهللد االىتقرار إذا أراهللت األىرال مثال

ت ويجها ق

إ نهال الهللراى الجامعي أو ال تريهللها أن تكم مىيرتها التعليمي لذلك تكون الطم نين

انهللهد أق من الذكور.

كما ت ين وجوهلل فروق جوهري ف

هللرجات تقهللير الذات لهللى طل

جامع األ هر غ ال تثع ى

لنوع الجنس( :ذكور ،إناث) ،وكانت ال روق لوالح الطال ات ،وتعاو الباحثة :ذلك إلس عل العوام
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الت

يمكن حورها ف

اإناث مما ثيىهد ف
أكثر من الذكور.

اام التنشئ االجتمااي وما لألىرال هللور مهد ف
لورال توور واضح ان الذات وان المىتق

نال وتكوين شخوي

والتنافس ف تحقيق الذات نى

وت ين أيضا اهللد وجوهلل فروق جوهري هللرجات( :االىتقال  ،الجرأال ،االنشراه) لهللى طل

جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس( :ذكور ،إناث) وتعاو الباحثة :ذلك أنهد يتعايشون مع ن س
المروف ،و التال ف ن إت انهد االن عال يكون متقار ا جهللا.
الت

وات قت نتائ هذه الهللراى مع هللراى غالا ( ،)2012واختل ت مع هللراى ارفات )(2009

ينت أن الذكور أكثر إت انا وهللراى الم ين ( )2011التس أمهرت نتائجها أن اإناث أكثر إت انا

من الذكور.
أما النى للرضا ان الحياال ت ين وجوهلل فروق ف الهللرج الكلي للرضا ان الحياال لهللى طل

جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس (ذكور ،إناث) ،وكانت ال روق لوالح الطال ات عكس ما
توقعت ال احث وتعاو الباحثة :ذلك حكد أنها كانت طال كالوريس وال الت طال الهللراىات العليا
ااشت مع الطال ات فالطال

تكون ف

يئ أىرتها ط ل ناضج يشاركها الجميع ف األا ال الس

اكس الذكور الذين ت هللاهلل اليهد المىؤوليات كلما تقهللموا العمر أكثر فالذكور اليهد الت امات أكثر

فهذا ما يجع من رضاهد ان الحياال أق من اإناث.

ينما ت ين اهللد وجوهلل فروق ف هللرجات الرضا األكاهلليم لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى

لنوع الجنس( :ذكور ،إناث) وت ار الباحثة :أن الطل الجامعيين يتعايشون مع الضروف ن ىها ال ي يقي
هللاخ الحرد الجامع

اإضاف إلس األا ال األكاهلليمي  ،و التال ف ن مهللى رضاهد ان الحياال يكون

متقار ا جهللا.
وات قت نتائ هذه الهللراى مع هللراى شل
أما النى

( )2011واختل ت مع هللراى اىمااي (.)2011

التخاذ القرار أمهرت النتائ أن هناك فروقا جوهري ذات هللالل إحوائي ف

الهللرج الكلي التخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لنوع الجنس( :ذكور ،إناث) ،وال روق
كانت لوالح الطل الذكور ف اتخاذ الق اررات االن عالي والىلوكي  ،وهذا يهلل الس أن الطل الذكور
لهلليهد هللرجات اتخاذ القرار االن عالي والىلوكي هللرج أالس من الطال ات اإناث وتعاو الباحثة :ذلك
ن المىوؤلي الملقاال الس ااتق الذكر تكاهلل تكون أك ر مما اليه لهللى األنثس فالذكر ي رل اليه

القياد الكثير من الواج ات وهذا ما يهللفعه ألن يكون أكثر ان عاليا ف قرراته نتيج الضغوطات الت

يواجهها .
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 الفرضية المادمة :ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند ممتوى داللة( (α<0.05ف درجات ال ت اا االنفعال

ودرجات الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار

لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى ليممتوى الدرام .

للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار ت للعينات المىتقل ( independent sample
 )t testلهللراى ال روقات ف هللرجات اإت ان االن عال وهللرجات الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ القرار

لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع) ،والنتائ
المتعلق هذه ال رضي موضح من خال الجهللو التال :
جدول ( )23نتائج اختبار ت لكشف الفروق ف درجات ال ت اا االنفعال ودرجات الرضا ع الحياة
ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى ليممتوى الدرام ( = )507
المقياس

البعاد

الممتوى الول

الممتوى الرابع

( =)294

( =)213

المتومط

االنحراف

المتومط

االنحراف

الحماب

مقياس

اإت ان

االن عال

الحياال

المعياري

الض ط االن عال

3.9

1.8

3.8

1.8

487.

//0.627

تقهللير الذات

6.5

1.6

6.4

1.7

944.

//0.346

-

االىتقال

4.8

1.3

4.5

1.5

1.897

//0.058

-

الجرأال

4.5

2.0

4.2

2.0

1.558

//0.120

-

الطم نين

3.3

1.8

3.4

2.0

568.-

//0.571

-

االنشراه

4.1

2.3

4.1

2.3

005.

//0.996

-

27.0

7.4

26.4

7.5

949.

//0.343

-

الرضا العاد

18.3

5.2

16.9

4.6

3.099

**0.002

المىتوى األو

الرضا ان الذات

19.6

5.6

18.2

5.3

2.778

**0.006

المىتوى األو

الرضا األىري

22.3

5.2

21.4

5.5

1.864

//0.063

-

الرضا االجتماا

21.5

4.2

20.6

4.4

2.376

*0.018

المىتوى األو

الرضا المعيش (االقتواهللي)

20.2

5.7

18.9

5.0

2.631

**0.009

المىتوى األو

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

16.6

4.6

15.4

4.1

2.950

**0.003

المىتوى األو

118.5

22.3

111.4

21.8

3.529

**0.000

المىتوى األو

االن عال

الرضا ان

الداللة

-

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان

مقياس

المعياري

الحماب

اختبار ت

ممتوى

اتجاه الفروق

الهللرج الكلي لمقياس الرضا
ان الحياال

أوال :حىا مجاالت الحياال
مقياس
اتخاذ

القرار

 -1الحياال األكاهلليمي

25.6

3.8

24.8

3.8

2.525

*0.012

المىتوى األو

 -2الحياال األىري

25.5

3.4

24.4

3.8

3.036

**0.003

المىتوى األو

 -3الحياال االجتمااي

30.1

4.1

29.4

4.4

1.797

0.073//

-

ثانيا :حىا ط يع الق اررات:
100

الممتوى الول
المقياس

البعاد

الممتوى الرابع
( =)213

( =)294

المتومط

االنحراف

المتومط

االنحراف

الحماب

المعياري

الحماب

المعياري

اختبار ت

ممتوى
الداللة

اتجاه الفروق

 -1الق اررات االن عالي

5.7

3.5

6.1

4.1

-.967

//0.334

-

 -2الق اررات الىلوكي

12.7

8.7

16.5

9.6

-4.465

**0.001

المىتوى ال ار ع

 -3الق اررات العقلي /المعرفي

62.7

19.6

56.1

20.9

3.637

**0.001

المىتوى األو

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة لمقياس "ال ت اا االنفعال ":

 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس ال تللل اا االنفعلللال  :ت ااين ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α>0.05فاا الهللرجا ا الكلياا لمقي اااس اإتاا ان االن ع ااال ل ااهللى طل اا جامعا ا األ هاار غا ا ال تثعا ا ى

للمىااتوى الهلل ارىا ا ( :المى ااتوى األو  ،المىااتوى ال ار ااع) ،وه ااذا ي ااهلل الااس أن طل ا ا جامعا ا األ ه اار
اااختالف المىااتوى الهلل ارى ا لااهلليهد هللرجااات متقار ا ماان اإت ا ان االن عااال  .وفيمااا يل ا ال ااروق ف ا

هللرجات أ عاهلل اإت ان االن عال

النى للمىتوى الهللراى :

 لوحظ اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف هللرجاات( :الضا ط االن عاال ،
الطم نين  ،االىتقال  ،تقهللير الذات الجرأال ،االنشراه) لهللى طل جامع األ هر غا ال تثعا ى للمىاتوى
الهلل ارى ا ( :المىااتوى األو  ،المىااتوى ال ار ااع) ،وهااذا يااهلل الااس أن طل ا جامعاا األ هاار اااختالف
المىااتوى الهلل ارىاا لااهلليهد هللرجااات متقار اا ماان( :الضاا ط االن عااال  ،الطم نيناا  ،االىااتقال  ،تقااهللير

الذات الجرأال ،االنشراه).

بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":

 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ت ااين وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.01ف ا الهللرج ا الكلي ا للرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى
الهلل ارى ا ( :المىااتوى األو  ،المىااتوى ال ار ااع) ،وكاناات ال ااروق لوااالح طل ا المىااتوى األو  ،وهااذا
يااهلل الااس أن طل اا جامع ا األ هاار ماان المىااتوى األو لااهلليهد رضااا ااان الحياااال أالااس ماان طل اا

المىتوى ال ار ع ،وفيماا يلا ال اروق فا هللرجاات أ عااهلل الرضاا اان الحيااال النىا للمىاتوى الهلل ارىا :

فق ااهلل ل ااوحم وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α<0.01فا ا هللرج ااات( :الرض ااا الع اااد،
الرضا ان الذات ،الرضا االجتماا  ،الرضا المعيش

االقتواهللي  ،الرضا األكاهلليم ) لاهللى طل ا

جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى الهلل ارى ا ( :المىااتوى األو  ،المىااتوى ال ار ااع) ،وكاناات ال ااروق
لو ااالح طل ا ا المى ااتوى األو  ،وه ااذا ي ااهلل ال ااس أن طل ا ا المى ااتوى األو ل ااهلليهد هللرج ااات( :الرض ااا
العاااد ،الرضااا ااان الااذات ،الرضااا االجتماااا  ،الرضااا المعيش ا

االقتواااهللي  ،الرضااا األكاااهلليم )

أال ااس م اان طل ا ا المى ااتوى ال ار ااع ،بينملللا تبلللي ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
101

( )α>0.05فا هللرجااات الرضااا األىااري لااهللى طل ا جامعا األ هاار غ ا ال تثعا ى للمىااتوى الهلل ارى ا :
(المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع).
بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار ":
 ت ين وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α<0.01ف

هللرجات( :الحياال األكاهلليمي ،

الحياال األىري ) لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو ،
المىتوى ال ار ع) ،وكانت ال روق لوالح طل المىتوى األو  ،وهذا يهلل الس أن طل

المىتوى األو لهلليهد هللرجات( :الحياال األكاهلليمي  ،الحياال األىري ) أالس من طل

ال ار ع .بينما تبي

اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف

الحياال االجتمااي لهللى طل
المىتوى ال ار ع).
 كما تبي
ال ار ع).

هللرجات الق اررات

جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو  ،المىتوى

 ولوحم وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α<0.01ف
لهللى طل

هللرجات

جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو ،

اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف

االن عالي لهللى طل

المىتوى

هللرجات الق اررات الىلوكي

جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع)،

وكانت ال روق لوالح طل

المىتوى ال ار ع ،وهذا يهلل الس أن طل

المىتوى ال ار ع لهلليهد

هللرجات الق اررات الىلوكي أالس من طل المىتوى األو .
 كما لوحم وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α<0.01ف هللرجات الق اررات العقلي
لهللى طل

جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع)،

وكانت ال روق لوالح طل

المىتوى األو  ،وهذا يهلل الس أن طل

المىتوى األو لهلليهد

هللرجات الق اررات العقلي أالس من طل المىتوى ال ار ع.
مناقشة نتائج الفرضية المادمة:
ت ين اهللد وجوهلل فروق ف

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان االن عال

لهللى طل

جامع األ هر

غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى (المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع) ،فتعاو الباحثة :ذلك إلس واقع وط يع
ال يئ الجامعي الت يعيش فيها الطل  ،وه يئ واحهللال ف مختلف مقوماتها أضف ال ذلك ط يع

المناه والمواهلل الهللراىي التس ترك الس الجوانا التعليمي ضمن إطار ك مىتوى وليس هناك أي
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نال شخوي الطالا االن عالي تقهللد مىتوي هللراى

أنشط أو مناه ترت ط شك م اشر ف

هللون

اآلخر.
هللرجات( :الض ط االن عال  ،الطم نين  ،االىتقال  ،تقهللير

كما ولوحم اهللد وجوهلل فروق ف

الذات الجرأال ،االنشراه) لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو ،
المىتوى ال ار ع) ،وتع و ال احث ذلك إلس ان اإت ان االن عال ىم شخوي رك ت ونضجت ق

الجامع فلن يتغير ذلك تقهللد المىتوى الهللراى .

أما النى للرضا ان الحياال ت ين وجوهلل فروق ف الهللرج الكلي للرضا ان الحياال لهللى طل

جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع) ،وكانت ال روق لوالح
طل المىتوى األو  ،وهذا يهلل الس أن طل جامع األ هر من المىتوى األو لهلليهد رضا ان الحياال
أالس من طل

المىتوى ال ار ع وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن طل

مىؤوليات وضغوط وأا ال جهلليهللال فيشعرون رضا أالس من طل

المىتوى األو ال يكون لهلليهد

مىتوى ار ع الذين أو حوا تحت

مىؤوليات وضغوط حياال أكثر ألن خال المىتوى ال ار ع يكونوا قهلل اقتر وا من التخرم و ي كرون ف ما

ينتمرهد عهلل تخرجهد نم ار ال هللياهلل ال طال .
ينما ت ين اهللد وجوهلل فروق ف

هللرجات الرضا األىري لهللى طل

جامع األ هر غ ال تثع ى

للمىتوى الهللراى ( :المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع) .وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن جميع مجاالت
الحياال قهلل يو ح فيها تغير( :الحياال االقتواهللي – الحياال االجتمااي – الحياال األكاهلليمي ) فيتغير وفقا

لذلك مىتوى الرضا ان الحياال أما الحياال األىري فه غال ا ال تتغير و التال ال يتغير مىتوى الرضا

انها.

أما النى

التخاذ القرار ت ين وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ف هللرجات الق اررات

العقلي لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى الهللراى (المىتوى األو  ،المىتوى ال ار ع) ،وكانت
ال روق لوالح طل المىتوى األو  ،وهذا يهلل الس أن طل المىتوى األو لهلليهد هللرجات الق اررات
العقلي أالس من طل

المىتوى ال ار ع وتعاو الباحثة :ذلك أن طل

مىتوى أو تتراوه أامارهد ما

ين  20 – 18ىن يجهللون ن ىهد ف أو طريقهد فيحتاجون للوقت والتروي ق

اتخاذ ق اررتهد لذا قهلل

يجهلل الطالا ن ىه مضط ار للتىليد الكثير مما قرر له ،وهذا ما أكهللته نتيج مقياس الرضا ان الحياال
أن طل

طل

مىتوى أو يكونون أكثر رضا ،التال ىينعكس الس ق ارراتهد لتكون أكثر اقالني

عكس

مىتوى ار ع الذين واجهوا ضغوط واح اطات ،وفش ف حياتهد نش انه رضا ان حياال أق ،

التال أو حت ق ارراته تمي إلس االن عالي والىلوكي أكثر .
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الفرضية المابعة :ال يوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند ممتوى داللة ( (α<0.05ف
درجات ال ت اا االنفعال ودرجات الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر

بغاة تُعاى ليممتوى االقتصادي لألمرة.

للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار تحلي الت اين األحاهللي ()One Way ANOVA
لهللراى ال روقات ف

هللرجات اإت ان االن عال

وهللرجات الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ القرار لهللى

طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى االقتواهللي لألىرال( :ضعيف ،متوىط ،مرت ع) ،والنتائ
المتعلق هذه ال رضي موضح من خال الجهللو التال :
جدول ( ) 24نتائج اختبار تحييل التباي الحادي لكشف الفروق ف درجات ال ت اا االنفعال ودرجات
الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى ليممتوى االقتصادي لألمرة
( =)555
المقياس

المربعات

درجات
الحرية

متومط

ين المجمواات

0.3

2

.2

هللاخ المجمواات

1,776.4

552

3.2

المجموع

1,776.7

554

ين المجمواات

33.0

2

16.5

هللاخ المجمواات

1,439.7

552

2.6

المجموع

1,472.7

554

ين المجمواات

6.6

2

3.3

هللاخ المجمواات

1,106.7

552

2.0

المجموع

1,113.3

554

ين المجمواات

28.3

2

14.2

هللاخ المجمواات

2,196.8

552

4.0

المجموع

2,225.1

554

ين المجمواات

41.5

2

20.7

هللاخ المجمواات

1,989.8

552

3.6

المجموع

2,031.3

554

ين المجمواات

27.8

2

13.9

هللاخ المجمواات

2,946.7

552

5.3

المجموع

2,974.5

554

الهللرج الكلي

ين المجمواات

514.9

2

257.4

لمقياس اإت ان

هللاخ المجمواات

31,115.9

552

56.4

البعد

الض ط االن عال

تقهللير الذات

االىتقال
مقياس اإت ان
االن عال

الجرأال

الطم نين

االنشراه

مجموع

مصدر التباي
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المربعات

اختبار ف
.047

6.321

1.635

3.556

5.752

2.607

4.567

ممتوى
الداللة

//0.954

**0.002

//0.196

*0.029

**0.003

//0.075

*0.011

المقياس

البعد

مصدر التباي

االن عال

المجموع

31,630.8

ين المجمواات

201.9

2

هللاخ المجمواات

13,928.0

552

المجموع

14,129.8

554

ين المجمواات

34.7

2

17.3

هللاخ المجمواات

17,427.5

552

31.6

المجموع

17,462.2

554

ين المجمواات

340.0

2

170.0

هللاخ المجمواات

15,619.6

552

28.3

المجموع

15,959.6

554

ين المجمواات

68.7

2

34.3

هللاخ المجمواات

10,266.1

552

18.6

المجموع

10,334.7

554

ين المجمواات

4,143.1

2

2071.5

هللاخ المجمواات

12,300.9

552

22.3

المجموع

16,443.9

554

ين المجمواات

0.5

2

.3

هللاخ المجمواات

10,546.1

552

19.1

المجموع

10,546.6

554

الهللرج الكلي

ين المجمواات

12,165.3

2

6082.7

لمقياس الرضا ان

هللاخ المجمواات

266,223.3

552

482.3

المجموع

278,388.7

554

ين المجمواات

159.2

2

79.6

هللاخ المجمواات

7430.6

543

13.7

المجموع

7589.9

545

ين المجمواات

224.1

2

112.0

هللاخ المجمواات

6935.0

543

12.8

المجموع

7159.1

545

ين المجمواات

118.0

2

59.0

هللاخ المجمواات

10041.1

543

18.5

المجموع

10159.1

545

ين المجمواات

151.4

2

75.7

هللاخ المجمواات

7933.1

543

14.6

الرضا العاد

الرضا ان الذات

الرضا األىري

مقياس الرضا ان
الحياال

الرضا االجتماا

الرضا المعيش

(االقتواهللي)

الرضا األكاهلليم
(الهللراى )

الحياال

 -1الحياال
األكاهلليمي

أوال:
مقياس
اتخاذ

القرار

حمب

مجاالت
الحياة

 -2الحياال
األىري

 -3الحياال

االجتمااي
ثانيا:

حمب

مجموع

درجات

متومط

الق اررات االن عالي
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المربعات

المربعات

الحرية
554

100.9
25.2

اختبار ف

4.000

.549

6.009

1.846

92.960

.013

12.612

5.818

8.772

3.191

5.181

ممتوى
الداللة

*0.019

//0.578

**0.003

//0.159

**0.000

//0.987

**0.000

**0.003

**0.000

*0.042

**0.006

المقياس

البعد

مصدر التباي

المربعات

الحرية

المجموع

8084.5

545

ين المجمواات

776.5

2

388.3

هللاخ المجمواات

44801.5

543

82.5

المجموع

45578.0

545

ين المجمواات

6150.9

2

3075.4

هللاخ المجمواات

219731.1

543

404.7

المجموع

225882.0

545

طبيعة
الق اررات:
الق اررات الىلوكي

الق اررات

العقلي /المعرفي

مجموع

درجات

متومط

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

المربعات

اختبار ف

4.706

7.600

ممتوى
الداللة

**0.009

**0.001

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة لمقياس "ال ت اا االنفعال ":

 الدرجة الكيية لمقياس ال ت اا االنفعال  :ت ين وجوهلل فروق جوهري ذات هللاللا إحواائي ()α<0.05
فا ا الهللرج ا ا الكلي ا ا لمقيا اااس اإت ا ا ان االن عا ااال لاااهللى طل ا ا جامع ا ا األ ها اار غ ا ا ال تثع ا ا ى للمىا ااتوى
االقتواااهللي لألىا ارال( :ضااعيف ،متوى ااط ،مرت ااع(  ،ولكش ااف ال روق ااات ت ااد إيج اااهلل اخت ااار LSD
للمقارناات ال عهلليا لتجاانس الت اااين ،فقاهلل لااوحم ا ن الطل ا ذوي المىاتوى االقتواااهللي المرت اع لااهلليهد

