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 السمخز بالعخبية

أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة التسكيغ الشفدي كعالقتو بالخضا عغ الحياة لجى 

 رىط

التسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة لجػ أبشاء األسخ ىجفت ىحه الجراسة إلى بحث العبلقة بيغ 

في متػسصات التسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة تبعا  ، وتحجيج الفخوؽ السصمقة في مجيشة رىط

 ولية االبشاء(. لستغيخات )الجشذ، والتختيب السيبلدؼ، وفتخة الصبلؽ، ومدؤ 

ولتحقيق أىجاؼ الجراسة قامت الباحثة ببشاء مؿياس التسكيغ الشفدي، ومؿياس الخضا عغ الحياة 

مغ خبلؿ الخجػع لمعجيج مغ السقاييذ والجراسات الدابقة، وتع تصبيق السقاييذ عمى عيشة مكػنة 

(102) 

 مغ ابشاء االسخ السصمقة في مجيشة رىط. يغمبحػث

انات إحرائيا عغ شخيق حداب الستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعياريػة، وتست معالجة البي

(. واختبػػار تػػػ ي one -way ANOVA(. وتحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ )t-testواختبػػار)ت( )

(Tukey( ومعامل اإلرتباط بيخسػف )Pearson Correlation .) 

 وأضيخت الشتائج:

الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدي وبيغ الجرجة وجػد عبلقة ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ  -

 الكمية لمخضا عغ الحياة.

 أف الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة جاءت بجرجة متػسصة. -

تعدػ لستغيخ الجشذ عمى الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدي وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  -

لحيغ تختيبيع السيبلدؼ اؼ لرالح لرالح )االناث(، وتبعا لستغيخ التختيب السيبلد



 ج

 

 5فتخة الصبلؽ لرالح الحيغ فتخة شبلؽ والجييع )اكثخ مغ )األخيخ(، وتبعا لستغيخ 

 وتبعا لستغيخ مدؤولية االبشاء لرالح االبشاء الحيغ يقعػا تحت مدؤولية )األـ(. ،سشػات(

جة الكمية ال تػجج فخوؽ في متػسصات الخضا عغ الحياة تعدػ لستغيخ الجشذ عمى الجر  -

لمخضا عغ الحياة، بيشسا تبيغ وجػد فخوؽ تبعًا لستغيخ التختيب السيبلدؼ لرالح الحيغ 

تختيبيع السيبلدؼ )األخيخ(، وتبعًا لستغيخ فتخة الصبلؽ لرالح الحيغ فتخة شبلؽ والجييع 

سشػات(، وتبعا لستغيخ مدؤولية االبشاء لرالح االبشاء الحيغ يقعػا تحت  5)اكثخ مغ 

 ية )األـ(.مدؤول

وفي ضػء وجػد درجة متػسصة مغ التسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة لجػ ابشاء األسخ السصمقة 

فاف الباحثة تػصي بزخورة تبشي السؤسدات العاممة مع األسخ السصمقة دورا رياديا في تثؿيف 

مخ الحؼ ابشاء األسخ السصمقة، ورفع روحيع السعشػية، وتحديغ مدتػػ الرحة الشفدية لجييع اال

ضخورة تفعيل أدوار األخرائييغ و  يشعكذ عمى تستعيع بالتسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة.

اإلجتساعييغ مع األسخ السصمقة مغ خبلؿ االستفادة مغ الجراسات العمسية في ىحا السجاؿ، وأيزًا 

ت مغ خبلؿ تػفيخ دورات تجريبية متخررة لؤلخرائييغ اإلجتساعييغ في التعامل مع مذكبل

 األسخ السصمقة.
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Psychological Empowerment and its Relation to Life 

Satisfaction Among Children of Divorced Families in the 

city of Rahat . 

This study aimed to investigate the relationship between psychological 

empowerment and life satisfaction among children of divorced families in 

the city of Rahat, and to identify the differences in the averages of 

psychological empowerment and life satisfaction according to variables 

(gender, birth order, period of divorce, and children's responsibility). 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher built the 

psychological empowerment scale and the life satisfaction scale by 

referring to several previous measures and studies. The measures were 

applied to a sample consisting of (102) respondents from children of 

divorced families in the city of Rahat. The data were processed 

statistically by calculating arithmetic means, standard deviations, (t) test, 

one-way ANOVA. The Tukey test and Pearson Correlation . 

The results showed: 

 - There is a positive statistically significant relationship between the total 

degree of psychological empowerment and the total degree of life 

satisfaction.   

- The overall score for psychological empowerment and life satisfaction 

was came in the  moderate degree. 

- The presence of statistically significant differences in the total degree of 

psychological empowerment due to the variable of sex in favor of 

(females), and according to the variable of the birth order in favor of 

those who are in the (last) birth order, and according to the variable of the 

divorce period in favor of those whose parents divorce period (more than 

5 years), and according to the variable of children's responsibility for the 

benefit of children who are under the responsibility of the (mother) 

  There are no differences in the averages of life satisfaction due to the 

gender variable on the total degree of life satisfaction, while there are 

differences according to the variable in the birth order in favor of those 

whose birth order (last), and according to the variable of the divorce 



 ر

 

period in favor of those whose parents divorce period (more than 5 

years), And according to the variable of children's responsibility for the 

benefit of children who are under the responsibility of the (mother) 

 In light of the presence of a moderate degree of psychological 

empowerment and life satisfaction among children of divorced families, 

the researcher recommends that  it is important for  institutions working 

with divorced families to  adopt a pioneering role in educating children of 

divorced families and raising their morale, improving their level of 

Psychological health, which is reflected in their enjoyment of 

psychological empowerment and satisfaction with life, the need to 

activate the roles of social workers with divorced families by making use 

of scientific studies in this field, and also by providing specialized 

training courses for social workers in dealing with the problems of 

divorced families. .   
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 الفرل األكؿ

 كأىسيتيامذكمة الجراسة 

 مقجمة 1.1

تعج االسخة الخمية االجتساعية األولى التي يشتسي الييا الصفل ويعير مع أفخادىا، وىي السؤسدة 

دؤولة عغ التشذئة االجتساعية والزبط االجتساعي، وىي مرجر األماف الشفدي التخبػية االولى الس

والجؼء العاشفي لكل فخد فييا، والخ يدة األساسية لبشاء شخرية الفخد، وىي الحاضغ األوؿ والسرجر 

 .وتكػيغ شخرياتيع ،وتشذئتيعالخئيدي لخعاية األفخاد وتػعيتيع، 

السجتسعات اإلندانية وىي السجاؿ االجتساعي الحؼ يؤدؼ األسخة مؤسدة اجتساعية مػجػدة في  ل و 

فيي البيئة األولى التي تقػـ بتكػيغ وتذكيل شخرية الفخد وتؤثخ في  ،وضائف اجتساعية مختمفة

سمػ و واتجاىاتو وؾيسو تجاه  ثيخ مغ القزايا االجتساعية،  سا أف مغ أىع وضائفيا تػفيخ اإلحداس 

االجتساعي الحؼ يعتبخ أساس الخوابط الػججانية لمعبلقات األسخية،  سا بالدعادة واالستقخار الشفدي و 

أف التفاعل اإليجابي والسدتسخ الحؼ يحجث بيغ الدوجيغ لو األثخ الكبيخ سػاء بالشدبة ألفخاد األسخة 

ومغ خبلؿ ىحا التفاعل العسيق اإليجابي تربح مبلذًا نفديًا  ف األسخةفاحلظ لنفديا أو السجتسع  كل، 

ج ؼيو أعزاء األسخة األمغ والحب والجعع العاشفي الحؼ يداعجىع في مػاجية مذكبلت الحياة يج

 (.147: 2009 السعاصخة)الغامجؼ،
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ولكغ قج تتعخض األسخة أحيانا لمتفكظ والترجع نتيجة الكػارث االجتساعية  سػت أحج الػالجيغ، أو 

الي يزصخب جػ األسخة ويحاط الصفل انفراليسا، أو تعخض األسخة لطخوؼ اقترادية قاسية، وبالت

بجػ اجتساعي يذعخ ؼيو بالقمق وعجـ االستقخار، حيث يفقج ثقتو بشفدو وبالسحيصيغ بو، وقج اختمصت 

 (.259: 1990عميو االمػر، وبحلظ تزصخب عبلقاتو االجتساعية داخل وخارج األسخة)دسػقي، 

غ، أساس لبشاء االسخة، إال أف األسخة مثل والشظ أف الدواج باعتباره عقجًا رسسيًا بيغ شخريغ راشجي

باقي السؤسدات االجتساعية، قج تتعخض لسذكبلت ميجدة لمعبلقة بيغ الدوجيغ، تؤدؼ في أسػأ 

(، لحا فاف فقجاف األب أو األـ بالصبلؽ قج يػلج عجدًا مغ 8: 2012االحػاؿ الى الصبلؽ )بمسييػب، 

يتيع، بل إف السذكبلت والرخعات الشفدية لجػ الرخعات لجػ األبشاء لتربح جدءًا مغ نسط شخر

 (. 3: 2013الفخد نتيجة الصبلؽ تديع بذكل  بيخ في تحجيج نسط الذخرية لجيو)قاسع، 

( التي بيشت أف انفراؿ الدوجيغ بالصبلؽ او حتى بػياب أحجىسا 17: 2007وىحا ما تؤ جه العسخو )

لفذل في تكػيغ الؿيع االجتساعية لجييع، وشعػرىع لفتخة شػيمة سيؤدؼ الى الحخماف العاشفي لؤلبشاء، وا

بالقمق، وعجـ الثقة بالحات وباآلخخيغ، فاألسخة تعتبخ الجرع الحريغ التي يحتسي بيا االنداف عشج 

الحاجة ويتقػػ بيا، وىي التي يػ ل ليا تخبية االشفاؿ حتى تسكشيع مغ الؿياـ بػاجباتيع وضبصيع 

 اجتساعية.ليربحػا أشخاصا يترخفػف بصخيقة 

ويتحػؿ فييا الصفل مغ فخد يعتسج عمى غيخه، ومتسخ د حػؿ ذاتو، وليذ لو ىجؼ سػػ إشباع حاجاتو 

األساسية الى فخد ناضج يتحسل السدؤولية، ويعتسج عمى ذاتو، ويجرؾ معشى الفخدية والجساعية، ويجرؾ 

اليا اتجاىات الحب ؾيسة االستقبلؿ، ويعتسج في سمػ و عمى ذاتو، فاألسخة تغخس في نفػس اشف

 (.34: 2009والتقجيخ واالحتخاـ والثقة بالشفذ والتسكيغ الشفدي )القحصاني، 
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عج التسكيغ الشفدي مرجر قػة وشاقة تعسل عمى تحخيخ االنداف مغ قيػد االخخيغ وعجـ خزػعو وي

بالكفاءة،  لذعػرازيادة  مغ التي تسكشو ،ليع، والقجرة عمى التعاير مع متصمبات السػقف والقجرة والكفاءة

 .(319: 2017واالحداس بالؿيسة)ابػ اسعج، 

التسكيغ الشفدي  Bowen & Lawler( 76: 1995بػيغ وال ولخ ) ل مغ وصف في ضػء ذلظ و 

 ،بالشفذ الثقةبأنو حالة ذىشية داخمية تحتاج الى تبشي وتسثل ليحه الحالة مغ قبل الفخد، لكي تتػافخ لو 

معخؼية تداعجه في اتخاذ قخارتو، واختيار الشتائج التي يخيج اف يرل  والقشاعة بسا يستمظ مغ قجرات

 الييا.

وفي ضػء ذلظ تخػ الباحثة اف التسكيغ الشفدي قج يعتبخ مغ أىع السقػمات األساسية السختبصة 

بالرحة الشفدية والتي تعسق لجػ االشفاؿ اإلحداس بالخضا عغ الحياة، وفي ىحا الدياؽ يبيغ 

( انو الشظ أف شعػر الفخد بالخضا عغ الحياة التي يعيذيا، أو أؼ مجاؿ مغ 85 :2013)ميخائيل، 

مجاالتيا يختبط مباشخة بعسمية تكيفو الذخري واالجتساعي،  سا يعكذ نطختو الخاصة الى العالع، 

ويسثل بالتالي احجػ الدسات اليامة السسيدة لذخريتو، ومغ الػاضح اف شعػر الفخد بالخضا عغ 

عشى العاـ، أو عغ مجاؿ محجد أو أكثخ مغ مجاالتيا السختمفة، يختبط ارتباشًا وثيقًا بصسػح الحياة بالس

الفخد وما يتصمع الى تحؿيقو في ىحا السجاؿ، وفي الحياة بالسعشى العاـ،  سا يختبط بسا انجده وتسكغ 

 قع والصسػح.مغ تحؿيقو فعبًل، ويعكذ بالتالي، نطختو وتقجيخه الحاتي لمسدافة الفاصمة بيغ الػا

اذ اف الذعػر بالخضا عغ الحياة يعشي اف يكػف االفخاد أصحاء نفديًا وبجنيًا ولجييع الثقة في الشفذ، 

ويستمكػف شعػرًا ايجابيًا نحػ الحات واالخخيغ، فالخضا عغ الحياة يعشي درجة تقبل الفخد لحاتو بسا حقق 

بل عغ نفدو مع تػافق الفخد مع ذاتو مغ انجازات في حياتو الساضية والحاضخة، ويفرح ىحا التق
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: 2017واالخخيغ، وجػانب الحياة السختمفة، ونطختو الستفائمة عغ السدتقبل)الؿيدي وابػ البرل، 

306.) 

ومدترفى الحجيث فاف الباحثة تخػ اف الحياة ال يسكغ اف تديخ عمى وتيخة واحجة، بل تعتخييا بعس 

جعمو يعير ميسػمًا لفتخة ما،  سا اف الحياة بػجو عاـ الرعاب التي تشغز عمى االنداف سعادتو، وت

ال تخمػ مغ العػائق والعؿبات والزغػشات التي تختمف شبيعتيا، ومرجرىا، وشجتيا، والتي يبلقييا 

الفخد يػميًا، وىحا االمخ ال يقترخ عمى فخد دوف االخخ، ولكغ ما ىػ حاؿ االشفاؿ الحيغ يشتسػف ألسخ 

ع الزغػط والسذكبلت، برػرة قج تؤثخ عمى  تػافقيع مع الحياة برػرة عامة، مصمقة؟، فقج تدداد عميي

االمخ الحؼ يشعكذ عمى تستعيع بالتسكيغ الشفدي، وىحا بجوره قج يتخؾ اثار في الخضا عغ الحياة 

التسكيغ الشفدي وعبلقتو بالخضا عغ الحياة لجػ أبشاء لجييع، ومغ ىشا جاءت ىحه الجراسة لمبحث في 

 .سصمقة في مجيشة رىطاألسخ ال

 مذكمة الجراسة كاسئمتيا: 2.1

تعتبخ االسخة ىي البيئة االجتساعية االولى التي يبجأ فييا الصفل ببشاء ذاتو تسييجًا لتقجيخىا وتحؿيقيا في 

السخاحل العسخية التالية مغ خبلؿ االخح والعصاء والتفاعل مع اعزائيا، ويؤدؼ الػالجاف دورًا ىامًا في 

خبية، ؼيقجماف لمصفل مغ خبخاتيسا مغ الشساذج الدمػ ية التي يجب اف يتعمسيا ويتسثميا، عسمية الت

ويكدبانو الؿيع واالتجاىات السشاسبة لجشدو والتي عميو أف يؤمغ بيا، ويسجانو بالتػجيو واالمكانات التي 

و أو تفكظ أف أؼ خمل ايحتاجيا لتسكيشو نفديًا، مغ خبلؿ فيسو لحاتو وقجراتو وحاجاتو وامكاناتو، لحا ف

حيث  يتخؾ أثخًا واضحًا عمى األبشاء، وتحجيجًا أبشاء االسخة السصمقة، الػالجيغ فإف ذلظحج ألغياب 

االمخ  في التخبية والحخماف مغ رعايتيسا، إىساؿو  يعاني أبشاء االسخ السصمقة مغ صخاعات بيغ اإلباء

لحلظ  مسا  انت البيئة التي يشذأ  ،العاشفي فبالحخما الحؼ يشعكذ عمى قجراتيع وامكانياتيع وشعػرىع



6 

 

فييا الصفل صحية  اف تأثيخىا فعاال في تشذئة االبشاء وتشسية قجراتيع وامكانياتيع ورضاىع عغ انفديع 

وحياتيع، مسا يجعميع اكثخ تستعًا بالتسكيغ الشفدي، وىحا االمخ قج يكػف لو تأثيخه عمى درجة الخضا عغ 

الخضا عغ الحياة و التسكيغ الشفدي  ة بيغعبلقالفي جاءت ىحه الجراسة لمبحث الحياة لجييع، ومغ ىشا 

 ، وتحجيجًا جاءت ىحه الجراسة لئلجابة عغ الدؤاؿ الخئيذ االتي:لجػ أبشاء األسخ السصمقة

 ؟التسكيغ الشفدي بالخضا عغ الحياة لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط ما عبلقة

 يذ االسئمة الفخعية االتية:وقج انبثق عغ الدؤاؿ الخئ

الخضا عغ الحياة لجػ أبشاء  وبيغالتسكيغ الشفدي  ىل تػجج عبلقة ذات داللة احرائية بيغ .1

 ؟األسخ السصمقة في مجيشة رىط

 ؟التسكيغ الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىطما مدتػػ  .2

لجػ أبشاء األسخ السصمقة التسكيغ الشفدي  ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في متػسصات .3

 االبشاء(؟مدؤولية تعدػ لستغيخات )الجشذ، والتختيب السيبلدؼ، وفتخة الصبلؽ، و  في مجيشة رىط

 لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط؟ الخضا عغ الحياةما مدتػػ  .4

ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في متػسصات الخضا عغ الحياة لجػ أبشاء األسخ  .5

مدؤولية و التختيب السيبلدؼ، وفتخة الصبلؽ، و في مجيشة رىط تعدػ لستغيخات )الجشذ، السصمقة 

 االبشاء(؟

 فخضيات الجراسة: 3.1

 (αاختبارىا عشج مدتػػ الجاللة وتعتحػيميا إلى فخضيات صفخية،  تع (5، 3، 1لئلجابة عغ االسئمة )

 ( عمى الشحػ التالي:0.05≥
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متػسصات  بيغ( (α≤0.05لة إحرائية عشج السدتػػ ذات دال عبلقةال تػجج  الفخضية األكلى:

 لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط. وبيغ متػسصات الخضا عغ الحياة التسكيغ الشفدي

( في متػسصات التسكيغ (α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :الثانيةالفخضية 

 .الجشذتعدػ لستغيخ  طالشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رى

( في متػسصات التسكيغ (α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :الثالثةالفخضية 

 .التختيب السيبلدؼتعدػ لستغيخ  الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط

تػسصات التسكيغ ( في م(α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :الخابعةالفخضية 

 .فتخة الصبلؽتعدػ لستغيخ  الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط

( في متػسصات (α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :الخامدةالفخضية 

 .االبشاءتعدػ لستغيخ مدؤولية  التسكيغ الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط

( في متػسصات (α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :ادسةالدالفخضية 

 .الجشذتعدػ لستغيخ  لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط الخضا عغ الحياة

الخضا ( في متػسصات (α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :الدابعةالفخضية 

 .التختيب السيبلدؼتعدػ لستغيخ  صمقة في مجيشة رىطلجػ أبشاء األسخ الس عغ الحياة

الخضا ( في متػسصات (α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج السدتػػ  :الثامشةالفخضية 

 .فتخة الصبلؽتعدػ لستغيخ  لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط عغ الحياة
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الخضا ( في متػسصات (α≤0.05ج السدتػػ ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عش :التاسعةالفخضية 

 .مدؤولية االبشاءتعدػ لستغيخ  لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط عغ الحياة

 أىسية الجراسة : 4.1

ابشاء االسخ السصمقة في مجيشة تبخز أىسية ىحه الجراسة في اختيارىا لسجتسع الجراسة الحؼ يتألف مغ 

 متغيخ التسكيغ الشفديحثػف بالجراسة أو البحث ؼيسا يتعمق بجراسة وىػ مجتسع لع يتعخض لو البا رىط،

التسكيغ ، فالبحث في عيشة الجراسةلجػ ا الستغيخ بالخضا عغ الحياة ىشا، وعبلقة ىح ؼ نحغ برجدهحال

يعتبخ ميسًا لسا ليحا الستغيخ مغ تأثيخ عمى تفاعل األفخاد واندجاميع الفكخؼ واالنفعالي، وما  الشفدي

إال امتجادًا لمجراسات الدابقة  بالخضا عغ الحياةوعبلقة  االفخاد ؼ يستاز بوحال التسكيغ الشفديدراسة 

التي أجخيت في ىحا السجاؿ لسا ليحا السػضػع مغ تأثيخ في الدمػؾ العاـ لؤلفخاد وتػافقيسا مع 

تي تبحث في ال -حدب عمع الباحثة-السجتسع، وتشبع أىسيتيا باعتبارىا الجراسة األولى مغ نػعيا 

كسا تتسثل . ابشاء االسخ السصمقة في مجيشة رىطمغ وجية نطخ  وعبلقتو بالخضا عغ التسكيغ الشفدي

 أىسية ىحه الجراسة في الجػانب اآلتية:

 األىسّية الشطخية:: أكال

التي تعتقج الباحثة أنيا ذات صمة  السدتقمة تأتي أىسية الجراسة الحالية مغ أىسية متغيخاتيا -

والتي تع تشاوؿ بعزًا مشيا في بعس الجراسات  لتسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياةابسػضػع 

 العخبية واألجشبية برػر متفخقة ولع يتع تشاوؿ البعس اآلخخ.
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عتبخ أىع مقػمات الذخرية التي تسثل المبشة األساسية لمبشاء يؼ حال التسكيغ الشفديأىسية  -

ة اجتساعية وتخبػيػة ونفدية عمى أفخاد العقمي الستخابط، ولسا ليحا السػضػع مغ أىسي

 .، وابشاء االسخ السصمقة برػرة خاصةالسجتسع بذكل عاـ

 ثانيا: األىسية التصبيكية: 

زيادة الخضا عغ يسكغ االستفادة مغ نتائج ىحه الجراسة في بشاء بخامج إرشادية قائسة عمى  -

وبالتالي العسل عمى رسع  التي قج يستمكيا الفخد؛ درجة التسكيغ الشفديبشاء عمى  الحياة

 البخامج اإلرشادية والعبلجية السشاسبة لحلظ.

أف تداعج ىحه الجراسة في تدويج مخاكد اإلرشاد والسخشجيغ التخبػييغ بسعمػمات مغ السسكغ  -

 . الخضا عغ الحياة لجػ افخاد عيشو الجراسةفي  التسكيغ الشفديوبيانات عغ دور 

الشفدي ألبشاء االسخ ػاقع التقجيع صػرة حؿيؿية عغ  مغ السسكغ أف تديع ىحه الجراسة في -

 .السصمقة

بشاء مغ مػضػعات  ةميس اتبسػضػعإثخاء السكتبة الفمدصيشية بجراسة تتعمق قج تداىع في  -

 .والقجرات والثقة بالشفذالذخرية 

يداىع بفتح  التسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياةإف االستخشاد بشتائج ىحه الجراسة في مجاؿ  -

 التسكيغ الشفديبػاب أماـ اختبارات متعجدة وإجخاءات تداىع في االستفادة مغ مدتػيات األ

 .افخاد عيشو الجراسة لجػ

التسكيغ عمى مؿياس  ابشاء االسخ السصمقةتداىع ىحه الجراسة مغ خبلؿ نتائج استجابات  قج -

لعسل وا ،في الكثيخ مغ السجاالت والسياديغ التي تتعمق بالعسل األكاديسي الشفدي

 .السجراس وحتى الجامعاتوالعسل التخبػؼ داخل  ،االجتساعي
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ابشاء األسخ تعّج ىحه الجراسة مخجعًا ميّسًا في مجاؿ دراسة الذخرية ومكػناتيا لجػ  -

التي تخبط  -عمى عمع الباحثة-الجرجة األولى، إضافة إلى أّنيا مغ الجيػد األولى ب السصمقة

، وبحلظ تذكل مخجعًا ميسًا  حلظ في مجاؿ اةالتسكيغ الشفدي والخضا عغ الحيبيغ 

 . الستغيخيغالجراسات السدتقبمية والجيػد القادمة التي ستتسحػر حػؿ ىحيغ 

اعجاد بخامج ارشادية لتسكيغ أبشاء االسخ السصمقة لسػاجية  ضخوؼ حياتيع الشفدية  -

 واالجتساعية.

 اىجاؼ الجراسة: 5.1

 تيجؼ ىحه الجراسة الى:

بلقة ذات داللة احرائية بيغ التسكيغ الشفدي وبيغ الخضا عغ الحياة عمعخفة اف  اف ىشاؾ  .1

 .لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط

 .مدتػػ التسكيغ الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىطمعخفة  .2

معخفة اف  اف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة احرائية في متػسصات التسكيغ الشفدي لجػ  .1 .3

مقة في مجيشة رىط تعدػ لستغيخات )الجشذ، والتختيب السيبلدؼ، وفتخة أبشاء األسخ السص

 .الصبلؽ، ومدؤولية االبشاء(

 .مدتػػ الخضا عغ الحياة لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىطمعخفة  .4

معخفة اف  اف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة احرائية في متػسصات الخضا عغ الحياة لجػ أبشاء  .5

ة رىط تعدػ لستغيخات )الجشذ، والتختيب السيبلدؼ، وفتخة الصبلؽ، األسخ السصمقة في مجيش

 .ومدؤولية االبشاء(
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 حجكد الجراسة : 6.1

 سػؼ تقترخ ىحه الجراسة عمى السحجدات التالية:

 أجخيت ىحه الجراسة في السجارس الثانػية في مجيشة رىط.  محجد مكاني:

 ـ.2021-2020لدشة الجراسة شبقت ىحه الجراسة في الفرل األوؿ مغ ا محجد زماني:

 .ألبشاء االسخ السصمقة في مجيشة رىطمسثمة متاحة اقترخت ىحه الجراسة عمى عيشة  محجد بذخي:

 : السفاـيع والسرصمحات الػاردة في ىحه الجراسة.محجد مفاليسي

 : أدوات الجراسة مغ حيث صجقيا وثباتيا، حيث تع تحكيسيا لمتأكج مغ مجػ مقخوئيتيامحجد إجخائي

 ومشاسبتيا لمبيئة الفمدصيشية.

 مرصمحات الجراسة: 7.1

 :( 2011عخفو ـيكساف ) التسكيغ الشفديHickman  ،( 9: 2015السذار اليو في )شاىيغ

ىػ االحداس الذخري بالقجرة عمى الكفاءة التخاذ القخارات بذأف الخيارات الستاحة، 

يذيخ الى ادراؾ الفخد انو يستمظ والترخؼ بسقتزاىا ؼيسا يتعمق بحياة الفخد الذخرية، وىػ 

 .السعخفة والقجرة والكفاءة ليكػف عزػًا فعااًل في حياتو وفي السجتسع

 بالجرجة التي يحرل  :إجخائياً  التسكيغ الشفدي وألغخاض الجراسة الحالية تعخؼ الباحثة
في التسكيغ الشفدي الحؼ تع تصبيقو عمييا أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط عمى مؿياس 

 الجراسة الحالية.
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  العبلقات و  ،الدعادة: تقجيخ عاـ لشػعية حياة الفخد حدب السعاييخ التاليةالخضا عغ الحياة: ىػ

 (.480: 2008)عمػاف، االستقخار االجتساعي والتقجيخ االجتساعي، و الصسأنيشةو االجتساعية، 

  الجرجة التي يحرل عمييا ب :الخضا عغ الحياة إجخائياً وألغخاض الجراسة الحالية تعخؼ الباحثة

الحؼ تع تصبيقو في الجراسة  الخضا عغ الحياة أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط عمى مؿياس

 الحالية.

 البيئة األولى التي يتعمع فييا الصفل أنساط الحياة، وىي التي تعسل عمى تكػيغ العادات األسخة :

 (.57: 2000ومصالب البيئة)الذخبيشي، والتقاليج، وتحقيق االتداف الشفدي بيغ دوافع الصفل 

 ىػ إنياء العبلقات الدوجية بحكع الذخع والقانػف، فقج قيجتو السجتسعات بقيػد شجيجة الصالؽ :

( السذار 1972وأباحتو في حاالت محجودة لتأثيخه عمى  ل فخد مغ أفخاد االسخة)عبج الػاحج، 

 (.8: 2012اليو في )حخزهللا، 

 عخؼ الباحثة ابشاء االسخ السصمقة اجخائيًا: ىع شبلب السخحمة الثانػية في : تأبشاء االسخ السصمقة

مجيشة رىط، الحيغ يعيذػف بعيجًا عغ أحج والجييع، او  مييسا؛ بدبب إنياء العبلقة الدوجية 

 نتيجة الصبلؽ شبلقًا بائشًا.

  :تفرلالشقب بجوية تقع في أقرى شساؿ أرضفمدصيشية ىي مجيشة عخبية مجيشو رىط ، 

ء الشقب، مغ مختمف أماكغ صحخا عخب بجو عغ سائخ الببلد، وتزع سكافالشقب  صحخاء

كع( عمى ارتفاع قجره 11مغ الغدازة وتقع شساؿ غخبي أراضي الدبع )نحػ  باإلضافة الى اقمية

: 2020( ألف ندسة)األعدع، 80( متخ عغ سصح البحخ، ويبمغ عجد سكانيا حػالي )222)

13.) 
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 :الفرل الثاني

 اإلشار الشطخي كالجراسات الدابقة

 اإلشار الشطخي  1.2

 التسكػػيغ الشفدػػي مػػغ حيػػث مفيػمػػواألوؿ ، يدػػتعخض ىػػحا الفرػػل مفيػػػميغ يسكػػغ أف يسػػثبل ر ػػائده 

  سػػػا يتشػػػاوؿ ،والشطخيػػػات السفدػػػخة لػػػو ه،ابعػػػادو و، مؤشػػػخاتو  وأسدػػػو، و خرائرػػػو، مدػػػتػيات، واتػػػتعخيفو 

العػامػػػل التػػػي تفدػػػخ ، و أبعػػػاده ومكػناتػػػوو  وتعخيفاتػػػو، ومفيػمػػػ مػضػػػػع الخضػػػا عػػػغ الحيػػػاة مػػػغ حيػػػث

، ايزػا مػضػػع مقػمػات الخضػا عػغ الحيػاة، و االختبلؼ بػيغ االفػخاد فػي الذػعػر بالخضػا عػغ الحيػاة

 لفرل بالجراسات الدابقة.ختع ىحا ايو  تأثيخ الصبلؽ عمى االسخة واالبشاء،

 (Psychology Empowerment) التسكيغ الشفدي 1.1.2

 مقجمة: 1.1.1.2

( Community Psychology Empowermentضيخ التػجو نحػ التسكيغ الشفدي االجتساعي )
. وتعج دراسة (319: 2017 ،)ابػ اسعجفي ستيشات القخف الساضي، وىػ مغ اقل التيارات شيخة

الشفدي مغ السػضػعات الحجيثة ندبيًا في العمـػ اإلندانية، والسيسا في عمع االدارة مػضػع التسكيغ 
،  سا يعتبخ مغ السفاـيع السعاصخة التي تختقي بالعشرخ (286: 2016)الشػاجحة،  التخبػية والشفدية

البذخؼ الى مدتػيات راؾية، وجػىخ التسكيغ الشفدي يتسخ د حػؿ مشح الفخد حخية في األداء 
(، 15: 2018ار ة اوسع في تحسل السدؤولية، ووعي اكبخ بسعشى الجور الحؼ يقػـ بو)حدغ، ومذ

وؿ بسعشى اف ىحا دارؼ ولكشو شعػر نفدي بالسقاـ األإاسمػب  يعتبخالتسكيغ الشفدي ورغع اف 
الذعػر والجوافع ىي اشياء ذاتية متأصمة بجاخل االفخاد تداعجىع عمى االبجاع، وتعدزىع التخاذ 

 سا يذيخ الى مجسػعة السذاعخ واالحاسيذ التي  (،Carless, 2004: 407تيع بأنفديع )قخار 
 .(79: 2015)لصيفة، يجب إثارتيا لجػ االفخاد إلنجاز ما يصمب مشيع مغ مياـ
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ويعخؼ التسكيغ في مجاؿ االدارة بانو العسميات التي يسكغ مغ خبلليا اتخاذ القخارات السشاسبة 
ثع ضيخ مرصمح تسكيغ الستعمسيغ ليتزسغ الجوافع واالنجازات االكاديسية، ووضعيا مػضع التشفيح، 

فذعػر الستعمسيغ بالتسكيغ يداعجىع عمى اكساؿ مياميع التعميسية ويجعميع يذعخوف اف مداىساتيع 
تؤثخ في االخخيغ وفي البيئة الجراسية، ثع ضيخ مرصمح التسكيغ الشفدي في اعساؿ سبخيتدر 

(Speritzerوىػ الذ ) عػر بالتأثيخ في اآلخخيغ، حيث ال يتحقق إال بذعػر الفخد بالكفاءة وأف  ل
ما يبحلو ذو ؾيسة؛ مسا يسشح الفخد حخية تقخيخ السريخ أؼ االستقبلؿ والديصخة والدمصة وصشع 

 (.15: 2015القخار بحخية دوف قيػد)مرصفى وشو، 

واالرشاد الشفدي، اذ يعج التسكيغ  كسا اف التسكيغ الشفدي مفيػمًا بارزًا في نطخيات عمع الشفذ
الشفدي مغ السرصمحات ذات االىسية عمى الرعيجيغ )الفخدؼ والسجتسعي(، وقج بيغ العجيج مغ 
الباحثيغ عشاصخ  ثيخة تتعمق بالتسكيغ  ييكل او  ذكل او  سزسػف لجػدة الحات، والجافعية 

 (.175: 2018)الجلبحي،  الحاتية، والصاقة الديكػلػجية، والقػة، والكفاءة

لحا يعج التسكيغ الشفدي مغ القجرات الشفدية التي تسثل شعػرًا ذاتيًا متأصبًل داخل الفخد ومدتسخًا ال 
يتػقف حيث يسكغ ادراكو بشدب ودرجات متفاوتة بيغ االفخاد وليذ مػجػدًا او غيخ مػجػد لجييع، 

بجاية التسكيغ الشفدي التي تداعجه واف رؤية الفخد لشفدو، وادراكو ألىسية عسمو الحؼ يقػـ بو تكػف 
عمى الػصػؿ الى الكفاءة في تحقيق اىجافو وتػجياتو نحػ الحياة بعامة، والحياة السجرسية عمى وجو 

 (.Pitts, 2005: 8الخرػص)

  Psychological Empowermentمفيـػ التسكيغ الشفدي:  2.1.1.2

يجابي التي تيتع بديادة شعػر الفخد ( أحج أشكاؿ التجخل االEmpowermentيعج مفيػـ التسكيغ )
بالبيجة والدعادة والخضا عغ مختمف مشاحي الحياة، وتعديد القجرات وتعطيسيا، ورفع الخوح 
السعشػية السػجية نحػ تحديغ جػدة الحياة، فسفيػـ التسكيغ مغ السفاـيع الفزفاضة التي تدتػعب 

تقػية، وتعديد االقتجار، والتجعيع، واالسشاد، العجيج مغ الستخادفات والسعاني والسفاـيع مغ قبيل)ال
 (.286: 2016وتحديغ الحاؿ( )الشػاجحة، 

يخػ بعس السختريغ في عمع الشفذ أنو ال يسكغ تسكيغ األفخاد ما لع يسكشػا أنفديع بأنفديع، في و 
حيغ يخػ البعس اآلخخ انو يسكغ تعديد وتصػيخ الذعػر بالتسكيغ الشفدي لجػ األفخاد، لحا يعج 



16 

 

التسكيغ أحج مرصمحات عمع الشفذ االيجابي الحؼ يسكغ تشسيتو لجػ االفخاد في مختمف 
 (.Caswell, 2013: 56السجاالت)

وفي ضػء ذلظ فاف التسكيغ عسمية غيخ خصية بسعشى انو يتغيخ باستسخار  استجابة لتجارب الفخد 
خبلؿ تكػيغ عبلقات تجعع  وعبلقاتو مع االخخيغ، ولحا فاف التسكيغ يسكغ تشسيتو لجػ االفخاد مغ

تػليج الفخد لمبجائل واالحتساالت وتتزسغ رؤػ وتصمعات ايجابية لتقييع الحات واتاحة الفخص لرشع 
، لحا وقبل تعخيف مفيـػ ةالقخارات وتبادؿ الدمصة واستخجاـ السػارد وحخية االختيار والسدؤولي

(، حيث اف  مسة Empowerment)التسكيغ الشفدي  اف االججر تػضيح السقرػد بكمسة التسكيغ 
( تعشي لتكػف قادرًا، ومرصمح التسكيغ يعشي "عسمية Potereتسكيغ اشتقت مغ  مسة التيشية )

اكتداب الدمصة"، ويذيخ التسكيغ الى العسميات والشتائج التي يقػـ بيا افخاد او جساعات لمتأثيخ او 
ل مع االخخيغ يشسػ الذعػر الجاخمي الديصخة عمى االحجاث السيسة في حياتيع، ومغ خبلؿ التػاص

لمفخد بالتسكيغ مغ خبلؿ تحجيج األىجاؼ، والذعػر بالؿيسة، واالنتساء لمسكاف، ومسارسة االختيار، 
 (.21: 2015)مرصفى وشو،  واالتراؿ بالسػارد وباآلخخيغ، والػعي باإلنجازات

مسة مّكغ )مّكشو( بسعشى جعمو قادرًا وتعشي  مسة التسكيغ في المغة العخبية التقػية أو التعديد، وردت  
عمى فعل شيء معيغ، ويقاؿ استسكغ الخجل مغ الذيء صار اكثخ قجرة عميو،  سا يقاؿ متسكغ مغ 
العمع او مغ ميارة معيشة بسعشى مثقفًا بالعمع أو بالسيشة،  سا وردت  مسة التسكيغ في لداف العخب 

ؼ ذو تسكغ، ومكيغ عشج فبلف أؼ ذو مشدلة بمفع السكشة، ؼيقاؿ فبلف ذو مكشة عشج الدمصاف أ
وجسعيا مكشاء، والتسكغ أصمو في المغة  سا قاؿ البيزاوؼ أف تجعل لمذيء مكانا يتسكغ 

 (.3: 2018، بخسػليؼيو)

ونطخًا لذيػع  مسة التسكيغ برػرة ضاىخة في الكثيخ مغ االدبيات والجراسات واستخجاميا في 
ا اشمق عميو عرخ التسكيغ، حيث اف  مسة تسكيغ استخجمت السؤسدات الجولية في ىحا العرخ، لح
ـ(، واستخجمت 1994 – 1992( مخة خبلؿ األعػاـ )360بذكل رسسي في البيت االبيس)

( مخة مغ قبل الكػنغخس االمخيكي، مسا يجلل عمى شيػع السفيػـ بسعاني مختمفة ودالالت 3769)
ـ( تبيغ 1999 – 1995مػ ي خبلؿ األعػاـ )متشػعة،  سا انو وبعج مخاجعة االدب التشطيسي والد

( مقالة ومصبػعة مختمفة حػؿ التسكيغ، وىحه الديادة الكبيخة دعت الباحثيغ الى 30000وجػد )
 (.499: 2010وصفو بعرخ التسكيغ)أبازيج، 
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ويذيخ مرصمح التسكيغ ثبلثة سياقات االوؿ: )الدياؽ الخاص بالسشطسة/ السؤسدة( ويتسثل في 
دايج لمدمصة والسذار ة في صشع القخار لجػ السشتدبيغ لمسؤسدة، ، والثاني: )الدياؽ التفػيس الست

الخاص بالسجتسع( ويتسثل في االىتساـ بالبيئة السسكشة لمعسل التعاوني وتحديغ نػعية الحياة فييا، 
حياتو والثالث)الدياؽ الخاص بالفخد(: ويتسثل في تسكيغ الفخد مغ مرادر قػتو الحاتية وتػضيفيا في 

 (.3: 2013االجتساعية بسا فييا عبلقاتو وعسمو)دمحم، 

( أف مفيػـ التسكيغ حاز عمى اىتساـ الكثيخ مغ الباحثيغ، فيػ قج 428: 2018وتبيغ الدعجؼ )
يكػف اجتساعيًا، أو ثقاؼيًا، أو نفديًا، أو سياسيًا، بحيث يكػف الفخد قادرًا عمى التعبيخ عغ 

سل الدياسي، واالجتساعي، والثقافي لتمبية تمظ االجتياحات، والسذار ة احتياجاتو، واالنخخاط في الع
في صشع القخار، فالتحفيد ليذ مجخد مفيػـ محجد، بل عسمية متعجدة األوجو تشصمق مغ عسمية 
التحفيد الحاتي وزيادة انتاج الفخد، ومغ خبلؿ مجسػعة مغ الدسات، لحا بيغ )مرصفى وشو، 

يػا صعػبات في تحجيج مفيػـ التسكيغ الشفدي وؾياسو وىحا يخجع ( اف الباحثػف واج22: 2015
 الى عجة عػامل:

 يتزسغ مفيـػ التسكيغ ترػرات وميارات وسمػ يات مختمفة. -

 أف مفيـػ التسكيغ يتغيخ بتغيخ السحيصات والدياقات التي يتع دراستو بيا. -

كاف آلخخ ومغ زماف يتغيخ مفيػـ التسكيغ بتغيخ خرائز االفخاد العخؾية والثقاؼية مغ م -
 آلخخ.