مىااتوى اإت ا ان االن عااال أالااس ماان الطل ا ذوي المىااتوى االقتواااهللي الضااعيف والمتوىااط ،وهااذه

ال ااروق ذات هللاللا إحوااائي  ،فا حااين ت ااين اااهللد وجاوهلل فااروق جوهريا ااين المجمواااات األخاارى،
وفيما يل ال روق ف هللرجات أ عاهلل اإت ان االن عال

النى للمىتوى االقتواهللي:

( تقللدير الللذات) لللوحظ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات تقااهللير
ال ااذات ل ااهللى طل ا ا جامعا ا األ ه اار غا ا ال تثعا ا ى للمى ااتوى االقتو اااهللي لألىا ارال( :ض ااعيف ،متوى ااط،
مرت ااع) ،ولكشااف ال روقااات تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDللمقارنااات ال عهللي ا لتجااانس الت اااين ،فقااهلل لااوحم
ا ن طل ا جامعا األ هاار ذوي المىااتوى االقتواااهللي المرت ااع لااهلليهد مىااتوى تقااهللير الااذات أالااس ماان

الطل ا ا ذوي المى ااتوى االقتو اااهللي الض ااعيف والمتوى ااط ،كم ااا ت ااين أن طل ا ا جامعا ا األ ه اار ذوي

المىا ااتوى االقتوا اااهللي المتوىا ااط لا ااهلليهد مىا ااتوى تق ا ااهللير الا ااذات أالا ااس ما اان الطل ا ا ذوي المىا ااتوى

االقتواهللي الضعيف ،وهذه ال روق ذات هللالل إحوائي  ،ف حاين ت اين ااهللد وجاوهلل فاروق جوهريا
ين المجمواات األخرى.
( الجرأة) لوحظ وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α<0.05ف هللرجات الجارأال لاهللى طل ا

جامع األ هر غا ال تثعا ى للمىاتوى االقتوااهللي لألىارال( :ضاعيف ،متوىاط ،مرت اع) ،وقاهلل تاد إيجااهلل
اخت ااار  LSDلحىاااا ال روقااات ال عهلليا النىا للمىااتوى االقتواااهللي ،حيااث ت ااين أن الطل ا ذوي
المىااتوى االقتو اااهللي المرت ااع ل ااهلليهد مى ااتوى الجا ارأال أال ااس م اان الطل ا ا ذوي المى ااتوى االقتو اااهللي
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المتوى ااط ،وه ااذه ال ااروق ذات هللاللا ا إحو ااائي  ،فا ا ح ااين ت ااين ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ااين
المجمواات األخرى.
( الطمأنينللة) لللوحظ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات الطم نين ا
لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى االقتواهللي لألىارال( :ضاعيف ،متوىاط ،مرت اع) ،وقاهلل
تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلحىاااا ال روقااات ال عهللياا النى ا للمىااتوى االقتواااهللي ،حي ااث ت ااين أن
طل ا جامعا األ هاار ذوي المىااتوى االقتواااهللي المرت ااع لااهلليهد مىااتوى الطم نينا أالااس ماان الطل ا

ذوي المىاتوى االقتوااهللي الضاعيف والمتوىاط ،وهاذه ال ااروق ذات هللاللا إحواائي  ،فا حاين ت ااين

اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α>0.05فا ا هللرج ااات( :الضا ا ط االن ع ااال ،
االىتقال  ،االنشراه) لهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى للمىاتوى االقتوااهللي لألىارال (ضاعيف،
متوىط ،مرت ع).

بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":
 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ت ااين وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.01ف ا الهللرج ا الكلي ا للرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى
االقتواااهللي لألى ارال( :ضااعيف ،متوىااط ،مرت ااع) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلحىاااا ال روقااات
ال عهللي النى للمىتوى االقتواهللي ،حيث ت ين أن طل جامع األ هر ذوي المىاتوى االقتوااهللي

المرت ااع ل ااهلليهد هللرجا ا الرض ااا ا اان الحي اااال أال ااس م اان الطل ا ا ذوي المى ااتوى االقتو اااهللي الض ااعيف
والمتوى ااط ،كم ااا ت ااين أن طل ا ا جامعا ا األ ه اار ذوي المى ااتوى االقتو اااهللي المتوى ااط ل ااهلليهد هللرجا ا

الرضاا اان الحياااال أالاس مان الطل ا ذوي المىاتوى االقتوااهللي الضااعيف ،وهاذه ال اروق ذات هللاللا

إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى .وفيما يل ال اروق فا
هللرجات أ عاهلل الرضا ان الحياال النى للمىتوى االقتواهللي.

 الرضا العام :ت ين وجوهلل فاروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات الرضاا العااد
لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمىتوى االقتواهللي لألىارال (:ضاعيف ،متوىاط ،مرت اع) ،وقاهلل
تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلحىاااا ال روقااات ال عهللياا النى ا للمىااتوى االقتواااهللي ،حي ااث ت ااين أن
طل جامعا األ هار ذوي المىاتوى االقتوااهللي الضاعيف لاهلليهد هللرجا الرضاا العااد أقا مان الطل ا

ذوي المىااتوى االقتواااهللي المرت ااع والمتوىااط ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا حااين ت ااين
اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
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 الرضللا المللري :ت ااين وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا هللرجااات الرضااا
األىااري لااهللى طل ا ا جامعاا األ هاار غا ا ال تثع ا ى للمىااتوى االقتو اااهللي لألىاارال (ضااعيف ،متوى ااط،
مرت ع) ،وقهلل تد إيجاهلل اخت ار  LSDلحىااا ال روقاات ال عهلليا النىا للمىاتوى االقتوااهللي ،حياث
ت اين أن طل ا جامعا األ هار ذوي المىاتوى االقتوااهللي الضاعيف لاهلليهد هللرجا الرضاا األىاري أقا
ماان الطل ا ذوي المىااتوى االقتواااهللي المرت ااع والمتوىااط ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا

حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 الرضللا المعيش ل (االقتصللادي) :ت ااين وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا
هللرجااات الرضااا المعيش ا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار ف ا غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى االقتواااهللي لألى ارال:

(ضعيف ،متوىط ،مرت ع) ،وقهلل تد إيجاهلل اخت ار  LSDلحىاا ال روقاات ال عهلليا النىا للمىاتوى
االقتواااهللي ،حيااث ت ااين أن طل ا جامع ا األ هاار ذوي المىااتوى االقتواااهللي المرت ااع لااهلليهد هللرج ا

الرضااا المعيش ا أالااس ماان الطل ا ذوي المىااتوى االقتواااهللي الضااعيف والمتوىااط ،كمااا ت ااين أن
الطل ا ذوي المىااتوى االقتواااهللي المتوى ااط لااهلليهد هللرجاا الرضااا المعيش ا أالااس ماان الطل اا ذوي
المىتوى االقتواهللي الضعيف ،وهذه ال روق ذات هللالل إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجاوهلل فاروق
جوهري ين المجمواات األخرى.
 بينملا تبلي ااهللد وجاوهلل فاروق جوهريا ذات هللاللا إحوااائي ( )α>0.05فا هللرجاات( :الرضاا ااان
الااذات ،الرضااا االجتماااا  ،الرضااا األكاااهلليم “الهلل ارى ا ) لااهللى طل اا جامعاا األ هاار غاا ال تثعاا ى

للمىتوى االقتواهللي لألىرال( :ضعيف ،متوىط ،مرت ع).
بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار":

 الحياة الكاديمية :لوحم وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات الحيااال
األكاهلليميا لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى للمىااتوى االقتواااهللي لألىارال( :ضااعيف ،متوىااط،
مرت ع) ،وقهلل تد إيجاهلل اخت ار  LSDلحىااا ال روقاات ال عهلليا النىا للمىاتوى االقتوااهللي ،حياث

ت اين أن الطل ا ذوي المىاتوى االقتوااهللي الضاعيف لااهلليهد هللرجا الحيااال األكاهلليميا أقا مان الطل ا

ذوي المىتوى االقتواهللي المتوىط ،وهاذه ال اروق ذات هللاللا إحواائي  ،فا حاين ت اين ااهللد وجاوهلل

فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
 الحيللاة المللرية :لااوحم وجاوهلل فااروق جوهريا ذات هللاللا إحوااائي ( )α<0.01فا هللرجااات الحياااال
األى اري لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى االقتواااهللي لألى ارال( :ضااعيف ،متوىااط،
مرت ع) ،وقهلل تد إيجاهلل اخت ار  LSDلحىااا ال روقاات ال عهلليا النىا للمىاتوى االقتوااهللي ،حياث

ت اين أن طل ا جامعا األ هار ذوي المىااتوى االقتوااهللي الضاعيف لااهلليهد هللرجا الحياااال األىاري أقا
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ماان الطل ا ذوي المىااتوى االقتواااهللي المرت ااع والمتوىااط ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا
حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
 الحيلللاة االجتماعيلللة :لااوحم وجا اوهلل فااروق جوهريا ا ذات هللاللاا إحو ااائي ( )α<0.01فاا هللرج ااات
الحياااال االجتمااي ا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى االقتواااهللي لألى ارال( :ضااعيف،
متوى ا ااط ،مرت ا ااع) ،وق ا ااهلل ت ا ااد إيج ا اااهلل اخت ا ااار  LSDلحى ا اااا ال روق ا ااات ال عهللياا ا النىا ا ا للمى ا ااتوى

االقتوا اااهللي ،حي ا ااث ت ا ااين أن الطل ا ا ا ذوي المىا ااتوى االقتوا اااهللي الضا ااعيف لا ااهلليهد هللرج ا ا الحي ا اااال

األجتمااي أق من الطل ذوي المىتوى االقتواهللي المتوىط ،وهذه ال روق ذات هللاللا إحواائي ،
ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

وفيملا ييل الفلروق فل درجلات أبعلاد اتخلاذ القلرار تبعلا لنوعيلة القلرار بالنملبة ليمملتوى االقتصلادي
لألمرة:
 القللل اررات االنفعاليلللة :ل ااوحم وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α<0.01فا ا هللرج ااات
الق ا اررات االن عالي ا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى االقتواااهللي لألى ارال( :ضااعيف،
متوى ا ااط ،مرت ا ااع) ،وق ا ااهلل ت ا ااد إيج ا اااهلل اخت ا ااار  LSDلحى ا اااا ال روق ا ااات ال عهللياا ا النىا ا ا للمى ا ااتوى
االقتوااااهللي ،حيا ااث ت ااين أن الطل ا ا ذوي المى ااتوى االقتوا اااهللي الضاااعيف لا ااهلليهد هللرجا ا الق ا ا اررات

االن عالي أالس من الطل ذوي المىتوى االقتواهللي المتوىط ،وهذه ال اروق ذات هللاللا إحواائي ،
ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 القللل اررات المللليوكية :ل ااوحم وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α<0.01فا ا هللرج ااات
الق ا اررات الىاالوكي لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمىااتوى االقتواااهللي لألى ارال( :ضااعيف،
متوى ا ااط ،مرت ا ااع) ،وق ا ااهلل ت ا ااد إيج ا اااهلل اخت ا ااار  LSDلحى ا اااا ال روق ا ااات ال عهللياا ا النىا ا ا للمى ا ااتوى

االقتوااااهللي ،حيا ااث ت ااين أن الطل ا ا ذوي المى ااتوى االقتوا اااهللي الضاااعيف لا ااهلليهد هللرجا ا الق ا ا اررات

الىلوكي أالس من الطل ذوي المىتوى االقتوااهللي المتوىاط ،وهاذه ال اروق ذات هللاللا إحواائي ،
ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 الق اررات العقيية :لوحم وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات القا اررات
العقلياا لااهللى طل اا جامعا ا األ هاار غاا ال تثع ا ى للمى ااتوى االقتواااهللي لألىاارال( :ضااعيف ،متوى ااط،
مرت ع) ،وقهلل تد إيجاهلل اخت ار  LSDلحىااا ال روقاات ال عهلليا النىا للمىاتوى االقتوااهللي ،حياث

ت ااين أن الطل ا ذوي المىااتوى االقتواااهللي الضااعيف لااهلليهد هللرج ا الق ا اررات العقلي ا أق ا ماان الطل ا

ذوي المىااتوى االقتواااهللي المتوىااط والمرت ااع ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا حااين ت ااين

اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
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جدول ( )25نتائج اختبار  LSDلدرامة الفروقات البعدية بي متومطات درجات ال ت اا االنفعال ودرجات
الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة بالنمبة ليممتوى االقتصادي لألمرة
( = )555

المقياس

البعد

الحماب

المعياري

1

2

3

ضعيف

92

6

1.5

1

*0.012

**0.000

متوىط

393

6.5

1.7

-

1

*0.042

مرت ع

70

6.9

1.3

-

-

1

ضعيف

92

4.4

2

1

//0.488

//0.096

متوىط

393

4.2

2

-

1

**0.008

مرت ع

70

4.9

2

-

-

1

ضعيف

92

3.3

2.1

1

//0.514

*0.022

متوىط

393

3.2

1.8

-

1

**0.001

مرت ع

70

4

2.1

-

-

1

الدرجة الكيية

ضعيف

92

25.9

7.3

1

//0.596

**0.007

لمقياس ال تاا

متوىط

393

26.4

7.5

-

1

**0.005

مرت ع

70

29.1

8.1

-

-

ضعيف

92

16.3

4.5

1

*0.022

**0.007

متوىط

393

17.7

5

-

1

//0.213

مرت ع

70

18.5

5.7

-

-

1

ضعيف

92

20.3

5.7

1

**0.001

**0.003

متوىط

393

22.2

5.3

-

1

//0.451

مرت ع

70

22.8

4.8

-

-

1

ضعيف

92

14.3

5

1

**0.001

**0.001

متوىط

393

20.2

4.8

-

1

**0.001

مرت ع

70

24.1

3.9

-

-

1

الدرجة الكيية

ضعيف

92

105.9

22.1

1

**0.001

**0.001

لمقياس الرضا

متوىط

393

116.3

22.2

-

1

*0.030

مرت ع

70

122.5

20.3

-

-

1

ضعيف

89

24.1

4.5

1

**0.001

//0.104

متوىط

387

25.6

3.5

-

1

//0.293

مرت ع

70

25.1

3.8

-

-

1

ضعيف

89

23.6

4.6

1

**0.001

*0.023

متوىط

387

25.4

3.4

-

1

//0.326

مرت ع

70

24.9

3.3

-

-

1

ضعيف

89

28.8

5.0

1

*0.012

//0.150

تقدير الذات

الجرأة
مقياس ال تاا االنفعال
الطمأنينة

االنفعال

الرضا العام

الرضا المري
مقياس الرضا ع الحياة
الرضا المعيش

(االقتصادي)

ع الحياة

الحياة الكاديمية
مقياس
اتخاذ

القرار

أوال :حمب
مجاالت الحياة

الممتوى

الحياة المرية
الحياة

االقتصادي

العدد

المتومط

االنحراف

المقارنات البعدية
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المقياس

الممتوى

البعد

االقتصادي

االجتماعية

الق اررات االنفعالية
ثانيا:
حمب طبيعة
الق اررات:

الق اررات الميوكية

الق اررات
العقيية/المعرفية

العدد

المتومط

االنحراف

المقارنات البعدية

الحماب

المعياري

1

2

3

متوىط

387

30.1

4.2

-

1

//0.610

مرت ع

70

29.8

4.0

-

-

1

ضعيف

89

7.0

4.5

1

**0.002

//0.125

متوىط

387

5.5

3.6

-

1

//0.320

مرت ع

70

6.0

3.8

-

-

1

ضعيف

89

17.0

12.2

1

**0.002

//0.058

متوىط

387

13.7

8.5

-

1

//0.659

مرت ع

70

14.3

7.6

-

-

1

ضعيف

89

52.6

26.5

1

**0.001

*0.031

متوىط

387

61.8

18.6

-

1

//0.387

مرت ع

70

59.5

18.6

-

-

1

** دالة إحصائيا عند 0.01

\\ غير دالة إحصائيا

* دالة إحصائيا عند 0.05

مناقشة نتائج الفرضية المابعة:
ت ين وجوهلل فروق ف

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان االن عال

لهللى طل

جامع األ هر غ ال

تثع ى للمىتوى االقتواهللي لألىرال( :ضعيف ،متوىط ،مرت ع) فقهلل لوحم ن الطل
االقتواهللي المرت ع لهلليهد مىتوى اإت ان االن عال

أالس من الطل

الضعيف والمتوىط وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن الطل

ذوي المىتوى

ذوي المىتوى االقتواهللي

المنتمين ألىر ذات المىتوى االقتواهللي

المرت ع يتولهلل لهلليهد شعور الراح واالرتياه ان مروفهد الحياتي التس تعكس مهللى تمتعهد الىعاهللال

واىتقرار الحال االن عالي لهلليهد ،واهللد المعاناال من ان عاالت غير وائ .
وقهلل لوحم ن طل

الذات أالس من الطل

جامع األ هر ذوي المىتوى االقتواهللي المرت ع لهلليهد مىتوى تقهللير

ذوي المىتوى االقتواهللي الضعيف والمتوىط وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن

الذين يتمتعون مىتوى اقتواهللي اا يش عون حاجاتهد النى لهرد ماىلو شك أىرع ويل

جميع

احتياجاتهد فيكون قهلل وو إلس تقهللير الذات ،ألنه مىتقر ماليا واقتواهلليا عكس الذين يعيشون مىتوى
اقتواهللي متهللن

أو متوىط فهد ي قوا هللاي الهرد ليش عوا حاجاتهد األىاىي والثانوي وتكون لهلليه

وعو ف الووو لتقهللير الذات.
وقهلل لوحم ن طل

جامع األ هر ذوي المىتوى االقتواهللي المرت ع لهلليهد جرأال أالس من

الطل ذوي المىتوى االقتواهللي الضعيف والمتوىط وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن الذين يكون مىتواهد
االقتواهللي أالس يكون متوقع أنه لو وقع ف أي مشكل ىيخرم منها ،وأن هناك من هو ورال مهره
فيمتلك جرأال أكثر من الذي مىتواه االقتواهللي أق أو متوىط.
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وقهلل لوحم ن طل

جامع األ هر ذوي المىتوى االقتواهللي المرت ع لهلليهد طم نين

نى

أك ر من الطل ذوي المىتوى االقتواهللي الضعيف والمتوىط وتعاو الباحثة :ذلك أن الطل المنتمين
ألىر ذات مىتوى اقتواهللي اال يتولهلل لهلليهد شعور االرتياه ان مروفهد المعيشي والحياتي مما

يعكس امتالكهد إت ان ان عال أالس عكس الطل الذين ينتمون إلس أىر مىتواها االقتواهللي ضعيف
أو متوىط الذين يعيشون ف حال من القلق المتواو

االن عا  ،ألق األى اا ،واهللد تحليهد اإت ان االن عال .
أما الرضا ان الحياال ت ين أن طل

هللرج الرضا ان الحياال أالس من الطل
الباحثة :ذلك إلس أن الطل

ى ا اهللد االىتقرار الماهللي الذي يتى ا ف

جامع األ هر ذوي المىتوى االقتواهللي المرت ع لهلليهد

ذوي المىتوى االقتواهللي الضعيف والمتوىط ،وتعاو

المنتمين ألىر ذات مىتوى اقتواهللي اال

توفير مقومات نال أىرال ىعيهللال ،والعيش ف

مىتوى حياال جيهلل ومىااهللال أ نائهد الس تكمل هللراىتهد

عيهللا ان هاجس الضائق المالي التس قهلل تحرد عل الطل

المىتوى االقتواهللي العل

يكونوا اآل ال قاهللرين الس

أحيانا من تحقيق غ اتهد ف التال

يؤهللي إلس شعور األ نال الرضا ،واالرتياه ان مروف حياتهد والشعور

الىعاهللال والرضا شك ااد (وات قت نتائ هذه الهللراى مع هللراى شقورال .)2012
أما النى

التخاذ القرار أمهرت النتائ

أن ت ين أن الطل

ذوي المىتوى االقتواهللي

الضعيف لهلليهد هللرج الق اررات العقلي أق من الطل ذوي المىتوى االقتواهللي المتوىط والمرت ع ،وهذا

أمر ط يع وهذا ما تؤكهلله النتائ الىا ق أن الطل المنتمين ألىر ذات هللخ مرت ع يتولهلل لهلليهد شعور
الرضا واالرتياه ان مروفهد الحياتي تعكس مهللى تمتعهد الىعاهللال ،واىتقرار حالتهد االن عالي التال

ىتؤثر إيجا يا الس ق ارراتهد ويتخذون قرار اقالن مت ن وروين نتيج إش ااه لحاجته عكس الذين
مىتواهد االقتواهللي متهللن

أو متوىط فيجيهللون ن ىهد تحت متطل ات وكثيرال ،وأغلا حاجتهد

األىاىي غير مش ع فيميلون إلس اتخاذ قرارت ان عالي فجائي تتىد التهور واالنهللفاع واالن عا .
الفرضية الثامنة :ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند ممتوى داللة ( (α<0.05ف

درجات ال ت اا االنفعال ودرجات الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر

بغاة تُعاى ليمؤهل العيم لآلباء.

للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار تحلي الت اين األحاهللي ()One Way ANOVA
لهللراى ال روقات ف
طل

هللرجات اإت ان االن عال

جامع األ هر غ ال تثع ى للمؤه العلم

وهللرجات الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ القرار لهللى
لن ال( :ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود/

كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس ،هللراىات اليا) ،والنتائ المتعلق

خال الجهللو التال :
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هذه ال رضي موضح من

جدول ( ) 26نتائج اختبار تحييل التباي الحادي لكشف الفروق ف درجات ال ت اا االنفعال ودرجات
الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى ليمؤهل العيم لآلباء ( =)556
المقياس

مجموع

درجات

متومط

المربعات

الحرية

المربعات

ين المجمواات

13.1

4

3.3

هللاخ المجمواات

1,764.8

546

3.2

المجموع

1,777.9

550

ين المجمواات

13.7

4

3.4

هللاخ المجمواات

1,442.1

546

2.6

المجموع

1,455.7

550

ين المجمواات

9.8

4

2.5

هللاخ المجمواات

1,100.1

546

2.0

المجموع

1,109.9

550

ين المجمواات

44.4

4

11.1

هللاخ المجمواات

2,180.8

546

4.0

المجموع

2,225.2

550

ين المجمواات

34.4

4

8.6

هللاخ المجمواات

1,995.8

546

3.7

المجموع

2,030.2

550

ين المجمواات

43.7

4

10.9

هللاخ المجمواات

2,924.2

546

5.4

المجموع

2,967.9

550

ين المجمواات

656.8

4

164.2

لمقياس اإت ان

هللاخ المجمواات

31,042.0

546

56.9

االن عال

المجموع

31,698.8

550

ين المجمواات

143.5

4

35.9

هللاخ المجمواات

13,801.5

546

25.3

المجموع

13,944.9

550

ين المجمواات

169.1

4

42.3

هللاخ المجمواات

17,076.9

546

31.3

المجموع

17,246.0

550

ين المجمواات

36.9

4

9.2

هللاخ المجمواات

15,752.9

546

28.9

المجموع

15,789.8

550

ين المجمواات

205.9

4

51.5

هللاخ المجمواات

10,060.3

546

18.4

البعد

الض ط االن عال

تقهللير الذات

االىتقال

مقياس اإت ان
االن عال

الجرأال

الطم نين

االنشراه
الهللرج الكلي

الرضا العاد

مقياس الرضا ان

الرضا ان الذات

الحياال
الرضا األىري

الرضا االجتماا

مصدر التباي
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اختبار ف
1.015

1.293

1.220

2.777

2.354

2.042

2.888

1.419

1.352

.320

2.794

ممتوى
الداللة
//0.399

//0.272

//0.301

*0.026

//0.053

//0.087

*0.022

//0.226

//0.250

//0.865

*0.026

المقياس

البعد

الرضا المعيش

(االقتواهللي)

الرضا األكاهلليم
(الهللراى )

الهللرج الكلي

لمقياس الرضا ان
الحياال

 -1الحياال
األكاهلليمي

أوال:
حمب

مجاالت

 -2الحياال
األىري

الحياة
 -3الحياال

االجتمااي

مقياس
اتخاذ

القرار

الق اررات االن عالي
ثانيا:

حمب
طبيعة

الق اررات الىلوكي

الق اررات:
الق اررات

العقلي /المعرفي

مجموع

مصدر التباي

درجات

متومط

المربعات

الحرية

المجموع

10,266.2

550

ين المجمواات

1,225.3

4

306.3

هللاخ المجمواات

15,068.8

546

27.6

المجموع

16,294.1

550

ين المجمواات

45.8

4

11.4

هللاخ المجمواات

10,300.1

546

18.9

المجموع

10,345.9

550

ين المجمواات

5,190.4

4

1297.6

هللاخ المجمواات

270,536.9

546

495.5

المجموع

275,727.3

550

ين المجمواات

81.1

4

20.3

هللاخ المجمواات

7,471.6

537

13.9

المجموع

7,552.7

541

ين المجمواات

49.9

4

12.5

هللاخ المجمواات

7,070.2

537

13.2

المجموع

7,120.2

541

ين المجمواات

58.4

4

14.6

هللاخ المجمواات

9962.0

537

18.6

المجموع

10020.4

541

ين المجمواات

12.6

4

3.2

هللاخ المجمواات

8,001.8

537

14.9

المجموع

8,014.4

541

ين المجمواات

2005.0

4

501.3

هللاخ المجمواات

43321.5

537

80.7

المجموع

45326.6

541

ين المجمواات

4072.6

4

1018.2

هللاخ المجمواات

219693.9

537

409.1

المجموع

223766.6

541

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05
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المربعات

اختبار ف

11.099

.607

2.619

1.457

.948

0.79

.212

6.213

2.489

\\ غير هللال إحوائيا

ممتوى
الداللة

**0.000

//0.658

*0.034

//0.214

//0.436

//0.534

//0.932

**0.000

*0.042

بالنمبة لمقياس "ال ت اا االنفعال ":

 الدرجة الكيية لمقياس ال ت اا االنفعال  :ت ين وجوهلل فروق جوهري ذات هللاللا إحواائي ()α<0.05
فا الهللرجا الكليا لمقياااس اإت ا ان االن عااال لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى للمؤها العلم ا

لن ال( :ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كلياات متوىاط  ،ليىاانس /كاالوريوس ،هلل ارىاات
اليا( ،وقهلل تد إيجااهلل اخت اار  LSDلحىااا ال روقاات ال عهلليا النىا للمؤها العلما لن اال ،حياث
ت ين أن طل جامع األ هر الذين تعلايد األا هلل ارىاات الياا لاهلليهد مىاتوى اإتا ان االن عاال أالاس
من الطل الاذين تعلايد آ اائهد ا تهللائيا وااهللاهلليا فماا هللون وثانويا ااما وهلل لاود ،كماا ت اين أن طل ا

جامع األ هر الذين تعليد آ ائهد كالوريوس لهلليهد مىتوى اإت ان االن عال أالس من الطل ا الاذين
تعلاايد آ ااائهد ا تهللائي ا وااهللاهللي ا فمااا هللون ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا حااين ت ااين اااهللد

وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ااين المجموا ااات األخ اارى ،وفيم ااا يلا ا ال ااروق فا ا هللرج ااات أ ع اااهلل اإتا ا ان

االن عال


النى لتعليد األا.

(الج لرأة) لللوحظ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.05ف ا هللرجااات الج ارأال لااهللى
طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى لتعلاايد األا( :ا تهللائي ا وااهللاهللي ا فمااا هللون ،ثانوي ا  ،هلل لااود /كليااات
متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس ،هلل ارى ااات اليااا) ،وقااهلل ت ااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلحىاااا ال روق ااات
ال عهللي ا النى ا لتعلاايد األا ،حيااث ت ااين أن الطل ا الااذين تعلاايد أ ااائهد ا تهللائي ا وااهللاهللي ا فمااا هللون
لااهلليهد مىااتوى الج ارأال أق ا ماان الطل ا الااذين تعلاايد آ ااائهد كااالوريوس وهلل ارىااات اليااا ،كمااا ت ااين أن
الطل ا الااذين تعلاايد آ ااائهد هلل ارىااات اليااا لااهلليهد مىااتوى الجارأال أالااس ماان الطل ا الااذين تعلاايد آ ااائهد

هلل لود ،وهذه ال روق ذات هللالل إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجموااات
األخرى.
 ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α>0.05فا ا هللرج ااات( :الضا ا ط االن ع ااال ،
االىتقال  ،تقهللير الذات ،الطم نين  ،االنشراه) لهللى طل جامع األ هر غا ال تثعا ى للمؤها العلما
لن ال( :ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كلياات متوىاط  ،ليىاانس /كاالوريوس ،هلل ارىاات
اليا).

 بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":
 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ت ااين وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.05ف ا الهللرج ا الكلي ا للرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا
العلم لن ال( :ا تهللائيا وااهللاهلليا فماا هللون ،ثانويا  ،هلل لاود /كلياات متوىاط  ،ليىاانس /كاالوريوس،
هلل ارىااات اليااا) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلحىاااا ال روقااات ال عهلليا النىا لتعلاايد األا ،حيااث

ت ين أن طل جامع األ هر الذين تعليد آ اائهد هلل ارىاات الياا لاهلليهد هللرجا الرضاا اان الحيااال أالاس
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م اان الطل ا ا ال ااذين تعل اايد آ ااائهد ا تهللائيا ا وااهللاهلليا ا فم ااا هللون وهلل ل ااود /كلي ااات متوى ااط وليى ااانس/
كاالوريوس ،كماا ت اين أن طل ا جامعا األ هار الاذين تعلايد آ اائهد ثانويا ااما لاهلليهد هللرجا الرضااا

ان الحياال أالس من الطل الذين تعليد آ ائهد ا تهللائي وااهللاهلليا فماا هللون ،وهاذه ال اروق ذات هللاللا

إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى .وفيما يل ال اروق فا
هللرجات أ عاهلل الرضا ان الحياال النى لتعليد األا.

 الرضا االجتماع  :ت ين وجوهلل فروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.05فا هللرجاات الرضاا
االجتماااا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا العلم ا لن ااال( :ا تهللائي ا وااهللاهللي ا فمااا
هللون ،ثانويا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس ،هلل ارىااات اليااا) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار

 LSDلحىاااا ال روقااات ال عهللي ا النى ا لتعلاايد األا ،حيااث ت ااين أن طل ا جامع ا األ هاار الااذين
تعلايد آ ااائهد ثانويا ااما لااهلليهد هللرجا الرضااا االجتمااا أقا ماان الطل ا الااذين تعلايد آ ااائهد هلل لااود

و كااالوريوس ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا حااين ت ااين اااهللد وج اوهلل فااروق جوهري ا ااين

المجمواات األخرى.

 الرضللا المعيش ل (االقتصللادي) :ت ااين وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا
هللرجااات الرضااا المعيشا لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى لتعلاايد األا (ا تهللائيا وااهللاهلليا فمااا
هللون ،ثانويا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس ،هلل ارىااات اليااا) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار

 LSDلحىاااا ال روقااات ال عهللي ا النى ا لتعلاايد األا ،حيااث ت ااين أن طل ا جامع ا األ هاار الااذين

تعل اايد آ ااائهد هلل ارى ااات الي ااا ل ااهلليهد هللرجا ا الرض ااا المعيشا ا أال ااس م اان الطل ا ا ال ااذين تعل اايد آ ااائهد:

(ا تهللائيا وااهللاهلليا فمااا هللون ،ثانويا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس) ،كمااا ت ااين أن
طل جامع األ هر الاذين تعلايد آ اائهد ا تهللائيا لاهلليهد هللرجا الرضاا المعيشا أقا مان الطل ا الاذين

تعلايد آ ااائهد( :ا تهللائيا وااهللاهلليا فمااا هللون ،ثانويا  ،هلل لااود /كليااات متوىاط  ،ليىااانس /كااالوريوس)،

وهااذه ال ااروق ذات هللاللاا إحوااائي  ،ف ا ح ااين ت ااين اااهللد وجااوهلل فااروق جوهرياا ااين المجموا ااات

األخرى.

 بينما تبي اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05فا هللرجاات( :الرضاا العااد،
الرضااا األىااري ،الرضااا ااان الااذات ،الرضااا األكاااهلليم “الهلل ارى ا ) لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال

تثع ا ا ى لتعل ا اايد األا( :ا تهللائيا ا ا وااهللاهللي ا ا فم ا ااا هللون ،ثانوياا ا  ،هلل لا ااود /كليا ااات متوىا ااط  ،ليى ا ااانس/
كالوريوس ،هللراىات اليا).

116

بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار ":
 تبي اهللد وجوهلل فاروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α>0.05فا هللرجاات( :الحيااال األكاهلليميا ،
الحياااال األى اري  ،الحياااال االجتماايا ) لااهللى طل ا جامعا األ هاار غ ا ال تثعا ى للمؤه ا العلم ا لن ااال:
(ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس ،هللراىات اليا).
 القللل اررات االنفعاليللللة :ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α>0.05فا ا هللرج ااات
القا اررات االن عاليا لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى للمؤها العلما لن ااال( :ا تهللائيا وااهللاهلليا
فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس ،هللراىات اليا).
 القللللرارات الملللليوكية :ت ااين وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α<0.01فا ا هللرج ااات
القا اررات الىاالوكي لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى للمؤها العلما لن ااال( :ا تهللائيا وااهللاهلليا
فمااا هللون ،ثانوياا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس ،هلل ارىااات اليااا) ،وقااهلل ت ااد إيجاااهلل

اخت ااار  LSDلحىاااا ال روقااات ال عهلليا النىا لتعلاايد األا ،حيااث ت ااين أن طل ا جامعا األ هاار
الذين تعليد آ ائهد( :هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس) لهلليهد القهللرال الاس اتخااذ القا اررات

الىاالوكي هللرج ا أالااس ماان الطل ا الااذين تعلاايد آ ااائهد( :ا تهللائي ا وااهللاهللي ا فمااا هللون وثانوي ا ) ،كمااا
ت ااين أن طل ا جامع ا األ هاار الااذين تعلاايد آ ااائهد هلل لااود /كليااات متوىااط لااهلليهد القااهللرال الااس اتخاااذ

الق اررات الىلوكي هللرج أالس من الطل الذين تعليد آ ائهد هللراىات اليا ،وهذه ال اروق ذات هللاللا

إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 الق اررات العقيية :ت اين وجاوهلل فاروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات القا اررات
العقلي ا لااهللى طل اا جامع ا األ هاار غاا ال تثع ا ى لتعل اايد األا( :ا تهللائياا وااهللاهللي ا فمااا هللون ،ثانوياا ،
هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كاالوريوس ،هلل ارىاات الياا) ،وقاهلل تاد إيجااهلل اخت اار  LSDلحىااا

ال روق ااات ال عهلليا ا النىا ا لتعل اايد األا ،حي ااث ت ااين أن طل ا ا جامعا ا األ ه اار ال ااذين تعل اايد آ ااائهد

(ثانوي اام ) لهلليهد القهللرال الس اتخاذ الق اررات العقليا هللرجا أالاس مان الطل ا الاذين تعلايد آ اائهد:
(هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كاالوريوس) ،وهاذه ال اروق ذات هللاللا إحواائي  ،فا حاين ت اين
اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
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جدول ( )27نتائج اختبار  LSDلكشف الفروقات البعدية بي متومطات درجات ال ت اا االنفعال ودرجات
الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة بالنمبة ليمؤهل العيم لآلباء ( =
)556

المقياس

البعد

المؤهل
العيم

لآلباء

العدد

المتومط

الحماب

المقارنات البعدية

االنحراف
المعياري

1

2

3

4

5

ا تهللائي
وااهللاهللي

93

3.9

1.8

1

0.055//

0.376//

*0.027

**0.002

وما هللون
ثانوي اام

140

4.4

2.1

-

1

0.398//

0.853//

0.069//

هلل لود/
الجرأال

كليات

متوىط

ليىانس/
كالوريوس
هللراىات

مقياس

اليا

اإت ان

76

4.1

1.8

-

-

1

0.295//

*0.023

204

4.4

2.1

-

-

-

1

0.077//

38

5.1

2.2

-

-

-

-

1

ا تهللائي

االن عال

وااهللاهللي

93

25.1

7.3

1

0.235//

0.188//

*0.030

**0.001

وما هللون
ثانوي اام
الهللرج الكلي

هلل لود/

لمقياس اإت ان

كليات

االن عال

140
76

26.3
26.6

7.4
6.9

-

1
-

0.753//
1

0.305//
0.613//

*0.013
*0.038

متوىط
ليىانس/
كالوريوس
هللراىات
اليا
ا تهللائي

وااهللاهللي

204

27.2

7.9

-

-

-

1

0.051//

38

29.8

7.6

-

-

-

-

1

93

21.3

3.9

1

0.239//

0.190//

0.180//

0.850//

وما هللون
ثانوي اام
مقياس
الرضا ان

الرضا

االجتماا

الحياال

هلل لود/
كليات

76

20.5

4.5

-

-

1

0.796//

0.229//

متوىط
ليىانس/
كالوريوس
هللراىات
اليا

الرضا

140

22.0

4.3

-

1

*0.012

**0.003

0.507//

ا تهللائي

204

20.6

4.4

-

-

-

1

0.248//

38

21.5

3.9

-

-

-

-

1

93

17.3

6.2

1

**0.001

*0.026

**0.001

**0.001
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المقياس

البعد

المؤهل
العيم

لآلباء

المعيش

وااهللاهللي

(االقتواهللي)

وما هللون
ثانوي اام
هلل لود/
كليات

العدد

140
76

المتومط

الحماب

19.7
19.1

المقارنات البعدية

االنحراف
المعياري

5.4
4.8

1

-

2

1
-

3

0.420//
1

4

0.333//
0.100//

5

**0.001
**0.001

متوىط
ليىانس/
كالوريوس
هللراىات
اليا

204

20.3

5.1

-

-

-

1

**0.001

38

23.7

4.1

-

-

-

-

1

ا تهللائي
وااهللاهللي

93

111.3

21.7

1

*0.041

0.543//

0.146//

*0.003

وما هللون
ثانوي اام
الهللرج الكلي

هلل لود/

لمقياس الرضا

كليات

ان الحياال

متوىط
ليىانس/
كالوريوس
هللراىات
اليا

140
76

117.4
113.4

23.8
21.4

-

1
-

0.208//
1

0.403//
0.513//

0.109//
*0.018

204

115.3

22.3

-

-

-

1

*0.030

38

123.9

18.7

-

-

-

-

1

ا تهللائي
وااهللاهللي

91

13.4

7.3

1

//0.189

*0.017

*0.023

//0.906

وما هللون
ثانوي اام
الق اررات
مقياس

الىلوكي

اتخاذ

هلل لود/
كليات

كالوريوس

النى

هللراىات

لط يع

اليا

القرار

75

16.7

11.6

-

-

1

//0.532

*0.047

متوىط
ليىانس/

القرار

139

11.8

6.8

-

1

**0.001

**0.001

//0.399

199
38

16.0
13.2

10.0
7.9

-

-

-

1
-

//0.079
1

ا تهللائي
الق اررات
العقلي /

المعرفي

وااهللاهللي

91

60.6

18.3

1

//0.212

//0.207

//0.285

//0.918

وما هللون
ثانوي اام
هلل لود/
كليات

139
75

64.0
56.6

17.4
25.1

119

-

1
-

*0.011
1

**0.006
//0.649

//0.417
//0.277

المقياس

المؤهل

البعد

العدد

العيم

لآلباء

المتومط

الحماب

المقارنات البعدية

االنحراف
المعياري

1

3

2

5

4

متوىط
ليىانس/
كالوريوس
هللراىات
اليا

199

57.9

20.8

-

-

-

1

//0.381

38

61.0

20.3

-

-

-

-

1

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

\\ غير هللال إحوائيا

مناقشة نتائج الفرضية الثامنة:
ت ين أن طل

جامع األ هر الذين تعليد األا هللراىات اليا لهلليهد مىتوى اإت ان االن عال

أالس من الطل الذين تعليد آ ائهد ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون وثانوي اام وهلل لود وتعاو الباحثة :ذلك
إلس أن المىتوى التعليم العال لن ال يؤثر كثي ار ف اإت ان االن عال انهلل أ نائهد وذلك الن اآل ال

أكثر ت هما ووايا لط يع الحياال حكد خ رتهد فىعوا لتهيئ الجو المناىا والمثال
يتمتعون ت ان ان عال أالس من الذين مىتوى التعليم آل ائهد منخ ل.
وحيث ت ين أن الطل

لجع أ نائهد

الذين تعليد أ الهد ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون لهلليهد مىتوى الجرأال أق

من الطل الذين تعليد آ ائهد كالوريوس وهللراىات اليا وتعاو الباحثة :ذلك إلس أن الطل الذين تعليد
آ ائهد منخ ل ال يىتطيعون أن يقوموا ش ل جريل أو يقهللموا الس الحياال خطس جريئ وذلك
الاتقاهللهد نهد إذا تعرضوا للمشاك لن يكون هناك من يىتطيع أن يىانهللهد أو يح لهد مشاكلهد
عكس الطل الذين تعليد آ ائهد أالس.
أما النى

للرضا ان الحياال ت ين أن طل

لهلليهد هللرج الرضا ان الحياال أالس من الطل

جامع األ هر الذين تعليد آ ائهد هللراىات اليا

الذين تعليد آ ائهد ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون وهلل لود/

كليات متوىط وليىانس /كالوريوس ،وتعاو الباحثة :ذلك أن الطل الذين مىتوى آلتعليم آل ائهد
االس غال ا ما يكونو موم ين أو مهنين لهد هللخ شهري يىتطيعون من خالله تل ي جميع احتياجاتهد
مما يجعلهد يتمتعون ارت اع الروه المعنوي  ،ويعكس شعورهد االرتياه والرضا ان حياتهد عكس

الطل الذين مىتوى تعليهد آ ائهد منخ ل.
وحيث ت ين أن طل

االجتماا أق من الطل

جامع األ هر الذين تعليد آ ائهد ثانوي اام لهلليهد هللرج الرضا

الذين تعليد آ ائهد هلل لود و كالوريوس وتعاو الباحثة :ذلك نهد يعتقهللون

أنهد ال يحمون مكان اجتمااي االي ورفيع المىتوى ى ا تعليد آ ائهد المتهللن الذي من الممكن
أن يكون ى ا ف إ حراجهد ف

عل المواقف االجتمااي لذلك يكون رضاهد ان حياتهد االجتمااي

أق من الطل الذين تعليد آ ائهد أالس الذين يتولهلل لهلليهد شعور االفتخار والهلله ف المجتمع.
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أما النى التخاذ القرار ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ف مقياس اتخاذ
القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لتعليد األا( :ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود/
كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس ،هللراىات اليا) ،مما يهلل الس أن طل جامع األ هر اختالف
مؤه آ ائهد لهلليهد هللرجات متقار حو القهللرال الس اتخاذ القرار ،وتعاو الباحثة :ذلك أن اتخاذ القرار

و شخوي قهلل يت ثر ها ال رهلل نتيج تعليد آ ائهد أو ال.
كما ينت النتائ أن طل

اتخاذ الق اررات العقلي

جامع األ هر الذين تعليد آ ائهد (ثانوي اام ) لهلليهد القهللرال الس

الذين تعليد آ ائهد( :هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس/

هللرج أالس من الطل

كالوريوس) وتعاو الباحثة :ذلك أن الطالا الجامع الذي خرم إلس الجامع وهللرس وتعلد وقارن ينه

ار اقالنيا.
و ين قرارت أ يه التس أاتقهلل أنها غير اقالني نتيج اهللد إكماله لتعليمه جعلته أن يتخذ قر ا
الفرضية التامعة :ال يوجلد فلروق جوهريلة ذات دالللة إحصلائية عنلد مملتوى دالللة ( (α<0.05فل

درجات ال ت اا االنفعلال ودرجلات الرضلا عل الحيلاة ودرجلات اتخلاذ القلرار للدى طيبلة جامعلة الاهلر
بغاة تُعاى ليمؤهل العيم لألمهات.

للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار تحلي الت اين األحاهللي ()One Way ANOVA
لهللراى ال روقات ف

هللرجات اإت ان االن عال

وهللرجات الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ القرار لهللى
لألمهات( :إاهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات

طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمؤه العلم
متوىط  ،ليىانس /كالوريوس فما فوق) ،والنتائ المتعلق

التال :

هذه ال رضي موضح من خال الجهللو

جدول ( )28نتائج اختبار تحييل التباي الحادي لكشف الفروق ف درجات ال ت اا االنفعال ودرجات
الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى ليمؤهل العيم لألمهات
( =)556
المقياس

البعد

الض ط االن عال

مقياس اإت ان
االن عال

تقهللير الذات

االىتقال

المربعات

درجات
الحرية

متومط

مجموع

ين المجمواات

5.2

3

1.7

هللاخ المجمواات

1771.5

550

3.2

المجموع

1776.7

553

ين المجمواات

8.0

3

2.7

هللاخ المجمواات

1462.5

550

2.7

المجموع

1470.5

553

ين المجمواات

3.6

3

1.2

هللاخ المجمواات

1109.3

550

2.0

المجموع

1112.9

553

مصدر التباي
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المربعات

اختبار ف
.535

1.007

.598

ممتوى
الداللة

//0.658

//0.389

//0.617

المقياس

المربعات

درجات
الحرية

متومط

ين المجمواات

33.9

3

11.3

هللاخ المجمواات

2196.5

550

4.0

المجموع

2230.4

553

ين المجمواات

23.7

3

7.9

هللاخ المجمواات

2015.6

550

3.7

المجموع

2039.2

553

ين المجمواات

15.0

3

5.0

هللاخ المجمواات

2959.5

550

5.4

المجموع

2974.5

553

ين المجمواات

247.8

3

82.6

هللاخ المجمواات

31553.3

550

57.4

المجموع

31801.2

553

ين المجمواات

156.5

3

52.2

هللاخ المجمواات

13940.8

550

25.3

المجموع

14097.3

553

ين المجمواات

131.7

3

43.9

هللاخ المجمواات

17211.2

550

31.3

المجموع

17342.9

553

ين المجمواات

266.7

3

88.9

هللاخ المجمواات

15600.2

550

28.4

المجموع

15866.9

553

ين المجمواات

171.5

3

57.2

هللاخ المجمواات

10156.7

550

18.5

المجموع

10328.1

553

ين المجمواات

444.2

3

148.1

هللاخ المجمواات

15974.4

550

29.0

المجموع

16418.6

553

ين المجمواات

17.2

3

5.7

هللاخ المجمواات

10536.8

550

19.2

المجموع

10554.0

553

ين المجمواات

4548.2

3

1516.1

الحياال

هللاخ المجمواات

272908.9

550

496.2

المجموع

277457.2

553

 -1الحياال

ين المجمواات

224.0

3

74.7

هللاخ المجمواات

7355.7

541

13.6

البعد

الجرأال

الطم نين

االنشراه
الهللرج الكلي

لمقياس اإت ان
االن عال

الرضا العاد

الرضا ان الذات

الرضا األىري

مقياس الرضا ان
الحياال

الرضا االجتماا

الرضا المعيش

(االقتواهللي)

الرضا األكاهلليم
(الهللراى )

الهللرج الكلي

لمقياس الرضا ان
مقياس
اتخاذ

أوال:

حمب

األكاهلليمي

مجموع

مصدر التباي
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المربعات

اختبار ف
2.830

2.153

.928

1.440

2.058

1.403

3.134

3.095

5.098

.300

3.055

5.493

ممتوى
الداللة

*0.038

//0.093

//0.427

//0.230

//0.105

//0.241

*0.025

*0.027

**0.002

//0.826

*0.028

**0.001

المقياس
القرار

البعد

مجاالت
الحياة

 -2الحياال
األىري

 -3الحياال

االجتمااي

الق اررات االن عالي
ثانيا:

حمب

طبيعة

الق اررات الىلوكي

الق اررات:
الق اررات

العقلي /المعرفي

مجموع

مصدر التباي

درجات

متومط

المربعات

الحرية

المجموع

7579.8

544

ين المجمواات

199.8

3

66.6

هللاخ المجمواات

6926.8

541

12.8

المجموع

7126.6

544

ين المجمواات

80.2

3

26.7

هللاخ المجمواات

10004.3

541

18.5

المجموع

10084.5

544

ين المجمواات

134.9

3

45.0

هللاخ المجمواات

7915.5

541

14.6

المجموع

8050.4

544

ين المجمواات

2403.1

3

801.0

هللاخ المجمواات

43030.8

541

79.5

المجموع

45433.9

544

ين المجمواات

7828.3

3

2609.4

هللاخ المجمواات

216865.1

541

400.9

المجموع

224693.4

544

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

المربعات

اختبار ف

5.202

1.446

3.074

10.071

6.510

ممتوى
الداللة

**0.002

//0.229

*0.027

**0.000

**0.000

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة لمقياس "ال ت اا االنفعال ":

 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس ال تللل اا االنفعلللال  :ت ااين ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي

( )α>0.05فاا الهللرجا ا الكليا ا لمقي اااس اإتا ا ان االن ع ااال لااهللى طل ا ا جامعا ا األ ه اار غا ا ال تثعا ا ى
للمؤه العلم لألمهات( :إاهللاهللي فما هللون ،ثانويا  ،هلل لاود /كلياات متوىاط  ،ليىاانس /كاالوريوس
فما فوق) ،مما يهلل الس أن طل جامع األ هر اختالف تعليد أمهاتهد لهلليهد مىتوى متقارا من

اإت ان االن عال  ،وفيما يل ال روق ف هللرجات أ عاهلل اإت ان االن عال


النى لتعليد األد.

(الج لرأة) لللوحظ وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.05ف ا هللرجااات الج ارأال لااهللى
طل جامع األ هر غ ال تثع ى للمؤه العلم لألمهات( :إاهللاهللي فماا هللون ،ثانويا  ،هلل لاود /كلياات
متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس فمااا فااوق) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلمعرف ا ال روقااات ال عهللي ا

النى لتعليد األد ،حيث ت ين أن طل جامع األ هر الذين تعليد أمهااتهد إاهللاهلليا فماا هللون لاهلليهد

مىااتوى الج ارأال أق ا ماان الطل ا الااذين تعلاايد أمهاااتهد( :ثانوي ا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس/
كالوريوس فما فوق) ،وهذه ال روق ذات هللالل إحوائي  ،فا حاين ت اين ااهللد وجاوهلل فاروق جوهريا

ين المجمواات األخرى.
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 ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α>0.05فا ا هللرج ااات( :الضا ا ط االن ع ااال ،
االىتقال  ،تقهللير الذات ،الطم نين  ،االنشراه) لهللى طل جامع األ هر غا ال تثعا ى للمؤها العلما
لألمهات( :إاهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس فما فوق).
 بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":
 الدرجلللة الكييلللة لمقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة :ت ااين وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α<0.05ف ا الهللرج ا الكلي ا للرضااا ااان الحياااال لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا
العلم ا لألمهااات( :إاهللاهللي ا فمااا هللون ،ثانوي ا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس فمااا
فااوق) ،فقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار  LSDلمعرف ا المقارنااات ال عهللي ا النى ا لتعلاايد األد ،حيااث ت ااين أن
طل ا جامع ا األ هاار الااذين تعلاايد أمهاااتهد ثانوي ا اام ا لااهلليهد هللرج ا الرضااا ااان الحياااال أالااس ماان

الطل ا الااذين تعلاايد أمهاااتهد إاهللاهلليا فمااا هللون ،وهااذه ال ااروق ذات هللاللا إحوااائي  ،ف ا حااين ت ااين
اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى .وفيما يل ال روق ف هللرجات أ عاهلل الرضاا اان

الحياال النى لتعليد األد:

 الرضللا المللري :ت ااين وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.05ف ا هللرجااات الرضااا
األىري لهللى طل جامع األ هر غا ال تثعا ى للمؤها العلما لألمهاات( :إاهللاهلليا فماا هللون ،ثانويا ،
هلل ل ااود /كلي ااات متوى ااط  ،ليى ااانس /ك ااالوريوس فم ااا ف ااوق) ،وق ااهلل ت ااد إيج اااهلل اخت ااار  LSDلمعرفا ا
المقارنااات ال عهللياا النى ا لتعل اايد األد ،حي ااث ت ااين أن طل ا جامعاا األ هاار الااذين تعل اايد أمهاااتهد
ثانويا ااما لااهلليهد هللرجا الرضااا األىااري أالااس مان الطل ا الااذين تعلاايد أمهاااتهد إاهللاهلليا فمااا هللون،

وهااذه ال ااروق ذات هللاللاا إحوااائي  ،ف ا ح ااين ت ااين اااهللد وجااوهلل فااروق جوهرياا ااين المجموا ااات
األخرى.
 الرضا االجتماع  :ت ين وجوهلل فروق جوهريا ذات هللاللا إحواائي ( )α<0.05فا هللرجاات الرضاا
االجتماااا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا العلم ا لألمهااات( :إاهللاهللي ا فمااا هللون،
ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس فما فوق) ،وقهلل تد إيجاهلل اخت اار  LSDلمعرفا

المقارنااات ال عهللياا النى ا لتعل اايد األد ،حي ااث ت ااين أن طل ا جامعاا األ هاار الااذين تعل اايد أمهاااتهد
ثانويا ااما لاهلليهد هللرجا الرضاا االجتمااا أالااس مان الطل ا الاذين تعلايد أمهااتهد كاالوريوس فمااا

فوق ،وهذه ال روق ذات هللالل إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجاوهلل فاروق جوهريا اين المجموااات

األخرى.

 الرضللا المعيش ل (االقتصللادي) :ت ااين وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي ( )α<0.01ف ا
هللرجاات الرضااا المعيشا لااهللى طل ا جامعا األ هاار غا ال تثعا ى للمؤها العلما لألمهااات( :إاهللاهلليا
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فمااا هللون ،ثانوي ا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس فمااا فااوق) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار
 LSDلمعرف المقارنات ال عهللي النى لتعليد األد ،حيث ت ين أن طل جامع األ هار الاذين تعلايد
أمهاتهد إاهللاهلليا فماا هللون لاهلليهد هللرجا الرضاا المعيشا أقا مان الطل ا الاذين تعلايد أمهااتهد ثانويا

ااما و كااالوريوس فمااا فااوق ،وهااذه ال ااروق ذات هللاللا إحوااائي  ،فا حااين ت ااين اااهللد وجاوهلل فااروق

جوهري ين المجمواات األخرى.
 بينما تبي اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05فا هللرجاات( :الرضاا العااد،
الرضا اان الاذات ،الرضاا األكااهلليم “الهلل ارىا ) لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى لتعلايد األد:
(إاهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس فما فوق).
بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار ":
 الحياة الكاديمية :لوحم وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات الحيااال
األكاهلليمياا لااهللى طل اا جامعا ا األ هاار غاا ال تثع ا ى للمؤها ا العلماا لألمهااات( :إاهللاهللياا فم ااا هللون،
ثانوي ا  ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /ليىااانس /كااالوريوس فمااا فااوق) ،وقااهلل تااد إيجاااهلل اخت ااار

 LSDلمعرف ا المقارنااات ال عهللياا النى ا للمؤهاا العلماا لألمهااات ،حيااث ت ااين أن طل اا جامعاا

األ هر الذين تعليد أمهاتهد ثانوي اام لهلليهد هللرج الحياال األكاهلليمي أالس من الطل ا الاذين تعلايد
أمهاتهد( :إاهللاهللي فما هللون ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كاالوريوس فماا فاوق) ،وهاذه ال اروق
ذات هللالل إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 الحيللاة المللرية :لااوحم وجاوهلل فااروق جوهريا ذات هللاللا إحوااائي ( )α<0.01فا هللرجااات الحياااال
األىري لهللى طل جامع األ هر غ ال تثعا ى للمؤها العلما لألمهاات( :إاهللاهلليا فماا هللون ،ثانويا ،
هلل ل ااود /كلي ااات متوى ااط  ،ليى ااانس /ك ااالوريوس فم ااا ف ااوق) ،وق ااهلل ت ااد إيج اااهلل اخت ااار  LSDلمعرفا ا

المقارنااات ال عهللياا النى ا لتعل اايد األد ،حي ااث ت ااين أن طل ا جامعاا األ هاار الااذين تعل اايد أمهاااتهد

ثانوي اام لهلليهد هللرج الحياال األىري أالاس مان الطل ا الاذين تعلايد أمهااتهد( :إاهللاهلليا فماا هللون،
هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس فمااا فااوق) ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا

حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

 كمللللا تبلللللي اا ااهللد وج ا اوهلل فا ااروق جوهري ا ا ذات هللالل ا ا إحوا ااائي ( )α>0.05ف ا ا هللرجا ااات الحيا اااال
االجتمااي ا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا العلم ا لألمهااات( :إاهللاهللي ا فمااا هللون،
ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس فما فوق).
 القللل اررات االنفعاليلللة :ل ااوحم وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α<0.01فا ا هللرج ااات
الق ا اررات االن عالي ا لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا العلم ا لألمهااات( :إاهللاهللي ا فمااا
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هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىاانس /كاالوريوس فماا فاوق) ،وقاهلل تاد إيجااهلل اخت اار LSD
لمعرفا ا المقارن ااات ال عهلليا ا النىا ا لتعل اايد األد ،حي ااث ت ااين أن طل ا ا جامعا ا األ ه اار ال ااذين تعل اايد

أمهاتهد إاهللاهللي فما هللون لهلليهد القهللرال الس اتخاذ القا اررات االن عاليا هللرجا أالاس مان الطل ا الاذين
تعلاايد أمهاااتهد( :ثانوي ا  ،ليىااانس /كااالوريوس فمااا فااوق) ،وهااذه ال ااروق ذات هللالل ا إحوااائي  ،ف ا

حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
 القللل اررات المللليوكية :ل ااوحم وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي ( )α<0.01فا ا هللرج ااات
الق ا اررات الىاالوكي لااهللى طل ا جامع ا األ هاار غ ا ال تثع ا ى للمؤه ا العلم ا لألمهااات( :إاهللاهللي ا فمااا
هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىاانس /كاالوريوس فماا فاوق) ،وقاهلل تاد إيجااهلل اخت اار LSD
لمعرفا ا المقارن ااات ال عهلليا ا النىا ا لتعل اايد األد ،حي ااث ت ااين أن طل ا ا جامعا ا األ ه اار ال ااذين تعل اايد

أمهاتهد ثانوي ااما لاهلليهد القاهللرال الاس اتخااذ القا اررات الىالوكي هللرجا أقا مان الطل ا الاذين تعلايد

أمهاتهد( :إاهللاهللي فما هللون ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كاالوريوس فماا فاوق) ،كماا ت اين أن
طل ا ا جامعا ا األ ه اار ال ااذين تعل اايد أمه اااتهد إاهللاهلليا ا فم ااا هللون ل ااهلليهد الق ااهللرال ال ااس اتخ اااذ القا ا اررات

الىاالوكي هللرج ا أق ا ماان الطل ا الااذين تعلاايد أمهاااتهد (هلل لااود /كليااات متوىااط )وهااذه ال ااروق ذات
هللالل إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.
 الق اررات العقيية :لوحم وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحواائي ( )α<0.01فا هللرجاات القا اررات
العقلي لاهللى طل ا جامعا األ هار غا ال تثعا ى للمؤها العلما لألمهاات( :إاهللاهلليا فماا هللون ،ثانويا ،
هلل ل ااود /كلي ااات متوى ااط  ،ليى ااانس /ك ااالوريوس فم ااا ف ااوق) ،وق ااهلل ت ااد إيج اااهلل اخت ااار  LSDلمعرفا ا
المقارنااات ال عهللياا النى ا لتعل اايد األد ،حي ااث ت ااين أن طل ا جامعاا األ هاار الااذين تعل اايد أمهاااتهد

ثانوياا ل ااهلليهد الق ااهللرال ال ااس اتخ اااذ القا ا اررات العقليا ا هللرجاا أال ااس م اان الطل ا ا ال ااذين تعل اايد أمه اااتهد:

(إاهللاهللي ا فمااا هللون ،هلل لااود /كليااات متوىااط  ،ليىااانس /كااالوريوس فمااا فااوق) ،وهااذه ال ااروق ذات
هللالل إحوائي  ،ف حين ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ين المجمواات األخرى.