وفي ضػء ذلظ تعجدت وجيات الشطخ حػؿ تعخيف التسكيغ الشفدي، فيشاؾ مغ يخػ اف التسكيغ 
 :Lloyde et al, 1999الشفدي نذاط ذاتي يسكغ االفخاد مغ الترخؼ بسدؤولية وبصخيقة ىادفة)

88). 

مجر ات أساسية ىي:  وىشاؾ مغ اشار الى اف التسكيغ الشفدي: اداة تحفيدية، تطيخ في اربعة
السعشى، والججارة، واالستقبللية، والذعػر بالتأثيخ، وغياب اؼ مشيا ال يشفي وجػد التسكيغ تساما لكشو 

 (80: 2015يحخؼ معشاه)لصيفة، 
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( American Psychological Association- APA, 2007والتسكيغ الشفدي حدب قامػس )
الثقة الزخورية لكي يتحكع الذخز في حياتو، ىػ عبارة عغ تعديد لمسيارات، والسعارؼ، و 

 (.9: 2015ويػجييا الػجية الرحيحة)شاىيغ، 

بأنو مثيخ داخمي يدسح التسكيغ الشفدي  Spreitzer( : 19951446ىحا وقج عخؼ سبخيتدر )
لمفخد اف يذعخ ويجرؾ بانو لو القجرة عمى إنجاز السياـ مسا يديج مغ فاعميتو ورضاه، والتسكيغ 

ذعخ الفخد بؿيسة عسمو ومعشاه ويذعخه بالكفاءة والثقة وحخية الترخؼ واالستقبللية مسا يديج الشفدي ي
 مغ تفاؤلو وسعادتو وأممو وإنخخاشو في العسل.

أف التسكيغ الشفدي ىػ: اسمػب عبلجي ييجؼ الى تحػيل  (319: 2017)اسعج في حيغ يخػ ابػ 
ـ الحات اثشاء االصابة بالسذكمة، ويعخؼ القجرات الذخرية مغ مشاشق سمبية الى مدتػػ احتخا

ايزا بانو الحافد الجاخمي الجػىخؼ الحؼ يبخز مغ خبلؿ عجد مغ السجارؾ التي تعكذ مػاقف 
 االفخاد نحػ السياـ التي يقػمػف بيا في وضائفيع.

ا والتسكيغ الشفدي يذيخ الى االعتخاؼ بحق الفخد بالحخية والتحكع، وىحا االمخ يستمكو االنداف يس
يتػافخ لجيو مغ ارادة مدتقمة وخبخة ومعخفة ودافع داخمي، وما يداىع في تػضيح اىسية التسكيغ 
الشفدي بذكل اكبخ ىػ اف التسكيغ يعصي الفخد مديجًا مغ السدؤولية السشاسبة لمؿياـ بسا ىػ مدؤوؿ 

  (. & Randolph, 2002: 118 Sashkinعشو)

مرادر القػة لجيو، حيث يختبط التسكيغ بالتأىيل الحؼ والتسكيغ الشفدي: ىػ مجػ تحكع الفخد في 
ييجؼ الى مداعجة الفخد الحؼ لجيو عجد بجني او عقمي او حدي ليرل الى اقرى اداء مسكغ اف 
يرل اليو في السياـ التي يقػـ بيا عمى السدتػػ الذخري، أو السياـ التي يقػـ بيا مغ حيث ىػ 

 (.167: 2018ؼيو)الجلبحي،  عزػ في مؤسدة او في السجتسع الحؼ يعير

وفي ضػء ما تع ذ خه تعخؼ الباحثة التسكيغ الشفدي بانو عسمية اجتساعية تيجؼ الى االعتخاؼ 
التعديد بقجرات ابشاء االسخ السصمقة لتمبية احتياجاتيع وحل مذكبلتيع الخاصة التي تشسي شعػرىع 

ي حياتيع يعتبخ ذا ؾيسة وفائجة مسا مغ وقت وجيج ف وأف سمػ يع مؤثخ في اآلخخيغ، وأف ما يبحلػن
 يعصييع القجرة لمديصخة عمى مػارد حياتيع الذخرية.
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 مدتػيات التسكيغ الشفدي: 3.1.1.2

دخل مفيػـ التسكيغ الشفدي حجيثًا في مجاؿ العمػـ االندانية ويحسل في معشاه تسكغ الفخد مغ جسيع 
فييا عبلقاتو وعسمو، وليحا يشطخ لمتسكيغ مغ مرادر القػة لجيو وتػضيفيا في حياتو االجتساعية بسا 

 عجة مدتػيات:

: 2018)الجلبحي،  : ويعشي تسكغ الفخد مغ مرادر القػة لجيوتسكيغ عمى مدتػى الفخد -
، ويخ د عمى شعػر الفخد الجاخمي والحؼ يقاس مغ خبلؿ اربعة ابعاد ىي (175 -174

 ر بالكفاءة، وتقخيخ السريخ(،)الذعػر بالسعشى او الؿيسة، والذعػر بالتأثيخ، والذعػ 

 . (23: 2015)مرصفى وشو، 

: وييتع بالتسكيغ في بيئة العسل وييتع تسكيغ عمى مدتػى السؤسدات اك السشطسات -
بالعػامل التي تػجج في بيئة العسل والتي تؤثخ بذكل مباشخ وغيخ مباشخ في تقييع االفخاد 

ولب التسكيغ مذار ة الفخد في ، (23: 2015)مرصفى وشو، ألدوارىع ومياميع في العسل
)الجلبحي، ىحه السشطسات بفاعمية، بحيث تتحقق اىجاؼ مذتخ ة بيغ الفخد والسشطسات

2018 :174- 175). 

)البشاء االجتساعي لمتسكيغ(: يقرج بو التسكيغ الحؼ يبشى عمى تقاسع تسكيغ اجتساعي   -
زػية الفخد في ، ويتحقق مغ خبلؿ ع(23: 2015)مرصفى وشو، الدمصة بيغ االفخاد

السجتسع، والتسكيغ ىشا يعشي تسكغ الفخد مغ العسل التعاوني الحؼ يحدغ مغ نػعية الحياة 
 (.175 -174: 2018في السجتسع)الجلبحي، 

 خرائز التسكيغ الشفدي: 4.1.1.2

يسكغ مشاقذة التسكيغ الشفدي بػصفو سسة نفدية لؤلفخاد، تذيخ الى تدايج القػة الذخرية مثل 
الحاتية والزبط الحاتي، وفي ىحه الحالة يسكغ الشطخ اليو  إحداس نفدي او  خبخة فعمية الكفاءة 

معاشة، والتسكيغ  إحداس نفدي يختبط بادراؾ الذخز لقجرتو عمى فعل األشياء التي يخيج اف 
يفعميا واف لو قخارًا في السػضػعات السيسة في حياتو، اما التسكيغ  خبخة معاشة فانو يذيخ الى 

جرة الفعمية لمذخز او الجساعة عمى احجاث تغييخ، وبيحه الصخيقة فاف التسكيغ ايزا يذيخ الى الق



21 

 

القجرة عمى اتخاذ القخار وتشفيحه عبخ السرادر الستاحة، والتسكيغ  دسة نفدية لؤلفخاد مغ شأنو اف 
 .(5: 2015شاىيغ، يجعل الذخز متفائبًل، مشجمجًا في حياتو وراضي عشيا)

( مجسػعة مغ الخرائز لمتسكيغ الشفدي وقج تع حرخىا 11: 2013اؽ يبيغ عكخ )وفي ىحا الدي
 في ثبلثة خرائز، ىي:

التسكيغ الشفدي ليذ بشاء عالسيا يسكغ تصبيقو في  ل االوضاع والطخوؼ، ولكشو يتصمب  -
 ضخوفا واوضاعا خاصة لمتصبيق.

ل، والتأثيخ، والججارة يجب اف يقاس التسكيغ الشفدي مغ خبلؿ ابعاده االربعة )اىسية العس -
 واالستقبللية( مع اعتبار رؤية االدارة العميا نحػ التسكيغ.

التسكيغ متغيخ مدتسخ ومتػاصل الحخ ة، بسعشى اف االفخاد لجييع شعػر مختمف ضعيف او  -
 قػؼ نحػ التسكيغ وليذ مجخد انو مػجػد او غيخ مػجػد لجييع.

 أسذ التسكيغ الشفدي:  5.1.1.2

 ( الى اف التسكيغ يقػـ عمى ثبلثة أسذ ىي:196: 2020أشار القخالة )

إنو ألؼ شخز الحق في أف يكػف مختمفًا شخيصة أال ييجد الشطاـ السادؼ والشفدي  -
لمسجتسع، والسيشيػف الستعاونػف يداعجوف أولئظ الخافزيغ لؤلنطسة والتقاليج االجتساعية، 

 الجتساعي في خصخ.ألف يكػنػا مختمفيغ  سا يخيجوف ولكغ دوف وضع الشطاـ ا

إف تػزيع السرادر في السجتسع يجب أال يكػف فقط حدب السعاييخ السعسػؿ بيا لمكفاءة  -
 في االنفاؽ، حيث يجب األخح باالعتبار شخقًا اخخػ في التفكيخ.

اف التػازف االجتساعي يتحقق بصخؽ غيخ عشيفة؛ فالسيشيػف الستعاونػف ال يفخضػف شيئًا،  -
في البيئات االجتساعية مغ خبلؿ تقديع مكػنات السجتسع لبيئات ولكغ يحققػف االندجاـ 

تػفخ  ل مشيا الخرػصية لسختمف الفخقاء االجتساعييغ، واليجؼ ىػ تغييخ البشى والعادات 
الدائجة في السجتع بسا يحقق اكبخ قجر مغ السداواة، حيث يخػ ىحا التيار انو ال مجاؿ 

خالية )الحخية الفخدية( أو شعار السحافطة )الحفاظ لمقػؿ )بالحياد السيشي( تحت شعار الميب



21 

 

عمى العادات والتقاليج(، أؼ اف يتع التخصيط والعسل وفق رؤية لمسجتسع فيخ حداسة 
 لمتبايشات والخرػصيات الثقاؼية واالجتساعية.

 مؤشخات التسكيغ الشفدي: 6.1.1.2

عمى اداء السيسات، والتأثيخ في العسل، تبخز مؤشخات التسكيغ في الكفاءة والفاعمية الحاتية، والقجرة 
)الشػاجحة، والذعػر بؿيسة العسل، ومعشاه، التحفيد الحاتي والتغمب عمى مذاعخ االحباط واليأس 

فاألفخاد الحيغ يذعخوف بالتسكيغ الشفدي لجييع القجرة عمى العسل اكثخ، والتعاوف مع  (.286: 2016
)ابػ تػفيخ احتياجاتيع، وتحػيل افكارىع الى افعاؿ االشخاص السحيصيغ، ويكػنػف اكثخ قجرة عمى 

 (.319: 2017اسعج، 

وبالتالي فاف رؤية الفخد لشفدو وادراكو ألىسية عسمو ىي بجاية التسكيغ الشفدي، وأف لجيو الججارة 
 تيشجبلنج، لحا يعج التسكيغ الشفدي في رؤية (79: 2015)لصيفة، والكفاءة لتحقيق ىحا اليجؼ

(Tengland ىػ ) مدتػػ قجرة الفخد عمى التحكع في حياتو، والحؼ يسكغ مبلحطتو عبخ مؤشخات
 ستة رئيدية ىي:

 : اؼ القجرة عمى التحكع في الطخوؼ التي تؤثخ عمى صحة الفخد الشفدية والبجنية.الرحة -

 : ويتزسغ اختيار مكاف السعيذة ونػعيتو.البيت -

الحرػؿ عميو، والحرػؿ عمى : ويذسل الحرػؿ عمى السؤىبلت، واختيار العسل، و العسل -
 الجخل الكافي لسدتػػ معيذة جيج.

 : بسا فييا اختيارات تكػيغ االسخة واالصجقاء.العالقات الػثيقة -

 : مغ حيث  سيتو ومحتػاه و يؽية استثسارهكقت الفخاغ -

: 2018غ، حد: شبيعة الؿيع التي يعتقج الفخد، والكيؽية التي يػضف بيا ىحه الؿيع )الكيع -
23.) 
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 ابعاد التسكيغ الشفدي:  7.1.1.2

التسكيغ الشفدي مفيػـ ليذ احادؼ البعج ولكشو متعجد االبعاد يتزسغ الجافعية، والكفاءة الحاتية، يعج 
بالديصخة عمى البيئة االجتساعية، ويعدز لجيو  حداساً إواالحداس بالسدؤولية، ويخمق لجػ الفخد 

 (.24: 2018في حياتو والسجتسع )حدغ،  االً تخاذ قخاراتو بشفدو ليربح عزػًا فعإالقجرة عمى 

 ىحا وقج حجد الباحثيغ اربعة ابعاد فخعية لمتسكيغ الشفدي:

ىػ البعج الخاص بالتحكع السجرؾ، ويذتسل  )اعصاء معشى لمعسل(: :(Meaningالسعشى) -
عمى: السعتقجات نحػ الدمصة، ونحػ عسمية صشع القخار، ومجػ اتاحة السرادر )الى اؼ 

السرادر متاحة(، واالستقبلؿ في وضع ججاوؿ العسل، ومعجالت وشخؽ مجػ تكػف 
 سبخيتيدرعخؼ  وقج (176: 2018االنجاز ؼيو ومجسل جػانب العسل...الخ)الجلبحي، 

(Spretizer)  السعشى عمى انو اعتقاد الفخد باف عسمو ميع بالشدبة لو مسا يذيخ الى ادراؾ
السعشى  بعج مغ ابعاد التسكيغ الشفدي ىػ الفخد ألىسية العسل الحؼ يقػـ بو،  سا اف 

(، لحا 65: 2017االحداس بالغخض او االرتباط الذخري باليجؼ مغ عسل الفخد)حميع، 
يقرج بالسعشى استذعار الفخد بؿيسة العسل الحؼ يقـػ بو ومعشاه، ولحلظ فاف السعشى يتزسغ 

ية، واالعتقادات والؿيع التػافق بيغ متصمبات العسل واالدوار التي يقػـ بيا الفخد مغ ج
وييتع ىحا البعج بؿيع اليجؼ او  (.320: 2017)ابػ اسعج، والدمػ يات مغ جية اخخػ 

السيسات التي يتع الحكع فييا مغ خبلؿ معاييخ او افكار لمفخد، ويذسل اعصاء معشى لمعسل 
ميسات  مقارنة بيغ متصمبات دور العسل، ومعتقجات الفخد، واعتقاد الفخد بالفخصة بسسارستو

ألغخاض نبيمو، فالذعػر بالسعشى لمعسل يسثل احداسا اف الفخد في شخيق يدتحق جيجه 
 .(286: 2016)الشػاجحة، ووقتو، وانو يؤدؼ رسالة ذات ؾيسة

وتعشي قجرة الفخد عمى اداء االنذصة بسيارة، او ىي الجرجة  (:Competenceالكفاءة: ) -
: 2017ارة عشجما يحاوؿ عسل ذلظ )حميع، التي يدتصيع بيا الفخد اداء انذصة ميسة بسي

( اذ اف الذعػر باالقتجار والسيارة والكفاءة امخ ىاـ ججًا وىحا في حؿيقة األمخ يعبخ عغ 65
: 2017)ابػ اسعج، مجػ اعتقاد الفخد وثقتو بقجرتو عمى الؿياـ بسياـ عسمو بسيارة عالية 

بالكفاءة يذعخوف بانيع يجيجوف عشجما يقػـ بالسحاولة، فاألفخاد الحيغ يتستعػف  (.320
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السيسات التي يقػمػف بيا ويعخفػف جيجًا بانيع يسكغ اف يؤدوا تمظ السيسات بإتقاف وانيع 
عكذ دورًا ىامًا حيث يتصمب لحا فاف الكفاءة ت ،(286: 2016)الشػاجحة، بحلػا جيجًا 

ب التقميج الشاجح االنجاز الساىخ لػاحج او اكثخ مغ السياـ السصمػب انجازىا، و حلظ يتصم
 (.176: 2018لمجور غيخ الخوتيشي في السػاقف السختمفة)الجلبحي، 

اضافة  (:Choice()االختيار/ Self-Determinationاالستقاللية كحخية الترخؼ) -
الى الذعػر باالقتجار والكفاءة فاف االستقبللية تعبخ عغ شعػر الفخد بحخية الفخد باالختيار 

نجاز، وعسل األشياء، ؼيربح لو الحق في اختيار البجيل السشاسب عشجما يختبط األمخ باإل
، (320: 2017)ابػ اسعج، لتشفيح العسل، يسا يتشاسب مع وجية نطخه، وتقجيخه الخاص 

وتتزسغ السدؤولية السدببة لترخفات الفخد باالختيار اف يذعخ الفخد بالفخصة في اختيار 
جو مبلئسة، وىحا الذعػر باالختيار يػفخ شعػرًا السيسات ذات السعشى لو، وادائيا بصخيقة تب

اف الفخد حخ في اختياره، واالحداس بانو قادٌر عمى استخجاـ حكسو الذخري والترخؼ 
(. وبالتاؼ تعخؼ 96- 95: 2004مغ خبلؿ تفيسو لمسيسة التي يقػـ بيا)العتيبي، 

قجرتو عمى تشطيع االستقبللية بانيا قجرة الذخز عمى السبادرة بالدمػؾ الذخري وايزا 
ىحا الدمػؾ وبالتالي يتزسغ ىحا البعج السدؤولية الدببية عغ اعساؿ الذخز)حميع، 

2017 :66.) 

درجة التأثيخ في نتائج السؤسدة  (:Sense of Impactالتأثيخ الحدي اك االدراكي ) -
جرجة ، ويقرج بالتأثيخ الحدي ال(320: 2017)ابػ اسعج، واالدارية والتذغيمية ةاإلستخاتيجي

التي يشطخ لمدمػؾ عمى انو يسكغ اف تعسل اختبلفًا ؼيسا يتعمق بإنجاز اليجؼ او السيسة 
التي بجورىا تحجث التأثيخ السقرػد في بيئة الفخد، ويؿيع التأثيخ باالعتقاد باف الفخد يسكغ 

)الشػاجحة،  اف يؤثخ في عسل االخخيغ، وتمظ القخارات التي يسكغ اف تتخح عمى السدتػيات.
ستجخاؿ اليجؼ وبسعشى الحخص عمى تسمظ إالخاص ب ىػ البعج البعج وىحا (286: 2016

 (.176: 2018سبب وجيو او رؤية مثيخة تتبشاىا ؾيادة السشطسة)الجلبحي، 
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 نطخيات التسكيغ الشفدي: 8.1.1.2

ة معيشة دافعية الفخد تتػقف نحػ زيادة جيجه في أداء ميساكاًل: نطخية التػقع: تخى ىحه الشطخية اف 
تشاسب تػقعاتو بأف ىحا الجيج سػؼ يؤدؼ الى مدتػػ االداء السخغػب، وأف ىحا األداء سيحقق ما 
يربػ اليو مغ مخدود، فتحقيق التسكيغ الشفدي لمفخد يخفع مغ مدتػػ الفاعمية الحاتية لجيو، والتي 

القجرة عمى الذعػر  يقػييا الجعع االجتساعي، والدياسي، والعاشفي، مغ الخئيذ السباشخ، ما يجعع
 (.79 :2015، بالتأثيخ واالستقبللية، ويخمق مشاخًا تعاونيًا بيغ العامميغ في السؤسدة )لصيفة

بتقجيع ثبلثة أبعاد خاصة بشطخية التسكيغ  (Zimmermanاىتع زيسخماف ) ثانيًا: نطخية التسكيغ:
وذلظ في محاولة تػفيخ  (Outcomes( والشتائج )Processesوالعسميات ) (Valuesوىي: الؿيع )

 :(179- 178: 2018)الجلبحي،  اشار بحثي ثابت ليحه الشطخية ىي حدب

: تػفخ الؿيع التسكيشية نطاـ معتقجات أو ندق اعتقادؼ يػجو ىحا الشدق الى قيع التسكيغ -
كيؽية عسل االخرائييغ والعسبلء سػيًا، وتتزسغ ىحه الؿيع االىتساـ بقزايا الرحة، 

ءة، واالنطسة الرحية الصبية، ويزع مشيج التسكيغ في اعتباره الدػاء مقابل والتكيف، والكفا
 السخض والكفاءة والججارة مقابل العجد والشقز.

: تذيخ الى السيكانيدمات والػسائل التي مغ خبلليا يكتدب االفخاد عسميات التسكيغ -
يع، ويصػروف والسشطسات والسجتسعات الديصخة والزبط أو التسكغ عمى الجػانب التي تيس

مغ خبلليا ايزا انتقادًا ذ يًا لبيئاتيع، ويذار ػف في صشع القخارات التي تؤثخ عمى حياتيع، 
وتدود عسميات التسكيغ االفخاد بفخص تتزسغ تصػيخ ومسارسة السيارات الزخورية، وتعمع 

 الفخد  يؽية الؿياـ بتحميل ناقج ذ ي لبيئتو.

وضاع الججيجة الشاجسة عغ تصبيق بخامج التسكيغ، : وتتسثل في االثار واالنتائج التسكيغ -
و سا يطيخ مغ خبلؿ عسميات الؿياس، ويقرج بيا الستغيخات التابعة عمى اساس اف 

 (.179- 178: 2018عسميات وجيػده ىي الستغيخات السدتقمة.)الجلبحي، 

مفيػـ التسكيغ الى  Speritzer( 1995يشطخ سبخايتدر )ثالثًا: نسػذج سبخايتدر لمتسكيغ الشفدي: 
الشفدي عمى انو بشية دافعية متعجدة األبعاد حيث يخػ اف التسكيغ الشفدي يتزسغ أربعة أبعاد ىي 

 الذعػر بالتأثيخ، والؿيسة، والكفاءة، وتقخيخ السريخ.



25 

 

يقرج بالتأثيخ: الي اؼ درجة يسكغ اف تؤثخ سمػ يات الفخد في العسل، والى اؼ درجة  -
في عسمو، وانو قادر عمى احجاث فخؽ في ما يقـػ بو مغ عسل يذعخ الفخد اف سمػ و مؤثخ 

 داخل السؤسدة.

يقرج بالسعشى: السبلءمة بيغ احتياجات دور الفخد في العسل ومعتقجات وؾيع وسمػ يات  -
الفخد، وبعبارة اخخػ ىي شعػر االفخاد اف ما يبحلػنو مغ وقت وجيج في العسل يعتبخ ذا 

 ر ما يبحلػنو مغ وقت وجيج.ؾيسة وفائجة واف بيئة العسل تقج

اما الكفاءة: فيي ايساف السخء بقجرتو عمى اداء العسل الستػقع مشو بسيارة واتقاف، وىػ يعبخ  -
 عغ شغػر الذخز بالتفػؽ الذخري وانو يشسػ ويتعمع لسػاجية تحجيات ججيجة.

، تقخيخ السريخ: ؼيعشي مسارسة الديصخة عمى االساليب السدتخجمة ألداء انذصة العسل -
)مرصفى وتحجيج ججوؿ زمشي ألدائيا وتحجيج السعاييخ السدتخجمة في الحكع عمى االداء

 (26: 2015وشو، 

معادلة التسكيغ التي تبخىغ عمى أىسية  (Bowen & Lawlerوفي ىحا االتجاه يقجـ باوف والولخ )
، وىحه بعس السقجمات والسقػمات، التي تعج بسثابة عػامل أساسية لشجاح التسكيغ في األسخة

السكافات(، لحا فاف حاصل ضخب ىحه × السعخفة × السعمػمات × السعاممة: )التسكيغ = القػة 
العػامل االربعة يبيغ انو اذا  اف أؼ عشرخ مغ ىحه العشاصخ مداويًا لرفخ، فإف نتيجة التسكيغ 

عع الكافي الكمية سػؼ تكػف صفخًا، وىحا يح خ السدؤوليغ بعجـ إعصاء قػة أكبخ دوف اعصائيع الج
 (.196: 2020لسسارسة ىحه القػة وىحه الحخية، بح اء وحكسة)القخالة، 

 :(Life Satisfaction)الخضا عغ الحياة  2.1.2

 مقجمة: 1.2.1.2

يتدع ىحا العرخ بأنو عرخ عمع الشفذ االيجابي، والحؼ ييتع بسجسػعة مغ األمػر:  الخبخات، 
ثقة والتفاؤؿ واألمل وتػجيو الحات، ويقػـ عمع الشفذ والخرائز االيجابية لمذخرية  الدعادة، وال

االيجابي عمى دراسة االنفعاالت االيجابية، ودراسة الدسات االيجابية والحؼ تع تكخيدو بذكل خاص 
 (.1: 2014لفيع عسمية الدعادة االندانية والخضا عغ الحياة لجػ االفخاد)المراصسو، 
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األساسية لمرحة الشفدية، والحؼ يتزسغ شعػر الفخد  ويعج مفيػـ الخضا عغ الحياة مغ السفاـيع
بالدعادة، والتستع بالحياة التي يعيذيا، وىحا الذعػر ال يشفرل عغ إدراؾ الفخد لسػقعو وأىجافو 
وتػقعاتو ومعاييخه في ضػء السشطػمة الؿيسية والثقاؼية لمسجتسع الحؼ يعير ؼيو، فيػ مفيػـ يتأثخ 

 (.372: 2017شفدية واستقبلليتو وعبلقاتو بسكػنات البيئة )بشي أرشيج، بصخيقة مخ بة بحالة الفخد ال

اذ اف الخضا عغ الحياة يعشي تحسذ الفخد لمحياة، واإلؾباؿ عمييا، والخغبة الحؿيؿية في أف يعيذيا، 
لحا فيػ يتزسغ صفات متشػعة:  التفاؤؿ، وتػقع الخيخ، واالستبذار، والخضا عغ الػاقع، وتقبل 

اميا، واالستقبلؿ السعخفي والػججاني، فإذا تحققت ىحه الرفات لجػ اإلنداف، فإنو الشفذ واحتخ 
عشجئح يذعخ بالدعادة أكثخ مغ أؼ وقت آخخ، خاصة وأف الدعادة تختبط ارتباشا وثيقا بالخضا عغ 

 (.477: 2008الحياة)عمػاف، 

ا إنعكاسًا لسعجالت تكخار سكغ فيع الدعادة بػصفيا إنعكاسًا لجرجة الخضا عغ الحياة أو بػصفيلحا ي
، ويشبغي اف نأخح أربعة عشاصخ لمدعادة في حجوث اإلنفعاالت الدارة، وشجة ىحه اإلنفعاالت

االعتبار، وىي: الخضا عغ الحياة ومجاالتو السختمفة، واالستستاع والذعػر بالبيجة، والعشاء بسا 
تعج الدعادة مصمبًا كسا  ؛(270: 2010)أبػ ىاشع، يتزسشو مغ قمق واكتئاب، والرحة العامة

إندانيًا عبخ السديخة البذخية فاإلنداف مشح وجػده يبحث عغ الدعادة، ويشطخ إلى الدعجاء بأنيع 
وأف  ؛أكثخ سخورًا وبيجة، وأكثخ إستستاعًا ورضًا بحياتيع، وأنيع أكثخ شسأنيشة، وتحؿيقًا لحواتيع

وتعج السيارات اإلجتساعية والكفاءة في  ،الدعجاء يتستعػف بعبلقات أفزل بكثيخ مغ غيخىع االفخاد
، والدعادة تعشي الذعػر بالخضا مػاقف التفاعل اإلجتساعي، مرجرًا ميسًا آخخ مغ مرادر الدعادة

)الخػالجه، واإلشباع، وشسأنيشة الشفذ، وتحقيق الحات، أو انيا الذعػر بالبيجة واالستستاع والمحة 
2012 :142.) 

، ؼبعج أف تمبي الحاجات األساسية العميا يدعى اإلنداف الى (Maslowوحدب ىخمية ماسمػ )
تحقيق الحات، والبحث عغ الدعادة، واالنجاز مغ أجل الذعػر بالخضا، فالعػامل التي تؤثخ في 
الخضا عغ الحياة متغيخة عبخ الدمغ، وأف االحجاث الدمبية وااليجابية تداعج عمى تقييع الفخد لجرجة 

ج السعخفي و يؽية رؤية وتفديخ األحجاث السختمفة الجور األكبخ في الخضا، حيث يمعب الشسػذ
الذعػر بالخضا، اذ اف ىشاؾ عػامل داخمية مثل الدسات الذخرية  االنبداشية، والسخح، والتفاؤؿ، 
والتذاؤـ وغيخىا، والعامل السعخفي الستسثل في  يؽية رؤية وتفديخ األحجاث وأساليب الفخد الحاتية، 
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ل الخارجية  البيئة، والطخوؼ االجتساعية، واالقترادية، التي تمعب دورا في استقخار وىشاؾ العػام
 (.14: 2003الخضا عبخ االياـ)سميساف، 

وبالتالي فاف عجـ قجرة الفخد عمى التبلؤـ مع بيئتو، أو عجـ قجرتو عمى تعجيل سمػ و وتكيفو مع 
(، ولحا يتفق Garrison, 1952: 398أحػاؿ ومتصمبات بيئتو يشتج عشو عجـ رضا عغ حياتو)

العاممػف في مجاؿ الرحة الشفدية عمى اف ازمات الحياة التي يعيذيا الفخد اليـػ تعج عامل ميع 
واساس في احجاث بعس االضصخابات الشفدية لجيو، فزغػط الحياة والرخاعات التي يعيذيا السخء 

اعية الزاغصة التي يسخ بيا مغ السسكغ اف تيد  يانو،  سا اف الطخوؼ االقترادية واالجتس
السجتسع تؤثخ عمى زيادة شعػره باالنعداؿ عغ السجتسع والحياة، حيث ال يدتصيع اف يجج في 
السجتسع الستسثل في السحيصيغ بو الػسيمة الفعالة لمتشؽيذ االنفعالي، وبالتالي يعػد عمى نفدو وحيجا 

 (.697: 2020شيا شيئًا)أبػ سعج، وسط شسػحاتو واآلماؿ الذخرية التي ال يدتصيع اف يحقق م

ويعج الصبلؽ مغ الطػاىخ األكثخ تأثيخا عمى االفخاد، ويسكغ الشطخ ليحه الطاىخة في الػقت الخاىغ 
عمى انيا اكثخ حداسية وضخرا لمسجتسع نطخًا إلفخازاتيا الخصيخة عمى الجػانب الستعجدة مغ نفدية 

يحتع عمى البذخ أيشسا  انػا، إيجاد سبل التػاصل  واجتساعية واقترادية؛ فالػاقع السجتسعي الخاىغ
: 2005والتبلحع ألف اإلنداف مجني بفصختو واجتساعي بصبعو إذ ال يسكشو العير بسفخده)بػ دبابة، 

59.) 

لحا فاف الترجع الحؼ يريب األسخة بدبب الصبلؽ أو اليجخ، أو السػت لو أثخ سمبي عمى سمػؾ 
الجتساعي، وعمى صحتيع الشفدية، وتعج مذكمة الصبلؽ تحجيجًا مغ األبشاء، وعمى تػافقيع الشفدي وا

السذكبلت السدمشة والستػششة التي تراحب الدواج، والتي ىي مؤشخ عمى مدتػػ جػدة و فاءة 
العبلقات األسخية الدوجية، ومجػ ارتكاز البشياف األسخؼ عمى ر ائد صمبة مغ حدغ االختيار 

ة واالقترادية والثقاؼية والدمػ ية، فالصبلؽ إرباؾ وىجـ لمكياف والكفاءة في السدتػيات االجتساعي
األسخؼ الحؼ يعير ؼيو األفخاد ويؤمغ ليع الدكغ واالستقخار والتػافق والدجاد)الغخايبو وعميسات، 

2012 :98.) 