جدول ( )29نتائج اختبار  LSDلكشف الفروقات البعدية بي متومطات درجات ال ت اا االنفعال ودرجات
الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة بالنمبة للمؤهل العلمي لألمهات

المقياس

البعد

الممتوى التعييم
لألمهات

ا تهللائي وااهللاهللي وما
مقياس

اإت ان
االن عال

هللون

الجرأال

ثانوي اام
هلل لود /كليات
متوىط

العدد

المتومط

االنحراف

الحماب

الفروقات البعدية

المعياري

1

2

3

4

100

3.8

2.0

1

*0.020

*0.031

**0.006

228

4.4

1.9

-

1

//0.766

//0.457

88

4.4

2.0

-

-

1

//0.753
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المقياس

البعد

الممتوى التعييم
لألمهات
ليىانس /كالوريوس
ا تهللائي وااهللاهللي وما
هللون

الرضا األىري

ثانوي اام
هلل لود /كليات
متوىط

ليىانس /كالوريوس
ا تهللائي وااهللاهللي وما
هللون

الرضا

االجتماا

هلل لود /كليات
متوىط

مقياس

ليىانس /كالوريوس

الرضا
ان

الحياال

ثانوي اام

ا تهللائي وااهللاهللي وما
الرضا

المعيش

(االقتواهللي)

هللون

ثانوي اام
هلل لود /كليات
متوىط

ليىانس /كالوريوس
ا تهللائي وااهللاهللي وما
الهللرج الكلي

لمقياس الرضا
ان الحياال

هللون

ثانوي اام
هلل لود /كليات

القرار

138

21.5

5.5

-

-

-

1

100

20.9

4.5

1

//0.112

//0.340

//0.707

228

21.8

4.1

-

1

**0.009

*0.026

88

20.3

4.7

-

-

1

//0.509

138

20.7

4.3

-

-

-

1

100

18.0

5.6

1

**0.001

//0.087

**0.001

228

20.2

5.3

-

1

//0.184

//0.739

88

19.3

5.7

-

-

1

//0.137

138

20.4

5.2

-

-

-

1

100

110.9

24.2

1

**0.005

//0.514

//0.133

228

118.4

20.4

-

1

//0.056

//0.201

88

113.0

138

115.3

23.1

-

-

-

1

98

24.5

3.8

1

**0.001

//0.705

//0.255

226

26.0

3.3

-

1

**0.005

*0.015

86

24.7

4.3

-

-

1

//0.491

135

25.0

3.8

-

-

-

1

98

24.4

3.6

1

**0.002

//0.960

//0.402

ثانوي اام

226

25.7

3.1

-

1

**0.003

*0.013

هلل لود /كليات

86

24.4

4.2

-

-

1

//0.452

متوىط

ثانوي اام
هلل لود /كليات

ا تهللائي وااهللاهللي وما
الحياال األىري

88

21.6

5.6

-

-

1

//0.906

23.3

ليىانس /كالوريوس

ال عا

228

22.8

4.6

-

1

//0.062

*0.020

-

متوىط

اتخاذ

100

21.2

6.2

1

*0.013

//0.656

//0.709

-

هللون

مقياس

138

4.5

2.2

-

-

-

1

1

ا تهللائي وااهللاهللي وما

األكاهلليمي

الحماب

المعياري

1

2

3

4

//0.454

ليىانس /كالوريوس

الحياال

العدد

المتومط

االنحراف

الفروقات البعدية

هللون
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المقياس

البعد

الممتوى التعييم
لألمهات

العدد

المتومط

االنحراف

الحماب

المعياري

الفروقات البعدية
1

2

4

3

متوىط
ليىانس /كالوريوس
ا تهللائي وااهللاهللي وما
هللون

الق اررات

ثانوي اام

االن عالي

هلل لود /كليات
متوىط

ليىانس /كالوريوس
ا تهللائي وااهللاهللي وما
هللون

الق اررات

ثانوي اام

الىلوكي

هلل لود /كليات
متوىط

ليىانس /كالوريوس
ا تهللائي وااهللاهللي وما
الق اررات
العقلي /

المعرفي

هللون
ثانوي اام
هلل لود /كليات
متوىط

ليىانس /كالوريوس

135

24.8

3.9

-

-

-

1

98

6.9

3.9

1

**0.004

//0.090

*0.012

226

5.5

3.4

-

1

//0.427

//0.866

86

5.9

4.4

-

-

1

//0.552

135

5.6

4.0

-

-

-

1

98

14.5

8.9

1

*0.022

*0.047

//0.132

226

12.0

6.9

-

1

**0.000

**0.000

86

17.1

11.4

-

-

1

//0.493

135

16.3

10.1

-

-

-

1

98

56.6

20.8

1

**0.001

//0.720

//0.667

226

64.4

17.0

-

1

**0.001

**0.002

86

55.6

24.3

-

-

1

//0.424

135

57.8

21.2

-

-

-

1

مناقشة نتيجة الفرضية التامعة:
ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ف

مىتوى اإت ان االن عال

لهللى طل

جامع األ هر غ ال

تثع ى للمؤه العلم لألمهات( :ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،ثانوي  ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس/
كالوريوس ،هللراىات اليا) ،وتعاو الباحثة :ذلك أن أغلا ط يع األمهات يىعون الس جع ا نائهن
مت نين ن ىيا ،وتمنعهد من االن عا

حهللال ف المواقف لخوفها اليهد.

اما الرضا ان الحياال ت ين أن طل

هللرج الرضا ان الحياال أالس من الطل

الباحثة :ذلك إلس أن األمهات اللوات

جامع األ هر الذين تعليد أمهاتهد ثانوي اام لهلليهد

الذين تعليد أمهاتهد ا تهللائي وااهللاهللي فما هللون ،وتعاو

لد يتمكن من إكما تعليهد يرون نجاحهن ف نجاه أ نائهن

فتحرص األمهات الس توفير الجو الهاهللذ المناىا ألوالهللهد ،وك ذلك الحرص من جانا األد يؤهللي
إلس شعور الطالا الطم نين والرضا واالرتياه.
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أما النى

لمقياس اتخاذ القرار أمهرت النتائ أن طل

ثانوي لهلليهد القهللرال الس اتخاذ الق اررات العقلي

جامع األ هر الذين تعليد أمهاتهد

هللرج أالس من الطل

الذين تعليد أمهاتهد( :إاهللاهللي

فما هللون ،هلل لود /كليات متوىط  ،ليىانس /كالوريوس فما فوق) أن األد ط يعتها حتس لو كانت غير

متعلم ( :ثانوي ما هللون) تريهلل أن أوالهللها يكونوا أفض الناس فتىعس إلس تعليمهد خوووا إذا كانت
ال يئ االجتمااي المحيط هد متعلم فتىعس إرضال أ نائها وتعليمهد أفض تعليد وتوجيههد وتر يتهد

وارشاهللهد واكما النقص الموجوهلل انهللها من تعليد فنتيج لذلك نش وا أوالهللها متعلمين ذو ق اررات
اقالني عيهللال ان االن عا  .وهذه النتيج تؤكهلل النتائ الىا ق

ن األد (األنث ) أكثر اقالني فط يع

التنشئ والتر ي تجع األوالهلل يتورفون ااهللال ك مهد كونهد هللائما إلس جان ها لذلك امتا ت ق ارراتهد
العقالني أكثر من االن عالي والىلوكي .

 الفرضية العاشرة :ال يوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند ممتوى داللة( (α<0.05ف درجات ال ت اا االنفعال

ودرجات الرضا ع الحياة ودرجات اتخاذ القرار

لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى لعمل الم.
للتحقق من وح ال رضي تد إيجاهلل اخت ار ت للعينات المىتقل ( independent sample
 )t testلهللراى ال روقات ف

هللرجات اإت ان االن عال  ،وهللرجات الرضا ان الحياال وهللرجات اتخاذ

القرار لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لعم األد( :تعم  ،ال تعم ) ،والنتائ
ال رضي موضح من خال الجهللو التال :

هذه

المتعلق

جدول ( )30نتائج اختبار ت لكشف الفروق ف درجات ال ت اا االنفعال ودرجات الرضا ع الحياة
ودرجات اتخاذ القرار لدى طيبة جامعة الاهر بغاة تُعاى لعمل الم
تعمل ( =)63
المقياس

البعد

المتومط

االنحراف

المتومط

االنحراف

الحماب

مقياس

اإت ان

االن عال

المعياري

الض ط االن عال

3.6

1.9

3.8

1.9

-.628

تقهللير الذات

6.7

1.7

6.7

1.5

-.146

//0.884

االىتقال

4.9

1.3

4.8

1.4

.895

//0.371

الجرأال

4.5

2.2

4.4

1.9

.496

//0.620

الطم نين

3.4

2.0

3.3

1.9

.388

//0.699

االنشراه

4.0

2.4

4.1

2.4

-.153

//0.878

27.1

8.6

27.0

7.5

.156

//0.876

الرضا العاد

18.6

5.4

17.9

5.1

.982

//0.327

الرضا ان الذات

19.6

5.8

19.7

5.4

-.089

//0.929

االن عال

الرضا ان

المعياري

الحماب

اختبار ت

الداللة

//0.531

الهللرج الكلي لمقياس اإت ان
مقياس

ال تعمل ( =)345

ممتوى
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تعمل ( =)63

ال تعمل ( =)345

المقياس

البعد

المتومط

االنحراف

المتومط

االنحراف

الحياال

الحماب

المعياري

الحماب

اختبار ت

المعياري

ممتوى
الداللة

الرضا األىري

22.4

4.8

22.8

4.9

-.639

//0.523

الرضا االجتماا

21.1

4.1

21.9

4.0

-1.294

//0.196

الرضا المعيش (االقتواهللي)

21.0

5.6

20.0

5.5

1.260

//0.209

الرضا األكاهلليم (الهللراى )

15.4

4.6

16.3

4.5

-1.440

//0.151

118.2

21.8

118.6

21.4

-.156

//0.876

الهللرج الكلي لمقياس الرضا ان
الحياال

أوال :حىا مجاالت الحياال

مقياس
اتخاذ

القرار

 -1الحياال األكاهلليمي

25.4

3.8

26.0

3.2

-1.331

//0.184

 -2الحياال األىري

25.4

3.9

25.6

3.0

-.459

//0.647

 -3الحياال االجتمااي

30.6

4.3

30.2

4.0

.747

//0.456

ثانيا :حىا ط يع الق اررات:
 -1الق اررات االن عالي

5.3

4.4

5.5

3.4

-.270

//0.787

 -2الق اررات الىلوكي

13.9

8.8

12.5

7.3

1.327

//0.185

 -3الق اررات العقلي /المعرفي

62.2

20.0

63.9

16.7

-.706

//0.481

** هللال إحوائيا انهلل 0.01

* هللال إحوائيا انهلل 0.05

\\ غير هللال إحوائيا

بالنمبة لمقياس "ال ت اا االنفعال ":
 الدرجللة الكييللة لمقيللاس ال ت ل اا االنفعللال  :ت ااين اااهللد وج اوهلل فااروق جوهري ا ذات هللالل ا إحوااائي
( )α>0.05فا الهللرجا الكليا لمقياااس اإتا ان االن عااال لااهللى طل ا جامعا األ هاار فا غا ال تثعا ى
لعم ا األد( :تعم ا  ،ال تعم ا ) ،وهااذا يااهلل الااس أن طل ا جامع ا األ هاار اااختالف ام ا أمهاااتهد
لهلليهد هللرجات متقار من اإتا ان االن عاال  .وفيماا يلا ال اروق فا هللرجاات أ عااهلل اإتا ان االن عاال
النى لعم األد:

 لوحظ اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف هللرجاات( :الضا ط االن عاال ،
الطم نين ا  ،االىااتقال  ،تقااهللير الااذات الج ارأال ،االنش اراه) لااهللى طل ا جامع ا األ هاار ف ا غ ا ال تثع ا ى
لعم األد (تعم  ،ال تعم ).

بالنمبة لمقياس "الرضا ع الحياة":

 الدرجللة الكييللة لمقيللاس الرضللا عل الحيللاة :ت ااين اااهللد وجاوهلل فااروق جوهريا ذات هللاللا إحوااائي
( )α>0.05ف الهللرج الكليا لمقيااس الرضاا اان الحيااال لاهللى طل ا جامعا األ هار فا غا ال تثعا ى
لعم ا األد( :تعم ا  ،ال تعم ا ) ،وهااذا يااهلل الااس أن طل ا جامع ا األ هاار اااختالف ام ا أمهاااتهد
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لهلليهد هللرجات متقار من الرضا ان الحياال .وفيما يل ال روق ف هللرجات أ عاهلل الرضاا اان الحيااال
النى لعم األد.
 تبي

اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف

هللرجات( :الرضا العاد،

الرضا ان الذات ،الرضا االجتماا  ،الرضا األىري ،الرضا المعيش

االقتواهللي  ،الرضا

األكاهلليم ) لهللى طل جامع األ هر غ ال تثع ى لعم األد( :تعم  ،ال تعم ).
بالنمبة لمقياس "اتخاذ القرار":

 الدرجلللة الكييللللة لمقيلللاس اتخللللاذ القللللرار :ت ااين ا ااهللد وجا اوهلل ف ااروق جوهريا ا ذات هللاللا ا إحو ااائي
( )α>0.05ف الهللرج الكلي لمقياس اتخااذ القارار لاهللى طل ا جامعا األ هار فا غا ال تثعا ى لعما
األد( :تعم ا  ،ال تعم ا ) ،وهااذا يااهلل الااس أن طل ا جامع ا األ هاار اااختالف ام ا أمهاااتهد لااهلليهد
هللرجاات متقار ا مان اتخااذ القارار ال عاا  .وفيماا يلا ال اروق فا هللرجاات أ عااهلل اتخااذ القارار النىا

لعم األد:
 تبي

اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف

هللرجات( :الحياال

األكاهلليمي  ،الحياال األىري  ،الحياال االجتمااي ) لهللى طل جامع األ هر ف غ ال تثع ى لعم

األد (تعم  ،ال تعم ).

 تبي

اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ( )α>0.05ف

هللرجات( :الق اررات

االن عالي  ،الق اررات الىلوكي  ،الق اررات العقلي /المعرفي ) لهللى طل جامع األ هر ف غ ال تثع ى

لعم األد( :تعم  ،ال تعم ).
مناقشة نتائج الفرضية العاشرة:
النى

للمقياس األو اإت ان االن عال ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي

ف الهللرج الكلي لمقياس اإت ان االن عال لهللى طل جامع األ هر ف غ ال تثع ى لعم األد( :تعم ،
ال تعم ) ،وتعاو الباحثة :ذلك إلس العين التس ط قت اليها الهللراى هد من طل الجامع  ،ويمتا
طل الجامع ف هذه المرحل العمري عهللال خوائص نم ار لط يع المرحل الجامعي  ،وه أن الطالا
اىتق نى يا احيث يحم أفكار وقنااات يكتى ها من الجامع  ،وال يئ المحيط ه ويت ق هذا مع ما
ورهلل ف اإطار النمري ن اإت ان االن عال  ،هو م هود ذات فرهللي يخص ال رهلل ن ىه ويعتمهلل الس
شخوي ال رهلل الهللرج األولس.

أما النى لمقياس الرضا ان الحياال فقهلل أمهرت النتائ اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل

إحوائي ف الهللرج الكلي لمقياس الرضا ان الحياال لهللى طل جامع األ هر ف غ ال تثع ى لعم
األد( :تعم  ،ال تعم ) ،وتعاو الباحثة :ذلك الطل الذين أمهاتهد تعم يرون أنها تىتطيع أن تل
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احتياجاتهد وجميع مطال هد ،وتثش ع حاجتهد لذلك يشعرون الرضا ان حياتهد ،والس الوعيهلل اآلخر
يروا الطل الذين أماتهد ال تعم أن يمتعون الرضا ان الحياال كون أن أمهد هللائما جان هد ف المن
تل

جميع احتياجاتهد المن لي لذلك وجهللت اهللد فروق تثع ى لعم األد.

أما النى لمقياس اتخاذ القرار ت ين اهللد وجوهلل فروق جوهري ذات هللالل إحوائي ف مقياس

اتخاذ القرار لهللى طل جامع األ هر ف غ ال تثع ى لعم األد( :تعم  ،ال تعم ) ،وتعاو الباحثة:
ذلك إلس أن اتخاذ القرار مهارال تخص ال رهلل ن ىه قهلل تؤثر ه العوام الخارجي أي أنها مع ال من
والتجارا التس يمر ها ال رهلل ن ىه قهلل تؤثر ف اتخاذه لق ارراته أكثر من العوام األىري .
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التوصيات:
ف ضول نتائ الهللراى ف ن ال احث توو

التال :

 -اقهلل نهللوات وورش ام تههللف إلس تواي طل

همي اإت ان االن عال

الجامع

تمتعهد وح ن ىي ىوي .

 توميد وتط يق رام إرشاهللي لرفع مىتوى اإت ان االن عال  ،و التالان الحياال لهللى طل جامع األ هر.

من أج

رفع مىتوى رضاهد

 وضع رام تهللري ي لمىااهللال طل الجامع الس تطوير مهاراتهد اتخا القرار حيث ترك هذهال رام الس تنمي مهارات اتخاذ القرار القائم الس العقالني ال عيهللال ان االن عا .

 وضع رام تهللري ي التخاذ القرار التس يمكن اىتخهللامه فاليه للووو

المهللروى .

إلس آلي ام

معتمهللال تقل

من االن عا

جميع مجاالت الحياال والتهللريا

واألخطال نتيج الق اررات غير

بحوث مقترحة:
 -إجرال م يهلل من الهللراىات التس تلق

الضول الس الجوانا المختل

الشخوي  ،الثق الن س.

 إجرال هللراى ان اإت ان االن عال  ،واالقته العوامالهلليمواغرافي الس اينات مت اين من المجتمع.

الخمى الك ري للشخوي والعوام

 -إجرال هللراى تتناو الرضا ان الحياال واالقتها االتجاه نحو التغيير.
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التخاذ القرار مث نمط

 المراجع العربية
 المراجع األجنبية

املصادر واملراجع

أوال :المراجع العربية:

 .1أ و جاهللو ،والح ( )2000عيم النفس التربوي ،هللار الميىرال للنشر والتو يع ،امان ،األرهللن
 .2أ و يهلل ،ا راهيد ( )1987ميكولوجية الذات والتوافق .هللار المعرف الجامعي االىكنهللري

 .3أ و ا ش ،إيناس ،شحته ( .)2011أثر الذكاء العاطف عيى مقدرة مدراء مكتب االونلو ار بغلاة
عيللى اتخللاذ الق لرار وحللل المشللكةت ,رىااال ماجىااتير غياار منشااورال ،الجامعا اإىااالمي  ،غا ال،

فلىطين.

 .4أ ااو ا ااالد ،رج ااال . )2010( .منللللاهج البحللللث فلللل العيللللوم النفمللللية والتربويللللة ،هللار النشااار
للجامعات ،القاهرال .

 .5أ ااو نجيل ا  ،ى ا يان محمااهلل  . )2016( .مقيللاس الرضللا ع ل الحيللاة ،مكت ا ومط ع ا الطالااا،
جامع األ هر -غ ال – فلىطين .

 .6أ و نجيل  ،ى يان محمهلل .)1996( .خصائص شخصية الفيمطينيي  :هللراى ن ىي مقارنا اين
األجيا ق المجتمع ال لىطين  .مرك ال حوث اإنىاني والتنمي االجتمااي  ،غ ال.

 .7أ و نجيل  ،ى يان محمهلل .)2017( .مقياس الت اا االنفعلال  ،مكت ا ومط عا المقاهللاهلل ،غا ال -
فلىطين.

 .8أورو نةيلرة سرفيان مممررد -2018أ) مقياا

اتخاا القارار معتوررة ومعوعرة العالرب ةامعررة

األزهر -غزا )لسعين
 .9أ ااو نجيل ا  ،ى ا يان محمااهلل-2018( .ا) .محاض لرات أمامللية ف ل القيللاس والتقللويم النفملل
والتربوي ،كلي التر ي – جامع األ هر غ ال ،فلىطين.

 .10أحمهلل ،محمهلل ( ،)2000عيم النفس والقدرات العقيية ،هللار المىيرال للنشر ،امان

 .11أرجاي ا  ،مايك ا ( ،)1993مللليكولوجية الملللعادة ،ترجم ا فيواا ا ااهلل القاااهللر ،مراجع ا شااوق
جال  ،الكويت ،االد المعرف ع ()175

 .12اىكنهللر ،افراد ( )2004مرل القلق من الي س إلس مواجه الواقع  .مجية عربيات ،العهللهلل 62

 .13اىاامااي  ،أحمااهلل ( . )2011الرضللا علل الحيللاة لللدى الم لراهقي وعةقتللو بأمللاليب التنشللئة
المرية والرضا ع الداء المدرم وفاعييلة برنلامج تلدريب فل تحملي الرضلا عل الحيلاة

لديهم ,رىال هللكتوراه غير منشورال ،كلي العلود التر وي  ،الجامع األرهللني  ،امان ،األرهللن .

 .14آي ن ااك ،ه ااان ج ااورم ( : )1969الحقيقلللة واللللوهم فللل عيلللم اللللنفس ،ترجما ا ق ااهللوري حن ا ا ،
ورؤووف نمم  ،هللار المعارف ،القاهرال

 .15رنهاارت ،كااارس آلاايس  . )1954( .عيللم الللنفس فل الحيللاة العمييللة ،ترجما ا اراهيد ا ااهلل اهلل
مح  ،مط ع ال ار ع  ،غهللاهلل .
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 .16نااس يااونس ،محمااهلل ( . )2009ملليكولوجية الدافعيللة واالنفعللاالت  .ط ،2امااان ،هللار المىاايرال
للنشر والتو يع

 .17التميم ا  ،محم اوهلل ( )1999خب لرات المللر المؤلمللة وعةقتهللا بللالت اا االنفعللال لللدى المللر
العراقيي العائدي  ,أطروح هللكتوراال غير منشورال ،كلي اآلهللاا ،الجامع

المىتنوري  ،غهللاهلل

 .18جااروان ،فتحاا ا ااهلل الاارحمن ج ااروان . )2007( .تعلاايد الت كي اار م اااهيد وتط يق ااات ،ط ،3هللار
ال كر ،امان -األرهللن.

 .19جع ر ،نوري ( .)1978طبيعة النما ف ضوء فيمفة بافيوف ،ط ،2مكت التحرير ،غهللاهلل

 .20جم ا  ،محمااهلل  . )2001( .العمييلللات الذهنيلللة ومهلللارات التفكيلللر مللل خلللةل عمييتللل اللللتعيم
والتعييم  .هللار الكتاا الجامع  ،العين .

 .21جا اوهللال ،آما ااا واىا االي  ،محما ااهلل ( .)2009عيللللم الللللنفس اليجللللاب  ،جامع ا ا األقوا ااس ،مكت ا ا
الويرف  ،غ ال ،فلىطين

 .22ح يا ،مجهللي  . )1997( .ميكولوجية صنع القرار ،مكت االنجلو الموري  ،القاهرال .

 .23حىن ،ااد ( . )2002التوافق النفم وعةقتو بمعنى الحياة للدى الملراهقي مل الجنملي ،
رىال ماجىتير غير منشورال ،كلي التر ي  ،جامع اين شمس

 .24حمااهللان ،محمااهلل ( . )2010الت ل اا االنفعللال والقللدرة عيللى اتخللاذ القلرار لللدى ضللباط الشللرطة
الفيمطينية  .رىال ماجىتير غير منشورال ،كلي التر ي  ،الجامع اإىالمي  ،غ ال.

 .25الخال ااهللي ،أهللي ااا محم ااهلل ( . )2003مللليكولوجية الفلللروق والتفلللوق العقيللل  .ط ،1هللار وائا ا
للنشر ،امان ،األرهللن

 .26الهللىااوق  ،مج ااهللي ( . )1999مقيلللاس الرضلللا عللل الحيلللاة ،هللليا ا التعليم ااات ،الق اااهرال ،مكت ا ا
األنجلو الموري .

 .27الهللىااوق  ،مجااهللي ( . )2000هلل ارى ا أل عاااهلل الرضااا ااان الحياااال واالقتهمااا عااهللهلل ماان المتغي ارات

الن ىاي لاهللى اينا مان ال ارشاهللين واغار الىان  .المجيلة المصلرية ليدراملات النفملية ، )2(8.
175-200

 .28الااهللوري ،كريااا ،الع ا اوي ،شاارى ( ،)2004إهللارال المعرف ا وانعكاىاااتها الااس اإ ااهللاع التنميم ا ،

بحللث مقللدم إل لى المللؤتمر العيم ل الللدول المللنوي الرابللع ,إدارة المعرفللة ف ل العللالم العرب ل ،
جامع ال يتون  ،امان ،األرهللن

 .29راجح ،أحمهلل ( . )1964المراض النفمية والعقيية ،مؤىى المط واات الحهلليث  ،القاهرال

 .30ارىا  ،رتهللانااهلل ( ،)1980الفللوا بالمللعادة ،ترجما  :ىاامير ا ااهللو ،هللار مكت ا الحياااال ،يااروت،
ل نان
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 .31رضا اوان ،ى ااامر ( . )2002الصلللحة النفملللية ،ط( ،)3ام ااان ،هللار المى اايرال للنش اار والتو ي ااع،
امان

 .32رضا اوان ،شاااع ان ،وهري ااهللي ،اااااهلل

( ،)2001العالقا ا ااين المى ااانهللال االجتماايا ا وك ااال مااان

مماااهر االكتئاااا وتق ااهللير الااذات والرض ااا ااان الحياااال ،مجيلللة عيلللم اللللنفس ،الق اااهرال،)58(7 ،

105-72

 .33ريااان ،محم اوهلل ( . )2006التللل اا االنفعلللال وعةقتلللو بكلللل مللل الملللرعة الدراكيلللة والتفكيلللر

االبتكللاري لللدى طيبللة الصللف الحللادي عشللر بمحافظللات غللاة  .رىااال ماجىااتير غياار منشااورال،
جامع األ هر ،غ ال

 .34ال يااهللي ،يااونس ( . )1997جلللودة القلللرار وعةقتلللو بلللالت اا االنفعلللال وموقلللع الضلللبط للللدى
المدراء العاميي  ,أطروح هللكتوراال غير منشورال  ،كلي اآلهللاا  ،الجامع المىتنور  ،غهللاهلل .

 .35ىااات  ،أمين  . )1984( .الدارة العامة ف المميكة العربية المعودية ،جهللال .

 .36الى ااااهلل ،رش اااهلل والا ا  ،حى ااين الاا ( . )2011نظريلللة القللل اررات الداريلللة ،هللار ها اران للنش اار
والتو يع ،امان ،األرهللن

 .37ىالد ،فؤاهلل والشي وآخرون ( ،)1982المفاهيم الدارية الحديثة ،هللار الشعا ،امان

 .38الى ا عاوي ،فضاايل ( . )2007قيللاس التللل اا االنفعللال للللدى طيبللة معاهلللد إعللداد المعيملللي

والمعيمات الذي تعرضلت أملرهم لحلاالت اللدهم والتفتليع واالعتقلال مل قبلل قلوات االحلتةل

المريك وأقرانهم الذي لم يتعرضوا لهلا ،هلل ارىا مقارنا  ،مجلا التر يا والعلاد جامعا المووا ،

 ،)3(15ص193-267

 .39الىا يع  ،الااس ( . )2001أمللاليب التفكيللر وعةقتهمللا باتخللاذ الق لرار لللدى عينللة م ل مللديري
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القري  ،مك المكرم
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للنشر والتو يع ،القاهرال ،مور

 .41ىليمان ،ىنال ،)2006( ،ميكولوجية الفروق الفردية وقيامها  ،هللار الثقافا للنشار والتو ياع ،
امان

 .42ىااليمان ،ااااهلل ( . )2003الرضللا ع ل الحيللاة وعةقتللو بتقللدير الللذات لللدى مللديري المللدارس
الحكومية ومديراتها ف مديريات محافظات فيمطي الشلمالية ،رىاال ماجىاتير غيار منشاورال،
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 .48شقورال ،يحي ( ،)2012المرونة النفمية وعةقتهما بالرضا عل الحيلاة للدى طيبلة الجامعلات
الفيمطينية بمحافظة غاة ،رىال

ماجىتير غير منشورال ،كلي التر ي  ،غ ال ،فلىطين

 .49شا اال  ،ىوىا اان ( . )2011أىا اااليا التعلا ااق والعوام ا ا الخما ااس الك ا اارى للشخوا ااي واالقتهما ااا

الرضااا ااان الحياااال لااهللى طااالا الجامعا  ،مجيللة العللةم التربللوي والعيللوم النمللانية ،مواار ،

154-200 ، )32(8
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اال تكاري ،ىلىل أ حاث ،مجية درامات تربوية ،المجلهلل ،10الج ل  ،77االد الكتا ،القاهرال
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اين شمس ،القاهرال .
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ميحق ()1
بيانات إحصائية تتعيق بالنواح الديموغرافية واالجتماعية

أخ /أخت الطالب/ة برجاء تعبئة البيانات التالية بدو كتابة االمم:
 -1الجنس:

 ذكر

 -2العمر___________ :

 أنثس

 -4ترتيبك الميةدي بي أفراد أمرتك  :ف األو
 -6امم الكيية___________ :
 -8الممتوى التعييم :المىتوى األو

 ف الوىط  ف األخير

 -7التخصص___________________:
المىتوى الثالث

المىتوى الثان

 المىتوى ال ار ع  /كالوريوس/ليىانس (خري )
خانيونس

 -11منطقة المك  /المحافظة :رفح

هللراىات اليا

الوىطس

غ ال

غ ال
 -12مكا القامة:

 قري _______ مخيد _______  مهللين _______

 -14الوضع االقتصادي لألمرة (أمرة البوي ):
 ضعيف جهللا

 ضعيف

 متوىط  مرت ع

 مرت ع جهللا

 -15كيف تصف/ي نفمك م الناحية الدينية:
شهلليهلل/ال التهللين أحافم ال التقاليهلل الهلليني

المان /ال

ضهلل فكرال التهللين

-18عمل الب___________
 -19الممتوى التعييم لألب  :ا تهللائي وااهللاهللي وما هللون
 هلل لود/كليات متوىط

 ليىانس /كالوريوس

 ثانوي اام
 هللراىات اليا

 -20عمل الم___________ :
 -21الممتوى التعييم لألم  :ا تهللائي وااهللاهللي وما هللون
 هلل لود/كليات متوىط

 ليىانس /كالوريوس
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 ثانوي اام
 هللراىات اليا

شما
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مقياس ال ت اا االنفعال
طريقة اإلاجاةة:
أخت الطالبة /يرجس منك قرالال ك ا ارال ،الم اع عثمة إشارال (√) أمامها تمت

انة نعم

إذا

عانت العوارا تنعوق عليك أما إذا عانت العوارا ال تنعوق عليك )اع العثمة إشارال (√)

تمت

انة ال

ف حياته.

وليس هناك إجا ات وحيح وأخرى خاطئ  ،فلك فرهلل أىلو ه ومشااره نمرته الخاو

الرقم

العبلللللللللللللارة

1

ه ت قس هاهللئا ومتماىكا ف مواجه المروف الطارئ

2

أنا واثق ك الثق من ن ى

3

غال ا ما أجهلل من الضروري أن أهللافع اما أاتقهلل أنه وواا

4

ه أنت خجو وحىاس ف المواقف االجتمااي

5
6
7
8
9
10
11

تمر

نعم

ال

X
X
X

فترات من اهللد االىتقرار حيث ال أىتطيع أن أمكث طويال ف مقعهللي

X
X
X

وانهللما تكون األمور

X

أشعر أحيانا رغ ف تحطيد األشيال
أحيانا أشعر ىعاهللال وانشراه اميمين هللون أي ى ا،
ىائرال الس غير ما أشته
ه أنت رال ان ممهرك

X

ال أشعر حرم انهللما أكون ف مجتمع ويطلا إلس أن أ هللأ مناقش أو أن أ هللي
رأي ف ش ل أارفه معرف جيهللال

X
X

إنن أكثر حىاىي من معمد الناس
الحياال وع

النى ل ف معمد الوقت

X

أشعر الح ن واالنق ال ف معمد األوقات

X

13

غال ا ما آىف الس أنن غاضا ومتذمر إلس هذا الحهلل

14

ه ترغا كثي ار فيما لو كنت شخوا آخ ار

X
X

15

نش ت مىتقال تماد االىتقال ومتحر ار من ىلط العائل

16

ه تن ا كثي ار إذا انتقهللك شخص ما

12

X
X

145

الرقم

نعم

العبلللللللللللللارة

17

غال ا ما أجهلل ن ى قلقا الس أمر من األمور

18

أشعر ف معمد األوقات ضعف ااد

19

لىت او يا هللرج أك ر مما اليه معمد الناس

20

ه تعان من مشاار النقص

21

ه تتخذ ق ارراتك الخاو غل النمر اما يقوله اآلخرون

22

X
X

أجهلل وعو ف التحهللث مع الناس إذا كانت معرفت

X

23
24

أشعر ف معمد األياد الوحهللال حتس ولو كنت مع آخرين

25

ليس من الىه إغضا

26

ه لهلليك الس األق قهلل ار مناى ا من احتراد الذات

27

ه تىلك ف حاالت كثيرال ىلوكا مخال ا للعرف أو لرغ ات الوالهللين

28

ه تحجد ان ا هللال رأيك أحيانا ،خوفا من ىخري الناس وانتقاهللهد لك

29
30
31

مرت

X
X
X
X
X

فترات تقهللر األياد وأحيانا األىا يع أو األشهر فقهللت فيها القهللرال الس

X

االهتماد ما حول وذلك ألنن لد أىتطع مواول نشاط
من الىه أن ين ذ و ري مع الناس

X

33

ه تشعر ن ت ثيرك ضئي الس األشيال الت تحهللث لك

34

ه تتعرل للحرم ىهول ف المواقف االجتمااي

للجنس اآلخر

X
X
X

ه تشعر غال ا القلق واهللد الراح كما لو كنت تريهلل شيئا ولكنك ال تعرف ما

X

هو

36

ه ينتا ك كثي ار شعور الح ن

37

من ااهللت أن أكون هاهللئا وليس من الىه اىتثارت

39

X
X

تقلق قلقا شهلليهللا انهللما ت كر ف مشكالتك

32

38

X

للقلق ف هذه الحياال كان ك ي ار

ه تعتقهلل أن شخويتك جذا

35

X
X

هد حهلليث

الشك ف أن نوي

ه

من األشيال المى

ه يمكن القو

ال

X

ن لهلليك تقهللي ار االيا لن ىك

X
X

ه يىه إقنااك الحج الت يىوقها اآلخرون

40

ه تعتقهلل أنك شخص حىاس وىريع الت ثر

41

ه تقلق ل ترال طويل من جرال الخ رات الت تثير اإحىاس المهان

42

ه تشعر أحيانا التعاى هللون ى ا وجيه
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X
X
X
X

العبلللللللللللللارة

الرقم
43

يتهي شعوري ف

44

ه تثق غال ا ف ق ارراتك ثق ك يرال

45

ه تلح اليك أحيانا عل األفكار وتريهلل أن تتخلص منها ولكنك ال تىتطيع

46

إنن ىه االختالط الناس

47

ه تشعر حىاس الىكين الهللاخل والرضا معمد الوقت

48

ه ترى أن مىتق لك مشرق تماما

نعم

عل األحيان لهللرج أنه يتعذر ال النود

ال

X
X
X
X
X
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مقياس الرضا ع الحياة
طريقة الجابة:
نعرل فيما يل قائم مان الع اارات التا تتنااو مشااارك العاما وأحاىيىاك تجااه ذاتاك وتجااه

مجاااالت الحياااال .وتتطلااا اإجا ا ااان هااذه األىاائل أن تقاارر/ي إلااس أي هللرج ا تنط ااق اليااك/ي تلااك

الع ااارات وتع اار ااان أحاىيىااك ومشاااارك ووجه ا نماارك تع ي ا ار واااهللقا .لااذا نرجااو منااك/ي أن تق ارأ/ي
عناي ال نوهلل المهللرج أهللناه ومن ثد تضع/ي االم ف المكان المناىا لها كما هاو موضاح فا المثاا

الم ين أهللناه.

يوجد أمام كل عبارة مي اا تقدير يتضم خممة خيارات ,عيى النحو التال :
دائما/بامتمرار

أحيانا

معظم الحيا

ال/وال مرة

قيية/نادرا

والمطلااوا منااك وضااع االم ا (√) أم اااد الع ااارال تحاات مىااتوى انط اقهااا اليااك/ي ،ف ا ذا كاناات تنط ااق
اليك/ي دائما /بامتمرار فضع/ي االم (√) أماد الع ارال تحت خان دائما/بامتمرار.

واذا كانت تنط ق اليك معظم الحيا فضع/ي االم (√) أماد الع ارال تحت خان معظم الحيا .
أما إذا كانت تنط ق اليك أحيانا ،فضع/ي االم (√) أماد الع ارال تحت خان أحيانا.

أما إذا كانت قيية/أو ناد ار ما تنط ق اليك ،فضع/ي االم (√) أماد الع ارال تحت خان قيية /ناد ار.
أما إذا كانت ال تنطبق عييك ،فضع/ي االم (√) أماد الع ارال الت تحت خان ال /وال مرة.
الرقم
.1
.2

العبلللللللللللللارة
أشعر متع حقيقي للحياال جميع جوان ها
أنا ااا أمي ا ا إلا ااس االاتقا اااهلل أنن ا ا إنىا ااان/ال فاش ا ا /ال (إن إيجين ا ااا
للوحيح أنا شايف/ال حال إن أنا واحهلل/ال فاش /ال).

.3

ااتقهلل أن االقات مع أفراهلل أىرت ضعي وىطحي

.4

ينمر الناس إل َّ احتراد وتقهللير

.5
.6
.7
.8

ينقص يتنا الكثير من األثاث المن ل .

أنمما وق اوانين الجامعا معقااهللال وال ت ا
ألجله

ااالغرل التا وجااهللت

أشعر التشاؤد ألنن أاتقهلل أن حال لن يتغير إلس األحىن.
ف

عل األوقات أشعر فعال نن اهلليد/ال ال ائهللال.
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دائما/

معظم

بامتمرار

الحيا

أحيانا

قيية/
ناد ار

ال

العبلللللللللللللارة

الرقم
.9

أشعر ن أفراهلل أىرت غير مهتمين ألمري.

.10

أتمتع عالقات اجتمااي طي مع مالئ  /ميالت

.11

يتوفر لهللينا معمد ما نرغا ونشته من الطعاد.

.12

أنا رال/ي ان تخوو الهللراى ف الجامع .

.13

أايش الس الذكرى أكثر مما أايش الس األم

.14

أشعر أنه ليس لهللي الش ل الكثير الذي أفتخر ه.

.15

ااتقهلل أن المح المت اهللل تىوهلل ين و ين أفراهلل أىرت .

.16

اشعر الرضا ان االقات االجتمااي

.17

يتوفر لهللينا ما نحتام من كىال (المال س الشتوي والوي ي )

.18

أش ا ااعر الرض ا ااا ا ا اان اإجا ا ارالات التا ا ا تق ا ااهللد ه ا ااا الخ ا ااهللمات
االجتمااي الجامع

.19

أنا رال/ي ان حيات

.20

روح المعنوي منخ ض معمد الوقت

.21

أشعر قرا أفراهلل أىرت من عضهد ال عل.

.22

أشعر ن االقات مع اآلخرين ىيئ .

.23
.24

أتمتع ان وأىرت

شك  /وورال اام

األمن واالىتقرار االقتواهللي.

أاتقهلل أن المحاضرين الذين يحاضرون لنا متمكنين من المااهللال

العلمي ف تخوواتهد ،والس هللرج االي من الك الال.

.25

أاان من مشاار الي س وخي األم

.26

أشعر الرضا ان وحت الجىمي

.27

أشعر الىعاهللال لحضور الجلىات العائلي والمشارك فيها.

.28

ال أحا الخروم من المن

.29

أنا غير رال/ي ان وضع الماهللي.

.30

و يارال الناس.

اىااتطيع تكااوين االقااات جيااهللال مااع المحاضارين جااامعت ماان

خال الحوار والنقاش ف قاا الهللراى

.31

أشعر نه ال يوجهلل هللور ل ف هذه الحياال.

.32

أتمنس أن أكون شخوا آخر

.33

أاان كثي ار من وجوهلل خالفات أىري .

.34

االقت مع جيران قوي ويىوهللها الحا واالحتراد.

.35
.36

مروفناا المعيشاي مان الناحيا الماليا واالقتوااهللي ت عاث الااس
الرضا.
القااات الهللراىي وىاحات ال ضال الموجهللال الجامع ال ت عاث
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دائما/

معظم

بامتمرار

الحيا

أحيانا

قيية/
ناد ار

ال

العبلللللللللللللارة

الرقم
الس االرتياه.
.37

أرى أن حيات أفض مما كنت أتمناه.

.38

أشعر أحيانا الضيق ألنن لىت ناجح/ال ف حيات .

.39

أشعر الرضا تجاه أىرت .

.40

أشعر الوحهللال ( حس إن وحهللان /ال وما إليش حهلل).

.41
.42

نملك من الما ما يش ع حاجاتنا األىاىي ويجعلنا نىتمر ف

الحياال.

توفر الهللراى الجامع جو اجتماا مريح للطالا
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دائما/

معظم

بامتمرار

الحيا

أحيانا

قيية/
ناد ار

ال

ملحق رقم ()4

مقياس اتخاذ القرار (نمخة الناث)
طريقة الجابة :

فيمللا ييل مجموعللة مل المواقللف ( 33موقللف) تللدور حللول بعللض جوانللب الحيللاة الكاديميللة

والمرية واالجتماعية ,ولكلل موقلف  3خيلارات أو بلدائل لإجابلة ,نأملل منلك قلراءة كلل عبلارة بأمانلة
وصدق ,ثم ضع دائرة الجابة عيى واحدة فقط م البدائل الثةثة الت متتصلرفي وفقلا لهلا فل كلل

موقللف م ل المواقللف ,والرجللاء الجابللة ع ل جميللع المواقللف وال تترك ل أي موقللف بللدو إجابللة ,وأ
تختاري إجابة واحدة فقط لكل موقف.

الموقف الول:

أنت ترغبي ف درامة تخصص معي ف الجامعة ,ولك أجبرك والدك عيى درامة تخصص آخر

فإنك.

أ -أقوم بدرامة التخصص اآلخر إرضاء لوالدي فقط.

ب -أرفض التمجيل ف الجامعة لجبار والدي بالعدول ع موقفو.
ج -تحاولي معرفة المباب الت دفعت والدك لجبارك ,فم الممك أ يكو محق ف ذلك.

الموقف الثان :

جدك كبير الم وأراد أ يقمم ميراثو قبل أ يتوفاه ا  ,فامتدعى أبوك وأعمامك وكنت تممعي ,

ما قالو الجد ,حيث قال لهم :البنات ليس له ميراث ل أبناءه ليموا م صيبنا والمثل يقول
"اب ابنك رب واب بنتك متربيع"

أ -جدي محق فيما قالو ,وعيى الجميع طاعتو.