فاألجػاء األسخية تتخؾ آثارًا بالغة في األبشاء وتطيخ في تػافقيع وتكيفيع مع ضخوؼ حياتيع داخل 
بيت، وفي أساليب التكيف التي يعتادونيا ويحسمػنيا معيع في حياتيع خارج البيت وفي السدتقبل، ال
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فجػ األسخة العاشفي يؤثخ بذكل  بيخ في تكػيغ شخرية االبشاء وتػافقيع، وفي مقجار ثقتيع 
 بأنفديع وشسأنيشتيع نحػ شخوط حياتيع وتعمقيع باآلخخيغ وقجرتيع عمى مػاجية الطخوؼ القاسية

 (.397: 2018والحدشة عمى الدػاء، وفي درجة رضاىع عغ الحياة)الجػازنو، 

وشالسا أف الخضا عغ الحياة يعبخ عغ تقبل الفخد لحاتو نحػ أسمػب الحياة التي يحياىا في البعج 
الحيػؼ السحيط بو، ويكػف متػافق مع نفدو ومع السحيصيغ ويذعخ بؿيستو وقادر عمى التكيف مع 

والتي تؤثخ عمى سعادتو ومقتشع بصبيعة حياتو وما فييا، فإف تػفخ مدتػػ  ايػاجييالسذكبلت التي 
مشاسب مغ الخضا عغ الحياة لجػ الفخد يجعمو أكثخ قجرة عمى تقجيخ ذاتو وأبجاء آراءه والجفاع عشيا، 
كحلظ يكػف الفخد أكثخ قجرة عمى التكيف مع مذكبلتو، ومع اآلخخيغ، وبشاء عبلقات اجتساعية)أبػ 

 (.3: 2013عبيج، 

فالخضا عغ الحياة يعكذ مجسػعة مغ التجارب التي أثخت في حياة األفخاد سػاًء اكانت بصخيقة 
ايجابية اـ سمبية، فالتجارب االيجابية والشاجحة في حياة األفخاد لجييا القجرة عمى تحفيد شاقة االفخاد 

يع األمل والتفاؤؿ، وفي السقابل فاف عمى متابعة حياتيع وأىجافيع وشسػحاتيع في الحياة، فيديج لجي
تعخض الفخد الى االحجاث الدمبية السدتسخة في حياتو وفذمو في تخصييا بشجاح سػؼ يقمل مغ 
شعػر الفخد بالثقة بشفدو، وقجرتو عمى مػاجية العؿبات، مسا يشعكذ سمبيًا عمى شعػر الفخد بالخضا 

 (.210: 2014شذصػش،و  الذخيفيغو  بشي مرصفىعغ نفدو وعغ حياتو)

عمى شخرية الفخد وتكيفو وعبلقاتو داخل  تأثيخهاف االحداس بعجـ الخضا عغ الحياة لو خاصة و 
حداس بعجـ الخضا عغ الحياة مذكمة لجػ ندبة ال ف اإلأ سا  ،السجاؿ االجتساعي الحؼ يعير ؼيو

 (.290: 2016الذخيجة ، )والخاشجيغ ب%( مغ مختمف قصاعات الذبا36تقل عغ )

 (:Life Satisfaction)مفيـػ الخضا عغ الحياة 2.2.1.2

يعج الخضا عغ الحياة أحج مفاـيع عمع الشفذ اإليجابي، وىػ يسثل التقييع السعخفي العاـ لمذخز، 
وىػ شعػر نفدي قج ال يتػافق مع ضخوؼ الحياة الخارجية، ويعتبخ أحج الجػانب اإليجابية في 

سعخفي لحياة الفخد الحالية ووضع السعاييخ الجاخمية لتقييع الرحة الشفدية، ويتسثل مغ خبلؿ التقييع ال
 (.1290: 2018حياتو الخاصة)الدعجؼ، 
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يعتبخ مفيػـ الخضا عغ الحياة مغ السفاـيع اليامة في حياة الفخد وسبلمتو الشفدية الحؼ يذيخ الى 
ة اىتساما  بيخًا في كيؽية تقييع االفخاد لحياتيع بأبعادىا السختمفة، وقج لقي مفيػـ الخضا عغ الحيا

مجاؿ عمع الشفذ باعتباره مؤشخًا لمتكيف والرحة الشفدية، واف الذعػر بعجـ الخضا عغ الحياة 
يعتبخ مغ السذكبلت السيسة في حياة الفخد، وقجد تتختب عميو مذكبلت نفدية اخخػ، ويعتبخ شعػر 

لحياة مدتقبمية صحية، والذعػر الفخد بالخضا عغ الحياة مؤشخًا ايجابيًا الستثسار قجراتو الحالية 
بالخضا عغ الحياة يختبط ارتباشًا وثيقا بشجاح الفخد في حياتو،  سا يديع اسيامًا  بيخًا في عسمية 
تكيفو الذخري واالجتساعي وفي نطختو الخاصة الى العالع والى ابعاد عالسو الخاص)الجبيمو، 

2016 :302.) 

ييع االفخاد لحياتيع بجسيع ابعادىا السختمفة، وقج اىتع ويذيخ مفيػـ الخضا الحياتي الى  يؽية تق
الباحثػف بجراسة الخضا الحياتي، مغ خبلؿ الدسات الذخرية، والفخوؽ الفخدية، وتأثيخ العػامل 

 (.12: 2003البيئية والثقاؼية، لسعخفة اؼ العػامل تؤدؼ لمذعػر بالخضا الحياتي )سميساف، 

وتحسدو لمحياة واالؾباؿ عمييا والخغبة الحؿيؿية في اف يعيذيا،  الخضا عغ الحياة يعشي تقبل الفخدو 
وىػ بيئة نفدية متعجدة االبعاد تختبط بالعجيج مغ الستغيخات، وتعج ىحه البيئة السؤشخ االساسي 
لمشجاح في تكيف الفخد مع ضخوؼ الحياة الستغيخة والحؼ يعكذ تقجيخه العاـ لشػاحي معيشة في حياتو 

والذعػر بالخضا عغ الحياة يختبط ارتباشا وثيقا بشجاح الفخد في حياتو، ، والسجتسع، والحات كاألسخة،
كسا يديع اسياما  بيخًا في عسمية تكيفو الذخري واالجتساعي، وفي نطختو الخاصة الى العالع والى 

 ( .114: 2013ابعاد عالسو الخاص)الحسيجؼ، 

، وقجر رضي: يخضى رضػانا ورضػانا  : الخضا: ضج الدخطالمغةويعخؼ الخضا عغ الحياة في 
ومخضاة فيػ راض مغ قـػ رضاه، والخضػاف: الخضا، والحياة: نؿيس السػت، والسحيا: مفعل مغ 

()الشحل، اية: َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبةً الحياة: وتقػؿ: محياؼ ومساتي والجسع السحايي، وقػلو تعالى)
 (.208: 2018صيبة)بغ عسخ وقجور، (، وقاؿ نخزقو حبلؿ وقيل الحياة ال97

: بانو حالة داخمية يذعخ بيا الفخد وتطيخ في سمػ و، وتذيخ اصصالحاً  ويعخؼ الخضا عغ الحياة
الى ارتياح الفخد وتقبمو لجسيع مطاىخ الحياة مغ خبلؿ تقبمو لحاتو ولمبيئة السجر ة، وتفاعمو مع 

 .(380: 2017)بشي أرشيج، خبخاتو برػرة متػافقة
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( الخضا الحياتي بانو: تقييع ذاتي يحجث ضسغ الخبخة Diener & Ryanويعخؼ ديشخ ورياف )كسا 
التي يسخ بيا الفخد، ويسكغ ؾياس مطاىخه بذكل مػضػعي مغ خبلؿ الدمػؾ الذفيي وغيخ الذفيي 

 (.321: 2017)ابػ اسعج، واألفعاؿ

قارنة تصمعات الفخد مع ىػ تقييع عاـ لطخوؼ الحياة، والحؼ يدتسج مغ م :والخضا عغ الحياة
 .(Kour, 2011: 4انجازاتو الفعمية ويسكغ اف يعخؼ ايزا بانو امتبلؾ اتجاه ايجابي نحػ الحياة)

وىػ مفيػـ في عمع الشفذ االيجابي، يجسع صفات الحياة السخضية: أؼ التي تخضي صاحبيا، 
رفات االمل، بحيث تكػف ذات معشى وتذبع شسػحاتو ويرل الييا الفخد مغ خبلؿ التحمي ب

 .(124: 2018 ،الغانع والفبلح) واالمتشاف، والحب، والحيػية، وحب استصبلع لمحياة

وىػ تقييع الفخد لشػعية الحياة التي يعيذيا شبقا لشدقو الؿيسي، ويعتسج التقييع عمى مقارنة الفخد 
 .(28: 2018، الحزيفلطخوفو الحياتية بالسدتػػ االمثل الحؼ يعتقج انو مشاسب لحياتو)

الخضا عغ الحياة: بانو حالة داخمية يذعخ بيا الفخد وتطيخ عمى  (304: 2016الجبيمو )ويعخؼ 
سمػ و واستجابتو وتذيخ الى ارتياحو وتقبمو لجسيع مطاىخ الحياة مغ خبلؿ تقبمو لحاتو وألسختو 

 ولآلخخيغ وتقبمو لمبيئة السجر ة وتفاعمو مع خبخاتو برػرة متػافقة.

يع )في حيغ يعخفو اب ( بانو قشاعة الفخد بسا وصل اليو ومدتػػ الحياة التي يعير 374: 2019خـا
فييا سػاء ماديًا، او معشػيًا، والثقة في قجراتو، وامكاناتو، واالعجاب بآرائو، وافكاره، وايزا إحداسو 

 بالصسأنيشة واالستقخار الشفدي.

يع، 5: 2013واما عبج السقرػد ) ( ؼيعخؼ الخضا عغ الحياة 374: 2019( السذار اليو في )ابخـا
بانو حالة داخمية يذعخ بيا الفخد وتطيخ في سمػ و واستجاباتو وتذيخ الى ارتياحو وتقبمو لجسيع 
مطاىخ الحياة خبلؿ تقبمو لحاتو وألسختو ولآلخخيغ ولمبيئة السجر ة وتفاعمو مع خبخاتو برػرة 

 متػافقة.

ية التي يؿيع بيا االفخاد حياتيع مغ وجية نطخىع كسا ويعخؼ مفيػـ الخضا عغ الحياة: انو الكيؽ
 الخاصة، وىحا التقييع يكػف مغ جانبيغ:
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يتثسل في ادراؾ االفخاد وتؿيسيع لمحياة بذكل عاـ او تقييع جػانب محجدة مغ الحياة  االكؿ: معخفي:
 .(119: 2013) الحسيجؼ، مثل الخضا عغ الحياة الخضا عغ البيئة السجتسع واالنجاز واالسخة

: ويتسثل في  يؽية تقييع االفخاد لحياتيع بشاء عمى تكخار االحجاث الدارة او غيخ الثاني: تقييسي
الدارة التي تدبب اما الدعادة والفخح او التػتخ والقمق واالكتئاب، وبالتالي الذعػر بالخضا او عجـ 

 (26: 2018الخضا بجرجات مختمفة)الحزيف، 

 ابعاد الخضا عغ الحياة: 3.2.1.2

ستة ابعاد لمخضا عغ  (290: 2016)الذخيجة ، ( السذار اليو في 21: 2013حجد الجسػقي )
الحياة ىي )الذعػر بالدعادة، والعبلقات االجتساعية، والذعػر بالصسأنيشة، واالستقخار الشفدي، 

 والتقجيخ االجتساعي، والذعػر بالقشاعة(.

غ الحياة يختبط بعجة مفاـيع، ومغ ىحه اف مفيػـ الخضا ع (372: 2017بشي أرشيج )في حيغ بيغ 
 السفاـيع او االبعاد: 

تعج الدعادة مصمبًا إندانيًا عبخ السديخة البذخية فاإلنداف مشح وجػده يبحث عغ  أكاًل: الدعادة:
الدعادة، ويشطخ إلى الدعجاء بأنيع أكثخ سخورًا وبيجة، وأكثخ إستستاعًا ورضًا بحياتيع، وأنيع أكثخ 

يقًا لحواتيع. وأف األزواج الدعجاء يتستعػف بعبلقات أفزل بكثيخ مغ غيخىع مغ شسأنيشة، وتحؿ
األزواج. وتعج السيارات اإلجتساعية والكفاءة في مػاقف التفاعل اإلجتساعي، مرجرًا ميسًا آخخ مغ 

ىحا وقج ميد العمساء بيغ الخضا عغ الحياة والدعادة،  (.142: 2012مرادر الدعادة)الخػالجه، 
الدعادة تعشي حالة وججانية والخضا ىػ عسمية تتزسغ اصجار حكع معخفي، وربسا اف  حيث اف

 (.25: 2018لمدعادة مكػنيغ ىسا السكػف االنفعالي الػججاني والسكػف السعخفي)ابػ عػيزة، 

 الحؼ يتجمى بسذاعخ االبتياج، والدخور، والمحة، والفخح. :السكػف االنفعالي -

خضا عغ الحياة، ويكػف بسثابة التقجيخ العقمي لمفخد ونجاحو في الستسثل بال :السكػف السعخفي -
السجاالت الحياتية السختمفة مثل: االنجاز، والرحة الجدسية، والعبلقات االجتساعية، 
وتحقيق الحات، فالدعادة حالة انفعالية وعقمية تترف باإليجابية، والخضا، والتفاؤؿ، 

 (372: 2017)بشي أرشيج،  والستعة.
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يقدع التقبل الى ثبلثة أنػاع وىي: تقبل الحات، وتقبل االخخيغ، وتقبل الحياة أو  تقبل الحياة:ثانيا: 
(، ويعج 7: 2016تقبل شخوط الحياة، وقج اشمق عمى ىحه االنػاع الثبلثة اسع ثالػث التقبل)الشسخ، 

تو ومع البيئة مفيػـ تقبل الحياة مفيػـ عاـ وشامل، ويذسل قجرة الفخد عمى التكيف والتػافق مع ذا
 (.5: 2010السحيصة ومع االخخيغ)عبج السشعع، 

: التي تذيخ الى ادراؾ الفخد لحاتو ولحياتو ولمشدق الؿيسي والثقافي الحؼ يعير ثالثًا: نػعية الحياة
ؼيو،  سا تذيخ الى عبلقة الفخد بتػقعاتو واىجافو ومعاييخ حياتو، ومجػ االشباع لحاجاتو األساسية 

: 2017)بشي أرشيج،  التالي تذسل نػعية الحياة جسيع جػانب الفخد و يؽية ادراكو لياوالسعشػية، وب
(. حيث يعتبخ مفيـػ نػعية الحياة مفيـػ الحياة مفيـػ شامبًل يزع  ل جػانب الحياة  سا 372

يجر يا االفخاد وىػ يتدع ليذسل االشباع السادؼ لمحاجات االساسية او االشباع السعشػؼ الحؼ يحقق 
تػافق لمفخد، ويسكغ ؾياس ىحا االشباع بسؤشخات مػضػعية تؿيذ الؿيع الستجفقة وبسؤشخات ذاتية ال

تؿيذ قجر االشباع الحؼ تحقق، وعمى ذلظ فشػعية الحياة  ميا ضخوؼ مػضػعية ومكػنات 
ويعج الخضا عغ الحياة عبارة عغ تقجيخ عقمي لشػعية الحياة التي  (.25: 2018)ابػ عػيزة، ذاتية
 (.664: 2015يا الفخد  كل أو حكع بالخضا عغ الحياة)كتمػ، يعيذ

: الحؼ يذيخ الى االتجاه الحؼ يتبشاه الفخد ويذكل مفاـيسو ومبادئو في الحياة. ويعتبخ رابعا: التجيغ
التجيغ مغ السفاـيع التي قج تختبط بتذكيل ىػية االفخاد وتؤثخ في معشى الحياة، وفي  يؽية التفاعل 

()بشي أرشيج، Doniger, & Bhargave, Shatz-M, 2015) ياتية السختمفة.مع الطخوؼ الح
والتجيغ يدود اإلنداف بشدق مغ الؿيع والسبادغ والسعاييخ والسحكات االجتساعية التي  (372: 2017

تػفخ لو التكيف مع مغ حػلو،  سا يدوده بخؤية عالع آخخ غيخ محدػس فػؽ ىحا العالع ؼيو 
( فاف الجيغ ال يدود الشاس فقط بحػافد ليدمكػا Rousseauروسػ)الخبلص والخحسة، وحدب 

سمػ ًا حدشًا أو يتجسعػا معا في جساعة ديشية أو مغ أجل تقػيتيع عشجما يتأممػف، بل إنو يدودىع 
(. 325: 2014أيزًا بسفيػـ مكانيع في ىحا العالع والحؼ يجعل الحياة سعيجة حدب رايو)بػعػد، 

بػصفو واحجًا مغ مجاالت الذعػر بالخضا عغ الحياة، وتدداد أىسية الجيغ ويسكغ الشطخ الى الجيغ 
بالشدبة لبعس الجساعات مثل)الشداء والسدشيغ والستجيشيغ أنفديع(،  سا أف ىشاؾ ارتباشًا قػيًا بيغ 

 (.663: 2015الذعػر بالخضا الجيشي وبيغ الدعادة)كتمػ، 
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وتقػػ الرمة بيغ الرحة والخضا مع التقجـ في : تختبط الرحة بالخضا عغ الحياة خامدًا: الرحة
العسخ فكمسا تقجـ الفخد في العسخ، وىػ يتستع برحة عامة يكػف اكثخ رضا مغ غيخه)رضػاف، 

(، اذ اف مجػ تأثيخ الزغػط عمى الرحة يتػقف عمى شبيعة الذخرية، وما تترف 21: 2002
تػػ التفاؤؿ، وتدويج الفخد بسيارات بو الذخرية مغ قجرة عمى تحسل اإلحباط، أو السخونة، أو مد

 (.16: 2012اجتساعية وانفعالية تسكشو مغ معالجة الزغػط والتغمب عمى نتائجيا الدمبية)شقػرة، 

 العػامل التي تفدخ االختالؼ بيغ االفخاد في الذعػر بالخضا عغ الحياة: 4.2.1.2

السخية، ولجييع اعساؿ واىجاؼ في فاألشخاص الحيغ لجييع استقخار في حياتيع ا اكال: ضخكؼ الحياة:
 حياتيع وتكػف صحتيع الجدسية سميسة، فانيع في االغمب اكثخ سعادة مغ االخخيغ.

: فاألحجاث الدارة تػلج مذاعخ ايجابية، فسغ خبلؿ وضع االشخاص ثانيا: التأثخ بالخبخات الدارة
تعبيخىع عغ الذعػر في اوضاع سارة فاف ذلظ يشعكذ عمييع بحالة مداجية حدشة مسا يديج مغ 

 بالخضا عغ الحياة.

: فاألشخاص بالعادة يقػمػف بسقارنة انفديع بأشخاص  انػا معيع في ثالثا: السقارنة مع االخخيغ
 سابق الدماف ضسغ معاييخ معيشة مسا يؤثخ في مدتػػ الخضا عغ الحياة.

ذلظ سػؼ يشعكذ عمى  : فكمسا اقتخب الفخد مغ شسػحاتو وحقق اىجافو فافرابعا: الصسػح كاالنجاز
 .(373: 2017)بشي أرشيج، تقجيخ الحات ومدتػػ الخضا عغ الحياة 

 مقػمات الخضا عغ الحياة: 5.2.1.2

تتسثل مقػمات الخضا عغ الحياة في حالة السعافاة الكاممة بجنيًا وعقميًا ونفديًا واجتساعيًا ووفقًا 
 :فاف لمرحة عشاصخ عجة ىي (28: 2018)ابػ عػيزة، لجراسة 

الرحة الجدجية: وتتسثل في القجرة عمى الؿياـ بػضائف الجدع الجيشاميكية وحالة مثمى مغ  -
 المياقة البجنية.

الرحة الشفدية: وتتسثل في القجرة عمى التعخؼ الى السذاعخ والتعبيخ عشيا وشعػر الفخد  -
 بالدعادة والخاحة الشفدية دوف اضصخاب او تخدد.
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السعتقجات والسسارسات الجيشية لمحرػؿ عمى سبلـ مع الرحة الخوحية: ىي صحة تتعمق ب -
 الشفذ.

الرحة العقمية: ىي صحة تتعمق بالقجرة عمى التفكيخ بسػضػع وتشاسق والذعػر بالسدؤولية  -
 وقجرة حدع الخيارات واتخاذ القخارات وصشعيا.

يا الرحة االجتساعية: وتتسثل في القجرة عمى اقامة العبلقات مع االخخيغ واالستسخار ب -
 واالتراؿ والتػاصل مع االخخيغ واحتخاميع.

الرحة السجتسعية: وتتسثل في القجرة عمى اقامة العبلقات مع  ل ما يحيط بالفجر مغ مادة  -
: 2018)ابػ عػيزة، ( السذار اليو  146: 2012واشخاص وقػانيغ وانطسة)نعيدة، 

25.) 

 نطخيات الخضا عغ الحياة: 6.2.1.2

 تفديخ الخضا عغ الحياة عشج الفخد: مغ الشطخيات التي حاولت 

فدخت ىحه الشطخية الخضا عغ الحياة باعتباره يقاس  (:Active Theoryاكاًل: نطخية الشذاط )
بجرجة شعػر الفخد بالشذاط والحيػية في مختمف جػانب حياتو، فكمسا  اف الفخد اكثخ نذاشا واكثخ 

: 2016 اف اكثخ شعػرًا بالخضا)الجساؿ،  قجرة عمى الؿياـ بأدواره االجتساعية الستشػعة،  مسا
184.) 

تذيخ الى اف  (:Self-Judgment Theoryثانيًا: نطخية الحكع الذخري عمى االنجازات)
شعػر الفخد بالخضا عغ الحياة يدتسج مغ مقارنة الفخد إلنجازاتو عمى ارض الػاقع، وبيغ ؾيسو 

)بشي مرصفى والذخيفيغ، شذصػش،  وورغباتو وخبخاتو،  مسا  اف اكثخ شعػرا بالخضا عغ ذات
. ويخػ اصحاب ىحا الشطخية اف االنداف يخضى عغ الحياة عشجما يحقق شسػحاتو، (210: 2014

واعسالو قخيبة مغ شسػحاتو، ولكغ عشجما يزع الفخد شسػحات واىجاؼ عمى  واو عشجما تكػف إنجازات
)ابػ نفدو غيخ راض عغ حياتومغ قجراتو فانو ال يدتصيع الػصػؿ الى اىجافو وبالتالي يجج 

 (.25: 2018عػيزة، 
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: ويصمق عمييا ايزا نطخية (Comparative Theoryثالثًا: نطخية السقارنة مع االخخيغ )
( أف األفخاد يقارنػف أنفديع مع االخخيغ Easterlinالسقارنة االجتساعية، حيث يخػ ايدتخليغ )

ت ضخوفيع أفزل مسغ يحيصػف بيع، فالسقارنة ضسغ الثقافة الػاحجة ويكػنػف أكثخ سعادة اذا  ان
تخمق درجات مختمفة مغ الخضا ضسغ السجتسع والثقافة الػاحجة، فالخضا عغ الحياة يعتسج عمى 
السقارنة بيغ السعاييخ السػضػعية، أو الستػقعة الفخدية، أو الثقاؼية، أو االجتساعية أو السادية مغ 

غ ناحية أخخػ، وقج تكػف السقارنة بيغ االفخاد او ناحية، وما تع تحؿيقو عمى أرض الػاقع م
الجساعات السحيصة او بيغ الجوؿ والسجتسعات، وبالتالي تختمف درجات الخضا عغ الحياة باختبلؼ 

 (.15: 2003السعاييخ الحاتية واالجتساعية واالقترادية)سميساف، 

غ الحياة عشجما يعير في يخػ اصحاب ىحه الشطخية اف االنداف يخضى ع رابعًا: نطخية السػاقف:
ضخوؼ معيذية جيجة، يذعخ فييا باألمغ والشجاح في تحقيق ما يخيج مغ أىجاؼ، ؼيجج فييا 
االصجقاء، ويدتصيع األزواج وتكػيغ اسخة، ويحرل عمى عسل جيج مع الرحة الجدجية، ففي ىحه 

 (.359: 2019 الطخوؼ يكػف االنداف راضيًا وسعيجًا ومتستعًا برحة نفدية)البذخ والحسيجؼ،

تذيخ الى اف قجرة الفخد  ()التكيف كالتعػد(:Adjustment Theoryخامدًا: الشطخية التكيفية)
عمى التكيف مع متصمبات الحياة السختمفة والطخوؼ السدتججة تعكذ مجػ شعػره بالخضا عغ 

جرة عمى الحياة، فكمسا  اف الفخد اكثخ قجرة عمى التعامل مع مدتججات وتغيخات حياتو، واكثخ ق
)بشي مرصفى والذخيفيغ، شذصػش،  التكيف معيا،  مسا  اف اكثخ شعػرًا بالخضا عغ الحياة.

2014 :210). 

يذعخ االفخاد بالخضا عشجما يحققػف اىجافيع، يختمف  سادسًا: نطخية الكيع كاالىجاؼ كالسعاني:
ليع حدب الؿيع الدائجة الذعػر بالخضا باختبلؼ اىجاؼ االفخاد ودرجة اىسية تمظ االىجاؼ بالشدبة 

في البيئة التي يعيذػف بيا، فاألفخاد الحيغ يجر ػف حؿيقة اىجافيع وشسػحاتيع واىسيتيا بالشدبة ليع 
يشجحػف في تحؿيقيا يتستعػف بجرجة اعمى مغ الخضا عغ الحياة مقارنة بأولئظ الحيغ ال يجر ػف 

ؤدؼ الى الفذل في تحؿيقيا والذعػر حؿيقة اىجافيع وشسػحاتيع او الحيغ تتعارض أىجافيع، مسا ي
الستبعة في تحؿيقيا والتي تتبلءـ مع  تبعجـ الخضا، ويعتسج تحقيق االىجاؼ الى االستخاتيجيا

شخرية االفخاد، وتختمف ىحه االىجاؼ باختبلؼ السخاحل العسخية لؤلىجاؼ واولػية ىحه 
 (.359: 2019)البذخ والحسيجؼ، االىجاؼ
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تخػ ىحه الشطخية اف الذعػر بالخضا يسكغ ؾياسو مغ خبلؿ عجة معاييخ، سابعًا: نطخية التقييع: 
وأحج ىحه السعاييخ يعتسج عمى الفخد ومداجو والثقافة والؿيع الدائجة، وذلظ أف الطخوؼ السحيصة تؤثخ 
عمى الذعػر بالخضا، فاألفخاد عشجما يخوف تقييع الخضا ال يفكخوف عادة بقجراتيع الحخ ية اال اذا 

مع احج االفخاد الحيغ يعانػف مغ اعاقة حخ ية، وتخػ عجـ وجػد عبلقة بيغ الخضا وعجـ  تػاججوا
الخضا، وبيغ العسخ والتعميع  ستغيخات لمخضا الحياة، اذ اف الذعػر بالخضا أو عجمو ال يختبط 
ة بالعسخ الدمشي لمفخد، فالتقجـ بالعسخ ال يعشي بالزخورة اختيار االحجاث الدمبية اكثخ في الحيا

 (. 17: 2003مقارنة بالسخاحل العسخية الدابقة)سميساف، 

 العالقة بيغ التسكيغ الشفدي كالخضا عغ الحياة: 7.2.1.2

يختبط مفيػـ التسكيغ الشفدي ارتباشًا ايجابيًا ووثيقًا بسفيػـ الخضا عغ الحياة، ويعج مجخبًل ميسًا 
الحاتية، واإلبجاع، والتفكيخ الخبلؽ، والتحفيد وفعااًل في التخقي والتصػيخ السدتسخ، وفي زيادة الكفاءة 

الحاتي والسذار ة وابجاء الخاؼ، وبشاء الثقة بيغ الخؤساء والسخؤوسيغ،  حلظ يعج وسيمة ميسة يسكغ 
استثسارىا وتػضيفيا في اشبلؽ قجرات االفخاد االبجاعية والخبلقة، وتػفيخ السديج مغ الخضا، والتػجو 

)الشػاجحة، قبمية، مسا يسكشيع مغ اكتداب احداس اكبخ بالكفاءة واالنجازااليجابي نحػ الحياة السدت
2016 :288). 

ويعكذ الخضا عغ الحياة مجسػعة التجارب التي اثخت في حياة االفخاد سػاء اكانت بصخيقة ايجابية 
د عمى اـ سمبية، فالتجارب االيجابية والشاجحة في حياة االفخاد لجييا القجرة عمى تحفيد شاقة االفخا

متابعة حياتيع واىجافيع وشسػحاتيع في الحياة، فيديج لجييع االمل والتفاؤؿ، وفي السقابل فاف تعخض 
الفخد الى االحجاث الدمبية السدتسخة في حياتو وفذمو في تخصييا بشجاح، سػؼ يقمل مغ شعػر الفخد 

الخضا عغ نفدو وحياتو، بالثقة بشفدو، وقجرتو عمى مػاجية العؿبات، مسا يشعكذ عمى شعػر الفخد ب
فاألفخاد األكثخ سعادة واألكثخ رضا عغ حياتيع ىع األفخاد األقل تخ يدًا عمى الدمبيات واألحجاث 

 (210: 2014 ،الذخيفيغ، شذصػشو  بشي مرصفىالسؤلسة في حياتيع)

ياة لحا فإف اإلحداس بالخضا عغ الحياة يذيخ الى تقييع الفخد لسجػ صحتو الشفدية وسعادتو في الح
استشادًا الى سساتو الذخرية،  سا اشارت نتائج العجيج مغ الجراسات الى اف الخضا عغ الحياة 
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يختبط ايجابيا بتقجيخ الفخد لحاتو واف تقجيخ الفخد لحاتو ىػ احج اىع العػامل السدئػلة عغ الخضا عغ 
 (.290: 2016، الذخيجة)الحياة

ػمو عغ ذاتو وحياتو، فاألشخاص الحيغ يتسيدوف كسا يؤثخ الخضا عغ الحياة في سمػؾ الفخد ومفي
)البذخ بالخضا عغ الحياة يفكخوف تفكيخًا ايجابيًا، وىع أكثخ قجرة و فاءة عمى مػاجية صعػبات الحياة

(، وتربح لجييع القجرة أكثخ عمى التحكع في مذاعخىع عمى نحػ الئق، 354: 2019والحسيجؼ، 
عمى زيادة مدتػػ الفخد وبيغ الػعي بحاتو، وىحا يفدخ القجرة وىحا لو داللتو في العبلقة بيغ القجرة 

عمى تحسل أحجاث الحياة اليػمية الستغيخة مغ أحدغ الى أسػأ، بحيث يكػف ىشاؾ عسمية أتداف داخل 
الفخد تسكشو نفديًا مغ الثبات واالتداف الػججاني عشج تغيخ مجخيات األمػر، فيشاؾ عبلقة مباشخة بيغ 

فاإلستجابة الػججانية ال بج اف تسخ أوال بسا يدسى الشذاط العقمي، وىحا الشذاط العقل والػججاف، 
يعصي إستجابة سخيعة، والتي بجورىا تأخح مكانًا يتػسط الحافد واالستجابة، وبشاء عمى ذلظ، فاف 

 (.5: 2013العقل يتحكع في السذاعخ)مختار، 

اث تغييخات تداعج األفخاد عمى ( أف نقصة البجء إلحج15: 2018وفي ىحا الدياؽ تخػ حدغ )
تحقيق التسكيغ الشفدي ىػ فيع الفخؽ بيغ التفكيخ االيجابي والتفكيخ الدمي، وبيغ التػجو االيجابي 
نحػ الحياة وتػقع االفزل، والتػجو الدمبي وتػقع أف القادـ ال امل ؼيو، فجسيع ما يريب الفخد مغ 

 سو بالتفاؤؿ.نجاح وما يزصمع بو مغ مياـ يعتسج عمى مجػ احدا

( اف التفاؤؿ يختبط بالخضا عغ الحياة، إذ أف الخضا عغ 2210: 2013ويبيغ اليمػؿ ومحيدغ )
الحياة تتزسغ صفات متشػعة:  التفاؤؿ وتػقع الخيخ، واالستبذار، والخضا عغ الػاقع، وتقبل الشفذ 

نداف، فانو عشجئح يذعخ واحتخاميا، واالستقبلؿ السعخفي والػججاني، فإذا تحققت ىحه الرفات لجػ اإل
 بالدعادة أكثخ مغ أؼ وقت اخخ، وخاصة واف الدعادة تختبط أيزًا ارتباشًا وثيقًا بالخضا عغ الحياة.

و ػف التسكيغ الشفدي يعج حالة ذىشية داخمية تحتاج الى تبشي وتسثل ليحه الحالة مغ قبل الفخد، لكي 
ات معخؼية تداعجه عمى اتخاذ القخار، واختيار تتػافخ لو الثقة بالشفذ والقشاعة بسا يستمظ مغ قجر 

 .(286: 2016)الشػاجحة، الشتائج التي يخيج اف يرل إلييا

وفي ضػء ما تع ذ خه تخػ الباحثة اف التسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة لجػ االفخاد يسثبلف 
ية تخ د عمى محخ ات رئيدية نحػ تحقيق األفخاد ألىجافيع ميسا  انت صعبة، و ػف الجراسة الحال
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أبشاء األسخ السصمقة، فإف أفخاد ىحه الفئة أماـ مفتخؽ مغ الرخاعات الشفدية واالجتساعية التي 
تحاوؿ تثبيط عديستيع عغ تحقيق أىجافيع سػاء  انت أكاديسية أـ ميشية أـ نفدية، فتاتي مذاعخ 

وتزبط انفعاالتيع، التسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة لتزبط تػجياتيع نحػ االحجاث واالشخاص 
 وتػجييا نحػ الػصػؿ الى أىجافيع بسذاعخ مميئة باإليجابية والتفاؤؿ.

 تأثيخ الصالؽ عمى االسخة كاالبشاء: 3.1.2

تعتبخ االسخة مغ أىع مؤسدات التشذئة االجتساعية، وىي السسثمة األولى لمثقافة، وأقػػ الجساعات 
االكبخ في اإلشخاؼ عمى الشسػ االجتساعي لمصفل  تأثيخًا في سمػؾ الفخد، وىي التي تديع بالقجر

وتكػيغ شخريتو، وتػجيو سمػ و، ولؤلسخة وضيفة اجتساعية ونفدية ىامة، فيي السجرسة 
)التمػلي، االجتساعية األولى لمصفل، وىي السكاف األوؿ في صشع سمػؾ الصفل بربغة اجتساعية

2015 :4.) 

ت، وىي البشية التحتية لمتخ يبة االجتساعية القػية األسخة ىي الخميمة األساسية لكل السجتسعاو 
والستساسكة، غيخ أف ىشاؾ تحجيات  بيخة تفتظ باألسخة العخبية، بعزيا مختبصة بسا أفخزتو العػلسة 

أخخػ مختبصة بالتصػر التكشػلػجي وما أحجثو مغ فتػر وتجىػر في و مغ غدو ثقافي واجتساعي، 
 (.9: 2018سخية برفة خاصة)السل، العبلقات اإلندانية برفة عامة واأل

ويعج تكامل البشاء األسخؼ مغ أىع العػامل التي تداعج عمى تساسظ األسخة، والحفاظ عمى قجراتيا 
عمى األداء االجتساعي الدميع لػضائفيا االجتساعية، ومغ السعخوؼ اف البشاء األسخؼ يقػـ عمى 

بشاء، ولكغ حيشسا تتعخض األسخة لفقجاف أحج مجسػعة مغ السكػنات الفخعية، وىي األب، واألـ، واأل
ىحه السكػنات فإف ذلظ يشعكذ عمى تساسظ األسخة، ويعخضيا لبلنييار، ويعػؽ قجرتيا عمى األداء 

 (.52: 2019الفعاؿ لػضائفيا االجتساعية)عػض، 

ي،  سا ُيعج يعتبخ االختيار الدواجي الدميع محجدًا ميسًا لدعادة األسخة وإستسخار  يانيا اإلجتساعلحا 
أىع صػر االختيار اإلجتساعي، فيػ يعكذ تأثخ الذخز الحؼ يختار بخرائز الدياؽ السحيط 
بو، إضافة إلى  ػف االختيار الدواجي مقجمة لطػاىخ عجيجة إيجابية أو سمبية عمى الدػاء، فيػ 

 مغ جية السداىع األكبخ في شبيعة العبلقة التي تػجج عادة بيغ شبيعة الدواج نجاحًا أو فذبلً 
حيث يبجأ اإلعجاد لمحياة الدوجية مع أوؿ ، والرحة الشفدية أو سػء التػافق الشفدي مغ جية ثانية
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خصػة ؼيو، وىي اختيار الدوجة، ولحلظ فاف أوؿ خصػة مغ خصػات الدواج الشاجح ىي  يؽية اختيار 
 (.2: 2014)الشتذة، شخيكة الحياة

تساعي عمى أف األـ ىي أوؿ وسيط لمتشذئة األسخية ويتفق عمساء االجتساع وعمساء الشفذ االج
واالجتساعية لمصفل، فيي أوؿ مغ يتمقاه بالعشاية، والخعاية، واالىتساـ، وىي التي تبجأ في تشبيو 
العػاشف والخمػز التي تعصي الصفل الصبيعة االندانية،  سا تسكشو مغ أف يربح عزػًا مذار ًا 

 (.3: 2015)التمػلي،  (.23: 2005 برػرة ايجابية في السجتسع)الجبالي،

( إف األسخة وأساليب التفاعل والعبلقات الدائجة الدميسة 4: 2004خػ حدشيغ )توفي ىحا الدياؽ 
بيغ أفخادىا تعج الػسيمة االجتساعية الفعالة لتعديد األنساط الدمػ ية السقبػلة وتذجع الؿيع 

ا السجتسع ويغخسيا في نفػس أفخاده، فاألسخة واالتجاىات وأنساط الدمػؾ اإليجابية التي يحخص عميي
التي تدود السجتسع بسا يحتاجو مغ شاقات وخبخات وإمكانات، وإف رعاية وتشذئة األبشاء خبلؿ 
مخاحل نسػىع السختمفة تقع في السقاـ األوؿ عمى عاتق األسخة إذ إنيا تتبػأ مكانة فخيجة في تشذئة 

 األبشاء خبلؿ سشػات الصفػلة السبكخة.

ال شظ اف االنداف يدعى جاىجًا الى بحؿ اقرى ما يدتصيع فعمو لتشذئة أبشائو في اجػاء ايجابية و 
تجشبيع السعاناة وقدػة الطخوؼ، وتػفيخ ليع سبل العير التي تمبي حاجات نسػىع الشفدية 

غالبا ما تختبط الزغػط األسخية بتعخض اال انو  (.3: 2015)التمػلي، واالجتساعية قجر االمكاف
األسخة لحادث ضاغط يؤثخ عمى حياتيا، ويجعميا في حالة عجـ تػازف وارتباؾ وذلظ بسا يفخضو 
عمييا مغ مسارسات مفاجئة، وغيخ متػقعة تحتاج إلى إعادة تشطيع شامل لحياتيا، وتدتسخ حالة 

سخة لحا فاف الرحة الشفدية لؤل، عجـ التػازف إذا لع تتحخؾ األسخة بصخؽ فعالة لسػاجية ىحه الزغػط
تتحجد في السقاـ األوؿ بسجػ قجرة األسخة عمى مػاجية الزغػط ونجاح الدواج والدعادة في الحياة 

 (.51: 2017)حػشية، الدوجية

ومغ الستغيخات التي قج تتعخض ليا األسخة الصبلؽ، ألف الصبلؽ ىػ أحج مطاىخ التفكظ األسخؼ، 
بيغ الدوجيغ، وضيػر االتجاىات الفخدية، وىػ إعبلف لفذل مطاىخىا في اختفاء األىجاؼ السذتخ ة 

وتبلشي أنساط التعاوف والجيػد السذتخ ة لمحفاظ عمى األسخة، وضيػر عسميات اندحاب بيغ 
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الدوجيغ داخل وخارج الػحجة االسخية، وايزا ضيػر اتجاىات العجوانية والبلمباالة في العبلقات 
 (.892: 2020)ىاشع،الدوجية

ذكبلت السدمشة والستػششة التي تراحب الدواج، والتي ىي مؤشخ عمى تعج مذكمة الصبلؽ مغ السو 
مدتػػ جػدة و فاءة العبلقات االسخية والدوجية، ومجػ ارتكاز البشياف األسخؼ عمى ر ائد صمبة 
مغ حدغ االختبار والكفاءة في السدتػيات االجتساعية واالقترادية والثقاؼية والدمػ ية، فالصبلؽ 

االسخؼ الحؼ يعير االفخاد ؼيو ويؤمغ ليع الدكغ واالستقخار والتػافق والتدانج، ارباؾ وىجـ لمكياف 
ليحا فالصبلؽ واف اعتبخ احيانًا مخخجًا مغ أوضاع سمبية ال يسكغ معيا استسخار الحياة اال انو يبقى 

 (.98: 2012"ابغس الحبلؿ الى هللا")الغخايبو وعميسات، 

الدمبية عمى السصمقيغ وعمى أوالدىع وعمى السجتسع بأسخه، وال شظ اف الصبلؽ يتخؾ برستو وآثاره 
واف الزخر الحؼ يقع عمى ىحه الفئات نتيجة الصبلؽ ليػ أكبخ بكثيخ مغ فػائج ومقاصج الصبلؽ، 
وبشطخة فاحرة مجققة عمى الجػانب االجتساعية والتخبػية واخخاج االثار السدعجة والخصيخة عمى 

ر يقع عمى اربع فئات، ىي: )السخأة السصمقة، والخجل، واالوالد، السجتسع برفة عامة تجج اف الزخ 
 (.35: 2008والسجتسع بأكسمو()الذقيخ، 

( اف مغ العػامل االساسية التي تؤدؼ غالبًا الى انحخاؼ االبشاء، 333: 2006ويبيغ صالح )
يقع حاالت الصبلؽ وما يراحبيا مغ تذخد وضياع وما يعقبيا مغ تذتت وفخاؽ، وخاصة اف لع 

الصبلؽ بالحدشى، ومغ األمػر السعمػمة التي ال يختمف عمييا اثشاء، اف االبغ عشجما يفتح عيشيو وال 
يجج األـ التي تحشػ عميو، وال األب الحؼ يقػـ عمى امخه ويخعاه، فانو ال شظ سيشجفع نحػ الجخيسة 

 ويتخبى عمى الفداد واالنحخاؼ.

ية لؤلبشاء ميسا حاوؿ  بل االبػيغ تعػيس غياب والصبلؽ لو اثاره الزارة عمى الرحة الشفد
االخخ، فاألبشاء في حاجة الى وجػد االثشيغ معا، واالسخ االحادية )التي تقترخ عمى وجػد االـ 
فقط او االب فقط(، ليدت قادرة في اغمب االحياف عمى تخبية االبشاء تخبية نفدية سػية، ويؤدؼ ذلظ 

يربحػف اكثخ عخضة لبعس السذكبلت التػافؿية)مػسى، الى ترجع البشياف الشفدي لؤلبشاء و 
2008 :365 -366.) 
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فالتفكظ األسخؼ خاصة في مجاؿ العبلقة بيغ الػالجيغ واألبشاء يػلج مذاكل عجيجة ليع، فتتدايج 
مذكبلتيع وخاصة الكبار مشيع، حيث ترعب الديصخة عمييع، ويتعخضػف لتجارب غيخ سػية بعيجًا 

رقابتيع، فافتقادىع الى االب السػجو العاقل وعصف االـ يعشي احتساؿ انحخاؼ عغ تػجييا الػالجيغ و 
االبشاء ومراحبة رفقاء الدػء، و حلظ يفتقجوف الى القجوة الحدشة الستسثمة في االب الخاعي االميغ 
مسا يجعل االبشاء يتسثمػف بقجوة غيخ صالحة، باإلضافة الى الستابعة الزعيفة لمػالجيغ يقمل مغ 

اؼ بػادر االنحخاؼ في بجايتيا مسا يقمل مغ فخص اكتذاؼ ومعالجة بػادر الخمل اكتذ
 (.41: 2009واالنحخاؼ)القحصاني، 

الى االثار الشفدية التي ىجفت التعخؼ ( 2012الغخايبو وعميسات) دراسةوىحا ما  ذفت عشو نتائج 
مػمات االـ، وتػصمت و اف مرجر السع، واالجتساعية لمصبلؽ عمى االشفاؿ في السجتسع االردني

الجراسة الى العجيج مغ الشتائج التي تؤ ج ما تػصمت اليو الجراسات العخبية والعالسية مثل انتذار 
اضافة الى مذكبلت في العبلقات  ،شفاؿ السصمقيغأالسذكبلت والسعاناة االجتساعية بيغ 

 .والسذكبلت الدمػ ية لؤلشفاؿ ،االجتساعية

مغ السشطخيغ الى اىسية الجور الػالجؼ في تذكيل الدبلمة الشفدية أو  وفي ىحا الدياؽ اشار الكثيخ
االضصخاب الشفدي لمصفل، وأوضحػا أف نػعية العبلقة مع االشخاص ذوؼ االىسية الشفدية لجيو ىي 
التي تحجد خرائرو الشفدية، وذلظ وفقا لسا يجر و مغ أمغ نفدي واىتساـ واحتخاـ وضػابط مغ 

الى اف اشباع حاجات االمغ يمي في االىسية  (Maslow)شار يذيخ ماسمػ الػالجيغ، وفي ىحا اال
اشباع الحاجات الفديػلػجية وانو اذا لع يتع اشباع حاجات االمغ فاف الفخد يذعخ بالتيجيج وال 

 (.297: 2009يدتصيع تحقيق ذاتو)بجوؼ، 

ات العميا، متسثمة في اشباع الحاج (Maslow)ويعتسج مفيػـ الخضا عغ الحياة عمى ىخمية ماسمػ
في تحقيق الحات، الف الفخد يدعى لتحقيق اىجافو مغ اجل الذعػر بالدعادة والخضا عغ الحياة 
ويعتسج تحقيق الحاجات العميا عمى الطخوؼ الخارجية السحيصة بالفخد  األسخة، والسجتسع، والطخوؼ 

اـيع الشفدية التي حطيت االجتساعية واالقترادية، لحا يعتبخ مفيـػ الخضا عغ الحياة مغ السف
باىتساـ الكثيخ مغ الباحثيغ وذلظ عمى اعتبار اف الخضا الحياتي مؤشخ ىاـ لمجاللة عمى التكيف 
والرحة الشفدية لجػ الفخد في الحياة،  سا يعج التسكيغ الشفدي مرجر قػة وشاقة تعسل عمى تحخيخ 

 (.320: 2017االنداف مغ قيػد االخخيغ وعجـ خزػعو لتحكسيع)أبػ أسعج، 
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فالتسكيغ الشفدي يذيخ الى االعتخاؼ بحق الفخد بالحخية والتحكع، وىحا االمخ يستمكو االنداف بسا 
يتػافخ لجيو مغ ارادة مدتقمة وخبخة ومعخفة ودافع داخمي، وما يداىع في تػضيح اىسية التسكيغ 

ة لمؿياـ بسا ىػ مدؤوؿ الشفدي بذكل اكبخ، ىػ اف التسكيغ يعصي الفخد مديجا مغ السدؤولية السشاسب
 (.15: 2018عشو)حدغ، 

وفي ضػء ما تع ذ خه تخػ الباحثة اف وجػد الصفل في أسخة مفككة نتيجة الصبلؽ، فاف ذلظ قج يتخؾ 
آثار مختمفة عمى األبشاء، وقج يتأثخ لجييع مدتػػ شعػرىع بالخضا عغ الحياة الحؼ بجوره يؤثخ في 

التسكيغ الشفدي الشفدي، ومغ ىشا جاء اىتساـ الباحثة بجراسة قجرتيع عمى التحكع والتستع بالتسكيغ 
 .وعبلقتو بالخضا عغ الحياة لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط
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 الجراسات الدابقة 2.2

مغ السمفت لمشطخ أف الجراسات التي تشاولت مػضػع ىحه الجارسة بذكل مباشخ )التسكيغ الشفدي 
مقارنة بالجراسات  -في حجود عمع الباحثة –ل مدتقل قميمة ندبياً وعبلقتو بالخضا عغ الحياة( بذك

بستغيخ آخخ.  اوارتباشي الخضا عغ الحياةبذكل مدتقل أو  التسكيغ الشفدياألخخػ التي تحجثت عغ 
والجراسات التي تع الحرػؿ عمييا بعج مخاجعة األدب التخبػؼ عغ شخيق السخاجع، والجوريات 

 ل الساجدتيخ قامت الباحثة بتفشيجىا تحت ثبلثة عشاويغ ىي:الستخررة، والسجبلت، ورسائ

 .بالتسكيغ الشفديالجراسات الدابقة التي تتعمق  1.

 .بالخضا عغ الحياةالجراسات الدابقة التي تتعمق  2.

وؼيسا يمي عخض ليحه ، الجراسات الدابقة التي تشاولت عبلقة التسكيغ الشفدي بالخضا عغ الحياة 3.
 الجراسات:

 :بالتسكيغ الشفديالجراسات التي تتعمق  1.2.2
( الى معخفة مدتػػ التشبؤ بيغ التجفق الشفدي والتسكيغ الشفدي، إضافة 2020ىجفت دراسة القخالة )

الى تحجيج األىسية الشدبية لمتجفق الشفدي في تفديخ التسكيغ الشفدي لجػ عيشة مغ شمبة الثانػية 
( 422يق اىجاؼ الجراسة تع اختيار عيشة تكػنت مغ )العامة في محافطة الكخؾ باألردف، ولتحق

( شالبة، وتع تصػيخ مؿياسي التجفق الشفدي والتسكيغ 145( شالبًا، و)277شالبًا وشالبة، مشيع )
الشفدي، وتػصمت نتائج الجراسة الى اف ىشاؾ مدتػػ مشخفزًا مغ التسكيغ الشفدي والتجفق الشفدي 

فدي تديع في تفديخ تبايغ درجات افخاد العيشة عمى مؿياس لجػ الصمبة، واف ابعاد التسكيغ الش
%(، وقج أسيع بعج حخية الترخؼ في أكبخ تأثيخ عمى بعج الكفاءة،  سا 94التجفق الشفدي، بشدبة )

تػصمت نتائج الجراسة الى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الح ػر واإلناث في التسكيغ الشفدي والتجفق 
 الشفدي.

إلى أثخ اسمػب الشسحجة في تشسية التسكيغ الشفدي لجػ ( التعخؼ 2019ايزا ىجفت دراسة دمحم )
( 200) تكػنت عيشة البحث مغ، و قامت الباحثة بتبشي مؿياس التسكيغ الشفديو السخشجيغ التخبػييغ. 

عمى درجة  الحيغ حرمػا ة( مخشج ومخشج20تكػنت عيشة التجخبة مغ )بيشسا ، ةمخشج ومخشج
 (10)برػرة عذػائية عمى مجسػعتيغ بػاقع  عوتع تػزيعي ،شفديمؿياس التسكيغ ال عمىمشخفزة 
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( جمدات لكل 8تزسغ البخنامج )و لكل مجسػعة تجخيبية ومجسػعة ضابصة.  اتومخشج يغمخشج
وبيشت الشتائج  ،والبعجؼ( -واستخجمت الباحثة الترسيع التجخيبي ذو اإلختبار )القبمي ،مجسػعة
 يغ الشفدي لجػ السخشجيغ التخبػييغ. اسمػب الشسحجة في تشسية التسكفاعمية 

( التعخؼ الى فعالية بخنامج قائع عمى ميارات التسكيغ الشفدي في 2018كسا ىجفت دراسة حدغ )
( 31تحديغ الكسالية التكيؽية والتػجو نحػ الحياة لجػ شالبات الجامعة، وتكػنت عيشة البحث مغ )

جامعة االميخ سصاـ بغ عبج –سات االندانية شالبة مغ شالبات قدع االحياء بكمية العمػـ والجرا
العديد بالدعػدية، واعجت الباحثة مؿياس الكسالية التكيؽية، ومؿياس التػجو نحػ الحياة، وبشاء 
بخنامج قائع عمى ميارات التسكيغ الشفدي، واشارت الشتائج الى وجػد فخوؽ دالة احرائيًا بيغ 

كسالية التكيؽية لرالح الؿياس البعجؼ،  سا اضيخت الؿياس البعجؼ والؿياس القبمي عمى مؿياس ال
الشتائج وجػد فخوؽ دالة احرائيا بيغ متػسصات درجات افخاد العيشة بيغ الؿياس القبمي والؿياس 
البعجؼ عمى مؿياس التػجو نحػ الحياة لرالح الؿياس البعجؼ، بيشسا لع تػجج فخوؽ دالة احرائيا 

غ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس الكسالية التكيؽية بيغ متػسصات درجات افخاد العيشة بي
ومؿياس التػجو نحػ الحياة، مسا يجؿ عمى فعالية بخنامج التسكيغ الشفدي السعج في زيادة الكسالية 

 التكيؽية والتػجو نحػ الحياة لجػ شالبات الجامعة.

وعبلقتيا بالتسكيغ الشفدي  ( التعخؼ الى السدانجة االجتساعية2018الجلبحي )ايزًا ىجفت دراسة 
لجػ أميات األشفاؿ ذوؼ االعاقة العقمية في بخامج التخبية الفكخية بسحافطة الجودامي، واشتسمت 

( مغ أميات االشفاؿ ذوؼ االعاقة العقمية في بخامج التخبية الفكخية، مقدسيغ الى 30العيشة عمى )
خاد السجسػعتيغ في العسخ الدمشي ( أـ غيخ عاممة، وقج تست مجاندة اف15( أـ عاممة و)15)

والسدتػػ االجتساعي واالقترادؼ، وتكػنت ادوات الجراسة مغ اداتيغ ىسا: مؿياس التسكيغ الشفدي 
لبلـ السعيمة لمصفل السعاؽ عقميًا، ومؿياس السدانجة االجتساعية الـ الصفل ذوؼ االعاقة العقمية اعجاد 

باشية مػجبة بيغ درجات اميات االشفاؿ ذوؼ االعاقة الباحث، واسفخت الشتائج عغ وجػد عبلقة ارت
العقمية في بخامج التخبية الفكخية في مؿياس السدانجة االجتساعية، ودرجاتيع عمى مؿياس التسكيغ 
الشفدي،  سا وججت فخوؽ دالة احرائيا بيغ متػسط درجات اميات االشفاؿ ذوؼ االعاقة العقمية 

الجوادمي العامبلت ومتػسط درجات اميات االشفاؿ ذوؼ االعاقة في بخامج التخبية الفكخية بسحافطة 
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العقمية غيخ العامبلت عمى مؿياس التسكيغ الشفدي والسدانجة االجتساعية لرالح االميات 
 العامبلت.

إلى استكذاؼ شعػر شبلب Flaherty, et al ( 2017واخخوف )ىجفت دراسة فبلىيختي و 
 مل مؤثخ عمى الرػرة الحاتية والدمػ يات السجر ة لتجريديع.الجراسات العميا بالتسكيغ الشفدي  عا

تع تصػيخ بخنامج التجريذ  سداعج تجريذ لخخيجي مختبخ الكيسياء  ولتحقيق اىجاؼ الجراسة
(TCL-GTA لتعديد الذعػر بالتسكيغ الشفدي الحؼ يعاني مشو )(سبعة)  شبلب دراسات عميا في

 ػسيمة لتعديد صػرتيع الحاتية وسمػ ياتيع التعميسية. الكيسياء في إحجػ الجامعات األيخلشجية 
باالعتساد عمى الجانب الكسي والكيفي مغ تزسشت البيانات التي تع جسعيا خبلؿ ىحه الجراسة و 

شتائج إلى أف مدتػػ التسكيغ الشفدي الحؼ ال واشارتاالستبيانات.  وتعبئةخبلؿ إجخاء السقاببلت 
يقجـ مداىسات  بيخة وإيجابية لرػرىع الحاتية وسمػ ياتيع يعاني مشو شبلب الجراسات العميا 

 التعميسية السترػرة والتي تتأثخ بعجد مغ العػامل الدياؾية والتجريبية والذخرية. 

( الكذف عغ فعالية بخنامج ارشادؼ قريخ السجػ لتشسية 2017ايزا استيجفت دراسة شاىيغ )
( شالبا وشالبة 20ميا، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )التسكيغ الشفدي لجػ عيشة مغ شبلب الجراسات الع

مغ شبلب الساجدتيخ والج تػراه، واعجت الباحث مؿياس التسكيغ الشفدي، وتػصمت الشتائج الى 
وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات السجسػعة التجخيبية ومتػسصات رتب 

عجؼ عمى مؿياس التسكيغ الشفدي بأبعاده لرالح درجات السجسػعة نفديا في الؿياسيغ القبمي والب
الؿياس البعجؼ،  سا وججت فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات السجسػعة 
التجخيبية ومتػسصات رتب السجسػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لرالح السجسػعة التجخيبية، 

درجات السجسػعة التجخيبية  بيشسا لع تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب
ومتػسصات رتب درجات السجسػعة نفديا في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس التسكيغ 

 الشفدي بأبعاده.

رتب اليػية وعبلقتيا بالتسكيغ الشفدي لجػ شمبة  الىالتعخؼ  (2015الكشاني ) ىجفت دراسةكسا 
الفخوؽ و لسعمقة، السحققة( لجػ شمبة الجامعة. رتب اليػية )السذتتة، السشغمقة، ا ، ومعخفةالجامعة

التسكيغ الشفدي لجػ شمبة  ، ومدتػػ ذوات الجاللة اإلحرائية في رتب اليػية تبعًا لستغيخ الجشذ
الفخوؽ ذوات الجاللة اإلحرائية في التسكيغ الشفدي تبعًا لستغيخ الجشذ مجػ إسياـ رتب ، و الجامعة
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، السحققة( في التبايغ الكمي لمتسكيغ الشفدي لجػ شمبة الجامعة. اليػية )السذتتة، السشغمقة، السعمقة
(، وتع بشاء مؿياس Benion & Adames, 1984وتحؿيقًا لحلظ تع تبشي مؿياس بشيػف وآدمد )

شالبًا وشالبة  (400)التسكيغ الشفدي. تع تصبيق مؿياسي الجراسة عمى العيشة األساسية والبالغة 
عذػائي، وأضيخت الشتائج ما يأتي: إف رتب اليػية الدائجة لجػ شمبة اختيخوا باألسمػب الصبقي ال

ال تػجج فخوؽ ذوات داللة إحرائية في رتب اليػية و  ،الجامعة السدتشرخية ىي )السحققة، والسعمقة(
ال تػجج فخوؽ ذوات داللة إحرائية في ، و يتستع شمبة الجامعة بالتسكيغ الشفديو  ،تبعًا لمجشذ

ىشاؾ إسياـ في رتب اليػية )السحققة والسعمقة( في التسكيغ الشفدي، ، و عًا لمجشذالتسكيغ الشفدي تب
 بيشسا ال يػجج إسياـ لختبتي اليػية )السشغمقة والسذتتة( في التسكيغ الشفدي. 

إلى استكذاؼ العبلقة ببغ التسكيغ الشفدي  (2015) مرصفى وشوفي الػقت ذاتو ىجفت دراسة 
ت الصالبات لمفرػؿ الجراسية العادلة،  سا ىجفت إلى تحجيج إسياـ و ل مغ مشاصخة الحات وترػرا

كل مغ مشاصخة الحات وترػرات الصالبات لمفرػؿ الجراسية العادلة في التشبؤ بالتسكيغ الشفدي لجػ 
شالبات الجامعة، واستكذاؼ أؼ متغيخ مدتقل أقػػ في القجرة عمى التشبؤ بالتسكيغ الشفدي لجػ 

استخجاـ السشيج الػصفي، وتحجيًجا األسمػب االرتباشي التشبؤؼ؛ مغ أجل إلقاء شالبات الجامعة. تع 
الزػء عمى نسط العبلقة بيغ متغيخات الجراسة، والتشبؤ بالعبلقات بيشيا. تكػنت عيشة الجراسة مغ 

( شالبة مغ  مية التخبية جامعة حائل بالسسمكة العخبية الدعػدية وىغ الصالبات السقيجات 184)
الفرل الجراسي األوؿ، تع انتقاؤىغ بالسعايشة العذػائية البديصة. بمغ  2015/ 2014الجراسي بالعاـ 

( عاما. استخجمت الجراسة 1.87± 21.50الستػسط واالنحخاؼ السعيارؼ العسخؼ ألفخاد العيشة )
(( لؿياس مشاصخة Harris, 2009مؿياس بالتسكيغ الشفدي )إعجاد الباحثتيغ(، ومؿياس ىاريذ 

( لؿياس ترػرات الصبلب الجامعة Paulsel, 2005)تعخيب الباحثتيغ(، ومؿياس باوليديل ) الحات
لمفرػؿ الجراسية العادلة )تعخيب الباحثتيغ(. تػصمت الجراسة إلى أف جسيع معامبلت ارتباط 

التأثيخ( و ل مغ مشاصخة  -تقخيخ السريخ -الكفاءة  –بيخسػف بيغ متغيخ التسكيغ الشفدي )السعشي 
العجالة  -العجالة اإلجخائية  -ات وترػرات الصالبات لمفرػؿ الجراسية العادلة )عجالة التػزيع الح

التفاعمية( اتدست بكػنيا معامبلت ارتباط مػجبة،  سا تشبأت  ل مغ مشاصخة الحات والعجالة 
راسة التفاعمية بالتسكيغ الشفدي، وبأف مشاصخة الحات أقػػ متغيخ مشبئ بالتسكيغ الشفدي في الج

 الحالية.
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دراسة ىجفت إلى فحز العبلقة بيغ الجعع البيئي   Morrison (2014) ايزا اجخػ مػريدوف 
)البيئة الرؽية العادلة( وفاعمية الحات الؿيادية لجػ السخاىقيغ وتقجيخ الحات والتسكيغ الشفدي الحاتي، 

سشة(، وقج  19-14ما بيغ )( شالبُا تتخاوح أعسارىع 179وتع تصبيق الجراسة عمى عيشة مكػنة مغ )
أشارت نتائج الشسػذج البشائي إلى وجػد عبلقة دالة بيغ دعع البيئة الرؽية العادلة والتسكيغ الشفدي، 

 وتتػسط ىحه العبلقة فاعمية الحات الؿيادية وتقجيخ الحات. 

دراسة نػعية عغ االستعجاد لمكمية مغ خبلؿ تسكيغ الصبلب  Caudle( (2014كسا اجخػ  ػديل
في التعميع الثانػؼ، حيث ىجفت الجراسة إلى فحز السسارسة السيشية لمؿيادة الصبلبية لجػ شبلب 
السجرسة الثانػية سعيا لتسكيغ وتحديغ أعجاد الصبلب لبلقتراد العالسي، ووضائف وميغ الغج، وتع 

صمت ( شالبا، وتػ 534جسع البيانات مغ خبلؿ استبانات، وزعت عمى الصبلب وبمغ عجد الصبلب )
 الجراسة إلى وجػد تأثيخ لمبيئة الرؽية العادلة في ترػراتيع لمتسكيغ الشفدي لمصبلب. 

تقجيع بخنامج إرشادؼ لخفع مدتػػ التسكيغ الشفدي لؤلـ  إلى (2014حساد ) ىجفت دراسةكسا 
ي التحقق مغ مجػ فاعمية بخنامج إرشادؼ لخفع مدتػػ التسكيغ الشفد، و السعيمة لمصفل السعاؽ عقمياً 

اعتسجت الجراسة عمى عجة و  لؤلـ السعيمة لمصفل السعاؽ عقميًا، ومعخفة أثخه عمى جػدة الحياة لجيو
أدوات، تتسثل في: مؿياس التسكيغ الشفدي ألـ الصفل السعاؽ عقميًا )إعجاد عبلء الجيغ  فافي وآماؿ 

إرشادؼ لخفع مدتػػ بخنامج و مؿياس جػدة الحياة لمصفل السعاؽ عقميًا )إعجاد الباحث(. و ز خيا(. 
عيشة مغ واجخيت الجراسة عمى التسكيغ الشفدي لؤلـ السعيمة لمصفل السعاؽ عقميًا )إعجاد الباحث(. 

فخوؽ دالة إحرائيًا  وجػدشتائج وبيشت البالشدبة لؤلميات.  40-30بالشدبة لؤلشفاؿ ومغ  9-12
والبعجؼ عمى أبعاد مؿياس  الؿياسيغ القبمي فيبيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية 

تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات  بيشسا تبيغ انو ال التسكيغ الشفدي، لرالح الؿياس البعجؼ.
درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى أبعاد مؿياس التسكيغ الشفدي. 

السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد  ووجػد
ال تػجج فخوؽ دالة و  والبعجؼ عمى أبعاد مؿياس جػدة الحياة لؤلشفاؿ، لرالح الؿياس البعجؼ.

إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى أبعاد 
 مؿياس جػدة الحياة لؤلشفاؿ. 
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لبحث العبلقة بيغ تسكيغ الصبلب واإلبجاع في السجارس  Cooke (2013)  ػؾ كحلظ ىجفت دراسة
الستػسصة. وىجفت الجراسة إلى وصف تفاعل العبلقات في بيئة الرف بيغ السعمسيغ وشبلبيع في 
الرف الدابع والثامغ وأثخ ىحا التفاعل في التسكيغ الشفدي لمصبلب واالبجاع في االعساؿ 

يانات مغ خبلؿ استقراء آراء الصبلب والسعمسيغ ومقاببلت الصبلب األكاديسية. تع جسع الب
شالب,  وأشارت نتائج الجراسة إلى أف الفرػؿ الجيسقخاشية  315والسعمسيغ,  وبمغ عجد الصبلب 

العادلة التي تزع عبلقات بيغ السعمسيغ والصبلب بأنيا تتدع بالثقة واإليجابية ومغ السخجح أنيا 
ذ قخارات وخيارات فعالة تجفعيع لمتسكيغ الشفدي, وىحا التسكيغ يعتبخ تذجع الصبلب عمى اتخا

عشرخ حيػؼ في العسمية اإلبجاعية, وىحه الشتائج تجعع الحاجة إلى بيئات تعميسية تعدز التعاوف 
 واالستقبلؿ وتجعع تسكيغ الصبلب في العسمية التعميسية. 

نامج إرشادؼ في تحديغ مدتػيات ( إلى معخفة مجػ فاعمية بخ 2011) الزفيخؼ  ىجفت دراسةو 
اشتسمت و التسكيغ الشفدي والسيشي لجػ السعمسات السصمقات العامبلت بػزارة التخبية بجولة الكػيت. 

معمسة مغ السعمسات السصمقات مغ مشصقة الجيخاء التعميسية في وزارة التخبية بجولة  (20)العيشة عمى 
أشارت الشتائج إلى و مجسػعتيغ متداويتيغ.  قدسغ إلىو ـ؛ 2010/2011الكػيت في الفرل األوؿ 

تكافؤ استجابات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة نحػ األبعاد الستعمقة بسؿياس التسكيغ 
الشفدي، وأضيخت بأنو ال تػجج فخوؽ دالة بيغ متػسط رتب استجابة أفخاد مجسػعتي الجراسة نحػ 

، والجانب الػججاني، والدمػ ي، باإلضافة لمجرجة جسيع أبعاد السؿياس الستعمقة بالجانب السعخفي
الكمية لؤلبعاد، مسا يذيخ إلى أنو ليذ ىشاؾ فخؽ بيغ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية مغ 
السعمسات السصمقات قبل تصبيق البخنامج وذلظ ألف الجانب الشفدي عشج العيشتيغ متداو، وأشارت 

تعصى بذكل عاـ لمسذكبلت االجتساعية التي تػجج في  الشتائج إلى أىسية البخامج اإلرشادية التي
السجتسع والسعمسات السصمقات بذكل خاص، وتبيغ بأف البخامج اإلرشادية ليا أىسية فاعمة  سا جاء 
في البحػث والجراسات الشفدية واالجتساعية في معالجة الكثيخ مغ القزايا االجتساعية والشفدية، 

مسة السصمقة والسجتسع بذكل عاـ تجاه تمظ السذاكل التي تعيذيا و حلظ أىسية دور الػعي عشج السع
السصمقات في مجتسعاتشا العخبية. حيث أتاح البخنامج السقجـ فخًصا  بيخة مغ التفاعل االجتساعي، 
وأثخ ىحا التفاعل في تشسية ميارات سمػ ية عشج السعمسة، ومغ ثع تحدغ مدتػػ التسكيغ الشفدي 

 . لجػ السعمسات السصمقات
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إلى العبلقة بيغ مدتػػ التسكيغ الشفدي ألـ الصفل ( التعخؼ 2008سالع والشسخ)ىجفت دراسة كسا 
السعاؽ عقميا وبيغ الدمػؾ التكيفي ليحا الصفل، وإعجاد مؿياس لمتسكيغ الشفدي يرمح الستخجامو في 

الية: مؿياس استخجمت الجراسة األدوات التو تحجيج درجة تسكيغ أميات األشفاؿ السعاقيغ عقميا. 
لؿياس التسكيغ الشفدي لجييع، ومؿياس التكيف  التسكيغ الشفدي ألميات األشفاؿ السعاقيغ عقمياً 

الشفدي لمصفل السعاؽ لؿياس درجة التكيف الشفدي لجييع. وقج تكػنت العيشة مغ مجسػعتيغ ودراسة 
نية وقػاميا أشفاؿ معاقػف أما ألشفاؿ معاقيغ، والسجسػعة الثا (30)حالة: السجسػعة األولى وقػاميا 

عقميا، ودراسة حالة ألـ حاصمة عمى أعمى درجة عمى مؿياس التسكيغ الشفدي. وقج بيشت الشتائج 
وجػد ارتباط داؿ إحرائيا بيغ التسكيغ الشفدي ألـ السعاؽ وبيغ بعس مجاالت الدمػؾ التكيفي 

شفدي ألـ السعاؽ وبيغ تعمع لصفميا، ومغ جانب آخخ فقج  اف ىشاؾ ارتباط عكدي بيغ التسكيغ ال
الصفل البعج عغ سمػ يات إيحاء الشفذ  زخب الخأس، وشج الذعخ أو إصجار أصػات وعادات 

 صػتية غيخ مقبػلة. 

 :بالخضا عغ الحياةالجراسات التي تتعمق  2.2.2

إلى تحجيج شبيعة العبلقة بيغ التفاؤؿ والخضا عغ الحياة، وفحز ( 2020العابجيغ )دراسة  تىجف
عغ التأكج مغ الخرائز  فخوؽ بيغ الجشديغ في متغيخؼ التفاؤؿ والخضا عغ الحياة، فزبلً ال

شالب وشالبة  (300)الديكػمتخية لؤلدوات في البيئة السحمية. وقج اشتسمت عيشة الجراسة عمى 
 103شالبا، و 197بجامعة جيبللي ليابذ سيجؼ بمعباس بالجدائخ مغ مختمف التخررات )

. وتع تصبيق القائسة العخبية لمتفاؤؿ والتذاؤـ مغ إعجاد (سشة 40و 22)سشيع بيغشالبة(، وتخاوح 
  Scale life with satisfaction (، ومؿياس الخضا عغ الحياة1996أحسج دمحم عبج الخالق )

 داالً  وقج أشارت الشتائج إلى ارتباط متغيخ التفاؤؿ ارتباشاً ،  Diener, etal (1985) وزمبلئولجيشخ 
وبيشت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ في التفاؤؿ والخضا عغ الحياة  ،بستغيخ الخضا عغ الحياة اً احرائي

تعدػ لمجشذ، وتذيخ نتائج ىحه الجراسة إلى أف التفاؤؿ والخضا عغ الحياة متغيخات ججيخة بسديج مغ 
 البحث والجراسة في إشار الحياة الصيبة )اليشاء الذخري( الحؼ يعج أىع السػضػعات في عمع

 الشفذ اإليجابي. 