ب -أنا ال أهتم بهذه المور فه ليمت م اختصاص وممؤوليت .
ج -أحاول أ أقنع جدي وأعمام بضرورة العدل بي البناء والبنات.

الموقف الثالث:
أنت

مجموعة م الصديقات إال أ العةقات بي بعضك البعض ليمت بنفس درجة الصداقة ,ولك

م بي هذه المجموعة صديقة عاياة وغالية عييك ,وكيما تغيبت ع جيمتكم ,تجدي بعض م

المجموعة تمتغيبها بالنميمة ,وال يذكرونها بخير مطيقا ,فإنك ف هذه الحالة ........

أ -متردي عييه بطريقة انفعالية الصاع صاعي .
ب -تتركي جيماته وتبتعدي عنه .

ج -تحاولي بالمنطق والنقاع تفنيد إدعاءاته والدفاع ع صديقتك.
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الموقف الرابع:
كنت تجيمي ف ماحة الجامعة ,بالقرب م مجموعة م الطالبات ,وكانت إحداه تتحدث

وبصوت ممموع وواضح ,تحاول تعبئة الطالبات نحو أحد الماتذة المشهود لهم بالكفاءة والخيق,
وأنت م المحبي لو وتقدرينو تقدي ار ممي اا ,فإنك ف هذه الحالة ....

أ -متغضبي وتتركي المكا وتجيمي ف مكا آخر.

ب -متبقي مكانك وال تعطي ليحديث انتباه أو اهتمام.

ج -متمتأذني ليجيوس معه والرد عيى هذا الطالبة وتفنيد كةمها.

الموقف الخامس:

عدت إلى البيت ورأيت أحد إخوتك الصغار يعبث ف ممتيكاتك/حاجاتك الخاصة إلى حد تخريبها,

فإنك.

أ -تعنفيو بطريقة عصبية عيى ما فعيو م تخريب.

ب -تنظري لألمر ببماطة وتعيدي ترتيب ممتيكاتك/حاجاتك.

ج -تبيني لو أ ما فعيو ميوك خاطئ ,ويجب عييو أال يعاود فعيو مرة أخرى.

الموقف المادس:

افترض أ إحدى صديقاتك المقربات تمر بضائقة مالية وطيبت منك أ تقرضيها مبيغ م المال,
وأنت لم يك لديك هذا المبيغ ,ولك ف مقدورك أ تتحصي عييو م صديقاتك الخريات,

فإنك.....

أ -تتعاطفي معها وتقدري حاجتها لهذا المبيغ وتعديها بأنك متحاولي تدبير هذا المبيغ.

ب -تتجاهيي الموضوع وال تردي عييها وكأنك لم تممع شيئا.

ج -تعتذري لها وتبيني لها بأنك ال تميكي ذلك المبيغ وال تمتطيعي تدبيره.

الموقف المابع:

أتيحت لك فرصة عمل بماايا جيدة ,وبعد مقابيتك لصحاب العمل ونجاحك ف المقابية ,فوجئت بأ

م ضم شروط الوظيفة أ تكون متفرغة تماما ليعمل ,مما يتعارض مع متطيبات الدرامة

الجامعية ,عيما بأ والديك ال يمانعو العمل ولكنهم يصرو عيى مواصيتك لدرامتك الجامعية,

فإنك.......

أ -تميمي أمرك

 ,وتنتابك مشاعر الحمرة واليوعة لعدم مةءمة هذا الشرط لدرامتك الجامعية.

ب -تصممي عيى إكمال درامتك وال تقبيي بالعمل.

ج -متذهبي لصاحب العمل وتحاولي أ تقنعيو بقدرتك عيى التوفيق بي العمل والجامعة.
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الموقف الثام :
أخبرك والديك  -باعتبارك متاوجة والبنت الكبرى لهم – بأ شخص ما مهذب وعيى درجة م

الخيق وممتواه االجتماع جيد ,موف يتقدم لخطبة أختك وهما موافقا عيى هذا الشخص ,إال أ
أختك الت حصيت عيى معدل ٍ
عال ف الثانوية العامة تريد إكمال تعييمها ,وترفض فكرة الاواج

اآل  ,فإ قرارك ميكو ...

الدي طاعة واحتراما لهما .
أ -مأوافق عيى رأي و َّ

ب -مأتجاهل الموضوع باعتباره شأ يخص أطرافو (يعن يخص والدي وأخت ).
ج -مأحاول إقناع والدي باحترام رغبة أخت ف التعييم الجامع .

الموقف التامع:

أخبرتك إحدى صديقاتك بأ إحدى صديقاتك قامت بامتغابتك والحديث عنك بطريقة تم ء لك,

فإنك......

أ -تنفعيي وتمتغيبينها كما امتغابتك وتردي لها الصاع صاعي .

ب -تأخذي المر وكأنو ش ء عادي وال تعطيو أي اهتمام.

ج -تراجعي تيك الصديقة ليتحقق م المر إذا كا صحيحا ,ومعرفة دوافع امتغابتها لك.

الموقف العاشر:

نظ ار الادحام قاعة المحاضرات اادحاما شديدا بالطالبات ف أحد المقررات الت تحبينها ,تعودت أ

تأت إلى القاعة مبك ار ,لك يكو لك نصيب ف الجيوس عيى كرم ف القاعة ,وذات مرة تأخرت
ع الحضور مبكرا ,ولم تجد حتى مكا تقفي فيو داخل القاعة ,فإنك ف هذه الحالة ......

أ -تغضبي وتتذمري وتنفعيي م عدم مةءمة القاعة لعدد الطةب.

ب -تقرري االنصراف وعدم حضور المحاضرة.

ج -تقرري كتابة شكوى لدارة الجامعة لك تحل المشكية أو توفر قاعة أكبر.

الموقف الحادي عشر:

كنت عيى موعد ليخروج مع صديقاتك ف ناهة أو لحفية عيد ميةد إحدى صديقاتك  ,فقام والدك
بمنعك م الخروج بدو مبب واضح فإنك :

أ -أترك الحرية لمشاعري وعواطف لتتحكم بتصرفات .

ب -أتقبل موقف والدي وأتعايع معو.

ج -أناقع والدي وأحاول معرفة مبب منع م الخروج .

153

الموقف الثان عشر:
صديقة لك تقدم لخطبتها شاب وتاوجتو وه تعيم أنو عيى عةقة عاطفية معك ,وبعد اواجهما
حاولت صديقتك مواصية االتصال بك وتدعوك لايارتهم ف البيت ,فإنك.....

أ -تثوري عييها وتغضبي منها وتيعن أبوها وأمها.

ب -ترفضي دعوتها وتقطعي االتصال بها ,كما تقطعي االتصال بالشاب.

ج -تقبيي دعوتها وتجدينها فرصة ليتواصل معها لمعرفة المباب الت دعتها لياواج م هذا
الشاب.

الموقف الثالث عشر:

قمت بالتمجيل ليفصل الخير لك ف الجامعة وبعد التمجيل تبي بأنو هناك تعارض ف المحاضرات

بي مادتي  ,مادة منهما تحبينها وتحبي مدرمها ,والمادة الثانية ال تحبينها وال تحبي مدرمها
فإنك:

أ -تحضري فقط لدى المدرس الذي تحبينو وتتابعي المادة الخرى مع اميةتك.

ب -تمحبي المادة الت ال تحبينها حتى لو أدى ذلك إلى تأخير تخرجك.

ج -تحاولي التوفيق بينهما ,مرة تحضري هنا ومرة هناك بالتنميق مع المدرمي .

الموقف الرابع عشر:

اتصيت والدتك تييفونيا وأخبرتك بالحضور ليبيت فورا ,فوجدتينها مع نماء وبنات عائيتكم ف شجار
مع عائية أخرى تربطك بها عةقة صداقة قوية ,وكانت بنات ونماء عائيتكم متجمعات وممتعدات

ليعراك ,ولم تعرف بعد مبب الشجار أو دوافعو ,فإنك والحال هذا موف...

أ -أشارك ف الشجار وأدافع ع أم وعائيت مواء ظالمي أو مظيومي .

ب -أتصل بوالدي ووالد العائية الصديقة لضبط الموقف وفض الشجار.

ج -أمتوضح المر ع مبب الشجار أوال وأحاول حيو بطريقة ميمية.

الموقف الخامس عشر:

شب حريق ف منال أحد جيرانكم الذي تبغضينهم وال تحبينهم ,وصرخوا بأعيى الصوت طالبي

المماعدة العاجية ,فإنك.....

أ -أتجاهل مشاعري البغيضة نحوهم وأتعاطف معهم وأذهب بمرعة لماعدهم ف إطفاء الحريق.
ب -أواصل حيات وكأنن لم أممع شيئا(يعن ال أذهب وال أماعدهم) .
ج -أقوم باالتصال بالدفاع المدن برجال الطفاء فو ار.
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الموقف المادس عشر:
كنت ف ماحة الجامعة تحمي كتابا غير الكتاب الجامع  ,ورأى الكتاب ف يدك إحدى اميةتك

فطيبت منك أ تيق نظرة عييو,ثم قالت لك كيف تقرئي مثل هذه الكتب المثيرة ليجدل .فإنك.....
أ -متشعري بالحا والمى عيى توجهاتها وممتواها الفكري.

ب -متأخذي الكتاب منها وتتركيها ف حال مبييها عيى ما هو عييو.
ج -متقولي لها تعال نتناقع ف محتويات الكتاب.

الموقف المابع عشر:

طيب أخوك م والده أ يخطب لو صديقتك الحميمة الموافقة عيى خطبتو ,إال أ والدك يريد أ

ياوجو بنت عمو (يعن بنت أخوه) رغم أ بنت عمو غير منامبة بالمقارنة مع صديقتك,

فإنك.....

أ -أقبل بوجهة نظر والدي.

ب -مأتجاهل الموضوع باعتباره شأ يخص أطرافو (يعن يخص والدك وصديقتك وأخوك).
ج -مأحاول أ أقنع والدي بأ يممح لخ بحرية االختيار .

الموقف الثام عشر:

تمكني مع عائيتك ف الدور الول ف عمارة مكونة م  5أدوار ,وبعض المكا م الرجال بدؤوا

يتجمعو يوميا ف ممر العمارة ,تحت شبابيك شقتكم ,يدخنو الشيشة ,وييعبو الشدة ,ثم

أحضروا بعد عدة أيام ف جيمتهم تيفاا يشاهدو برامجو ,وأصبح ممر العمارة أشبو بالمقهى ,مما
تمبب لك ولمرتك ف الكثير م الاعاج ,فإنك ........

أ -متنفعيي

وتغضبي وتعصبي عييهم.

ب -متتصيي بالشرطة وتشكي عييهم لتعمل لهم محضر إخةل بالنظام واآلداب العامة.

ج -بالحوار والتفاهم معهم متطالبينهم بعدم الجيوس ف الممر لنو ممر ليمكا وليس مقهى.

الموقف التامع عشر:

وأنت ف قاعة المحاضرات ,أثناء شرح المدرس ر جرس هاتفك المحمول ,مما أثار انتباه

المدرس ,ومع ذلك قمت بالرد عيى الهاتف بصوت أقرب إلى الهمس ,المر الذي أغضب المدرس,

وطيب منك االنصراف م القاعة ,فإنك........
أ -تنفعيي وتثيري الفوضى ف القاعة.

ب -تميمي بالمر الواقع وتخرجي م القاعة.

ج -تعتذري ليمدرس وتوضحي لو بأ المكالمة كانت لمر طارئ ف البيت .
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الموقف العشرو :
تاام حفل اواج اب عمك مع اليوم المابق لةمتحا النهائ ف أحد المماقات وأنت مضطرة

ليدرامة ف هذا اليوم ,فإنك......

أ -تذهبي مضطرة لمشاركة دار عمك حفيهم لمدة قصيرة.
ب -تمتمري ف درامتك وال تعط اهتماما ليحفية.

ج -تعتذري ع المشاركة مبررة ذلك بموعد االمتحا .

الموقف الحادي والعشرو :

وأنت تميري مع صديقة لك أثناء عودتك ليبيت ,فجأة تهجمت مجموعة م الصبايا عيى صديقتك,

دو مبب أو مبرر ظاهر ,فإنك موف........

أ -متدافعي ع صديقك ظالمة أو مظيومة.

ب -تتركي صديقتك وتقفي لتشاهدي الموقف أو تواصيي ميرك.

ج -تحاول أوال معرفة مبب تهجم هذه المجموعة عيى صديقتك ,ثم تقرري ماذا متفعيي .

الموقف الثان والعشرو :

أثناء تأدية امتحا أحد المماقات ,نفذ الحبر م قيمك ,وطيبت م امييتك قيم لتواصي الجابة
ورأى المراقب ف القاعة تصرفك ,واعتقد أنك تحاولي الغع ,ومحب منك دفتر الجابة فإنك....

أ -تثوري وتغضبي ف القاعة رافضة ذلك التصرف م المراقب وتطالبي بحقك بحضور عميد
الكيية.

ب -تميمي بالمر الواقع وتخرجي م القاعة ,محاولة شرح موقفك ليمراقب بعد انتهاء االمتحا .
ج -تحاولي أ تقنع المراقب بأنك كنت تطيبي قيم م امييتك.

الموقف الثالث والعشرو :

أثناء خروج والدتك وقبل عودتها إلى البيت ,حدثت مشاجرة مع إحدى أخواتك ووصل المر إلى حد

العراك باليدي والضرب (عيما بأ الحق عييك ف هذا الشجار) ,واذا بوالدتك تدخل البيت وتشاهد

هذا المشهد العنيف ,فما كا منها ودو أ تمأل ع مبب العراك ,إال وأ نالت ضرب ف أختك

ضربا مؤلما ,فإنك والحال هذا.....

أ -تشعري بالمف والندم وتعتذري لوالدتك عما حدث.
ب -تقبيي تصرف والدتك وتمتثيرينها لمايد م ضرب أختك.

ج -تحاولي تهدئة والدتك وتشرحي لها مبب الشجار حتى ال تمتمر بضرب أختك.
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الموقف الرابع والعشرو :
افترض أنك تمري بضائقة مالية وطيبت م إحدى صديقاتك المقربات مبيغ م المال فرفضت
تيبية طيبك فإنك......

أ -تتضايقي ف داخيك م تصرفها وال تمألينها ع المبب.
ب -تحدي م عةقتك بها فو ار دو أ تمأليها ع المباب.

ج -تحاولي معرفة مبب الرفض عمى أ يكو هناك مبب مقنع.

الموقف الخامس والعشرو :

تعرضت لمشكية مع أمتاذ ف الجامعة وقرر المتاذ أ يقوم باتخاذ االجراءات القانونية ضدك,
فإنك:

أ -تناعجي وتتضايقي م تصرفو.

ب -ال تهتمي وال تبالي وتدعيو يفعل ما يشاء.

ج -تحاولي أ تتحدث معو وتعتذري لو لنهاء المشكية.

الموقف المادس والعشرو :

تقدم شاب منامب لخطبتك ,وأنت ال تري فيو الشاب المنامب لحةمك ,إال أ والديك وعائيتك

وافقوا عيى هذا الشاب ,فإنك.....

أ -تتقبيي وتطيعي قرارهم بدو نقاع لرضائهم.

ب -أصمم عيى موقف وال أوافق عييو.

ج -تحاولي بالنقاع والحوار لتغيير موقفهم واقناعهم بموقفك.

الموقف المابع والعشرو :

لك صديقة عاياة عييك قامت بقطع عةقتها معك بشكل مفاجئ وبدو مقدمات فإنك........
شكي ف مدى صداقتها وتقولي تغور ف متي داهية (.مع المةمة)
أ -تشعري بالضجر وتَ ُ
ب -تتعاميي مع صديقتك بالمثل دو محاولة معرفة المباب .

ج -تحاولي معرفة أمباب هذا التصرف ربما ادَّعت عييك واحدة ونقيت كةم ميئ عيى لمانك.

الموقف الثام والعشرو :

ظهرت نتيجة االمتحا النهائ لحد المماقات ,وكانت درجتك منخفضة ,وأنت عيى قناعة بأنك

تمتحقي درجة أعيى م ذلك ,وقمت بالمراجعة وأخبرك المدرس بأ درجتك ال تمتحق الايادة أو
التعديل فإنك :

أ -أناعج وال أمتطيع التحكم بانفعاالت .

ب -أتقبل ما حدث وأتعايع معو باعتباره أمر ال يمك تغييره.
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ج -أمتأذ المدرس ف مناقشة مدى صحة إجابات ع أمئية االمتحا .

الموقف التامع والعشرو :

توترت العةقات واحتدم الخةف بي أبوك وأمك ,ووصيت إلى حد أ أبوك هدد أمك بالطةق,

فإنك...

أ -أحا عييهما رافضة ما وصيت إليو المور بينهما.

ب -ال أتدخل بينهما وأذهب لينوم أو البقاء ف غرفت .

ج -أتدخل بينهما لتهدئة الوضع ,وم ثم أرى كيف يمك ل أ أصيح بينهما.

الموقف الثةثو :

أعجب بك شابا إعجابا شديدا ,وجاء مع أهيو لخطبتك ,ووافق أهيك كما وافقت أنت عيى هذه

الخطبة ,إال أنك عيمت بعد إتمام الخطبة ,أ هذا الشاب تربطو عةقة عاطفية مع إحدى صديقاتك
المقربات ,فإنك.....

أ -تشعري بالضيق وعدم الرضا ع هذه الخطبة ,وتعميي عيى إلغائها أو فكها.

ب -متواصيي متابعة إجراءات الاواج وكأنك ال تعيمي ع هذه العةقة ,وكل ش ء قممة
ونصيب.

ج -متخبري صديقتك بأنو لم يك لديك عيم بالعةقة الت تربطها بهذا الشاب ,واال لما وافقت عيى
الخطبة.

الموقف الحادي والثةثو :

أُصبت بحالة خطيرة تطيبت إجراء عميية جراحية ,وتم إجراء العميية لك ,وأنعم ا

عييك بالشفاء,

وجاء المهنئو بالمةمة ,إال أ إحدى صديقاتك العاياات لم تأت واقتصرت تهنئتها عيى االتصال
التييفون  ,ولم تنقطع العةقة بينكما بعدها ,وشاءت القدار بعد فترة م الام أ أصيبت صديقتك
بكمور ف كتفها وماقها ,ونقيت إلى المشفى ,واحتاجت لم يماعدها ليتمهيل والمراع بعةجها

داخل الممتشفى ,وأنت لك صديقات ف المشفى قادرات عيى المماعدة ,فإنك.....
أ -متتأثري كثيرا وتتعاطفي معها وجدانيا وعاطفيا.

ب -تذهبي ليمشفى ليمماعدة والمراع بعةجها واجراء عميية جراحية لها.
ج -متكتفي بتهنئتها تييفونيا بعد خروجها م المشفى كما فعيت معك ,فالمعامية بالمثل.

الموقف الثان والثةثو :

أنت مجموعة م الاميةت والصديقات ,ذهبت لقضاء يوم ف أحد الشاليهات ,وف نهاية اليوم,
وأثناء تغيير مةبمك الحظت بعض حاجاتك مفقودة ,فطيبت م منمقة المجموعة أ تفتع
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الجميع واال ذهبت ليشرطة ,وبعد تفتيع المجموعة وجدت حاجاتك المفقودة ,ف حقيبة صديقة م
أعا صديقاتك ,إال أ صديقتك هذه أنكرت معرفتها بوجود حاجاتك ف حقيبتها ,فإنك.....

أ -متثوري وتغضبي م صديقتك وتتهمينها بأنها كاذبة وه المارق الحقيق .
ب -تخبري هذه الصديقة بقطع صيتك بها ,وتصبح كل واحدة ف حالها.

ج -تصدقي صديقتك وتعميي بطريقة ما عيى معرفة الفاعل الحقيق الذي وضع حاجاتك ف
حقيبتها.

الموقف الثالث والثةثو :

بينما أنت تمشى ف الطريق – حيث كا خال م المارة  -أتت نحوك فتاة وه مذعورة تقول أ
هناك شاب يةحقها ,فإنك....

أ -تدافعي ع الفتاة وتحمينها وتصرخي بعيو الصوت لتتجمهر الناس عييو.

ب -تواصيي ميرك دو أ تعطينها أي اهتمام.

ج -تفكري بجدية وعمق ف الخطوات الت يجب إتباعها.
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ملحق رقم ()5

مقياس اتخاذ القرار (نمخة الذكور)
طريقة إجابة الجاء الثالث م الكراس:
فيم ااا يلا ا مجمواا ا م اان المواق ااف ( 33موق ااف) ت ااهللور ح ااو ع اال جوان ااا الحي اااال األكاهلليميا ا

واألى اري واالجتمااي ا  ،ولك ا موقااف  3خيااارات أو ااهللائ لإلجا ا  ،ن م ا منااك ق ارالال ك ا ا ااارال مان ا
ووااهللق ،ثااد ضااع هللائاارال اإجا ا الااس واحااهللال فقااط ماان ال ااهللائ الثالثا التا ىتتواارف وفقااا لهااا فا كا

موقاف ماان المواقااف ،والرجااال اإجا ا ااان جميااع المواقااف وال تتاارك أي موقااف ااهللون إجا ا  ،وأن تختااار

إجا واحهللال فقط لك موقف.