يع )كحلظ  ( التعخؼ الى درجة اسياـ  ل مغ االمتشاف والتدامح في التشبؤ 2019ىجفت دراسة ابخـا
التعخؼ الى الفخوؽ بيغ الصالبات في متغيخات  بالخضا عغ الحياة لجػ شالبات الجامعة، وايزاً 
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( شالبة 280ة الجراسة مغ ))التخرز الجراسي، والفخقة الجراسية، والحالة االجتساعية( وتكػنت عيش
مغ شالبات الفخقتيغ الثانية والثالثة بكمية البشات جامعة عيغ شسذ، وتع استخجاـ مؿياس االمتشاف 

(، 2013لصالبات الجامعة، مؿياس )ىارتبلد( لمتدامح، مؿياس الخضا عغ الحياة اعجاد الجسػقي)
ًا في التشبؤ بالخضا عغ الحياة،  سا وتػصمت الجراسة الى اف االمتشاف يديع اسياما دااًل احرائي

تبيغ انو ال تػجج فخوؽ في الخضا عغ الحياة والتدامح باختبلؼ التخرز في االقداـ العمسية، 
بيشسا وججت فخوؽ في االمتشاف لرالح التخرز االدبي،  سا انو ال تػجج فخوؽ في االمتشاف 

غ وجػد فخوؽ في الخضا عغ الحياة تبعا والتدامح والخضا عغ الحياة باختبلؼ الفخؽ الجراسية، وتبي
 لمحالة االجتساعية لرالح غيخ الستدوجات.

الخضا عغ الحياة لجػ و أزمة اليػية العبلقة بيغ ( التعخؼ الى 2018ىجفت دراسة الدعجؼ )كسا 
الجامعات  ( شالبًا وشالبة مغ الصمبة الفمدصيشييغ الحيغ يجرسػف في265عيشة مكػنة مغ )

 ،الخضا عغ الحياةمؿياس و  ،أزمة اليػيةوتع استخجاـ مؿياس معة حيفا أنسػذجا(، اإلسخائيمية )جا
وبيشت الشتائج وجػد أزمة ىػية بجرجة متػسصة، ودرجة عالية مغ الخضا عغ الحياة،  سا اضيخت 
الشتائج عجـ فخوؽ في أزمة اليػية تبعًا لستغيخات )الجشذ، والدشة الجراسية(، في حيغ تبيغ وجػد 

عًا لسكاف االقامة لرالح السجيشة،  سا اضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ في الخضا عغ الحياة فخوؽ تب
 .)الجشذ، والدشة الجراسية، ومكاف االقامة(تبعا لستغيخات 

( التعخؼ الى شبيعة العبلقة بيغ االتداف االنفعالي والخضا 2018كسا ىجفت دراسة ابػ عػيزة )
ة جامعة االزىخ بغدة،  سا ىجفت الجراسة الى فحز اثخ عغ الحياة واتخاذ القخار لجػ شمب

متغيخات)الجشذ، السدتػػ الجراسي، السدتػػ االقترادؼ لؤلسخة، والسؤىل العمسي لؤلبػيغ، وعسل 
( 556. وتع اختيار عيشة مكػنة مغ )االتداف االنفعالي والخضا عغ الحياة واتخاذ القخاراالـ( عمى 

الزىخ، واستخجمت الباحثة ثبلثة مقاييذ ىي االوؿ مؿياس االتداف شالبا وشالبة مغ شمبة جامعة ا
(، 2016(، والثاني مؿياس الخضا عغ الحياة إعجاد )ابػ نجيمة، 2017االنفعالي اعجاد )ابػ نجيمة، 

:أ(. وتػصمت الجراسة الى مجسػعة مغ 2018والثالث مؿياس اتخاذ القخار، إعجاد )ابػ نجيمة، 
ػػ االتداف االنفعالي جاء بجرجة متػسصة، وجاء الخضا عغ الحياة بجرجة الشتائج ابخزىا: اف مدت

اكبخ مغ الستػسط، بيشسا جاء متغيخ اتخاذ القخار بجرجة مختفعة. ايزا تبيغ وجػد عبلقة شخدية دالة 
احرائيا بيغ درجات االتداف االنفعالي والخضا عغ الحياة، في حيغ تبيغ وجػد عبلقة عكدية سمبية 
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الخضا عغ الحياة وبيغ بعج اتخاذ القخار االنفعالي، و حلظ القخار الدمػ ي، في حيغ  بيغ ابعاد
جاءت العبلقة شخدية بيغ ابعاد الخضا عغ الحياة واالبعاد االخخػ التخاذ القخار،  ايزا بيشت 
الشتائج وجػد فخوؽ في جسيع ابعاد مؿياس الخضا عغ الحياة ما عجا بعج الخضا االكاديسي تبعا 

يخ الجشذ لرالح االناث، وبالشدبة لمسدتػػ الجراسي فكانت الفخوؽ لرالح السدتػػ االوؿ، لستغ
وتبعا لمسدتػػ االقترادؼ  انت الفخوؽ لحوؼ السدتػػ االقترادؼ االعمى، بيشسا تبيغ انو ال تػجج 

 فخوؽ تبعا لمستغيخات االخخػ. 

ت بالخضا عغ الحياة لجػ عيشة ( التعخؼ الى عبلقة ادماف االنتخن2018وىجؼ دراسة الحزيف )
مغ شالبات السخحمة الثانػية بالخس، واستخجمت الجراسة مؿياس ادماف االنتخنت مغ اعجاد 

(، تع تصبيقيسا عمى عيشة 1998(، ومؿياس الخضا عغ الحياة اعجاد الجسػقي)2010العريسي)
بية بيغ درجات ادماف ( شالبة، وبيشت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية سم100عذػائية بمغ عجدىا )

االنتخنت والخضا عغ الحياة، في حيغ تبيغ انو ال تػجج فخوؽ في متػسصات ادماف االنتخنت 
بأبعادىا السختمفة تعدػ لستغيخ التحريل الجراسي والجخل السادؼ لؤلسخة، و حلظ تبيغ انو ال تػجج 

دتػػ التحريل الجراسي عجا فخوؽ في متػسصات الخضا عغ الحياة بأبعادىا السختمفة وفقا لستغيخ م
 بعج بعجؼ )االستقخار الشفدي والتقجيخ االجتساعي( فقج وججت فخوؽ احرائية فييسا.

( التعخؼ الى العبلقات السحتسمة بيغ االتجاىات الجيشية 2018كحلظ ىجفت دراسة الغانع والفبلح )
س مجػ تأثيخ بعس و ل مغ الدعادة، واالمل والتفاؤؿ والخضا عغ الحياة، وحب الحياة، وؾيا

العػامل الجيسغخاؼية )العسخ، الجشذ، الحالة االجتساعية، الكمية العمسية( عمى متغيخات الجراسة، 
( 479واشتسمت عيشة الجراسة عمى شمبة جامعة الكػيت وشالباتيا مغ عجة  ميات و اف عجدىع )

ما(، وبيشت الشتائج عا 24 – 18اناث(، تخاوحت اعسارىع بيغ ) 287ذ ػر( و) 192شالبا، مشيع )
مغ جية والستغيخات االيجابية مغ جية اخخػ،  سا بيغ االتجاىات الجيشية وجػد عبلقة ايجابية 

اشارت ىحه الشتائج الى اف اقػػ ىحه االرتباشات  انت بيغ االتجاىات الجيشية والتفاؤؿ، ثع االمل، 
لع تفدخ الجراسة عغ وجػد عبلقة ثع الدعادة، ثع الخضا عغ الحياة، ثع حب الحياة، في مقابل ذلظ 

بيغ العػامل الجيسغخاؼية ومتغيخات الجراسة ما عجا العسخ، واعتسادا عمى عيشة الجراسة ومقاييديا 
 يسكغ اف نخمز الى اف الستجيغ اكثخ تستعا بالرحة الشفدية والتشعع.
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عغ الحياة  التعخؼ الى العبلقة بيغ الخضا Antaramian( 2017كسا ىجفت دراسة أنتارامياف )
( شالبًا جامعيًا، وتع تصبيق 357والشجاح االكاديسي لجػ شمبة الجامعة، وقج اجخيت الجراسة عمى )

عبلقة ايجابية  ىشاؾ مؿياس الخضا عغ الحياة ومؿياس الشجاح االكاديسي عمييع. وبيشت الشتائج باف
لشجاح االكاديسي اكثخ مغ عالية بيغ الصمبة الحيغ سجمػا درجة عالية مغ الخضا عغ الحياة وبيغ ا

الصمبة الحيغ حققػا درجة مشخفزة مغ الخضا، وخمرت الجراسة بانو يسكغ لمسعمسيغ اجخاء بعس 
 التجخبلت لجعع الصمبة ذوو الخضا الستػسط والسشخفس، حتي يتحدغ االداء االكاديسي لجييع.

ومدتػػ األمل، ومدتػػ ( التعخؼ الى مدتػػ الح اء االنفعالي 2016ايزًا ىجفت دراسة الجساؿ )
الخضا عغ الحياة والعبلقة بيشيسا، والجور الحؼ يسكغ اف يديع بو الح اء االنفعالي في التشبؤ بالخضا 
عغ الحياة واالمل لجػ الصالبات السعمسات لسخحمة ما قبل التعميع االبتجائي، وقج أجخيت الجراسة عمى 

ابعة لقدع الصفػلة بكمية التخبية بجامعة السشػؼية ( شالبة مغ شالبات الفخقة الخ 227عيشة مكػنة مغ )
تع اختيارىغ مغ مجتسع الجراسة بصخيقة العيشة الصبؿية العذػائية، وقج تع تصبيق مؿياس الح اء 

(، ومؿياس االمل لمخاشجيغ مغ اعجاد سشايجر وآخخوف 2001االنفعالي مغ اعجاد عثساف ورزؽ )
(Snyder, et alوتعخيب احسج عبج الخال )( ومؿياس الخضا عغ الحياة اعجاد مججؼ 2004ق ،)

(، وبيشت الشتائج اف مدتػػ الح اء االنفعالي مختفع لجػ الصالبات، وجاء مدتػػ 2013الجسػقي)
االمل بجرجة اعمى مغ الستػسط، بيشسا جاء الخضا عغ الحياة بجرجة مختفعة. وبيشت الشتائج وجػد 

 اة و ل مغ الح اء االنفعالي واالمل.عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ الخضا عغ الحي

( دراسة ىجفت الى معخفة العبلقة بيغ الخضا عغ 2016وفي نفذ العاـ ايزًا اجخػ الذخيجة )
الحياة والثقة بالشفذ والتػافق مع الحياة الجامعية وفحز الجور الحؼ تقـػ بو الثقة بالشفذ في تعجيل 

اة الجامعية، ومعخفة القجرة التشبؤية لمثقة بالشفذ، العبلقة بيغ الخضا عغ الحياة والتػافق مع الحي
والتػافق مع الحياة الجامعية عمى التشبؤ بالخضا عغ الحياة، واعتسجت الجراسة عمى مؿياس الخضا 
عغ الحياة، ومؿياس الثقة بالشفذ، ومؿياس التػافق مع الحياة الجامعية، واسفخت نتائج الجراسة عغ 

بيغ الخضا عغ الحياة والثقة بالشفدي والتػافق مع الحياة الجامعية،  سا وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة 
اشارت الشتائج الى اف الثقة بالشفذ والتػافق مع الحياة الجامعية لجييع قجرة تشبؤيو بالخضا عغ 

 الحياة.
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ىجفت الى معخفة العبلقة بيغ الخضا عغ  Guo & Chen( 2016وفي دراسة اجخاىا قػه وتذغ )
استخجاـ مؿياس جة الخعاية االسخية واالعتساد الشفدي لصمبة السخحمة الثانػية العميا، وتع الحياة ودر 

االعتساد الشفدي وتع ، ومؿياس  (APGAR) ، ومؿياس رعاية األسخة (LSIB) الخضا عغ الحياة
واضيخت الشتائج مغ شبلب السجارس الثانػية. ( شالب 300تصبيق السقاييذ عمى عيشة مكػنة مغ )

مبة السخحمة الثانػية  اف لجييع رضا عغ الحياة بجرجة عالية ويختبط ذلظ بالخعاية االسخية اف ش
والتػاصل العاشفي والعبلقات الحسيسة بيغ افخاد االسخة، في حيغ اف االعتساد الشفدي يذيخ الى 

سا يؤدؼ درجة سمبية مغ الخضا عغ الحياة والحؼ يذيخ الى اعتساد الفخد عمى االخخيغ وعجـ الثقة، م
الى سػء التكيف،  سا اشارت الشتائج الى الفتيات اكثخ اعتسادا مغ الح ػر، وىحا ألنيغ يفتقخف الى 

 االستقبللية وبحلظ ال يذعخف بالخضا عغ الحياة مقارنة بالح ػر.

التجيغ والخضا عغ الحياة و الدعادة  الى تحجيج شبيعة العبلقة بيغ (2015)  تمػكسا ىجفت دراسة 
،  ومعخفة شبيعة الفخوؽ في التجيغ والخضا عغ ػ عيشة مغ الصبلب الجامعييغ الستدوجيغوالحب لج

الحياة والحب لجػ افخاد العيشة في الستغيخ االساسي لمجراسة الحالية وىي الدعادة، ومعخفة شبيعة 
ت لجػ افخاد العيشة باختبلؼ الجشذ، وتكػن الدعادة والتجيغ والخضا عغ الحياة والحبالفخوؽ في 

( شالب وشالبة مغ شمبة جامعة الخميل الستدوجيغ، وتع استخجاـ قائسة 239عيشة الجراسة مغ )
أكدفػرد لمدعادة، ومؿياس التجيغ، ومؿياس الحب، ومؿياس الخضا عغ الحياة، وبيشت الشتائج وجػد 
فخوؽ بيغ مجسػعتي الجراسة مختفعي الدعادة، ومشخفزي الدعادة والتجيغ والخضا عغ الحياة 
والحب، لرالح مختفعي الدعادة، وعجـ وجػد فخوؽ في الدعادة والخضا عغ الحياة والتجيغ تعدػ 
لمجشذ، بيشسا تبيغ وجػد فخوؽ في درجة الذعػر بالحب لرالح االناث، و حلظ وجػد عبلقة 

 ارتباشية بيغ الدعادة والتجيغ والخضا عغ الحياة، وعجـ وجػد بيغ التجيغ والحب.

( الكذف عغ مدتػػ أحجاث الحياة 2014مرصفى والذخيفيغ وشذصػش)وىجفت دراسة بشي 
الزاغصة ومدتػػ الذعػر بالخضا عغ الحياة والعبلقة بيشيسا لجػ عيشة مغ شمبة جامعة اليخمػؾ، 

( شالبا وشالبة اختيخوا بالصخيقة العذػائية الصبؿية مغ شمبة جامعة 350تكػنت عيشة الجراسة مغ )
ـ(، ولتحقيق اىجاؼ الجراسة تع تكييف 2012/2013فرل الجراسي لمعاـ )اليخمػؾ السدجميغ في ال

مؿياساف لؿياس احجاث الحياة الزاغصة والذعػر بالخضا عغ الحياة، واشارت الشتائج الى اف 
مدتػػ احجاث الحياة الزاغصة  اف مختفعا بيشسا  اف مدتػػ الذعػر بالخضا الحياة لجػ الصمبة 
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قة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ مدتػػ احجاث الحياة الزاغصة مشخفزا، ولع تكغ ىشاؾ عبل
وبيغ الخضا عغ الحياة، ايزا تبيغ وجػد في مدتػػ الذعػر بالخضا عغ الحياة عمى السؿياس  كل 
وعمى مجاؿ الخضا عغ العبلقات االسخية واالجتساعية، تعدػ لمسدتػػ التحريمي، ولرالح ذوؼ 

فخوؽ ذات داللة احرائية في مدتػػ احجاث الحياة الزاغصة التحريل السستاز، ولع تطيخ 
 والخضا عغ الحياة تعدػ لستغيخات الجشذ والسدتػػ االكاديسي.

( إلى تعخؼ عبلقة السدانجة االجتساعية بالخضا عغ 2013كسا ىجفت دراسة اليمػؿ ومحيدغ)
(، تع 7194تسع الجراسة مغ )الحياة والربلبة الشفدية لجػ السخأة الفمدصيشية فاقجة الدوج، تكػف مج

( امخأة مسغ فقجف أزواجيغ، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحثاف مؿياس 129أخح عيشة مغ )
السدانجة االجتساعية والخضا عغ الحياة والربلبة الشفدية، وبعج التحقق مغ ثبات األدوات وصجقيا 

جػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ تع تصبيقيا عمى عيشة الجراسة، وقج أضيخت نتائج الجراسة و 
السدانجة االجتساعية والخضا عغ الحياة والربلبة الشفدية لجػ السخأة فاقجة الدوج،  سا أضيخت نتائج 
الجراسة عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في السدانجة االجتساعية والخضا عغ الحياة والربلبة 

( في حيغ وججت فخوؽ في متغيخات الجراسة تعدػ غيخ شييج -الشفدية تعدػ لشػع الفقجاف )شييج
مذتخؾ(  حلظ  ذفت نتائج الجراسة عغ وجػد فخوؽ في الخضا عغ الحياة  –لشػع الدكغ )مدتقل 

لجػ السخأة فاقجة الدوج تعدػ لمعسخ ولرالح  بيخات الدغ، ووجػد أثخ داؿ لمسدانجة االجتساعية عمى 
 الخضا والربلبة الشفدية.

( دراسة ىجفت الى معخفة الخضا عغ الحياة لجػ السخاىقيغ وعبلقتو 2011عيل )واجخػ بشي اسسا
بأساليب التشذئة االسخية، والخضا عغ االداء السجرسي وفاعمية بخنامج تجريبي في تحديغ الخضا عغ 
الحياة لجييع، واضيخت الشتائج اف درجة الخضا عغ الحياة لجػ افخاد عيشة الجراسة  انت عالية، 

شتائج عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات تقجيخات افخاد عيشة الجراسة عمى وبيشت ال
مؿياس الخضا عغ الحياة تعدػ لستغيخ الجشذ، ما عجا بعج الخضا عغ االسخ حيث  انت 

 الستػسصات لجػ اإلناث اعمى مغ الح ػر.

التأثيخات التشبؤية ىجفت لسقارنة  Wong & Chan   &Pan( 2010كسا اجخػ باف وونغ وجاف )
لزغػط اختبلؼ الثقافات ومعشى الحياة والخضا عشيا بيغ مجسػعة مغ الصبلب الريشيغ في 

( جامعات مختمفة، 6( شالبا وشالبة في )606استخاليا وىػنج  ػنج، واشتسمت عيشة الجراسة عمى )
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مدتػػ اعمى في  وتع تصبيق عجة مقاييذ، وبيشت الشتائج اف افخاد العيشة االستخالية حرمت عمى
ضغػط اختبلؼ الثقافات بجرجة اعمى مغ عيشة شمبة ىػنج  ػنج، ايزا تبيغ انو ال تػجج فخوؽ 
ذات داللة احرائية في الخضا عغ الحياة، بيشسا ساىع متغيخ معشى الحياة بذكل ايجابي في التشبؤ  

 عغ الحياة. بالخضا عغ الحياة، في حيغ جاءت ضغػط اختبلؼ الثقافات  ستشبى سمبي لمخضا

الى معخفة دور الخضا الحياتي   Suldo & Huebner( 2006كسا ىجفت دراسة سػلجو وىيػيشخ )
في العبلقة القائسة بيغ ابعاد سيصخة الػالجيغ والسذاكل الدمػ ية لمسخاىقيغ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

جشػبية في الػاليات ( شالب مغ شمبة السجرسة الثانػية والستػسصة في والية  اروليشا ال1021)
الستحجة االمخيكية، وسعت ىحه الجراسة الى الكذف عغ االفتخاض الحؼ يذيخ باف الخضا الحياتي 
يعسل  ػسيط اعتجالي ما بيغ سيصخة الػالجيغ والدمػؾ الجاخمي والخارجي لمسخاىقيغ، واشارت الشتائج 

تحقيق مدتػيات اعمى مغ الخضا الى اف الجعع االجتساعي مغ قبل الػالجيغ يؤدؼ بالسخاىقيغ الى 
الحياتي، وتػسط الخضا الحياتي العبلقة بيغ الجعع االجتساعي ومذكمة الدمػؾ لمسخاىقيغ وذلظ 

 برػرة  مية.

 الجراسات الدابقة التي تشاكلت عالقة التسكيغ الشفدي بالخضا عغ الحياة. 3.2.2
 

شفدي و ل مغ التػجو السدتقبمي، ( الكذف عغ العبلقة بيغ التسكيغ ال2019ىجفت دراسة ز خيا )
والخضا عغ الحياة، والح اء الػججاني لجػ عيشة مغ شبلب الجامعة، واستخجمت الباحثة مؿياس 
التسكيغ الشفدي، ومؿياس التػجو السدتقبمي، ومؿياس الح اء الػججاني مغ اعجادىا، ومؿياس الخضا 

( شالب وشالبة  مية التخبية بجامعة 347عغ الحياة ؿ)ديشخ/ متخجع(، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
عيغ شسذ، وبيشت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ درجات التسكيغ الشفدي والتػجو 
السدتقبمي، والخضا عغ الحياة، والح اء الػججاني، و حلظ تبيغ انو ال تػجج فخوؽ احرائية في 

لتفاعل بيشيسا، و حلظ عمى متػسصات مؿياس التسكيغ الشفدي تعدػ لمجشذ، والتخرز، او ا
مؿياس التػجو السدتقبمي والح اء الػججاني، بيشسا تبيغ وجػد في مؿياس الخضا عغ الحياة تبعا 
لستغيخ التخرز لرالح التخرز االدبي، ايزا بيشت الشتائج اف متغيخات الح اء الػججاني 

 الشفدي. والتػجو السدتقبمي والخضا عغ الحياة تديع في التشبؤ بسدتػػ التسكيغ
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( التعخؼ الى فعالية بخنامج ارشادؼ يدتشج الى التسكيغ الشفدي 2017ابػ اسعج )ىجفت دراسة كسا 
في تحديغ الخضا الحياتي واألمل لجػ شمبة السخحمة الستػسصة في الرفػؼ الدابع والثامغ والتاسع 

شمبة اربعة مجارس مغ ذوؼ األسخ السفككة في محافطة الكخؾ، ولتحقيق اىجاؼ الجراسة تع اختيار 
( شالبا وشالبة 64في محافطة الكخؾ تػزعػا عمى اربع مجسػعات، حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ )

( سشة، وتع تقديع الصمبة الى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ ومجسػعتيغ ضابصتيغ 14.2بستػسط عسخؼ)
احث مؿياس ( لكل مجسػعة، ولتحقيق اىجاؼ الجراسة استخجاـ الب16( ذ ػر، واناث )16بسعجؿ )

( والسصػر مغ قبل Festinger’s & Easterlin, 2001الخضا الحياتي لفدتشكخز وابدتخليغ )
السعخب مغ قبل عبج الخالق  (Snyder(،  سا استخجاـ مؿياس االمل لدشايجر )2014)التخايشة، 

(،  سا تع تصػيخ مؿياس التفكظ االسخؼ، وبشاء بخنامج ارشادؼ جسعي لتحديغ الخضا 2004)
ويدتشج الى التسكيغ الشفدي، وتػصمت الجراسة ذوؼ األسخ السفككة حياتي واالمل لجػ الصبلب مغ ال

الى اف البخنامج االرشادؼ  اف فعاال في تحديغ الخضا الحياتي واالمل لجػ السجسػعتيغ 
التجخيبيتيغ مقارنة مع شمبة السجسػعتيغ الزابصتيغ،  سا تػصمت الشتائج الى عجـ وجػد فخوؽ بيغ 

 تعدػ لمشػع االجتساعي. غشمبة السجسػعتيغ التجخيبيتي

التعخؼ إلى مدتػػ التسكيغ الشفدي والتػجو الحياتي لجػ ( 2016الشػاجحة ) دراسة ىجفتكحلظ 
( معمع مغ معمسي السخحمة األساسية، والتحقق مغ وجػد عبلقة ارتباشية بيغ 291عيشة مكػنة مغ )

والكذف عغ وجػد فخؽ في مدتػػ التسكيغ الشفدي والتػجو التسكيغ الشفدي والتػجو نحػ الحياة، 
. واستخجـ (الحياتي لجػ أفخاد عيشة الجراسة وفقا لستغيخ )الجشذ، وسشػات الخبخة، والجية السذخفة

ومؿياس التػجو الحياتي ، ,Spreitzer) 1995الباحث مؿياس التسكيغ الشفدي مغ إعجاد سبخايتدر )
، وأضيخت نتائج الجراسة أف مدتػػ (Scheier & Carver, 1985) مغ إعجاد شايخ و ارفخ
%(، وبيشت نتائج الجراسة 77.8%(، وبمغ مدتػػ التػجو الحياتي )91.2التسكيغ الشفدي بمغ )

وجػد عبلقة ارتباشية بيغ أبعاد التسكيغ الشفدي والتػجو الحياتي،  سا اتزح عجـ وجػد فخوؽ في 
عجا )بعج التأثيخ( فقج  انت الفخوؽ لرالح الح ػر، وأشارت  التسكيغ الشفدي تبعا لستغيخ الجشذ ما

سشة  11الشتائج إلى وجػد فخوؽ في التسكيغ الشفدي تبعا لستغيخ سشػات الخبخة لرالح ذوؼ الخبخة )
فسا فػؽ(، وبيشت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ في التسكيغ الشفدي تبعا لستغيخ الجية السذخفة ما 

رالح و الة الغػث. مغ جانب آخخ أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ في التػجو عجا )بعج التأثيخ( ل
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الحياتي تبعا لستغيخ الجشذ لرالح الح ػر،  حلظ بيشت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ في التػجو الحياتي 
تبعا لستغيخ سشػات الخبخة، وأضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ في التػجو الحياتي تبعا لستغيخ 

 رالح و الة الغػث.الجية السذخفة ل

( الكذف عغ العبلقة بيغ التسكيغ الشفدي لمسخشج والتػجو نحػ 2013ايزا ىجفت دراسة عكخ )
الحياة السيشية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ جسيع السخشجيغ الشفدييغ في السجارس الحكػمية في 

( ذ ػر، 72( مخشجا ومخشجة، مشيع )114مشصقة قزاء عكا، شساؿ فمدصيغ، والبالغ عجدىع )
( اناث، وتع تصػيخ مؿياسيغ ىسا مؿياس التسكيغ الشفدي، ومؿياس التػجو نحػ الحياة السيشية، 42و)

وتػصمت الجراسة الى وجػد عبلقة ايجابية دالة احرائيا بيغ التفاؤؿ والتسكيغ الشفدي بجسيع 
لتذاؤـ والتسكيغ الشفدي مجاالتو باستثشاء العبلقة مع التأثيخ، ووجػد عبلقة سمبية دالة احرائيا بيغ ا

بجسيع مجاالتو باستثشاء العبلقة مع التأثيخ.  سا تبيغ اف درجة التسكيغ الشفدي لجػ السخشجيغ 
مختفعة، ايزا تبيغ عجـ وجػد فخوؽ احرائية تعدػ لستغيخ الجشذ في جسيع السجاالت ووجػد 

 فخوؽ تعدػ الى اثخ الخبخة الذخرية لرالح فئة الخبخة األكثخ.

  عمى الجراسات الدابقة: بالتعقي 4.2.2

 بعج االشبلع عمى الجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع الجراسة يسكغ مبلحطة ما يمي:

 التعقيب عمى الجراسات التي تتعمق بالتسكيغ الشفدي: -

بيشت الجراسات الدابقة اىتساـ  بيخ بسػضػع التسكيغ الشفدي ولكغ  اف تخ يد ىحه  -
العامميغ في السؤسدات، والسػضفيغ والسخشجيغ، واىتست بجرجة  الجراسات برػرة  بيخة عمى

اكبخ بصخؽ تسكيغ العامميغ في السؤسدات، وىحا ما دفع الباحثة الى البحث برػرة اكبخ 
عغ الجراسات التي بحثت في مػضػع التسكيغ الشفدي لمصمبة، والجراسات التي عثخت عمييا 

 اب الصمبة الكثيخ مغ الخرائز الذخرية.اتفقت عمى اىسية التسكيغ الشفدي ودوره اكد

ابعاد التسكيغ الشفدي تديع في تفديخ تبايغ  الى( 2020القخالة )حيث اشارت دراسة  -
فعالية  التي بيشت( 2018دراسة حدغ )و ، درجات افخاد العيشة عمى مؿياس التجفق الشفدي

والتػجو نحػ الحياة  بخنامج قائع عمى ميارات التسكيغ الشفدي في تحديغ الكسالية التكيؽية
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التي بيشت  Flaherty, et al(  2017دراسة فبلىيختي واخخوف )و لجػ شالبات الجامعة، 
أف مدتػػ التسكيغ الشفدي الحؼ يعاني مشو شبلب الجراسات العميا يقجـ مداىسات  بيخة 

ل وإيجابية لرػرىع الحاتية وسمػ ياتيع التعميسية السترػرة والتي تتأثخ بعجد مغ العػام
 الدياؾية والتجريبية والذخرية.

ايزا بيشت الجراسات وجػد عبلقة ايجابية بيغ التسكيغ الشفدي وعجد مغ الستغيخات مثل  -
بيشت وجػد عبلقة ارتباشية بيغ أبعاد التسكيغ الشفدي التي ( 2016الشػاجحة )دراسة 

رتب ية بيغ وجػد عبلقة ايجابإف التي بيشت ( 2015دراسة الكشاني )، و والتػجو الحياتي
اليػية الدائجة لجػ شمبة الجامعة السدتشرخية ىي )السحققة، والسعمقة(، بيشسا ال يػجج 

دراسة مرصفى وشو و  إسياـ لختبتي اليػية )السشغمقة والسذتتة( في التسكيغ الشفدي.
التسكيغ الشفدي و ل مغ مشاصخة الحات  التي  ذفت عغ وجػد عبلقة بيغ( 2015)

التي  ذفت عغ ( 2008دراسة سالع والشسخ)و مفرػؿ الجراسية العادلة، وترػرات الصالبات ل
( 2018دراسة الجلبحي )و  .مدتػػ التسكيغ الشفدي وبيغ الدمػؾ التكيفي عبلقة بيغ وجػد

وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ درجات اميات االشفاؿ ذوؼ االعاقة العقمية  التي بيشت
لسدانجة االجتساعية، ودرجاتيع عمى مؿياس التسكيغ في بخامج التخبية الفكخية في مؿياس ا

 الشفدي.

ايزا بيشت الشتائج الجراسات الدابقة تأثيخ بعس الستغيخات عمى التسكيغ الشفدي وامتبلكو  -
أثخ اسمػب الشسحجة  التي  ذفت عغ( 2019دمحم ) مغ قبل عيشات مختمفة، ومشيا دراسة

فعالية بخنامج ارشادؼ قريخ  التي بيشت( 2017دراسة شاىيغ )و  في تشسية التسكيغ الشفدي.
 التي اضيخت وجػد  Morrison( 2014مػريدوف  ) ودراسةالسجػ لتشسية التسكيغ الشفدي 

عبلقة دالة بيغ دعع البيئة الرؽية العادلة والتسكيغ الشفدي، وتتػسط ىحه العبلقة فاعمية 
 الحات الؿيادية وتقجيخ الحات.
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 قة التي تتعمق بالخضا عغ الحياة:الجراسات الدابالتعقيب عمى 

كذفت الجراسات الدابقة عغ عبلقة ايجابية بيغ الخضا عغ الحياة وعجد مغ الستغيخات  -
ارتباط ( التي بيشت 2020العابجيغ )دراسة الشفدية السختمفة، مشيا مثبل ما  ذفت عشو 

  ،بستغيخ الخضا عغ الحياة احرائياً  داالً  متغيخ التفاؤؿ ارتباشاً 

، التشبؤ بالخضا عغ الحياة بعس الستغيخات في درجة اسياـغ بيشت بعس الجراسات في حي -
يع )ومشيا  يديع اسياما دااًل والتدامح وتػصمت الى اف االمتشاف التي  (2019دراسة ابخـا

التي بيشت وجػد ( 2018دراسة ابػ عػيزة )و احرائيًا في التشبؤ بالخضا عغ الحياة، 
دراسة الغانع والفبلح و  ،االنفعالي والخضا عغ الحياة واتخاذ القخار االتداف عبلقة ايجابية بيغ

 ل مغ الدعادة،  وبيغ بيشت وجػد عبلقة ايجابية بيغ االتجاىات الجيشيةالتي ( 2018)
( 2017دراسة أنتارامياف )و  واالمل والتفاؤؿ والخضا عغ الحياة، وحب الحياة،

Antaramian   ية عالية بيغ الصمبة الحيغ سجمػا درجة بيشت باف ىشاؾ عبلقة ايجابالتي
عالية مغ الخضا عغ الحياة وبيغ الشجاح االكاديسي اكثخ مغ الصمبة الحيغ حققػا درجة 

بيشت وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ التي ( 2016دراسة الجساؿ )و مشخفزة مغ الخضا، 
التي  ذفت ( 2016) الذخيجة دراسةو  الخضا عغ الحياة و ل مغ الح اء االنفعالي واالمل.

وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ الخضا عغ الحياة والثقة بالشفدي والتػافق مع الحياة عغ 
الجامعية،  سا اشارت الشتائج الى اف الثقة بالشفذ والتػافق مع الحياة الجامعية لجييع قجرة 

 Wong & Chan   &Pan( 2010، ودراسة باف وونغ وجاف )تشبؤيو بالخضا عغ الحياة
 التي بيشت اف متغيخ معشى الحياة يداىع بذكل ايجابي في التشبؤ بالخضا عغ الحياة

كذفت نتائج الجراسات الدابقة عغ تأثيخ بعس الستغيخات عمى الخضا عغ الحياة، ومشيا  -
اشارت الى اف مدتػػ احجاث التي ( 2014دراسة بشي مرصفى والذخيفيغ وشذصػش)

سا  اف مدتػػ الذعػر بالخضا الحياة لجػ الصمبة مشخفزا، الحياة الزاغصة  اف مختفعا بيش
بيغ درجات ادماف  سمبيةبيشت وجػد عبلقة ارتباشية التي ( 2018دراسة الحزيف )و 

 التي  ذفت عغ عبلقة سمبية بيغ( 2018دراسة الدعجؼ )و االنتخنت والخضا عغ الحياة، 
 .أزمة اليػية والخضا عغ الحياة
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ابقة عغ تأثيخ التشذئة والسدانجة االجتساعية واالسخية، واساليب كذفت نتائج الجراسات الد -
التي ( 2013اليمػؿ ومحيدغ)دراسة السعاممة الػالجية  عمى الخضا عغ الحياة، ومشيا 

بيغ السدانجة االجتساعية والخضا عغ الحياة والربلبة  كذفت عغ وجػد عبلقة ايجابية
يشت اف درجة الخضا عغ الحياة تتأثخ ( التي ب2011، ودراسة بشي اسساعيل )الشفدية

( 2006بأساليب التشذئة االسخية، والخضا عغ االداء السجرسي، ودراسة سػلجو وىيػيشخ )
Suldo & Huebner   اتي بيشت اف الجعع االجتساعي مغ قبل الػالجيغ يؤدؼ بالسخاىقيغ

 الى تحقيق مدتػيات اعمى مغ الخضا الحياتي.
 :تشاكلت عالقة التسكيغ الشفدي بالخضا عغ الحياة بقة التي الجراسات الداالتعقيب عمى 

التسكيغ الشفدي  تبيغ لمباحثة نجرة في الجراسات التي حاولت بحث العبلقة في العبلقة بيغ -
، حيث لع تعثخ الباحثة اال عمى اربعة دراسات سابقة حاولت الخبط بيغ الخضا عغ الحياةو 

الكذف عغ التي اىتست ب( 2019اسة ز خيا )در  تخ دت فيالستغيخيغ، وىحه الجراسات 
 العبلقة بيغ التسكيغ الشفدي و ل مغ التػجو السدتقبمي، والخضا عغ الحياة، والح اء

( التي اىتست بفعالية بخنامج ارشادؼ يدتشج الى 2017ابػ اسعج )دراسة الػججاني، و 
التي بحثت في ( 2013التسكيغ الشفدي في تحديغ الخضا الحياتي واألمل، ودراسة عكخ )

( 2016دراسة الشػاجحة )و  العبلقة بيغ التسكيغ الشفدي لمسخشج والتػجو نحػ الحياة السيشية.
 .بيشت وجػد عبلقة ارتباشية بيغ أبعاد التسكيغ الشفدي والتػجو الحياتيالتي 

 تعقيب عاـ
سكيغ تتسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة في محاولة البحث في العبلقة بيغ الت -

الشفدي والخضا عغ الحياة برػرة مباشخة، وذلظ مغ خبلؿ تصبيق الجراسة عمى عيشة مغ 
 الصمبة الحيغ يشحجروف مغ اسخ مصمقة، وىحا ما يسيد الجراسة عغ باقي الجراسات االخخػ.

استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في التعخؼ عمى أبعاد مذكمة الجراسة،  سا   -
شيا في إشارىا الشطخؼ وأثخاء الجراسة الحالية بشتائج الجراسات الدابقة، مسا يفيج استفادت م

في مقارنة نتائج الجراسة الحالية بشتائج الجراسات الدابقة مغ حيث أوجو االتفاؽ 
 واالختبلؼ.
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( مغ خبلؿ 2020تسيدت الجراسة الحالية في مكاف وزماف إجخائيا حيث أجخيت في عاـ ) -
ة الثانػية في مجارس مجيشة رىط مغ ذوؼ االسخ السصمقة، لحا تأمل الباحثة تصبيقيا عمى شمب

 أف يدتفاد مغ نتائج ىحه الجراسة مغ قبل والسدئػليغ وصشاع القخار والسيتسيغ.
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 الفرل الثالث

_____________________________________________ 

 الصخيقة كاإلجخاءات

 ايتزسغ ىحا الفرل وصفًا لسشيج الجراسة، ومجتسعيا وعيشتيػا.  سػا يعصػي وصػفًا مفرػبًل أَلداتػ

باتيسػػػا، و ػػػحلظ ِإجػػػخاَءات الجراسػػػة والسعالجػػػة اإلحرػػػائية التػػػي اسػػػتخجمتيا الجراسػػػة وصػػػجقيسا وث

 .وتحميمياالباحثة في استخبلص نتائج الجراسة 

 مشيج الجراسة   1.3

تػع استقرػاء حيػث  ؛سشاسبتو لصبيعة ىػحه الجراسػةاالرتباشي ل استخجمت الباحثة السشيج الػصفي

ة بسجيشة رىػط حػػؿ عبلقػة التسكػيغ الشفدػي بالخضػا آراء أبشاء األسخ السصمقة في السجارس الثانػي

 عغ الحياة مغ وجية نطخىع.

 مجتسع الجراسة  2.3

جسيػع أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي السػجارس الثانػيػة التابعػة لسػجيخة تخبيػة تكػف مجتسػع الجراسػة مػغ 

مػغ  ( وذلػظ فػي الفرػل االوؿ3391وتعميع مجيشة رىط في الجاخل الفمدصيشي،  والبالغ عجدىع )

 ـ(.2121 – 2121العاـ الجراسي )

 عيشة الجراسة  3.3

اسػػتيجفت الباحثػػة عيشػػة عذػػػائية متاحػػة مػػغ ابشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي السػػجارس الثانػيػػة بسجيشػػة 

%( مػغ مجتسػع الجراسػة، لتػزيعيػا 11( اسػتبانة بشدػبة )391رىط، و انػت قػج اعػجت لػحؾ عػجد )

زمػػة  ػرونػػا(، ومػػا الػػت اليػػو األوضػػاع مػػغ اغػػبلؽ عمػػى افػػخاد الفئػػة السدػػتيجفة، ولكػػغ بدػػبب )ا

لمسؤسدات والسجارس، فقج اكتفت الباحثة بالعجد الحؼ تع الحرػؿ عميو في بجاية االزمة،  حيث 
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( انثػػى، مػػغ أبشػػاء 57( ذ ػػخ، و)45( مبحػػػثيغ، مػػشيع )112تكػنػػت عيشػػة الجراسػػة الفعميػػة مػػغ )

صخيقػػػة العيشػػة العذػػػػائية الستاحػػػة، ويبػػػيغ األسػػخ السصمقػػػة فػػػي مػػجارس مجيشػػػة رىػػػط تػػع اختيػػػارىع ب

وفتػػػخة الصػػػبلؽ، ( تػزيػػػع أفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة حدػػػب الجػػػشذ، التختيػػػب السػػػيبلدؼ، 2.3الجػػػجوؿ )

 ومدؤولية األبشاء.

التختيػػػػب السػػػػيبلدؼ، وفتػػػػخة الصػػػػبلؽ، و تػزيػػػػع أفػػػػخاد عيشػػػػة الجراسػػػػة حدػػػػب الجػػػػشذ،  .1.3 جػػػػجوؿ

 .ومدؤولية األبشاء
انُسجخ  انؼذد انًزغُش

 انًئىَخ

 انًجًىع

 102 44.1 45 ركش انجُس

 55.9 57 اَضً

 102 66.7 68 االول انزشرُت انًُالدٌ

 21.6 22 االوسظ

 11.8 12 االخُش

سُىاد 3اقم يٍ  فزشح انطالق  27 26.5 102 

سُىاد  5 –سُىاد  3  29 28.4 

سُىاد 5اكضش يٍ   46 45.1 

 102 35.3 36 يغ األة يسؤونُخ األثُبء

 64.7 66 يغ األو

 

 :الجراسة اتاأد 4.3

 مؿيػػاس الخضػػا عػػغ الحيػػاة،و  التسكػػيغ الشفدػػي، مؿيػػاسوىسػػا  ،فػػي ىػػحه الجراسػػة أداتػػيغتػػع اسػػتخجاـ 

 السقاييذ:مغ ىحه  مؿياسوؼيسا يمي وصف لكل 

 مكياس التسكيغ الشفدي: 1.4.3

السؿياس  الػارد في دراسة  بتبشي باحثةال قامتلجػ أفخاد العيشة درجة التسكيغ الشفدي  إلى لمتعخؼ

، اربعة ابعاد( فقخة، مػزعة عمى 18وقج تكػف السؿياس في صػرتو الشيائية مغ ) (2117ابػ اسعج )
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، ويتكػف  ل بعج مغ مجسػعة فقخات وذلظ  سا ىػ -(3ممحق رقع )-وذلظ  سا ىػ واضح في 

  (.2.3ضاىخ في الججوؿ )

 خاصة بكل بعج مغ أبعاد التسكيغ الشفدي.يػضح أرقاـ الفقخات ال 2.3ججوؿ 

 العجد  الفقخات الدمبية فقخات البعج البعج الخقع

 4 4، 3، 2 4 - 1 السعشى األول

 5 6، 5 9 - 5 الكفاءة انضبٍَ

 4 0 13 -10 االختيار كحدغ الترخؼ انضبنش

 5 0 18- 14 التأثيخ في االخخيغ انشاثغ

 18 18 - 1 الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدي 

 

 ترحيح السكياس: 1.1.4.3

تع ترسيع مؿياس التسكيغ الشفدي عمى أساس مؿياس )ليكخت الخساسي(، وقج بشيت الفقخات باإلتجاه 

بجرجػة االيجابي والدػمبي، وأعصيػت األوزاف لمفقػخات  سػا ىػػ آت:)بجرجػة  بيػخة جػجًا: خسػذ درجػات، 

قميمػة جػجًا: درجػة بجرجػة قميمػة: درجتػيغ. ة بجرجػمتػسصة: ثبلث درجات. بجرجة : أربع درجات، كبيخة

حيػػػث شبػػػق ىػػػحا السؿيػػػاس عمػػػى الفقػػػخات االيجابيػػػة، امػػػا الفقػػػخات الدػػػمبية فقػػػج تػػػع ترػػػحيحيا واحػػػجة(.

 .بصخيقة عكدية باعتبارىا فقخات سمبية

وقػػػػج اسػػػػتشجت الباحثػػػػة فػػػػي تفدػػػػيخىا لشتػػػػائج األداة ألسػػػػمػب ليكػػػػخت الػػػػحؼ يحػػػػجد درجػػػػة اسػػػػتجابة ىػػػػحا 

ى السؿياس في ضػء درجة مػافقتو أو عجـ مػافقتػو عمػى بشػػد السؿيػاس، وتتحػجد الجرجػة السبحػث عم

بإعصػػػاء أوزاف مختمفػػػة لبلسػػػتجابة، بحيػػػث تدػػػتجيب السبحػثػػػة عمػػػى ميػػػداف أو مترػػػل رتبػػػي متػػػجرج 

 يذتسل عمى خسدة رتب. 
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تػع سػط الحدػابي (، وفػق ؾيسػة الستػ التسكػيغ الشفدػيولمتعخؼ إلى تقجيخات أفخاد العيشة وتحجيػج درجػة )

=  4/5( لمحرػػؿ عمػى شػػؿ الخميػة الرػحيح )4(، ثػع تػع تقدػيسو عمػى )4= 1-5حدػاب السػجػ )

(، وبعج ذلظ تع إضافة ىحه الجرجة إلى أقل ؾيسػة فػي السؿيػاس )أو بجايػة السؿيػاس وىػى الػاحػج 1.81

 : الرحيح( وذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه الخمية، وىكحا أصبح شػؿ الخبليا  سا يمى

 (: يػضح شػؿ الخبليا.3.3ججوؿ )

 الجرجة الجرجة الخقع

 مشخفزة ججا 1.79 - 1إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ  1

 مشخفزة 2.59  - 1.81إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  2

 متػسصة 3.39  - 2.61إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  3

 مختفعة 4.19  - 3.41إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  4

 مختفعة ججا 5  - 4.21إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  5

 

 :السكياسصجؽ  2.1.4.3

 : لمتأكج مغ صجؽ مؿياس التسكيغ الشفدي استخجمت الباحثة شخيقتيغ

 صجؽ السحكسيغ: -أكالً 

( مغ السحكسيغ 8) عمى وفي الجراسة الحالية بعخضالسؿياس برػرتو األولية تع التأكج مغ صجؽ 

في اإلرشاد الشفدي والرحة الشفدية وأيزًا السيتسيغ بالبحث العمسي )مخفق قائسة  السختريغ

ات السؿياس لمبعج الحؼ مبلءمة  ل فقخة مغ فقخ لمتأكج مغ  -(1ممحق رقع )-بأسساء السحكسيغ( 

ومبلءمة صياغة  ل فقخة لغػيًا ، في ؾياس ما وضعت لؿياسو الفقخاتمجػ صبلحية ،ٔوضعت ؼيو

إضافة و  السبحػث،ومبلءمة  ل فقخة مغ فقخات السؿياس لسدتػػ  ووضػحيا بالشدبة لمسبحػث،
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 ،ل السؿياس أكثخ صجقاً التي شأنيا أف تجعىي إذا احتاج األمخ، و  ،أو ححفيا ،أو تعجيميا ،العبارات

 اف ىشاؾ اتفاؽ بيشيع عمى جسع آراء السحكسيغ،  ، وبعجوإبجاء أية مبلحطات أخخػ بذكل عاـ

، باستثشاء بعس الفقخات التي تع تعجيميا، أو ححفيا بشاء عمى ومقخوئيتو السؿياسصبلحية 

س الجراسة بعج الحؼ يتزسغ مؿيا -( 3ممحق رقع )  -وذلظ  سا ىػ مذار اليو في مبلحطاتيع، 

 التحكيع.

 صجؽ البشاء:  -ثانياً 

مغ ناحية أخخػ فقج تع التحقق مغ الرجؽ بحداب مرفػفة إرتباط فقخات األداة مع الجرجة الكمية 

( والحؼ بيغ أف جسيع ؾيع 4.3لكل بعج عمى عيشة الجراسة، وذلظ  سا ىػ واضح في الججوؿ )

كل بعج دالة إحرائيًا، ما يذيخ إلى تستع األداة معامبلت االرتباط لمفقخات مع الجرجة الكمية، ل

ؾياس التسكيغ الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس برجؽ البشاء، وأنيا تذتخؾ معًا في 

 .مجيشة رىط

ات رتبػػاط فقػػخ اسرػػفػفة ( لPearson correlationنتػػائج معامػػل االرتبػػاط بيخسػػػف ) 4.3جػػجوؿ 

 كل بعج مغ أبعاد السؿياس.ل مع الجرجة الكمية التسكيغ الشفدي

 انكفبءح انًؼًُ

انذالنخ  قًُخ س انشقى

 اإلحصبئُخ

انذالنخ  قًُخ س انشقى

 اإلحصبئُخ

1 0.297
**

 0.002 5 0.427
**

 0.000 

2 0.700
**

 0.000 6 0.394
**

 0.000 

3 0.827
**

 0.000 7 0.797
**

 0.000 

4 0.850
**

 0.000 8 0.597
**

 0.000 

   9 0.706
**

 0.000 

 انزأصُش فٍ االخشٍَ االخزُبس وحسٍ انزصشف

انذالنخ  قًُخ س انشقى

 اإلحصبئُخ

انذالنخ  قًُخ س انشقى

 اإلحصبئُخ

10 0.895
**

 0.000 14 0.872
**

 0.000 
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11 0.930
**

 0.000 15 0.894
**

 0.000 

12 0.934
**

 0.000 16 0.889
**

 0.000 

13 0.862
**

 0.000 17 0.944
**

 0.000 

   18 0.741
**

 0.000 

( أف جسيع ؾيع ارتباط الفقخات مع الجرجة الكمية لكل بعج 4.3السعصيات الػاردة في الججوؿ ) تذيخ

التسكيغ الشفدي دالة إحرائيًا، مسا يذيخ إلى تستع األداة برجؽ عاٍؿ وأنيا تذتخؾ معًا في ؾياس 

 .مغ وجية نطخ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط

 : سكياسالبات ث 3.1.4.3

 استخجمت الباحثة شخيقتيغ: التسكيغ الشفدي لمتأكج مغ ثبات مؿياس

  العيشة االستصالعية(:)شخيقة إعادة االختبار   -اكالً 

(، Test- Retestتع التأكج مغ ثبات األداة في الجراسػة الحاليػة مػغ خػبلؿ شخيقػة إعػادة االختبػار )

( مبحػػثيغ 11رج عيشػة الجراسػة، تكػنػت مػغ )األداة عمى عيشة مغ خػا قحيث قامت الباحثة بتصبي

مجرسة ابغ رشج، ومغ ثع أعادة الباحثة تصبيػق األداة عمػى نفػذ اناث مغ  (5( ذ ػر ، و)5مشيع )

العيشػة، وذلػػظ بعػػج مػػخور أسػػبػعيغ، وبمػػغ معامػػل االرتبػػاط بػػيغ نتػػائج الجراسػػة االسػػتصبلعية األولػػى 

 . (1.111( عشج مدتػػ داللة )1.628**ونتائج الجراسة االستصبلعية الثانية )

االداة لسؿيػػػاس التسكػػيغ الشفدػػػي عمػػػى بحدػػػاب ثبػػات  قامػػػت الباحثػػة ثانيػػًا: شخيقػػػة كخكنبػػػاخ ألفػػػا:

الجرجة الكمية واألبعاد السكػنة لسؿياس التسكيغ الشفدي، إذ تع حداب الثبات ألداة الجراسة بأبعادىػا 

، وقػػج جػػاءت الشتػػائج  سػػا ىػػي Cronbach Alpha)السختمفػة بحدػػاب معادلػػة الثبػػات  خونبػػاخ ألفػػا )

 (. 5.3واضحة في الججوؿ )
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 بأبعادىا السختمفة.ؤلداة ل Cronbach Alpha)( نتائج معامل ثبات  خونباخ ألفا )5.3ججوؿ )

 Alphaقيسة  عجد الفقخات البعج الخقع

 0.736 4 السعشى األول

 0.799 5 الكفاءة انضبٍَ

 0.925 4 ترخؼاالختيار كحدغ ال انضبنش

 0.917 5 التأثيخ في االخخيغ انشاثغ

 0.864 18 الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة 

( إلى أف أداة الجراسػة بأبعادىػا السختمفػة تتستػع بجرجػة جيػجة 5.3تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )

عػغ درجػة  %(، معبػخة93%( وبػيغ )74الى مستازة مغ الثبػات، حيػث تخاوحػت درجػات الثبػات بػيغ )

مػػغ الثبػػات، بيشسػػا بمغػػت ؾيسػػة ألفػػا عمػػى الجرجػػة الكميػػة لسؿيػػاس التسكػػيغ الشفدػػي  بػػيغ جيػػجة ومستػػازة

  %( معبخة عغ درجة عالية مغ الثبات.86)

 

 . يقُبس انشضب ػٍ انحُبح:2.4.3

بعػػج إشػػػبلع الباحثػػة عمػػػى عػػػجد مػػغ الجراسػػػات الدػػػابقة واألدوات السدػػتخجمة وعمػػػى األدب التخبػػػػؼ 

مػػػق بسػضػػػػع الجراسػػػة وأىػػػجافيا وفخوضػػػيا قامػػػت بتبشػػػي السؿيػػػاس الػػػػارد فػػػي دراسػػػة )العػػػر، الستع

لػجػ عيشػة الجراسػة، وقػج تكػػف السؿيػاس فػي  انشضبػٍانذٛبح( مغ أجل التّعخؼ إلى درجة 2112

( فقخات مشيا، وتع التعجيل عمى غالبية الفقخات 3( فقخة، حيث تع استبعًاد )21صػرتو األولية مغ )

جػػػدة لتتشاسػػب مػػع الجراسػػة الحاليػػة، وذلػػظ بعػػج عػػخض السؿيػػاس عمػػى مجسػعػػة مػػغ السحكسػػيغ السػ 

( فقػخة. 18والسختريغ، وبػحلظ أصػبح عػجد الفقػخات التػي يتػألف مشيػا السؿيػاس فػي شػكمو الشيػائي )

( يػضح أرقاـ الفقخات الخاصة بكل بعػج مػغ أبعػاد مؿيػاس 6.3والججوؿ )مػزعة عمى ثبلثة ابعاد، 

 الحياة. الخضا عغ
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 يػضح أرقاـ الفقخات الخاصة بكل بعج مغ أبعاد مؿياس الخضا عغ الحياة. 6.3ججوؿ 

عجد  الفقخات الدمبية فقخات البعج البعج الخقع

 الفقخات

 5 1 5 - 1 السقارنة بيغ الحات كاالخخيغ األول انجؼذ

السقارنة بيغ الساضي كالحاضخ  انضبٍَ انجؼذ

 كالتػجو نحػ السدتقبل

6 - 12 6 ،7 7 

الشطخ الى السعاييخ االجتساعية  انجؼذ انضبنش

 الدائجة

13 - 18 13 ،14 ،15 ،16 ،18 6 

 18 18 - 1 الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة

 

 ترحيح السكياس: 1.2.4.3

يتزػػػسغ ىػػػحا السؿيػػػاس فػػػي تقػػػجيخ الذػػػخز لشفدػػػو بصخيقػػػة ذاتيػػػة، أؼ  سػػػا يػػػخػ نفدػػػو، وقػػػج بشيػػػت  

ي وأعصيػػػػت األوزاف لمفقػػػػخات  سػػػػا ىػػػػػ آت:)بجرجػػػػة  بيػػػػخة جػػػػجًا: خسػػػػذ الفقػػػػخات، حدػػػػب سػػػػمع خساسػػػػ

بجرجػة قميمػة: درجتػيغ. بجرجػة متػسػصة: ثػبلث درجػات. بجرجػة : أربػع درجػات، بجرجػة  بيػخةدرجات، 

: درجة واحجة(.  وقج شبق ىحا السؿياس عمى جسيػع الفقػخات االيجابيػة، امػا الفقػخات الدػمبية قميمة ججاً 

اسػتشجت الباحثػػة فػي تفدػػيخىا لشتػائج األداة ألسػػمػب )ليكػخت( الػػحؼ وقػػج فقػج صػمحت بصخيقػػة عكدػية، 

يحػػجد درجػػة السبحػػػث عمػػى السؿيػػاس فػػي ضػػػء درجػػة مػافقتػػو أو عػػجـ مػافقتػػو عمػػى بشػػػد السؿيػػاس، 

تحػػجد الجرجػػة بإعصػػاء أوزاف مختمفػػة لبلسػػتجابة، بحيػػث يدػػتجيب السبحػػػث عمػػى ميػػداف أو مترػػل وت

 رتبي متجرج يذتسل عمى خسدة رتب. 

تع (، وفق ؾيسة الستػسط الحدابي الخضا عغ الحياةولمتعخؼ إلى تقجيخات أفخاد العيشة وتحجيج درجة )

=  4/5ى شػػؿ الخميػة الرػحيح )( لمحرػػؿ عمػ4(، ثػع تػع تقدػيسو عمػى )4= 1-5حدػاب السػجػ )
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(، وبعج ذلػظ تػع إضػافة ىػحه االسػتخاتيجية إلػى أقػل ؾيسػة فػي السؿيػاس )أو بجايػة السؿيػاس وىػى 1.81

  -الػاحج الرحيح( وذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه الخمية، وىكحا أصبح شػؿ الخبليا  سا يمى :

 (: يػضح شػؿ الخبليا.7.3ججوؿ )

 الجرجة الجرجة الخقع

 مشخفزة ججا 1.79 - 1ذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ إ 1

 مشخفزة 2.59  - 1.81إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  2

 متػسصة 3.39  - 2.61إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  3

 مختفعة 4.19  - 3.41البعج  بيغ أكثخ مغ  إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو 4

 مختفعة ججا 5  - 4.21إذا تخاوحت ؾيسة الستػسط لمعبارة أو البعج  بيغ أكثخ مغ  5

 

 :السكياسصجؽ  2.2.4.3

 استخجمت الباحثة شخيقتيغ:  الخضا عغ الحياةلمتأكج مغ صجؽ مؿياس 

 صجؽ السحكسيغ: -اكالً 

( مغ السحكسيغ 8) عمى وفي الجراسة الحالية بعخضاألولية السؿياس برػرتو تع التأكج مغ صجؽ 

في اإلرشاد الشفدي والرحة الشفدية وأيزًا السيتسيغ بالبحث العمسي )مخفق قائسة  السختريغ

مبلءمة  ل فقخة مغ فقخات السؿياس لمبعج الحؼ لمتأكج مغ  -(1ممحق رقع )-بأسساء السحكسيغ( 

ومبلءمة صياغة  ل فقخة لغػيًا ، ياس ما وضعت لؿياسوفي ؾ الفقخاتمجػ صبلحية ،ٔوضعت ؼيو

إضافة و  السبحػث،ومبلءمة  ل فقخة مغ فقخات السؿياس لسدتػػ  ووضػحيا بالشدبة لمسبحػث،

 ،التي شأنيا أف تجعل السؿياس أكثخ صجقاً ىي إذا احتاج األمخ، و  ،أو ححفيا ،أو تعجيميا ،العبارات

 اف ىشاؾ اتفاؽ بيشيع عمى جسع آراء السحكسيغ،  وبعج، وإبجاء أية مبلحطات أخخػ بذكل عاـ
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، باستثشاء بعس الفقخات التي تع تعجيميا، أو ححفيا بشاء عمى  ومقخوئيتو السؿياسصبلحية 

الحؼ يتزسغ مؿياس الجراسة بعج  -( 3ممحق رقع )  -وذلظ  سا ىػ مذار اليو في مبلحطاتيع، 

 التحكيع.

 صجؽ البشاء: -ثانياً 

ػ تع التحقق مغ الرجؽ بحداب مرفػفة ارتباط فقخات األداة مع الجرجة الكمية لكل مغ ناحية أخخ 

( والحؼ بيغ أف جسيع ؾيع معامبلت 8.3بعج عمى عيشة الجراسة، وذلظ  سا ىػ واضح في الججوؿ )

االرتباط لمفقخات مع الجرجة الكمية، لكل بعج دالة إحرائيًا، ما يذيخ إلى تستع األداة برجؽ البشاء، 

 .الخضا عغ الحياةأنيا تذتخؾ معًا في ؾياس و 

ات رتبػػاط فقػػخ اسرػػفػفة ( لPearson correlationنتػػائج معامػػل االرتبػػاط بيخسػػػف ) 8.3جػػجوؿ 

 لكل بعج مغ أبعاد السؿياس. الخضا عغ الحياة مع الجرجة الكمية

السقارنة بيغ الساضي كالحاضخ  السقارنة بيغ الحات كاالخخيغ

 كالتػجو نحػ السدتقبل

الشطخ الى السعاييخ االجتساعية 

 الدائجة

انذالنخ  قًُخ س انفقشاد

 اإلحصبئُخ

انذالنخ  قًُخ س انفقشاد

 اإلحصبئُخ

انذالنخ  قًُخ س انفقشاد

 اإلحصبئُخ

1 0.563
**

 0.000 6 0.716
**

 0.000 13 0.852
**

 0.000 

2 0.940
**

 0.000 7 0.344
**

 0.000 14 0.937
**

 0.000 

3 0.533
**

 0.000 8 0.900
**

 0.000 15 0.974
**

 0.000 

4 0.926
**

 0.000 9 0.856
**

 0.000 16 0.951
**

 0.000 

5 0.941
**

 0.000 10 0.837
**

 0.000 17 0.425
**

 0.000 

   11 0.889
**

 0.000 18 0.814
**

 0.000 

   12 0.933
**

 0.000    

فقخات مع الجرجة الكمية لكل بعج ( أف جسيع ؾيع ارتباط ال8.3تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ )

الخضا عغ الحياة دالة إحرائيًا، مسا يذيخ إلى تستع األداة برجؽ عاٍؿ وأنيا تذتخؾ معًا في ؾياس 

 .مغ وجية نطخ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط
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 : السكياسبات ث 3.2.4.3

 غ: استخجمت الباحثة شخيقتي الخضا عغ الحياةلمتأكج مغ ثبات مؿياس

تع التأكج مغ ثبات األداة في الجراسة الحالية  العيشة االستصالعية(:)شخيقة إعادة االختبار  -اكالً 

(، حيث قامت الباحثة بتصبيق األداة عمى عيشة Test- Retestمغ خبلؿ شخيقة إعادة االختبار )

رسة ابن من مد ( اناث5و) ( ذ ػر5مشيع ) يغ( مبحػث11مغ خارج عيشة الجراسة، تكػنت مغ )

، ومغ ثع أعادة الباحثة تصبيق األداة عمى نفذ العيشة، وذلظ بعج مخور أسبػعيغ، وبمغ معامل  رشد

( 1.542االرتباط بيغ نتائج الجراسة االستصبلعية األولى ونتائج الجراسة االستصبلعية الثانية )**

 (. 1.111عشج مدتػػ داللة )

لسؿياس الخضا عغ الحياة  بحداب ثبات االتداؽ الجاخمي قامت الباحثة شخيقة كخكنباخ ألفا: -ثانياً 

، إذ تع حداب الثبات ألداة الخضا عغ الحياةعمى الجرجة الكمية وجسيع األبعاد السكػنة لسؿياس 

، وقج جاءت Cronbach Alpha)الجراسة بأبعادىا السختمفة بحداب معادلة الثبات  خونباخ ألفا )

 (. 9.3الشتائج  سا ىي واضحة في الججوؿ )

ألداة الجراسػػػػة بأبعادىػػػػا  Cronbach Alpha)( نتػػػػائج معامػػػػل ثبػػػػات  خونبػػػػاخ ألفػػػػا )9.3جػػػػجوؿ )

 السختمفة.

 Alphaقيسة  عجد الفقخات البعج الخقع

 0.724 5 السقارنة بيغ الحات كاالخخيغ األول انجؼذ

السقارنة بيغ الساضي كالحاضخ كالتػجو  انضبٍَ انجؼذ

 نحػ السدتقبل

7 0.791 

 0.886 6 الشطخ الى السعاييخ االجتساعية الدائجة انضبنش جؼذان

 0.853 18 الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة
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تذيخ السعصيػات الػػاردة فػي الجػجوؿ الدػابق إلػى أف أداة الجراسػة بأبعادىػا السختمفػة تتستػع بجرجػة مػغ 

%(، معبػػخة 89يغ )%( وبػػ72جيػػجة الػػى جيػػجة جػػجًا مػػغ الثبػػات، حيػػث تخاوحػػت درجػػات الثبػػات بػػيغ )

مخضػػا عػػغ وجيػػجة جػػجًا مػػغ الثبػػات، بيشسػػا بمغػػت ؾيسػػة ألفػػا عمػػى الجرجػػة الكميػػة لجيػػجة عػػغ درجػػة بػػيغ 

  %( معبخة عغ درجة عالية مغ الثبات.85)الحياة 

  تصبيق الجراسة: إجخاءات 5.3

 تع إتباع اإلجخاءات التالية مغ أجل تشفيح الجراسة:

 في أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط. لسثالؿياـ بحرخ مجتسع الجراسة والست -

بشاء أداتا الجراسة بعج اشبلع الباحثة عمى مجسػعة مػغ األدوات السدػتخجمة فػي مثػل ىػحه  -

 الجراسة.

الؿياـ باإلجخاءات الفشية والتي تدسح بتصبيق َأداتا الجراسة، وذلظ مغ خبلؿ الحرػؿ عمى  -

 .تػزيع أداتا الجراسةمػافقة ادارات السجارس في مجيشة رىط، ل

 .عذػائية متاحة تبعابصخيقة  مجتسع الجراسةاختيار عيشة الجراسة مغ  -

   محكسيغ. 8عمى الجراسة مغ خبلؿ عخضيا  اتاتع التأكج مغ صجؽ أد -

باليػج ـ( 2121-2121فػي الفرػل االوؿ لمعػاـ الجراسػي )الجراسة عمػى العيشػة،  اأدات تػزيع -

مػدود بالتعميسػات واإلرشػادات   ػل مؿيػاسو ػاف  ،جػد الباحثػةبػ  األدواتعمى السبحػثيغ  أجابو 

 عمى  يؽية اإلجابة عغ الفقخات. ع الكاؼية لتداعجى

مػغ  ػاقج تسكشػ السبحػثيغإال أف معطع  السؿياسيغلئلجابة عغ  محجداً  حجد الباحثة زمشاً تلع  -

 دؾيقة. (25 – 15اإلجابة عمى فقخات السقاييذ في زمغ قجره )
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 قاييذ الرالحة َأرقامًا متدمدمة وإعجادىا إِلدخاليا لمحاسػب.تع ِإعصاء الس -

 ترحيح السقاييذ وتفخيغ البيانات وتعبئتيا في نساذج خاصة.تع  -

 حميل البيانات واستخخاج الشتائج.تل SPSSالبخنامج اإلحرائي  استخجمت -

 متغيخات الجراسة  6.3

 :)الجيسغخافية( السدتقمة الستغيخات 1.6.3

 (.يب السيبلدؼ، وفتخة الصبلؽ، ومدؤولية األبشاءالجشذ، التخت)

 :السدتقل الستغيخ 2.63

 (التسكيغ الشفدي)

 الستغيخ التابع: 3.63

 )الخضا عغ الحياة(

 السعالجة اإلحرائية   7.3

 ،األعػجاد باسػتخخاجوتع استخجاـ اإلحراء الػصفي  ،تست السعالجة اإلحرائية البلزمة لمبيانات

واالنحخافػػات السعياريػػة لػػجػ أفػػخاد العيشػػة واسػػتجاباتيع  ،الحدػػابية الستػسػػصاتو والشدػػب السئػيػػة، 

الخضا عػغ الحيػاة(، وقػج فحرػت فخضػيات الجراسػة عػغ شخيػق التسكيغ الشفدي، و ) مقاييذعمى 

حميل التبايغ األحادؼ تاختبار ، و (T, testاختبار )ت( ) :التالية التحميمية االختبارات اإلحرائية

(one – way anova )، تػػ ي  تبػارواخ(Tukey)  معامػل االرتبػاط بيخسػػف و (Pearson 

Correlation)وذلػػظ باسػػتخجاـ لحدػػاب ثبػػات األداة  معامػػل الثبػػات  خونبػػاخ ألفػػا .  سػػا اسػػتخجاـ ،

 (.SPSSالحاسػب باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية )
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 الفرل الخابع: نتائج الجراسة

 

 نتائج الجراسة  1.4

 

 

 

 

 

 



77 

 

 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة

يتزػػسغ ىػػحا الفرػػل عخضػػًا  ػػامبًل ومفرػػبًل لشتػػائج الجراسػػة، وذلػػظ لئلجابػػة عػػغ تدػػاؤالت الجراسػػة 

 .لتحقق مغ صحة فخضياتيااو 

 نتائج الجراسة  1.4

 نتائج الدؤاؿ األكؿ: 1.41.

تسكػيغ متػسػصات البػيغ ( α) ≤0.05تػجج عالقة ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػى الجاللػةىل 

 الشفدي كبيغ متػسصات الخضا عغ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟

 وانبثق عغ ىحا الدؤاؿ األوؿ الفخضية الرفخية االولى:

 نتائج الفخضية االكلى: 1.1.1.4

متػسػػصات التسكػػيغ  بػػيغ( α) ≤0.05ال تػجػػج عالقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة

 غ متػسصات الخضا عغ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط.الشفدي كبي

 Pearsonاسػػػتخجمت الباحثػػػة معامػػػل االرتبػػػاط بيخسػػػػف) االولػػػىالفخضػػػية لمتحقػػػق مػػػغ صػػػحة 

Correlation وذلػػظ  سػػا ىػػػ واضػػح فػػي التسكػػيغ الشفدػػي وبػػيغ الخضػػا عػػغ الحيػػاة( لمعبلقػػة بػػيغ ،

 (.1.4الججوؿ)
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التسكػػيغ ( لمعبلقػػة بػػيغ Pearson Correlationمعامػػل االرتبػػاط بيخسػػػف ) : نتػػائج1.4جػػجوؿ 

 .الشفدي وبيغ الخضا عغ الحياة لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط

 ـ. ت )معامل االرتباط(                                                    ـ. د )مدتػى الجاللة(
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 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتػى 

لمتسكػػيغ الجرجػػة الكميػػة  وجػػػد عبلقػػة ايجابيػػة ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ (1.4)يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ 

يػػة لمخضػػا عػػغ الحيػػاة، امػػا بالشدػػبة لؤلبعػػاد، فقػػج تبػػيغ انػػو ال تػجػػج عبلقػػة وبػػيغ الجرجػػة الكم الشفدػػي

فػػػػي  ، وبعػػػػج التػػػػأثيخاالختيػػػػار وحدػػػػغ الترػػػػخؼ)ذات داللػػػػة احرػػػػائية بػػػػيغ بعػػػػج )السعشػػػػى(، وبعػػػػج

( ضػسغ ابعػاد التسكػيغ الشفدػي، و ػحلظ جسيػع ابعػاد الخضػا عػغ الحيػاة، ايزػا تبػيغ انػو ال االخخيغ

فػػي  وبعػػج )التػػأثيخ حرػػائية بػػيغ بعػػج )الشطػػخ الػػى السعػػاييخ االجتساعيػػة(،ذات داللػػة اتػجػػج عبلقػػة 

السقارنػػة بػػيغ ، و السقارنػػة بػػيغ الػػحات واالخػػخيغ( والجرجػػة الكميػػة لمتسكػػيغ الشفدػػي، وبعػػجؼ )االخػػخيغ
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( ضسغ ابعاد الخضا عغ الحياة، في حػيغ تبػيغ وجػػد عبلقػة ايجابيػة بػيغ بػاقي الساضي والحاضخ

سكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة. وتبعا لػجػد عبلقة ايجابيػة دالػة إحرػائيًا بػيغ االبعاد االخخػ لمت

فقػػػج تػػػع رفػػػس الفخضػػػية  الجرجػػػة الكميػػػة لمتسكػػػيغ الشفدػػػي وبػػػيغ الجرجػػػة الكميػػػة لمخضػػػا عػػػغ الحيػػػاة

 الرفخية االولى.