الموقف الول:

أنت ترغب ف درامة تخصص معي ف الجامعة ,ولك أجبرك والدك عيى درامة تخصص آخر
فإنك:

أ -أقوم بدرامة التخصص اآلخر إرضاء لوالدي فقط.

ب -أرفض التمجيل ف الجامعة لجبار والدي بالعدول ع موقفو.
ج -تحاول معرفة المباب التى دفعت والدك لجبارك فم الممك أ يكو محق ف ذلك .

الموقف الثان :

جدك كبير الم وأراد أ يقمم ميراثو قبل أ يتوفاه ا  ,فامتدعى أبوك وأعمامك وكنت تممع ,ما
قالو الجد ,حيث قال لهم :البنات ليس له ميراث ل أبناءه ليموا م أصةبنا والمثل يقول "اب

ابنك رب واب بنتك متربيع".

أ -جدي محق فيما قالو ,وعيى الجميع طاعتو.
ب -أنا ال أهتم بهذه المور فه ليمت م اختصاص وممؤوليت .

ج -أحاول أ أقنع جدي وأعمام بضرورة العدل بي البناء والبنات.

الموقف الثالث:

أنتم مجموعة م الصدقاء إال أ العةقات بي بعضكم البعض ليمت بنفس درجة الصداقة ,ولك
م بي هذه المجموعة صديق عايا وغال عييك ,وكيما تغيب ع جيمتكم ,تجد بعض م

المجموعة تمتغيبو بالنميمة ,وال يذكروه بخير مطيقا ,فإنك والحالة هذه........
أ -مترد عييهم بطريقة انفعالية الصاع صاعي .

ب -تترك جيماتهم وتبتعد عنهم.

ج -تحاول بالمنطق والنقاع تفنيد إدعاءاتهم والدفاع ع صديقك.
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الموقف الرابع:
كنت تجيس ف ماحة الجامعة ,بالقرب م مجموعة م الطةب ,وكا أحدهم يتحدث وبصوت

ممموع وواضح ,محاوال تعبئة هؤالء الشباب نحو أحد الماتذة المشهود لهم بالكفاءة والخيق ,وأنت
م المحبي لو وتقدره تقدي ار ممي اا,فإنن ....

أ -مأغضب وأترك المكا وأجيس ف مكا آخر.

ب -مأبق مكان وال أعط ليحديث انتباه أو اهتمام.

ج -مأمتأذ ليجيوس معهم والرد عيى هذا الطالب وتفنيد كةمو.

الموقف الخامس:

عدت إلى البيت ورأيت أحد إخوتك الصغار يعبث ف ممتيكاتك/حاجاتك الخاصة إلى حد تخريبها,

فإنك......

أ -تعنفو بطريقة عصبية عيى ما فعيو م تخريب.

ب -تنظر لألمر ببماطة وتعيد ترتيب ممتيكاتك/حاجاتك.

ج -تبي لو أ ما فعيو ميوك خاطئ ,ويجب عييو أال يعاوده مرة أخرى.

الموقف المادس:

افترض أ أحد أصدقائك المقربي يمر بضائقة مالية وطيب منك أ تقرضو مبيغ م المال ,وأنت
لم يك لديك هذا المبيغ ,ولك ف مقدورك أ تتحصل عييو م أصدقائك اآلخري  ,فإنك.....

أ -أتعاطف معو وأقدر حاجتو لهذا المبيغ وأعده بأنن مأحاول تدبير هذا المبيغ.
ب -أتجاهل الموضوع وال أرد عييو وكأنن لم أممع شيئا.

ج -أعتذر لو وأبي لو بأنن ال أميك ذلك المبيغ وال أمتطيع تدبيره.

الموقف المابع:

أتيحت لك فرصة عمل بماايا جيدة ,وبعد مقابيتك لصحاب العمل ونجاحك ف المقابية ,فوجئت بأ

م ضم شروط الوظيفة أ تكو متفرغ تماما ليعمل ,مما يتعارض مع متطيبات الدرامة

الجامعية ,عيما بأ والديك ال يمانعو العمل ولكنهم يصرو عيى مواصيتك لدرامتك الجامعية,

فإنك.......

أ -تميم أمرك

 ,وتنتابك مشاعر الحمرة واليوعة لعدم مةءمة هذا الشرط لدرامتك الجامعية.

ب -تصمم عيى إكمال درامتك وال تقبل بالعمل.

ج -متذهب لصاحب العمل وتحاول أ تقنعو بقدرتك عيى التوفيق بي العمل والجامعة.
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الموقف الثام :
أخبرك والديك  -باعتبارك االب الكبر لهم – بأ شخص ما مهذب وعيى درجة م الخيق وممتواه
االجتماع جيد ,موف يتقدم لخطبة أختك وهما موافقا عيى هذا الشخص ,إال أ أختك الت

حصيت عيى معدل ٍ
عال ف الثانوية العامة تريد إكمال تعييمها ,وترفض فكرة الاواج اآل  ,فإ قرارك

ميكو ...

أ -مأوافق عيى رأي والدي طاعة واحتراما لهما .

ب -مأتجاهل الموضوع باعتباره شأ يخص أطرافو (يعن يخص والدي وأخت ).
ج -مأحاول إقناع والداي باحترام رغبة أخت ف التعييم الجامع .

الموقف التامع:

أخبرك أحد الصدقاء أ صديق آخر لك قام بامتغابتك والحديث عنك بطريقة تم ء لك ,فإنك......
أ -تنفعل وتمتغيبو كما امتغابك وترد لو الصاع صاعي .

ب -تأخذ المر وكأنو ش ء عادي وال تعطيو أي اهتمام.

ج -تراجع ذلك الصديق ليتحقق م المر ,ومعرفة دوافع امتغابتو لك.

الموقف العاشر:

نظ ار الادحام قاعة المحاضرات اادحاما شديدا بالطيبة ف أحد المقررات الت تحبها ,تعودت أ تأت

إلى القاعة مبك ار ,لك يكو لك نصيب ف الجيوس عيى كرم ف القاعة ,وذات مرة تأخرت ع
الحضور مبكرا ,ولم تجد حتى مكا تقف فيو داخل القاعة ,فإنك ف هذه الحالة ......

أ -تغضب وتتذمر وتنفعل م عدم مةءمة القاعة لعدد الطةب.

ب -تقرر االنصراف وعدم حضور المحاضرة.

ج -تقرر كتابة شكوى لدارة الجامعة لك تحل المشكية أو توفر قاعة أكبر.

الموقف الحادي عشر:

كنت عيى موعد ليخروج مع أصحابك ف مهرة أو ناهة أو ليعب كرة القدم ,فقام والدك بمنعك م
الخروج بدو مبب واضح فإنك :

أ -أترك الحرية لمشاعري وعواطف لتتحكم بتصرفات .

ب -أتقبل موقف والدي وأتعايع معو.

ج -أناقع والدي وأحاول معرفة مبب منع م الخروج .

الموقف الثان عشر:

صديق لك أقدم عيى خطبة فتاة وتاوجها وهو يعيم أنها عيى عةقة عاطفية معك ,وبعد اواجهما

حاول الاوج مواصية االتصال بك ويدعوك لايارتهم ف البيت ,فإنك.....
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أ -تثور عييو وتغضب منو وتيع أبوه وأمو.
ب -ترفض دعوتو وتقطع االتصال بو ,كما تقطع االتصال بالفتاة.

ج -تقبل دعوتو وتجدها فرصة ليتواصل معو لمعرفة المباب الت دعتو لياواج م هذه الفتاة.

الموقف الثالث عشر:

قمت بالتمجيل ليفصل الخير لك ف الجامعة وبعد التمجيل تبي بأنو هناك تعارض ف المحاضرات

بي مادتي  ,مادة منهما تحبها وتحب مدرمها ,والمادة الثانية ال تحبها وال تحب مدرمها فإنك:

أ -تحضر فقط لدى المدرس الذي تحبو وتتابع المادة الخرى مع امةئك.
ب -تمحب المادة الت ال تحبها حتى لو أدى ذلك إلى تأخير تخرجك.

ج -تحاول التوفيق بينهما مرة تحضر هنا ومرة هناك بالتنميق مع المدرمي .

الموقف الرابع عشر:

اتصل والدك تييفونيا وأخبرك بالحضور ليبيت فو ار ,فوجدتو وأبناء عائيتكم ف شجار مع عائية أخرى
تربطك بها عةقة صداقة قوية ,وكا أبناء عائيتكم متجمعي وممتعدي ليقتال ,يحميو العص

واله اروات والميحة البيضاء ,ولم تعرف بعد مبب الشجار أو دوافعو ,فإنك والحال هذا موف...

أ -تشارك ف الشجار وتحمل عصا وتدافع ع عائيتك مواء ظالمي أو مظيومي

ب -تتصل بالشرطة لتضبط الموقف وتفض الشجار.

.

ج -أمتوضح المر ع مبب الشجار أوال وأحاول حيو بطريقة ميمية.

الموقف الخامس عشر:

شب حريق ف منال أحد جيرانكم الذي تبغضهم وال تحبهم ,وصرخوا بأعيى الصوت طالبي

المماعدة العاجية ,فإنك.....

أ -أتجاهل مشاعري البغيضة نحوهم وأتعاطف معهم وأذهب بمرعة لماعدهم ف إطفاء الحريق.

ب -أواصل حيات وكأنن لم أممع شيئا(يعن ال أذهب وال أماعدهم).
ج -أقوم باالتصال بالدفاع المدن برجال الطفاء فو ار.

الموقف المادس عشر:

كنت ف ماحة الجامعة تحمل كتابا غير الكتاب الجامع  ,ورأى الكتاب ف يدك أحد امةئك فطيب
منك أ ييق نظرة عييو,ثم قال لك كيف تق أر مثل هذه الكتب المثيرة ليجدل .فإنك.....

أ -متشعر بالحا والمى عيى توجهاتو وممتواه الفكري.

ب -متأخذ الكتاب منو وتتركو ف حال مبييو عيى ما هو عييو.
ج -متقول لو تعال نتناقع ف محتويات الكتاب.
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الموقف المابع عشر:
تقدم صديق لك لياواج م أختك إال أ والدك يريد أ ياوجها الب عمها (يعن اب أخوه) رغم أ

اب عمها أقل كفاءة م هذا الشخص الصديق ,فإنك.....

أ -أقبل بوجهة نظر والدي.

ب -مأتجاهل الموضوع باعتباره شأ يخص أطرافو (يعن يخص والدي وصديق وأخت ).
ج -مأحاول أ أقنع والدي بأ يممح لخت بحرية االختيار.

الموقف الثام عشر:

تمك مع عائيتك ف الدور الول ف عمارة مكونة م  5أدوار ,وبعض المكا م الرجال بدأوا

يتجمعو يوميا ف ممر العمارة ,تحت شبابيك شقتكم ,يدخنو الشيشة ,وييعبو الشدة ,ثم

أحضروا بعد عدة أيام ف جيمتهم تيفاا ليشاهدوا برامجو ,وأصبح ممر العمارة أشبو بالمقهى ,مما

تمبب لك ولمرتك ف الكثير م الاعاج ,فإنك ........

أ -متثور وتغضب وتعصب عييهم ,وممك توصل ليعراك معهم.

ب -متتصل بالشرطة وتشك عييهم لتعمل لهم محضر إخةل بالنظام واآلداب العامة.
ج -بالحوار والتفاهم معهم متطالبهم بعدم الجيوس ف الممر لنو ممر ليمكا وليس مقهى.

الموقف التامع عشر:

وأنت ف قاعة المحاضرات ,أثناء شرح المدرس ر جرس هاتفك المحمول ,مما أثار انتباه

المدرس ,ومع ذلك قمت بالرد عيى الهاتف بصوت أقرب إلى الهمس ,المر الذي أغضب المدرس,
وطيب منك االنصراف م القاعة ,فإنك........

أ -تنفعل وتثير الفوضى ف القاعة.

ب -تميم بالمر الواقع وتخرج م القاعة.

ج -تعتذر ليمدرس وتوضح لو بأ المكالمة كانت لمر طارئ ف البيت .

الموقف العشرو :

تاام حفل اواج اب عمك مع اليوم المابق لةمتحا النهائ ف أحد المماقات وأنت مضطر

ليدرامة ف هذا اليوم ,فإنك......

أ -تذهب مضطرا لمشاركة اب عم حفيو لمدة قصيرة.
ب -تمتمر ف درامتك وال تعط اهتماما ليحفية.

ج -تعتذر ع المشاركة مبر ار ذلك بموعد االمتحا .
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الموقف الحادي والعشرو :
وأنت تمير مع صديق لك أثناء عودتك ليبيت ,فجأة تهجمت مجموعة م الشباب عيى صديقك,

دو مبب أو مبرر ظاهر........

أ -متدافع ع صديقك ظالما أو مظيوما.
ب -تترك صديقك وتقف تشاهد الموقف أو تواصل ميرك.

ج -تحاول أوال معرفة مبب تهجم هذه المجموعة عيى صديقك ,ثم تقرر ماذا متفعل.

الموقف الثان والعشرو :

أثناء تأدية امتحا أحد المماقات ,نفذ الحبر م قيمك ,وطيبت م امييك قيم لتواصل الجابة ورأى
المراقب ف القاعة تصرفك واعتقد أنك تحاول الغع ,ومحب منك دفتر الجابة فإنك....

أ -تثور وتغضب ف القاعة رافضا ذلك التصرف م المراقب ,وتطالب بحقك بحضور عميد الكيية.
ب -تميم بالمر الواقع وتخرج م القاعة ,محاوال شرح موقفك ليمراقب بعد انتهاء االمتحا .
ج -تحاول أ تقنع المراقب بأنك كنت تطيب قيم م امييك.

الموقف الثالث والعشرو :

قبل عودة أبوك إلى البيت ,حدثت مشاجرة مع أحد إخوانك ووصل المر إلى حد العراك باليدي

والضرب (عيما بأ الحق عييك ف هذا الشجار) ,واذا بوالدك يدخل البيت ويشاهد هذا المشهد

العنيف ,فما كا منو ودو أ يمأل ع مبب العراك ,إال وأ نال ضرب ف أخوك ضربا مؤلما,

فإنك والحال هذا.....

أ -تشعر بالمف والندم وتعتذر لوالدك عما حدث.

ب -تقبل تصرف والدك وتمتثيره لمايد م الضرب.
ج -تحاول تهدئة والدك وتشرح لو مبب الشجار حتى ال يمتمر بضرب أخوك.

الموقف الرابع والعشرو :

افترض أنك تمر بضائقة مالية وطيبت م أحد أصدقائك المقربي مبيغ م المال فرفض تيبية طيبك

فإنك......

أ -تتضايق ف داخيك م تصرفو وال تمألو ع المبب.

ب -تحد م عةقتك بو فو ار دو أ تمألو ع المباب.
ج -تحاول معرفة مبب الرفض عمى أ يكو هناك مبب مقنع.

الموقف الخامس والعشرو :

تعرضت لمشكية مع أمتاذ ف الجامعة وقرر أ يقوم باتخاذ الجراءات القانونية ضدك ,فإنك:

أ -تناعج وتتضايق م تصرفو.
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ب -ال تهتم وال تبال وتدعو يفعل ما يشاء.
ج -تحاول أ تتحدث معو وتعتذر لو لنهاء المشكية.

الموقف المادس والعشرو :

قمت باختيار فتاة لخطبتها وترى فيها أنها فتاة أحةمك ,إال أ والديك وعائيتك رفضت هذا االختيار,
فإنك.....

أ -تتقبل وتطيع قرارهم بدو نقاع لرضائهم.

ب -تصمم عيى اختيارك لخطبة الفتاة.

ج -تحاول بالنقاع والحوار تغيير موقفهم واقناعهم بهذه الفتاة.

الموقف المابع والعشرو :

لك صديق عايا عييك قام بقطع عةقتو معك بشكل مفاجئ وبدو مقدمات فإنك........
أ -تشعر بالضجر وتشك ف مدى صداقتو وتقول يغور ف متي داهية.

ب -تتعامل مع صديقك بالمثل دو محاولة معرفة المباب.

ج -تحاول معرفة أمباب هذا التصرف لربما ادعى عييك واحد ونقل كةم ميئ عيى لمانك.

الموقف الثام والعشرو :

ظهرت نتيجة االمتحا النهائ لحد المماقات ,وكانت درجتك منخفضة ,وأنت عيى قناعة بأنك

تمتحق درجة أعيى م ذلك ,وقمت بالمراجعة وأخبرك المدرس بأ درجتك ال تمتحق الايادة أو

التعديل فإنك :

أ -أناعج وال أمتطيع التحكم بانفعاالت .

ب -أتقبل ما حدث وأتعايع معو باعتباره أمر ال يمك تغييره.
ج -أمتأذ المدرس ف مناقشة مدى صحة إجابات ع أمئية االمتحا .

الموقف التامع والعشرو :

توترت العةقات واحتدم الخةف بي أبوك وأمك ,ووصيت إلى حد أ أبوك هدد أمك بالطةق,

فإنك...

أ -أحا عييهما رافضا ما وصيت إليو المور بينهما.

ب -ال أتدخل بينهما وأذهب لينوم أو البقاء ف غرفت .
ج -أتدخل بينهما لتهدئة الوضع ,وم ثم أرى كيف يمك ل أ أصيح بينهما.
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الموقف الثةثو :
أعجبت بفتاة إعجابا شديدا ,وذهبت أنت وأهيك لخطبة هذه الفتاة ,ووافق أهيها عيى الخطبة ,إال
أنك عيمت بعد إتمام الخطبة ,أ هذه الفتاة تربطها عةقة عاطفية مع أحد أصدقائك المقربي ,

فإنك.....

أ -تشعر بالضيق وعدم الرضا ع هذه الخطبة ,وتعمل عيى إلغائها أو فكها.

ب -متواصل متابعة إجراءات الاواج وكأنك ال تعيم ع هذه العةقة ,وكل ش ء قممة ونصيب.

ج -متخبر صديقك بأنك لم تك تعيم بالعةقة الت تربطو بهذه الفتاة ,واال لما ذهبت مع عائيتك
لخطبتها.

الموقف الحادي والثةثو :

أصبت بحالة خطيرة تطيبت إجراء عميية جراحية ,وتم إجراء العميية لك ,وأنعم ا

عييك بالشفاء,

وجاء المهنئو بالمةمة ,إال أ أحد أصدقائك العااء لم يأت واقتصرت تهنئتو عيى االتصال

التييفون  ,ولم تنقطع العةقة بينكما بعدها ,وشاءت القدار بعد فترة م الام أ أصيب صديقك

بكمور ف كتفو وماقو ,ونقل إلى المشفى ,واحتاج لم يماعده ليتمهيل والمراع بعةجو داخل
المشفى ,وأنت لك أصدقاء يعميو ف المشفى قادري عيى المماعدة ,فإنك.....

أ -متتأثر كثي ار وتتعاطف معو وجدانيا وعاطفيا.

ب -تذهب ليمشفى ليمماعدة والمراع بعةجو واجراء عميية جراحية لو.
ج -متكتف بتهنئتو تييفونيا بعد خروجو م المشفى كما فعل معك ,فالمعامية بالمثل.

الموقف الثان والثةثو :

انتم مجموعة م الامةء والصدقاء ,ذهبتم لقضاء يوم ف أحد الشاليهات ,وف نهاية اليوم,
وأثناء تغيير مةبمكم الحظت بعض حاجاتك مفقودة ,فطيبت م منمق المجموعة أ يفتع الجميع

واال ذهبت ليشرطة ,وبعد تفتيع المجموعة وجدت حاجاتك المفقودة ,ف حقيبة شاب م أعا
أصدقائك ,إال أ صديقك هذا أنكر معرفتو بوجود حاجاتك ف حقيبتو ,فإنك.....

أ -متثور وتغضب م صديقك وتتهمو بأنو كاذب وهو المارق الحقيق .

ب -تخبر هذا الصديق بقطع صيتك بو ,ويصبح كل واحد ف حالو.

ج -تصدق صديقك وتعمل بطريقة ما عيى معرفة الفاعل الحقيق الذي وضع حاجاتك ف حقيبتو .

الموقف الثالث والثةثو :

بينما أنت تمشى ف الطريق – حيث كا خال م المارة  -أتت نحوك فتاة وه مذعورة تقول أ
هناك شاب يةحقها ,فإنك....

أ -تدافع ع الفتاة وتحميها وتتصدى عيى الفور لهذا الشاب.
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ب -تواصل ميرك دو أ تعطيها اهتمام.
ج -تفكر بجدية وعمق ف الخطوات الت يجب إتباعها.

نشكر لك حم تعاونك
وتفضي بقبول وافر االحترام والتقدير
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ميحق رقم ()6
تمهيل مهمة الباحثة م جامعة الاهر
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