 . نتائج الدؤاؿ الثاني:2.1.4

 رىط؟ ما درجة التسكيغ الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة

لئلجابة عػغ سػؤاؿ الجراسػة الثػاني تػع اسػتخخاج الستػسػصات الحدػابية واالنحخافػات السعياريػة لسدػتػػ 

بأبعػػاده السختمفػػة لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط، وذلػػظ  سػػا ىػػػ  التسكػػيغ الشفدػػي

 (.2.4واضح في الججوؿ )

 لستػسصات أبعاد التسكيغ الشفدي.الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  2.4ججوؿ 

انًزىسظ  انؼذد انجؼذ انشقى

 انحسبثٍ

 االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ انزشرُت

 يزىسطخ انشاثغ 58.63 0.67 2.93 102 السعشى انجؼذ األول

 يشرفؼخ انضبنش 68.90 0.66 3.45 102 الكفاءة انجؼذ انضبٍَ

 يشرفؼخ األول 74.12 0.95 3.71 102 خؼاالختيار كحدغ التر انجؼذ انضبنش

 يشرفؼخ انضبٍَ 69.73 0.96 3.49 102 التأثيخ في االخخيغ انجؼذ انشاثغ

 يزىسطخ 67.84 0.61 3.39 102 نهزًكٍُ انُفسٍ انذسجخ انكهُخ

جاءت بجرجة متػسصة، حيث بمغ الشفدي  الجرجة الكمية لمتسكيغ ( أف2.4يتزح مغ الججوؿ )

(. 1.80مع انحخاؼ معيارؼ قجره )( %6..8وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3...) الستػسط الحدابي

( لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط جاء االختيار وحدغ الترخؼ) كسا تبيغ اف بعج

%( معبخة عغ درجة 74.1( وبشدبة مئػية مقجراىا )0...في التختيب االوؿ بستػسط حدابي قجره )
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وبشدبة ( 3.49( بستػسط حدابي قجره )التأثيخ في االخخيغسختبة الثانية بعج )مختفعة، وجاء في ال

( بستػسط الكفاءةفي السختبة الثالثة بعج ) ، وجاءمعبخًا عغ درجة مختفعة أيزا( 69.7مئػية مقجراىا )

في  ، بيشسا جاءمعبخًا عغ درجة مختفعة أيزا( 68.9وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3.45حدابي قجره )

معبخًا عغ ( 58.6وبشدبة مئػية مقجراىا )( 2.93تبة الخابعة بعج )السعشى( بستػسط حدابي قجره )السخ 

 درجة متػسصة.

 كقج انبثق عغ الدؤاؿ األكؿ األسئمة الفخعية االتية:

 نتائج الدؤاؿ الفخعي األكؿ: 1.2.1.4

 لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟أىع مؤشخات السعشى ما 

قامت الباحثة  لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط السعشىاىع مؤشخات ة لسعخف

والجرجات لكل فقخة. وؼيسا يمي  ةالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدب السئػي جباستخخا

 (.3.4عخض لشتائج الدؤاؿ الفخعي األوؿ في الججوؿ رقع )

                    .لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط عشىالساىع مؤشخات ( يبيغ3.4ججوؿ رقع )

انًزىسظ  انؼذد انًؼًُ يؤششادانشلى

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

 يشرفؼخ 79.22 0.92 3.96 102 التحاقي بالجراسة ميع بالشدبة لي. 1

 يُخفضخ 50.98 1.16 2.55 102 تديخ أمػر حياتي ببل ىجؼ. 2

 يُخفضخ 49.02 1.19 2.45 102 تديخ برػرة جيجة.أشعخ بأف حياتي ال  3

 يزىسطخ 55.29 1.37 2.76 102 اصبحت الحياة سيئة بالشدبة لي.  4

( والتي تػشز 1رقع ) ةتسثمت في الفقخ  )السعشى(( أف اىع مؤشخات 3.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

( معبخة عغ درجة مختفعة، تمييا 3.96ستػسط حدابي )ببة لي( عمى  )التحاقي بالجراسة ميع بالشد

( والتي تشز )اصبحت الحياة سيئة بالشدبة لي( في التختيب الثػاني بستػسػط حدػابي 4الفقخة رقع )
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( والتي تػشز )أشػعخ بػأف حيػاتي ال 3، بيشسا جاءت الفقخة رقع )متػسصة( معبخة عغ درجة 2.76)

 .مشخفزة ايزاً ( معبخة عغ درجة 2.45خيخ بستػسط حدابي)تديخ برػرة جيجة( في التختيب األ

 نتائج الدؤاؿ الفخعي الثاني: 2.2.1.4

 الكفاءة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟ اىع مؤشخاتما 

قامػػػػت الباحثػػػػة  اىػػػػع مؤشػػػػخات الكفػػػػاءة لػػػػجػ أبشػػػػاء األسػػػػخ السصمقػػػػة فػػػػي مػػػػجارس مجيشػػػػة رىػػػػطلسعخفػػػػة 

والجرجات لكل فقخة. وؼيسا يمي  ةلحدابية واالنحخافات السعيارية والشدب السئػيالستػسصات ا جباستخخا

 (.4.4عخض لشتائج الدؤاؿ الفخعي الثاني في الججوؿ رقع )

                    .اىع مؤشخات الكفاءة لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط( يبيغ4.4ججوؿ رقع )

انًزىسظ  انؼذد انكفبءح يؤششادانشلى

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

 يزىسطخ 57.84 1.23 2.89 102 لجّؼ شعػر بعجـ القجرة عمى تمبية متصمباتي اسختي. 5

 يزىسطخ 59.22 1.24 2.96 102 شعػر بانخفاض الفاعمية اتجاه دراستي.لجّؼ  6

لجؼ ما يكفي مغ الثقة في امكانياتي عمى الؿياـ  7

 مػر الحياة. بأ
102 3.95 0.99 

 يشرفؼخ 79.02

 يشرفؼخ 71.96 1.12 3.60 102 أثق بقجراتي حيشسا أنجد واجباتي السجرسية. 8

 يشرفؼخ 76.47 1.15 3.82 102 أتقغ السيارات الحياتية بجرجة عالية.  9

تػي تػشز ( وال7رقػع )ة ( أف اىػع مؤشػخات الكفػاءة تسثمػت فػي الفقػخ 4.4يتزح مغ بيانات الجػجوؿ )

( 3.95ستػسػط حدػابي )بعمى  )لجؼ ما يكفي مغ الثقة فػي امكانيػاتي عمػى الؿيػاـ بػأمػر الحيػاة( 

( والتػي تػشز )أتقػغ السيػارات الحياتيػة بجرجػة عاليػة( 9معبخة عغ درجة مختفعػة، تمييػا الفقػخة رقػع )

ءت الفقخة رقع بيشسا جا.اً ( معبخة عغ درجة مختفعة أيز3.82في التختيب الثاني بستػسط حدابي )

( والتي تشز )لجّؼ شعػر بعجـ القجرة عمى تمبية متصمباتي اسختي( في التختيب األخيخ بستػسط 5)

 ( معبخة عغ درجة متػسصة.2.89حدابي)
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 نتائج الدؤاؿ الفخعي الثالث: 3.2.1.4

 لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟ االختيار كحدغ الترخؼ اىع مؤشخاتما 

 اىػػع مؤشػػخات االختيػػار وحدػػغ الترػػخؼ لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػطخفػػة لسع

والػجرجات لكػل  ةالستػسصات الحدػابية واالنحخافػات السعياريػة والشدػب السئػيػ جقامت الباحثة باستخخا

 (.5.4فقخة. وؼيسا يمي عخض لشتائج الدؤاؿ الفخعي الثالث في الججوؿ رقع )

اىع مؤشخات االختيار وحدغ الترخؼ لػجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس يغ( يب5.4ججوؿ رقع )

                    .مجيشة رىط

انًزىسظ  انؼذد االخزُبس وحسٍ انزصشف يؤششادانشلى

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

 1.11 3.81 102 لجؼ ما يكفي لبمػغ أىجافي السشذػدة. 10
 رفؼخيش 76.27

 1.01 3.72 102 أستصيع إتخاذ أية قخارات بسفخدؼ. 11
 يشرفؼخ 74.31

مداحة مغ الحخية واالستقبلؿ في اقامة أمتمظ  12

 عبلقات مع االخخيغ. 
102 3.61 1.03 

 يشرفؼخ 72.16

 1.06 3.69 102 ُأحدغ الترخؼ في األوقات الرعبة 13
 يشرفؼخ 73.73

رقػع ة ىع مؤشخات االختيار وحدغ الترخؼ تسثمػت فػي الفقػخ ( أف ا 5.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

( والتي تشز عمى  )لجؼ ما يكفي لبمػغ أىجافي السشذػدة( والتي حرػمت عمػى أعمػى متػسػط 10)

( والتػي تػشز )أسػتصيع إتخػاذ أيػة 11( معبخة عغ درجػة مختفعػة، تمييػا الفقػخة رقػع )3.81حدابي )

بيشسػا ( معبخة عغ درجة مختفعة أيزػا، 3.72ط حدابي )قخارات بسفخدؼ( في التختيب الثاني بستػس

( والتي تػشز )أمتمػظ مدػاحة مػغ الحخيػة واالسػتقبلؿ فػي اقامػة عبلقػات مػع 12جاءت الفقخة رقع )

 .( معبخة عغ درجة مختفعة  حلظ3.61بستػسط حدابي ) االخيخاالخخيغ.( في التختيب 
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 نتائج الدؤاؿ الفخعي الخابع: 4.2.1.4

 التأثيخ في االخخيغ لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟ تاىع مؤشخاما 

قامػػت  اىػػع مؤشػػخات التػػأثيخ فػػي االخػػخيغ لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػطلسعخفػػة 

والػجرجات لكػل فقػػخة.  ةالستػسػصات الحدػابية واالنحخافػات السعياريػػة والشدػب السئػيػ جالباحثػة باسػتخخا

 (.6.4لشتائج الدؤاؿ الفخعي الخابع في الججوؿ رقع )وؼيسا يمي عخض 

اىع مؤشخات التأثيخ في االخخيغ لجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة ( يبيغ6.4ججوؿ رقع )

                    .رىط

انًزىسظ  انؼذد انزأصُش فٍ االخشٍَ يؤششادانشلى

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

 يشرفؼخ 70.20 1.12 3.51 102 رأصُشٌ ػهً أفشاد أسشرٍ ػبٍل. 14

 يشرفؼخ 73.73 1.06 3.69 102 نذٌ رأصُش ػهً أصذقبئٍ انًقشثٍُ.  15

 يشرفؼخ 69.41 1.09 3.47 102 أسُطش ػهً يب َحذس حىنٍ . 16

 يشرفؼخ 71.37 1.11 3.57 102 أشؼش ثأٍَُ شخص قبدس ػهً انزغُش. 17

 يزىسطخ 63.92 1.16 3.20 102 رىاجههى. بسكخ اصذقبئٍ فٍ حم انًشبكم انزٍأسغت ثًش 18

( 15)رقػع ة ( أف اىع مؤشخات التأثيخ في االخخيغ تسثمت فػي الفقػخ 6.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

والتي تشز عمى  )لجؼ تأثيخ عمى أصجقائي السقخبيغ( والتي حرمت عمػى أعمػى متػسػط حدػابي 

( والتػي تػشز )أشػعخ بػأنشي شػخز قػادر 17مختفعػة، تمييػا الفقػخة رقػع )( معبخة عػغ درجػة 3.69)

بيشسػػا ( معبػػخة عػػغ درجػػة مختفعػػة أيزػػا، 3.57عمػػى التغيػػخ( فػػي التختيػػب الثػػاني بستػسػػط حدػػابي )

( والتػػي تػػشز )أرغػػب بسذػػار ة اصػػجقائي فػػي حػػل السذػػاكل التػػي تػػػاجييع( 18جػػاءت الفقػػخة رقػػع )

 متػسصة.( معبخة عغ درجة 3.20)بستػسط حدابي  االخيخفي التختيب 
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 الدؤاؿ الثالث: نتائج 3.1.4

التسكػيغ فػي متػسػصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرػائية عشػج مدػتػى الجاللػة ىل 

الجػػشذ، التختيػػب ) اتتعػػدى لستغيػػخ لػػجى أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط الشفدػػي 

 (؟ءالسيالدي، كفتخة الصالؽ، كمدؤكلية األبشا

 ( وؼيسا يمي نتائج فحريا:4-1وانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الثاني الفخضيات الرفخية )

 نتائج الفخضية الثانية:. 1.3.1.4

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

 سػا ىػػ  لعيشػة مدػتقمة، (t-test) ت اختبػارالباحثػة اسػتخجمت  الثانيػةمغ صػحة الفخضػية لمتحقق 

  .(7.4واضح في الججوؿ )

  الكميػة لمتسكػيغ الشفدػيالستػسػصات الحدػابية  لمفخوؽ فػي (t-test) ت نتائج اختبار: (7.4ججوؿ )

 الجشذ.لستغيخ  تبعالجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط 

 تغيخالس

 

الستػسط  العجد الجشذ

 الحدابي

االنحخاؼ 

 السعياري 

قيسة ت 

 السحدػبة

درجات 

 الحخية

الجاللة 

 اإلحرائية

 انًؼًُ

 

 0.396 0.48 2.96 45 ركش

 

100 

 

0.693 

 0.79 2.91 57 أَضً 

 3.255- 0.54 3.22 45 ركش انكفبءح

 

100 

 

0.002** 

 0.69 3.62 57 أَضً 

االخزُبس وحسٍ 

 صشفانز

 1.917- 1.02 3.51 45 ركش

 

100 

 

0.058 

 0.87 3.86 57 أَضً 

انزأصُش فٍ 

 اِخشٍَ

 3.569- 0.80 3.12 45 ركش

 

100 

 

0.001** 

 0.99 3.77 57 أَضً 

 0.55 3.20 45 ركشالجرجة الكمية 
-2.919 100 0.004** 

 0.61 3.54 57 أَضً
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 لمتسكيغ الشفدي

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيًا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05مدتػى دالة إحرائيًا عشج   

وجػػػد فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات التسكػػيغ الشفدػػي لػػجػ  (7.4)يتبػػيغ مػػغ الجػػجوؿ 

لمتسكػػيغ جػػة الكميػػة عمػػى الجر  الجػػشذأبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ 

بيشسا تبيغ انو ال تػجج فخوؽ عمى  (،االناثالتأثيخ في اآلخخيغ( لرالح )و ، الكفاءةوأبعاد ) الشفدي

(، الػح ػرلجػ ) لمتسكيغ الشفديإذ بمغ الستػسط الحدابي عمى الجرجة الكمية  باقي االبعاد االخخػ،

 سػا تبػيغ أف ؾيسػة )ت( السحدػػبة  (،3.54( )االنػاث(، بيشسا بمغ الستػسط الحدابي لجػ )3.20)

(، وذلػػػظ  سػػػا ىػػػػ واضػػػح فػػػي الجػػػجوؿ الدػػػابق. وبشػػػاء 0.004( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )-2.919)

)الكفػػػاءة،  لمتسكػػػيغ الشفدػػػي وبعػػػجؼعمػػػى الجرجػػػة الكميػػػة  الثانيػػػةعميػػػو، رفزػػػت الفخضػػػية الرػػػفخية 

 (، بيشسا قبمت عمى باقي األبعاد االخخػ.غوالتأثيخ في اآلخخي

 نتائج الفخضية الثالثة:. 2.3.1.4

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05ال تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة 

 .التختيب السيالديلستغيخ  تعدى الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

السعياريػػػػة الستػسػػػػصات الحدػػػػابية واالنحخافػػػػات  تػػػػع اسػػػػتخخاج الثالثػػػػة مػػػػغ صػػػػحة الفخضػػػػيةلمتحقػػػػق 

 (.8.4وذلظ  سا ىػ واضح في الججوؿ ) لستغيخ التختيب السيبلدؼ،تبعًا التسكيغ الشفدي  لسدتػػ 

لستغيػػػخ  تبعػػػاً التسكػػػيغ الشفدػػػي  لستػسػػػطواالنحخافػػػات السعياريػػػة  ،الستػسػػػصات الحدػػػابية :8.4جػػػجوؿ

 .التختيب السيبلدؼ

الستػسط  العجد التختيب السيالدي الستغيخ

 الحدابي

 االنحخاؼ

 السعياري 

 0.51 3.01 68 األول السعشى 

 1.01 3.03 22 األوسظ
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 0.26 2.29 12 األخُش

 0.60 3.33 68 األول الكفاءة

 0.81 3.58 22 األوسظ

 0.41 3.87 12 األخُش

 االخزُبس وحسٍ انزصشف

 

 0.87 3.50 68 األول

 0.92 3.63 22 األوسظ

 0.00 5.00 12 األخُش

 0.97 3.37 68 األول شٍَانزأصُش فٍ اِخ

 0.84 3.35 22 األوسظ

 0.51 4.42 12 األخُش

الجرجة الكمية لمتسكيغ 

 الشفدي

 0.55 3.30 68 األول

 0.79 3.40 22 األوسظ

 0.04 3.89 12 األخُش

( وجػػػد اخػػتبلؼ فػػي متػسػػصات درجػػات التسكػػيغ الشفدػػي لػػجػ أبشػػاء األسػػخ 8.4يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ )

رس مجيشة رىط عمى اختبلؼ تختيبيع السيبلدؼ. ولفحز الفخضية تع استخخاج نتػائج السصمقة في مجا

 .(9.4الججوؿ )تحميل التبايغ األحادؼ  سا ىػ وارد في 

( One Way Analysis of Variance) : نتػػائج اختبػػار تحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ9.4جوؿ جػػ

 متختيب السيبلدؼ.لوفقًا التسكيغ الشفدي لمفخوؽ في درجات 

 ألبعادا

 

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ

 الحخية

متػسط 

 السخبعات

قيسة ؼ 

 السحدػبة

الجاللة 

 اإلحرائية

 2.787 2 5.574 بيغ السجسػعات السعشى 

6.929 

 

0.002** 

 
 4020. 99 39.820 داخل السجسػعات

  101 45.395 السجسػع

 1.750 2 3.501 بيغ السجسػعات الكفاءة

4.340 

 

0.016* 

 
 0.403 99 39.932 داخل السجسػعات

  101 43.433 السجسػع



87 

 

االخزُبس وحسٍ 

 انزصشف

 

 11.511 2 23.021 بيغ السجسػعات

16.720 

 

0.000** 

 
 6880. 99 68.155 داخل السجسػعات

  101 91.176 السجسػع

انزأصُش فٍ 

 اِخشٍَ

 5.890 2 11.781 بيغ السجسػعات

7.152 

 

0.001 **  

 
 0.824 99 81.540 داخل السجسػعات

  101 93.321 السجسػع

الجرجة الكمية 

لمتسكيغ 

 الشفدي

 1.785 2 3.570 بيغ السجسػعات

5.286 

 

0.007** 

 
 0.338 99 33.429 داخل السجسػعات

  101 36.998 السجسػع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتػى 

فػػي  (α) ≤0.05( وجػػػد فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة 9.4يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ )

التختيػػب متػسػػصات التسكػػيغ الشفدػػي لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػًا لستغيػػخ 

ة الكمية لمتسكيغ الشفدي وباقي األبعاد األخػخػ، فقػج بمغػت ؾيسػة )ؼ( السحدػػبة عمى الجرج السيبلدؼ

ولسعخفة مرجر الفخوؽ (، 1.117( عشج مدتػػ الجاللة )5.286عمى الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدي )

الباحثػػػة  ت، قامػػػوبػػػاقي االبعػػػاد االخػػػخػ  لمتسكػػػيغ الشفدػػػيواختبػػػار اتجػػػاه الجاللػػػة عمػػػى الجرجػػػة الكميػػػة 

 (.10.4( و انت نتائج ىحا االختبار  سا ىي في الججوؿ )Tukeyجاـ اختبار تػ ي )باستخ

 .تبعًا لستغيخ التختيب السيبلدؼ لسعخفة اتجاه الجاللة (Tukey)تػ ي  : نتائج اختبار11.4ججوؿ 

 األخُش األوسظ األول التختيب السيالدي الستغيخ

0.71936 0.02306-  األول السعشى 
*
 

0.74242   األوسظ
*
 

    األخُش
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0.54020- 0.25535-  األول الكفاءة
*
 

 *0.28485-   األوسظ

    األخُش

االخزُبس وحسٍ 

 انزصشف

 

1.49632- 0.12132-  األول
*
 

1.37500-   األوسظ
*
 

    األخُش

انزأصُش فٍ 

 اِخشٍَ

1.04902- 0.02219  األول
*
 

1.07121-   األوسظ
*
 

    األخُش

كمية الجرجة ال

 لمتسكيغ الشفدي

0.59154- 0.09439-  األول
*
 

0.49716-   األوسظ
*
 

    األخُش

حيث تذػيخ  ( أف الفخوؽ  انت دالة لرالح الستػسصات الحدابية األعمى،4.11) يتزح مغ الججوؿ

االختيػػػار وحدػػػغ لمتسكػػػيغ الشفدػػػي وابعػػػاد )الكفػػػاءة، و الجرجػػػة الكميػػػة  السقارنػػػات البعجيػػػة لمفػػػخوؽ عمػػػى

بػػيغ أبشػػاء األسػػخ تبعػػًا لستغيػػخ التختيػػب السػػيبلدؼ أف الفػػخوؽ  انػػت ( لتػػأثيخ فػػي اآلخػػخيغ، واترػػخؼال

الػػػػحيغ تػػػػختيبيع أبشػػػػاء األسػػػػخ السصمقػػػػة  السصمقػػػػة  الػػػػحيغ تػػػػختيبيع السػػػػيبلدؼ )األوؿ، واألوسػػػػط( وبػػػػيغ 

يشسػا  انػت عمػى ، بأبشاء األسخ السصمقة  الحيغ تختيبيع السيبلدؼ )األخيخ()األخيخ( لرالح  السيبلدؼ

الجرجػػة الكميػػة  بعػػج )السعشػػى( لرػػالح )األوؿ(، وىػػحا يػػجعػ إلػػى رفػػس الفخضػػية الرػػفخية الثالثػػة عمػػى

 لمتسكيغ الشفدي وباقي األبعاد األخخػ.
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 نتائج الفخضية الخابعة:. 3.3.1.4

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05ال تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة 

 .فتخة الصالؽلستغيخ  تعدى لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط الشفدي 

الستػسػػػػصات الحدػػػابية واالنحخافػػػػات السعياريػػػػة  تػػػػع اسػػػتخخاج الخابعػػػة مػػػػغ صػػػحة الفخضػػػػيةلمتحقػػػق 

 (.11.4وذلظ  سا ىػ واضح في الججوؿ ) لستغيخ فتخة الصبلؽ،تبعًا التسكيغ الشفدي  لسدتػػ 

لستغيػػخ  تبعػػاً التسكػػيغ الشفدػػي  لستػسػػطواالنحخافػػات السعياريػػة  ،دػػابيةالستػسػػصات الح :11.4جػػجوؿ

 .فتخة الصبلؽ

انًزىسظ  انؼذد فزشح انطالق انًزغُش

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 0.47 2.65 27 سُىاد 3اقم يٍ  انًؼًُ

 0.60 2.99 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.77 3.06 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

 0.46 3.04 27 ُىادس 3اقم يٍ  انكفبءح

 0.64 3.37 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.63 3.73 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

 االخزُبس وحسٍ انزصشف

 

 1.20 3.44 27 سُىاد 3اقم يٍ 

 0.66 3.28 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.77 4.13 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

 1.10 3.41 27 سُىاد 3اقم يٍ  انزأصُش فٍ اِخشٍَ

 0.57 3.32 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 1.06 3.63 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

انذسجخ انكهُخ نهزًكٍُ 

 انُفسٍ

 0.59 3.13 27 سُىاد 3اقم يٍ 

 0.51 3.24 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.58 3.64 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

خ ( وجػد اختبلؼ في متػسػصات درجػات التسكػيغ الشفدػي لػجػ أبشػاء األسػ11.4يتزح مغ الججوؿ )

السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط عمػػى اخػػتبلؼ فتػػخة شػػبلؽ والػػجييع. ولفحػػز الفخضػػية تػػع اسػػتخخاج 

 .(12.4الججوؿ )نتائج تحميل التبايغ األحادؼ  سا ىػ وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) : نتػػائج اختبػػار تحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ12.4جوؿ جػػ

 .لفتخة الصبلؽوفقًا التسكيغ الشفدي لمفخوؽ في درجات 

 األبعاد

 

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ

 الحخية

متػسط 

 السخبعات

قيسة ؼ 

 السحدػبة

الجاللة 

 اإلحرائية

 1.514 2 3.029 بيغ السجسػعات السعشى 

3.539 

 

0.033* 

 
 4280. 99 42.366 داخل السجسػعات

  101 45.395 السجسػع

 4.197 2 8.394 بيغ السجسػعات الكفاءة

11.859 

 

0.000** 

 
 0.354 99 35.038 داخل السجسػعات

  101 43.433 السجسػع

االخزُبس وحسٍ 

 انزصشف

 

 7.538 2 15.076 بيغ السجسػعات

9.806 

 
 7690. 99 76.101 داخل السجسػعات **0.000

  101 91.176 السجسػع

انزأصُش فٍ 

 اِخشٍَ

 0.972 2 1.945 بيغ السجسػعات

1.054 

 

0.353 

 
 0.923 99 91.376 داخل السجسػعات

  101 93.321 السجسػع

الجرجة الكمية 

لمتسكيغ 

 الشفدي

 2.604 2 5.209 بيغ السجسػعات

8.111 

 

0.001** 

 
 0.321 99 31.789 داخل السجسػعات

  101 36.998 السجسػع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتػى 

فػي  (α) ≤0.05( وجػػد فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجاللػة 12.4يتزح مػغ الجػجوؿ )

 فتخة الصبلؽمتػسصات التسكيغ الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط تبعًا لستغيخ 

(، فقػػج التػػأثيخ فػي اآلخػػخيغالجرجػػة الكميػة لمتسكػػيغ الشفدػػي وبػاقي األبعػػاد األخػػخػ باسػتثشاء بعػػج ) عمػى
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( عشػػػػج مدػػػػتػػ الجاللػػػػة 8.111بمغػػػػت ؾيسػػػػة )ؼ( السحدػػػػػبة عمػػػػى الجرجػػػػة الكميػػػػة لمتسكػػػػيغ الشفدػػػػي )

وبػاقي  لمتسكػيغ الشفدػيولسعخفة مرجر الفخوؽ واختبار اتجػاه الجاللػة عمػى الجرجػة الكميػة (، 1.111)

( و انت نتائج ىحا االختبار  سا ىي Tukeyالباحثة باستخجاـ اختبار تػ ي ) ت، قاماالبعاد االخخػ 

 (.13.4في الججوؿ )

 .تبعًا لستغيخ فتخة الصبلؽ لسعخفة اتجاه الجاللة (Tukey)تػ ي  : نتائج اختبار13.4ججوؿ 

سنوات 3اقل من  فتخة الصالؽ الستغيخ سنوات  5 –سنوات  3  سنوات 5من  اكثر   

سنوات 3اقل من  السعشى    -0.34323 -0.41163
*
 

سنوات  5 –سنوات  3    -0.06840 

سنوات 5اكثر من      

سنوات 3اقل من  الكفاءة   -0.33538 -0.69340
*
 

سنوات  5 –سنوات  3    -0.35802
*
 

سنوات 5اكثر من      

االخزُبس وحسٍ 

 انزصشف

 

سنوات 3اقل من    0.15996 -0.68056
*
 

سنوات  5 –سنوات  3    -0.84052
*
 

سنوات 5اكثر من      

الجرجة الكمية 

 لمتسكيغ الشفدي

سنوات 3اقل من    -0.10884 -0.50324
*
 

سنوات  5 –سنوات  3    -0.39440
*
 

سنوات 5اكثر من      

حيث تذػيخ  ( أف الفخوؽ  انت دالة لرالح الستػسصات الحدابية األعمى،4.13) يتزح مغ الججوؿ

االختيػػػار وحدػػػغ لمتسكػػػيغ الشفدػػػي وابعػػػاد )الكفػػػاءة، و الجرجػػػة الكميػػػة  السقارنػػػات البعجيػػػة لمفػػػخوؽ عمػػػى
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بػػيغ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة  الػػحيغ فتػػخة شػػبلؽ تبعػػًا لستغيػػخ فتػػخة الصػػبلؽ أف الفػػخوؽ  انػػت ؼ( الترػػخ 

فتػخة شػبلؽ الػحيغ قػة  أبشػاء األسػخ السصم( وبػيغ سػشػات 5 –سشػات  .، وسشػات .اقل مغ والجييع )

 5أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة  الػػحيغ فتػػخة شػػبلؽ والػػجييع )اكثػػخ مػػغ ( لرػػالح سػػشػات 5اكثػػخ مػػغ )والػػجييع 

(، وىػػػحا يػػػجعػ إلػػػى رفػػػس سػػػشػات 5اكثػػػخ مػػػغ ،  سػػػا  انػػػت عمػػػى بعػػػج )السعشػػػى( لرػػػالح )سػػػشػات(

األخػػخػ باسػػتثشاء بعػػج لمتسكػػيغ الشفدػػي وبػػاقي األبعػػاد الجرجػػة الكميػػة  الفخضػػية الرػػفخية الخابعػػة عمػػى

 (.التأثيخ في اآلخخيغ)

 

 نتائج الفخضية الخامدة:. 4.3.1.4

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة  ال

 تعدى لستغيخ مدؤكلية االبشاء.الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

 سا ىػ  لعيشة مدتقمة، (t-test) ت اختبارالباحثة استخجمت  خامدةالمغ صحة الفخضية لمتحقق 

  .(14.4واضح في الججوؿ )

  الكمية لمتسكيغ الشفديالستػسصات الحدابية  لمفخوؽ في (t-test) ت نتائج اختبار: (14.4ججوؿ )

 .لستغيخ مدؤولية االبشاء تبعالجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط 

 الستغيخ

 

 مدؤكلية

 االبشاء

الستػسط  العجد

 الحدابي

االنحخاؼ 

 السعياري 

قيسة ت 

 السحدػبة

درجات 

 الحخية

الجاللة 

 اإلحرائية

 انًؼًُ

 

 0.068 0.60 2.94 36 يغ األة

 

100 

 

0.946 

 0.71 2.93 66 يغ األو 

 2.607- 0.78 3.22 36 يغ األة انكفبءح

 

100 

 

0.011* 

 0.55 3.57 66 يغ األو 

س وحسٍ االخزُب

 انزصشف

 3.745- 1.01 3.26 36 يغ األة

 

100 

 

0.000** 

 0.82 3.95 66 يغ األو 

 **0.000 100 3.838- 1.10 3.02 36 يغ األةانزأصُش فٍ 
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    0.77 3.74 66 يغ األو اِخشٍَ

الجرجة الكمية 

 لمتسكيغ الشفدي

 0.74 3.11 36 يغ األة

 يغ األو **0.000 100 3.692-
66 3.55 0.45 

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيًا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحرائيًا عشج مدتػى   

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات التسكيغ الشفدي لجػ  (14.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

عمػػى الجرجػػة الكميػػة  يشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ مدػػؤولية االبشػػاءأبشػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مج

 التػػػأثيخ فػػػي اآلخػػػخيغ( لرػػػالحو  ،االختيػػػار وحدػػػغ الترػػػخؼٔ،الكفػػػاءةوأبعػػػاد ) لمتسكػػػيغ الشفدػػػي

إذ  بيشسػا تبػيغ انػو ال تػجػج فػخوؽ عمػى بعػج )السعشػى(، (،األـ) االبشاء الحيغ يقعػا تحت مدػؤولية

لػػػجػ الػػػحيغ يقعػػػػا تحػػػت مدػػػؤولية  لمتسكػػػيغ الشفدػػػيالكميػػػة بمػػػغ الستػسػػػط الحدػػػابي عمػػػى الجرجػػػة 

(، 3.55(، بيشسػػػا بمػػػغ الستػسػػػط الحدػػػابي الػػػحيغ يقعػػػػا تحػػػت مدػػػؤولية )األـ(، )3.11(، )ب)األ

(، وذلػػظ  سػػا ىػػػ 0.000( عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة )-3.692كسػػا تبػػيغ أف ؾيسػػة )ت( السحدػػػبة )

عمػى الجرجػة الكميػة  الخامدػةة الرػفخية واضح في الججوؿ الدابق. وبشاء عميو، رفزػت الفخضػي

وأبعاد )الكفاءة، واالختيػار وحدػغ الترػخؼ، والتػأثيخ فػي اآلخػخيغ(، بيشسػا قبمػت لمتسكيغ الشفدي 

 .عمى بعج )السعشى(

 . نتائج الدؤاؿ الخابع:4.1.4

 ما درجة الخضا عغ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط؟

الخابػػع تػػع اسػػتخخاج الستػسػػصات الحدػػابية واالنحخافػػات السعياريػػة لسدػػتػػ لئلجابػػة عػػغ سػػؤاؿ الجراسػػة 

بأبعاده السختمفة لجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة رىػط، وذلػظ  سػا ىػػ  الخضا عغ الحياة

 (.15.4واضح في الججوؿ )
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 ياة.الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لستػسصات أبعاد الخضا عغ الح 15.4ججوؿ 

انًزىسظ  انؼذد انجؼذ انشقى

 انحسبثٍ

 االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ انزشرُت

 يزىسطخ انضبٍَ 66.08 0.53 3.30 102 انًقبسَخ ثٍُ انزاد واالخشٍَ انجؼذ األول

انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ وانحبضش  انجؼذ انضبٍَ

 وانزىجه َحى انًسزقجم
102 3.06 0.61 

 سطخيزى انضبنش 61.12

انُظش انً انًؼبَُش االجزًبػُخ  انجؼذ انضبنش

 انسبئذح
102 3.31 0.87 

 يزىسطخ األول 66.21

 يزىسطخ 64.47 0.48 3.22 102 نهشضب ػٍ انحُبح انذسجخ انكهُخ

جاءت بجرجة متػسصة، حيث بمغ  الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة ( أف15.4يتزح مغ الججوؿ )

(. 6..1مع انحخاؼ معيارؼ قجره )( %5..8دبة مئػية مقجراىا )وبش( 33..الستػسط الحدابي )

( لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس الشطخ الى السعاييخ االجتساعية الدائجة) كسا تبيغ اف بعج

%( 66.2( وبشدبة مئػية مقجراىا )0...مجيشة رىط جاء في التختيب االوؿ بستػسط حدابي قجره )

( بستػسط السقارنة بيغ الحات واالخخيغفي السختبة الثانية بعج ) معبخا عغ درجة متػسصة، وجاء

 ، بيشسا جاءمعبخة عغ درجة متػسصة أيزا( %66.1وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3.31حدابي قجره )

( بستػسط السقارنة بيغ الساضي والحاضخ والتػجو نحػ السدتقبلفي السختبة الثالثة واالخيخة بعج )

 معبخة عغ درجة متػسصة.( %61.1دبة مئػية مقجراىا )وبش( 3.16حدابي قجره )

 كقج انبثق عغ الدؤاؿ األكؿ األسئمة الفخعية االتية:

 نتائج الدؤاؿ الفخعي األكؿ: 1.4.1.4

 السقارنة بيغ الحات كاالخخيغ لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟أىع مؤشخات ما 

 واالخػخيغ لػجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة رىػطاىع مؤشخات السقارنة بػيغ الػحات لسعخفة 

والػجرجات لكػل  ةالستػسصات الحدػابية واالنحخافػات السعياريػة والشدػب السئػيػ جقامت الباحثة باستخخا

 (.16.4فقخة. وؼيسا يمي عخض لشتائج الدؤاؿ الفخعي األوؿ في الججوؿ رقع )
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نة بػيغ الػحات واالخػخيغ لػجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة اىع مؤشخات إشباع السقار ( يبيغ16.4ججوؿ رقع )

                    .في مجارس مجيشة رىط

انًزىسظ  انؼذد انًقبسَخ ثٍُ انزاد واالخشٍَ يؤششادانشلى

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

 يزىسطخ 66.27 1.10 3.31 102 يشبػش انُقص ػُذيب أسي األسش انًسزقشح. رُزبثٍُ 1

أشؼش ثبنشضب ػٍ َفسٍ دوٌ انحبجخ إنً صُبء  2

 االخشٍَ .
102 3.53 1.01 

 يشرفؼخ 70.59

أجذ انحُبح رًهؤهب  ثبِخشٍَػُذيب اقبسٌ َفسٍ  3

 انسؼبدح.
102 3.41 0.88 

 يشرفؼخ 68.24

 يزىسطخ 51.96 1.2 2.60 102 أَظش إنً يٍ هى أقم يٍُ. 4

نحبجخ إنً رقُى اسزطُغ انحكى ػهً اسائٍ دوٌ ا 5

 االخشٍَ.
102 3.67 0.93 

 يشرفؼخ 73.33

 ة( أف اىع مؤشخات السقارنة بيغ الحات واالخخيغ تسثمت فػي الفقػخ 16.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

ستػسػط ب( والتي تشز عمى  )استصيع الحكػع عمػى ارائػي دوف الحاجػة إلػى تؿػيع االخػخيغ.( 5رقع )

( والتػػي تػػشز )أشػػعخ بالخضػػا عػػغ 2، تمييػػا الفقػػخة رقػػع )( معبػػخة عػػغ درجػػة مختفعػػة3.67حدػػابي )

( معبػػخة عػػغ 3.53نفدػػي دوف الحاجػػة إلػػى ثشػػاء االخػػخيغ( فػػي التختيػػب الثػػاني بستػسػػط حدػػابي )

( والتػي تػشز )أنطػخ إلػى مػغ ىػػ أقػل مشػي( فػي التختيػب 4، بيشسا جاءت الفقخة رقػع )مختفعةدرجة 

 تػسصةم( معبخة عغ درجة 2.60األخيخ بستػسط حدابي)

 نتائج الدؤاؿ الفخعي الثاني: 2.4.1.4

السقارنة بيغ الساضي كالحاضخ كالتػجو نحػ السدتقبل لجى أبشػاء األسػخ السصمقػة  اىع مؤشخاتما 

 في مجارس مجيشة رىط؟

اىع مؤشخات السقارنة بيغ الساضي والحاضخ والتػجو نحػ السدتقبل لجػ أبشاء األسخ السصمقة لسعخفة 

الستػسػصات الحدػابية واالنحخافػات السعياريػة والشدػب  جقامت الباحثة باستخخا ىطفي مجارس مجيشة ر 

 (.17.4والجرجات لكل فقخة. وؼيسا يمي عخض لشتائج الدؤاؿ الفخعي الثاني في الججوؿ رقع ) ةالسئػي
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اىػػع مؤشػػخات السقارنػػة بػػيغ الساضػػي والحاضػػخ والتػجػػو نحػػػ السدػػتقبل لػػجػ ( يبػػيغ17.4جػػجوؿ رقػػع )

                    .ألسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىطأبشاء ا

انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ وانحبضش  يؤششادانشلى

 وانزىجه َحى انًسزقجم

انًزىسظ  انؼذد

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

نى سًحذ نٍ انفشصخ انؼُش يٍ جذَذ نٍ اغُش  6

 شُئبً فٍ حُبرٍ.
102 2.52 1.19 

 يُخفضخ 50.39

 يزىسطخ 52.35 1.24 2.62 102 انىضغ انحبنٍ. حُبح اسشرٍ سبثقبً كبَذ أفضم يٍ 7

أَظش إنً انجبَت انًششق يٍ انحُبح ثؼذ اَفصبل  8

 وانذٌ.
102 3.22 1.13 

 يزىسطخ 64.31

ػُذيب أضغ خططٍ انًسزقجهُخ  أكىٌ يزأكذاً يٍ  9

 قذسرٍ ػهً رُفُزهب.
102 3.46 1.00 

 يشرفؼخ 69.22

 يزىسطخ 65.69 0.99 3.28 102 أرىقغ األفضم حزً فٍ اصؼت األيىس. 10

أصذقبئٍ َشسًىٌ نٍ األيم فٍ انحُبح، ثؼذ اَفصبل  11

 اسشرٍ.
102 3.16 0.96 

 يزىسطخ 63.14

ػُذيب أقبسٌ َفسٍ ػًب كُذ ػهُه سبثقبً أجذ َفسٍ  12

 قىَبً .
102 3.14 1.19 

 يزىسطخ 62.75

( أف اىع مؤشخات السقارنة بيغ الساضي والحاضػخ والتػجػو نحػػ 17.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

( والتػػي تػػشز عمػػى  )عشػػجما أضػػع خصصػػي السدػػتقبمية  أكػػػف 9رقػػع )ة السدػػتقبل تسثمػػت فػػي الفقػػخ 

( معبخة عغ درجة مختفعة، تمييا الفقخة رقع 3.46ستػسط حدابي )بمتأكجًا مغ قجرتي عمى تشفيحىا( 

زػل حتػى فػي اصػعب األمػػر( فػي التختيػب الثػاني بستػسػط حدػابي ( والتي تشز )أتػقع األف10)

( والتػػػي تػػػشز )لػػػػ سػػػسحت لػػػي 6بيشسػػػا جػػػاءت الفقػػػخة رقػػػع ).متػسػػػصة( معبػػػخة عػػػغ درجػػػة 3.28)

( 2.52الفخصة العير مغ ججيج لػغ اغيػخ شػيئًا فػي حيػاتي( فػي التختيػب األخيػخ بستػسػط حدػابي)

 .مشخفزةمعبخة عغ درجة 

 الفخعي الثالث:نتائج الدؤاؿ  3.4.1.4

الشطػخ الػى السعػاييخ االجتساعيػة الدػائجة لػجى أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس  اىػع مؤشػخاتما 

 مجيشة رىط؟
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اىػػع مؤشػػخات الشطػػخ الػى السعػػاييخ االجتساعيػػة الدػػائجة لػػجػ أبشػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس لسعخفػة 

 ةحخافػػػات السعياريػػة والشدػػػب السئػيػػػالستػسػػصات الحدػػػابية واالن جقامػػت الباحثػػػة باسػػػتخخا مجيشػػة رىػػػط

 (.18.4والجرجات لكل فقخة. وؼيسا يمي عخض لشتائج الدؤاؿ الفخعي الثالث في الججوؿ رقع )

اىػػػع مؤشػػػخات الشطػػػخ الػػػى السعػػػاييخ االجتساعيػػػة الدػػػائجة لػػػجػ أبشػػػاء األسػػػخ ( يبػػػيغ18.4جػػػجوؿ رقػػػع )

                    .السصمقة في مجارس مجيشة رىط

انُظش انً انًؼبَُش االجزًبػُخ  ؤششاديانشلى

 انسبئذح

انًزىسظ  انؼذد

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُسجخ 

 انًئىَخ

 انذسجخ

 1.27 3.01 102 يدعجشي تعامل السجتسع بشطختيع لي.  13
 يزىسطخ 60.20

 1.13 3.46 102 اشعخ بعجـ االنتساء لمسؤسدات السجتسع. 14
 يشرفؼخ 69.22

اعية ال تدسح لي بسخافقة ضخوفي االجتس  15

 زمبلئي لمتخؼيو. 
102 3.47 1.13 

 يشرفؼخ 69.41

 1.20 3.31 102 .أعتقج أف البعج عغ الشاس غشيسة 16
 يزىسطخ 66.27

 0.97 3.07 102 لجؼ الػقت الكافي لقزائو مع أفخاد أسختي. 17
 يزىسطخ 61.37

 0.99 3.54 102 أشعخ بالطمع في ىحا السجتسع.   18
 شرفؼخي 70.78

( أف اىػػػع مؤشػػػخات الشطػػػخ الػػػى السعػػػاييخ االجتساعيػػػة الدػػػائجة 18.4يتزػػػح مػػػغ بيانػػػات الجػػػجوؿ )

( والتي تشز عمى  )أشعخ بالطمع في ىحا السجتسع( والتي حرمت عمى 18)رقع ة تسثمت في الفقخ 

( والتػػػي تػػػشز 15( معبػػػخة عػػػغ درجػػػة مختفعػػػة، تمييػػػا الفقػػػخة رقػػػع )3.54أعمػػػى متػسػػػط حدػػػابي )

االجتساعيػػة ال تدػػسح لػػي بسخافقػػة زمبلئػػي لمتخؼيػػو( فػػي التختيػػب الثػػاني بستػسػػط حدػػابي  )ضخوفػػي

( والتي تشز )يدعجشي تعامل 13جاءت الفقخة رقع )بيشسا ( معبخة عغ درجة مختفعة أيزا، 3.47)

 متػسصة.( معبخة عغ درجة 3.01بستػسط حدابي ) االخيخالسجتسع بشطختيع لي( في التختيب 
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 لدؤاؿ الخامذ:ا نتائج 5.1.4

الخضا عغ في متػسصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ىل 

الجػػشذ، التختيػػب ) اتتعػػدى لستغيػػخ لػػجى أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط الحيػػاة 

 (؟السيالدي، كفتخة الصالؽ، كمدؤكلية األبشاء

 ( وؼيسا يمي نتائج فحريا:4-1فخية )وانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الخامذ الفخضيات الر

 نتائج الفخضية الدادسة:. 1.5.1.4

الخضػا عػغ في متػسػصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

 سا ىػػ  لعيشة مدتقمة، (t-test) ت اختبارحثة البااستخجمت  الدادسةمغ صحة الفخضية لمتحقق 

  .(19.4واضح في الججوؿ )

الكميػػة لمخضػػا عػػغ الستػسػػصات الحدػػابية  لمفػػخوؽ فػػي (t-test) ت نتػػائج اختبػػار: (19.4جػػجوؿ )

 الجشذ.لستغيخ  تبعالجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط   الحياة

 الستغيخ

 

الستػسط  العجد الجشذ

 الحدابي

اؼ االنحخ 

 السعياري 

قيسة ت 

 السحدػبة

درجات 

 الحخية

الجاللة 

 اإلحرائية

انًقبسَخ ثٍُ انزاد 

 واالخشٍَ

 3.182- 0.25 3.12 45 ركش

 

100 

 

0.002** 

 0.64 3.45 57 أَضً 

انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ 

وانحبضش وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

 0.45 2.89 45 ركش
-2.539 

 

100 

 

0.013* 

 
 أَضً

57 3.19 0.68 

انُظش انً انًؼبَُش 

 االجزًبػُخ انسبئذح

 2.192 0.90 3.52 45 ركش

 

100 

 

0.031* 

 0.81 3.15 57 أَضً 

الجرجة الكمية لمخضا 

 عغ الحياة

 0.45 3.18 45 ركش

 أَضً 0.388 100 0.867-
57 3.26 0.50 

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيًا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحرائيًا عشج مدتػى   
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فػػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات الخضػػا عػػػغ  انػػو ال تػجػػج (19.4)يتبػػيغ مػػغ الجػػجوؿ 

عمػى الجرجػة الكميػة  الجػشذالحياة لجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة رىػط تعػدػ لستغيػخ 

بػػيغ وجػػػد فػػخوؽ عمػػى االبعػػاد الثبلثػػة، حيػػث  انػػت الفػػخوؽ عمػػى بعػػجؼ لمخضػػا عػػغ الحيػػاة، بيشسػػا ت

( لمخضػػا السقارنػػة بػػيغ الساضػػي والحاضػػخ والتػجػػو نحػػػ السدػػتقبلو  ،السقارنػػة بػػيغ الػػحات واالخػػخيغ)

( لرػػػالح الشطػػػخ الػػػى السعػػػاييخ االجتساعيػػػة الدػػػائجةفػػػي حػػػيغ  انػػػت عمػػػى بعػػػج ) (،االنػػػاثلرػػػالح )

(، الػػح ػرلػػجػ ) لمخضػػا عػػغ الحيػػاةالحدػػابي عمػػى الجرجػػة الكميػػة  بمػػغ الستػسػػطالػػح ػر، ىػػحا وقػػج 

(،  سػا تبػيغ أف ؾيسػة )ت( السحدػػبة 3.26( )االنػاث(، بيشسا بمغ الستػسط الحدابي لجػ )3.18)

(، وذلػػػظ  سػػػا ىػػػػ واضػػػح فػػػي الجػػػجوؿ الدػػػابق. وبشػػػاء 0.388( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )-0.867)

لمخضا عغ الحيػاة، فػي حػيغ تػع رفزػيا ى الجرجة الكمية عم الدادسةالفخضية الرفخية  قبمتعميو، 

 باقي األبعاد االخخػ.عمى 

 نتائج الفخضية الدابعة:. 2.5.1.4

الخضػا عػغ فػي متػسػصات  (α) ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة 

 .لسيالديالتختيب الستغيخ  تعدى الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

الستػسػػػصات الحدػػػابية واالنحخافػػػات السعياريػػػة  تػػػع اسػػػتخخاج الدػػػابعة مػػػغ صػػػحة الفخضػػػيةلمتحقػػػق 

وذلػػػظ  سػػػا ىػػػػ واضػػػح فػػػي الجػػػجوؿ  لستغيػػػخ التختيػػػب السػػػيبلدؼ،تبعػػػًا الخضػػػا عػػػغ الحيػػػاة  لسدػػػتػػ 

(21.4.) 
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لستغيػخ  بعػاً تالخضػا عػغ الحيػاة  لستػسطواالنحخافات السعيارية  ،الستػسصات الحدابية :21.4ججوؿ

 .التختيب السيبلدؼ

انزشرُت  انًزغُش

 انًُالدٌ

انًزىسظ  انؼذد

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 انًقبسَخ ثٍُ انزاد واالخشٍَ

 

 0.45 3.23 68 األول

 0.69 3.37 22 األوسظ

 0.51 3.62 12 األخُش

انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ 

وانحبضش وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

 0.57 3.06 68 األول

 0.59 2.71 22 األوسظ

 0.15 3.69 12 األخُش

 

انُظش انً انًؼبَُش 

 االجزًبػُخ انسبئذح

 0.61 3.26 68 األول

 1.01 3.36 22 األوسظ

 1.63 3.51 12 األخُش

الجرجة الكمية لمخضا عغ 

 الحياة

 0.38 3.18 68 األول

 0.70 3.15 22 األوسظ

 0.32 3.61 12 األخُش

( وجػػػػد اخػػػتبلؼ فػػػي متػسػػػصات درجػػػات الخضػػػا عػػػغ الحيػػػاة لػػػجػ أبشػػػاء 21.4ؿ )يتزػػػح مػػػغ الجػػػجو 

األسػػػخ السصمقػػػة فػػػي مػػػجارس مجيشػػػة رىػػػط عمػػػى اخػػػتبلؼ تػػػختيبيع السػػػيبلدؼ. ولفحػػػز الفخضػػػية تػػػع 

 .(21.4الججوؿ )استخخاج نتائج تحميل التبايغ األحادؼ  سا ىػ وارد في 

( One Way Analysis of Variance) : نتػػائج اختبػػار تحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ21.4جوؿ جػػ

 متختيب السيبلدؼ.لوفقًا الخضا عغ الحياة لمفخوؽ في درجات 

 األبعاد

 

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ

 الحخية

متػسط 

 السخبعات

قيسة ؼ 

 السحدػبة

الجاللة 

 اإلحرائية

انًقبسَخ ثٍُ 

 انزاد واالخشٍَ

 

 0.843 2 1.686 بيغ السجسػعات

3.145 

 

0.047* 

 
 0.268 99 26.533 داخل السجسػعات

  101 28.218 السجسػع
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انًقبسَخ ثٍُ 

انًبضٍ 

وانحبضش 

وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

 3.749 2 7.498 بيغ السجسػعات

12.518 

 

0.000** 

 

 0.300 99 29.651 داخل السجسػعات

  101 37.149 السجسػع

انُظش انً 

انًؼبَُش 

االجزًبػُخ 

 انسبئذح

 0.375 2 0.751 غ السجسػعاتبي

0.493 

 

0.612 

 
 0.761 99 75.307 داخل السجسػعات

  101 76.058 السجسػع

الجرجة الكمية 

لمخضا عغ 

 الحياة

 1.009 2 2.018 بيغ السجسػعات

4.753 

 

0.011* 

 
 0.212 99 21.016 داخل السجسػعات

  101 23.034 السجسػع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05تػى *   دالة إحرائيا عشج مد

فػي  (α) ≤0.05( وجػػد فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجاللػة 21.4يتزح مػغ الجػجوؿ )

التختيػب تبعػًا لستغيػخ متػسصات الخضا عغ الحياة لػجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة رىػط 

الشطػػػخ الػػػى عمػػػى الجرجػػة الكميػػػة لمخضػػا عػػػغ الحيػػػاة وبػػاقي األبعػػػاد األخػػخػ باسػػػتثشاء بعػػج ) السػػيبلدؼ

(، فقج بمغت ؾيسة )ؼ( السحدػبة عمػى الجرجػة الكميػة لمخضػا عػغ الحيػاة السعاييخ االجتساعية الدائجة

اختبار اتجاه الجاللػة عمػى الجرجػة ولسعخفة مرجر الفخوؽ و (، 1.111( عشج مدتػػ الجاللة )4.753)

السقارنػػة بػػيغ الساضػػي والحاضػػخ ، و السقارنػػة بػػيغ الػػحات واالخػػخيغوبعػػجؼ ) لمخضػػا عػػغ الحيػػاةالكميػػة 

( و انت نتائج ىحا االختبػار Tukeyالباحثة باستخجاـ اختبار تػ ي ) ت، قام(والتػجو نحػ السدتقبل

 (.22.4كسا ىي في الججوؿ )

 .تبعًا لستغيخ التختيب السيبلدؼ لسعخفة اتجاه الجاللة (Tukey)تػ ي  ار: نتائج اختب22.4ججوؿ 

 األخُش األوسظ األول التختيب السيالدي الستغيخ

0.39020- 0.14626-  األولانًقبسَخ ثٍُ انزاد 
*
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 واالخشٍَ

 

 0.24394-   األوسظ

    األخُش

انًقبسَخ ثٍُ 

انًبضٍ وانحبضش 

وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

0.34893  األول
*
 -0.63375

*
 

0.98268-   األوسظ
*
 

    األخُش

الجرجة الكمية 

 لمخضا عغ الحياة

0.42683- 0.03213  األول
*
 

0.45896-   األوسظ
*
 

    األخُش

حيث تذػيخ  ( أف الفخوؽ  انت دالة لرالح الستػسصات الحدابية األعمى،4.22) يتزح مغ الججوؿ

تبعػػًا لستغيػػخ التختيػػب السػػيبلدؼ أف لمخضػػا عػػغ الحيػػاة الجرجػػة الكميػػة  السقارنػػات البعجيػػة لمفػػخوؽ عمػػى

أبشػاء األسػخ بيغ أبشاء األسخ السصمقة  الحيغ تختيبيع السيبلدؼ )األوؿ، واألوسط( وبػيغ الفخوؽ  انت 

أبشػػاء األسػػػخ السصمقػػػة  الػػحيغ تػػػختيبيع السػػػيبلدؼ )األخيػػػخ( لرػػػالح  الػػػحيغ تػػػختيبيع السػػيبلدؼالسصمقػػة  

( بػػػيغ )االوؿ( و)االخيػػػخ( لرػػػالح السقارنػػػة بػػػيغ الػػػحات واالخػػػخيغ، بيشسػػػا  انػػػت عمػػػى بعػػػج )()األخيػػػخ

 انت عمػى بعػج )السقارنػة بػيغ الساضػي والحاضػخ والتػجػو نحػػ السدػتقبل( )االخيخ( ايزا، في حيغ 

وىػحا يػجعػ إلػى رفػس الفخضػية ايزػا، و  (واالوسط االخيخ( لرالح )االخيخ واالوسطبيغ )االوؿ( و)

 لمخضا عغ الحياة وباقي األبعاد األخخػ.الجرجة الكمية  خية الدابعة عمىالرف

 نتائج الفخضية الثامشة:. 3.5.1.4

الخضػا عػغ فػي متػسػصات  (α) ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة 

 .فتخة الصالؽلستغيخ  تعدى الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 
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الستػسػػػصات الحدػػػابية واالنحخافػػػات السعياريػػػػة  تػػػػع اسػػػتخخاج الثامشػػػة مػػػغ صػػػحة الفخضػػػيةتحقػػػق لم

 (.23.4وذلظ  سا ىػ واضح في الججوؿ ) لستغيخ فتخة الصبلؽ،تبعًا الخضا عغ الحياة  لسدتػػ 

لستغيػخ  تبعػاً الخضػا عػغ الحيػاة  لستػسطواالنحخافات السعيارية  ،الستػسصات الحدابية :23.4ججوؿ

 .الصبلؽ فتخة

انًزىسظ  انؼذد فزشح انطالق انًزغُش

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 انًقبسَخ ثٍُ انزاد واالخشٍَ

 

 0.56 3.10 27 سُىاد 3اقم يٍ 

 0.52 3.16 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.44 3.52 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ 

وانحبضش وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

 0.72 2.85 27 سُىاد 3اقم يٍ 

 0.54 2.94 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.51 3.25 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

انُظش انً انًؼبَُش االجزًبػُخ 

 انسبئذح

 0.77 3.15 27 سُىاد 3اقم يٍ 

 0.75 3.02 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.92 3.59 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

الجرجة الكمية لمخضا عغ 

 الحياة

 0.48 3.03 27 سُىاد 3اقم يٍ 

 0.58 3.04 29 سُىاد 5 –سُىاد  3

 0.26 3.45 46 سُىاد 5اكضش يٍ 

( وجػػػػد اخػػػتبلؼ فػػػي متػسػػػصات درجػػػات الخضػػػا عػػػغ الحيػػػاة لػػػجػ أبشػػػاء 23.4يتزػػػح مػػػغ الجػػػجوؿ )

األسػػػخ السصمقػػػة فػػػي مػػػجارس مجيشػػػة رىػػػط عمػػػى اخػػػتبلؼ فتػػػخة شػػػبلؽ والػػػجييع. ولفحػػػز الفخضػػػية تػػػع 

 .(24.4الججوؿ )بايغ األحادؼ  سا ىػ وارد في استخخاج نتائج تحميل الت

( One Way Analysis of Variance) : نتػػائج اختبػػار تحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ24.4جوؿ جػػ

 .لفتخة الصبلؽوفقًا الخضا عغ الحياة لمفخوؽ في درجات 

 األبعاد

 

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ

 الحخية

متػسط 

 السخبعات

قيسة ؼ 

 السحدػبة

اللة الج

 اإلحرائية

 **0.001 7.873 1.936 2 3.872 بيغ السجسػعاتانًقبسَخ ثٍُ 
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 انزاد واالخشٍَ

 

 0.246 99 24.346 داخل السجسػعات
  

  101 28.218 السجسػع

انًقبسَخ ثٍُ 

انًبضٍ 

وانحبضش 

وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

 1.709 2 3.418 بيغ السجسػعات

5.015 

 

0.008** 

 

 0.341 99 33.732 اتداخل السجسػع

  101 37.149 السجسػع

انُظش انً 

انًؼبَُش 

االجزًبػُخ 

 انسبئذح

 3.312 2 6.625 بيغ السجسػعات

4.723 

 

0.011* 

 
 0.701 99 69.433 داخل السجسػعات

  101 76.058 السجسػع

الجرجة الكمية 

لمخضا عغ 

 الحياة

 2.208 2 4.415 بيغ السجسػعات

11.739 

 

0.000** 

 
 0.188 99 18.619 داخل السجسػعات

  101 23.034 السجسػع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتػى 

فػي  (α) ≤0.05الجاللػة  ( وجػػد فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ 24.4يتزح مػغ الجػجوؿ )

فتػػخة متػسػػصات الخضػػا عػػغ الحيػػاة لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػًا لستغيػػخ 

عمى الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة وباقي األبعاد األخخػ، فقج بمغػت ؾيسػة )ؼ( السحدػػبة  الصبلؽ

ولسعخفػػة مرػػجر (، 1.111ة )( عشػػج مدػػتػػ الجاللػػ11.739عمػػى الجرجػػة الكميػػة لمخضػػا عػػغ الحيػػاة )

 ت، قامػػوبػػاقي االبعػػاد االخػػخػ  لمخضػػا عػػغ الحيػػاةالفػػخوؽ واختبػػار اتجػػاه الجاللػػة عمػػى الجرجػػة الكميػػة 

 (.25.4( و انت نتائج ىحا االختبار  سا ىي في الججوؿ )Tukeyالباحثة باستخجاـ اختبار تػ ي )

 .تبعًا لستغيخ فتخة الصبلؽ لةلسعخفة اتجاه الجال (Tukey)تػ ي  : نتائج اختبار25.4ججوؿ 

 سُىاد 5اكضش يٍ  سُىاد 5 –سُىاد  3 سُىاد 3اقم يٍ  فزشح انطالق انًزغُش

انًقبسَخ ثٍُ انزاد 

 واالخشٍَ

 

0.42110- 0.06232- سُىاد 3اقم يٍ 
*
 

0.35877-  سُىاد 5 –سُىاد  3
*
 

   سُىاد 5اكضش يٍ 

انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ 

 وانحبضش وانزىجه َحى

0.40810- 0.08940- سُىاد 3اقم يٍ 
*
 

 *0.31870-  سُىاد 5 –سُىاد  3
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   سُىاد 5اكضش يٍ  انًسزقجم

انُظش انً انًؼبَُش 

 االجزًبػُخ انسبئذح

 *0.43881- 0.12516 سُىاد 3اقم يٍ 

0.56397-  سُىاد 5 –سُىاد  3
*
 

   سُىاد 5اكضش يٍ 

انذسجخ انكهُخ نهشضب ػٍ 

 انحُبح

0.42267- 0.00885- سُىاد 3قم يٍ ا
*
 

0.41381-  سُىاد 5 –سُىاد  3
*
 

   سُىاد 5اكضش يٍ 

حيث تذػيخ  ( أف الفخوؽ  انت دالة لرالح الستػسصات الحدابية األعمى،4.25) يتزح مغ الججوؿ

لستغيػػخ  تبعػػاً لمخضػػا عػػغ الحيػػاة وبػػاقي االبعػػاد االخػػخػ الجرجػػة الكميػػة  السقارنػػات البعجيػػة لمفػػخوؽ عمػػى

 .اقػػػل مػػػغ بػػػيغ أبشػػػاء األسػػػخ السصمقػػػة  الػػػحيغ فتػػػخة شػػػبلؽ والػػػجييع )فتػػػخة الصػػػبلؽ أف الفػػػخوؽ  انػػػت 

 5اكثػخ مػغ )فتخة شبلؽ والػجييع الحيغ أبشاء األسخ السصمقة  ( وبيغ سشػات 5 –سشػات  .، وسشػات

، وىػػحا يػػجعػ ت(سػػشػا 5أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة  الػػحيغ فتػػخة شػػبلؽ والػػجييع )اكثػػخ مػػغ ( لرػػالح سػػشػات

 لمخضا عغ الحياة وباقي األبعاد األخخػ.الجرجة الكمية  إلى رفس الفخضية الرفخية الثامشة عمى

 نتائج الفخضية التاسعة:. 4.5.1.4

الخضػا عػغ في متػسػصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  ال

 تعدى لستغيخ مدؤكلية االبشاء.شة رىط الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجي

 سػا ىػػ  لعيشػة مدػتقمة، (t-test) ت اختبارالباحثة استخجمت  التاسعةمغ صحة الفخضية لمتحقق 

  .(26.4واضح في الججوؿ )

الكميػػة لمخضػػا عػػغ الستػسػػصات الحدػػابية  لمفػػخوؽ فػػي (t-test) ت نتػػائج اختبػػار: (26.4جػػجوؿ )

 .لستغيخ مدؤولية االبشاء تبعاقة في مجيشة رىط لجػ أبشاء األسخ السصم  الحياة

 انًزغُش

 

يسؤونُخ 

 االثُبء

انًزىسظ  انؼذد

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

قًُخ د 

 انًحسىثخ

دسجبد 

 انحشَخ

انذالنخ 

 اإلحصبئُخ

انًقبسَخ ثٍُ انزاد 

 واالخشٍَ

 1.637- 0.61 3.19 36 يغ األة

 

100 

 

0.105 

 0.47 3.37 66 يغ األو 

ًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ ان

وانحبضش وانزىجه َحى 

 انًسزقجم

 0.72 2.75 36 يغ األة
-4.100 

 

100 

 

0.000** 

 
 يغ األو

66 3.23 0.46 

انُظش انً انًؼبَُش 

 االجزًبػُخ انسبئذح

 1.524- 1.11 3.13 36 يغ األة

 

100 

 

0.131 

 0.70 3.41 66 يغ األو 

 **0.001 100 3.278- 0.65 3.02 36 األةيغ انذسجخ انكهُخ نهشضب ػٍ 
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 0.31 3.33 66 يغ األو انحُبح

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيًا بجرجة عالية عشج مدتػى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحرائيًا عشج مدتػى   

الخضا عغ الحياة لجػ  وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات (26.4)يتبيغ مغ الججوؿ 

عمػػى الجرجػػة الكميػػة  أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ مدػػؤولية االبشػػاء

االبشػاء  )السقارنة بيغ الساضي والحاضخ والتػجػو نحػػ السدػتقبل( لرػالح وبعجؼ لمخضا عغ الحياة

السقارنػػة بػػيغ الػػحات بعػػج ) بيشسػػا تبػػيغ انػػو ال تػجػػج فػػخوؽ عمػػى (،األـ) الػػحيغ يقعػػػا تحػػت مدػػؤولية

لػجػ الػحيغ يقعػػا تحػت  لمخضػا عػغ الحيػاةإذ بمغ الستػسط الحدابي عمى الجرجة الكمية  (،واالخخيغ

(، بيشسػػػػا بمػػػػغ الستػسػػػػط الحدػػػػابي الػػػػحيغ يقعػػػػػا تحػػػػت مدػػػػؤولية )األـ(، 3.02(، )بمدػػػػؤولية )األ

(، وذلػػظ 0.001لػػة )( عشػػج مدػػتػػ الجال-3.278(،  سػػا تبػػيغ أف ؾيسػػة )ت( السحدػػػبة )3.33)

عمػى الجرجػة  التاسػعةكسا ىػػ واضػح فػي الجػجوؿ الدػابق. وبشػاء عميػو، رفزػت الفخضػية الرػفخية 

)السقارنػػة بػػيغ الساضػػي والحاضػػخ والتػجػػو نحػػػ السدػػتقبل(، بيشسػػا  لمخضػػا عػػغ الحيػػاة وبعػػجالكميػػة 

 باقي االبعاد االخخػ.قبمت عمى 
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 الفرل الخامذ:

 اتمشاقذة الشتائج كالتػصي

 

 مشاقذة نتائج الجراسة 1.5

 تػصيات الجراسة 2.5
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 الخامذالفرل 

 مشاقذة نتائج الجراسة

يتزػػسغ ىػػحا الفرػػل عخضػػًا  ػػامبًل ومفرػػبًل لسشاقذػػة نتػػائج الجراسػػة، وذلػػظ لئلجابػػة عػػغ تدػػاؤالت 

 .لتحقق مغ صحة فخضياتيااالجراسة و 

 
 مشاقذة نتائج الجراسة  1.5

 
  لدؤاؿ األكؿ:. مشاقذة نتائج ا1.1.5

متػسػصات التسكػيغ بػيغ ( α) ≤0.05تػجج عالقة ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػى الجاللػةىل 

 الشفدي كبيغ متػسصات الخضا عغ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟

 وانبثق عغ ىحا الدؤاؿ األوؿ الفخضية الرفخية االولى:

 نتائج الفخضية االكلى: 1.1.1.4

متػسػػصات التسكػػيغ  بػػيغ( α) ≤0.05تػجػػج عالقػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة ال

 الشفدي كبيغ متػسصات الخضا عغ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط.

الجرجػػة الكميػػة لمتسكػػيغ  وجػػػد عبلقػػة ايجابيػػة ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ (1.4)يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ 

رجػػة الكميػػة لمخضػػا عػػغ الحيػػاة، امػػا بالشدػػبة لؤلبعػػاد، فقػػج تبػػيغ انػػو ال تػجػػج عبلقػػة الشفدػػي وبػػيغ الج

فػػػػي  ، وبعػػػػج التػػػػأثيخاالختيػػػػار وحدػػػػغ الترػػػػخؼ)ذات داللػػػػة احرػػػػائية بػػػػيغ بعػػػػج )السعشػػػػى(، وبعػػػػج

( ضػسغ ابعػاد التسكػيغ الشفدػي، و ػحلظ جسيػع ابعػاد الخضػا عػغ الحيػاة، ايزػا تبػيغ انػو ال االخخيغ

فػػي  وبعػػج )التػػأثيخ داللػػة احرػػائية بػػيغ بعػػج )الشطػػخ الػػى السعػػاييخ االجتساعيػػة(، ذاتتػجػػج عبلقػػة 

السقارنػػة بػػيغ ، و السقارنػػة بػػيغ الػػحات واالخػػخيغ( والجرجػػة الكميػػة لمتسكػػيغ الشفدػػي، وبعػػجؼ )االخػػخيغ

( ضسغ ابعاد الخضا عغ الحياة، في حػيغ تبػيغ وجػػد عبلقػة ايجابيػة بػيغ بػاقي الساضي والحاضخ
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خخػ لمتسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة. وتبعا لػجػد عبلقة ايجابيػة دالػة إحرػائيًا بػيغ االبعاد اال

فقػػػج تػػػع رفػػػس الفخضػػػية  الجرجػػػة الكميػػػة لمتسكػػػيغ الشفدػػػي وبػػػيغ الجرجػػػة الكميػػػة لمخضػػػا عػػػغ الحيػػػاة

 الرفخية االولى.

اشية مػجبػة بيشت وجػد عبلقة ارتبالتي ( 2019دراسة ز خيا )وىحا يتفق مع ما  ذفت عشو نتائج 

( التػي بيشػت وجػػد عبلقػة 2013. ودراسػة عكػخ )بيغ درجات التسكيغ الشفدي، والخضا عػغ الحيػاة

دراسػة الشػاجحػة ايجابية دالة احرائيا بػيغ التػجػو نحػػ الحيػاة والتسكػيغ الشفدػي بجسيػع مجاالتػو. و 

 لحياتي.وجػد عبلقة ارتباشية بيغ أبعاد التسكيغ الشفدي والتػجو ا التي اضيخت( 2016)

وتعدو الباحثة الدبب في وجػد عبلقة ايجابية بيغ الجرجة الكمية لمخضا عػغ الحيػاة والجرجػة الكميػة 

لمتسكيغ الشفدي، الى ذلظ الجور الحؼ يمعبو التسكيغ الشفدي في زيادة شعػر االفخاد بالخضػا، وذلػظ 

مػػى االحػػجاث مػػغ الف الفػػخد يذػػعخ بقػػجر أقػػل مػػغ الزػػغػط عشػػجما يكػػػف لجيػػو شػػيء مػػغ الدػػيصخة ع

حػلو،  سا أف التسكيغ يذتسل عمى مذاعخ الفاعميػة الحاتيػة حيػث يذػعخ االفػخاد بقػجرتيع عمػى أداء 

فعاليػػة بخنػػامج ارشػػادؼ  التػػي بيشػػت( 2117دراسػػة ابػػػ اسػػعج )السيػػاـ برػػػرة اكبػػخ، وىػػحا مػػا اكجتػػو 

 .حمة الستػسصةيدتشج الى التسكيغ الشفدي في تحديغ الخضا الحياتي واألمل لجػ شمبة السخ 

بػػػيغ بعػػػج )السعشػػػى(، وبعػػػج )االختيػػػار وحدػػػغ الترػػػخؼ، وبعػػػج التػػػأثيخ فػػػي امػػػا بخرػػػػص العبلقػػػة 

والتػػػي تبػػػيغ انػػػو ال تػجػػػج عبلقػػػة ذات داللػػػة احرػػػائية بيشيسػػػا، فػػػاف ذلػػػظ قػػػج يعػػػػد الػػػى  االخػػػخيغ(

ارض ذلػػظ ولكػػغ يتعػػومعشػػاه، داخػػل األسػػخة او السجرسػػة استذػػعار الفػػخد بؿيسػػة العسػػل الػػحؼ يقػػػـ بػػو 

مػػع قجرتػػو عمػػى حدػػغ االختيػػار لسػػا يخيػػج، مسػػا يػػؤثخ فػػي امتبلكػػو القػػجرة فػػي التػػأثيخ عمػػى االخػػخيغ، 

خاصػػة واف الحػػجيث يػػجور ىشػػا عػػغ ابشػػاء األسػػخ السصمقػػة الػػحيغ يعػػانػف مػػغ الكثيػػخ مػػغ السذػػكبلت 

بب قمػػة بدػػ الشطػػخ الػػى السعػػاييخ االجتساعيػػةالشاتجػػة عػػغ التفكػػظ األسػػخؼ. والػػحؼ بػػجوره يػػؤثخ فػػي 

الخبػػػخة التػػػي يستمكػنيػػػا نتيجػػػة اخػػػتبلؿ مػػػػازيغ األسػػػخة، وعػػػجـ وجػػػػد احػػػج شخفػػػي التشذػػػئة األسػػػخية 



111 

 

االساسي والحؼ يؤىميع لمتعامل غالبا مع السعاييخ االجتساعية برػرة ايجابية. وىحا ايزا لو تأثيخه 

 .لحاضخوالسقارنة بيغ الساضي وا او حتى ،نفدو باآلخخيغمقارنة  عمى قجرة الفخد عمى

 . مشاقذة نتائج الدؤاؿ الثاني:2.1.5

 ما درجة التسكيغ الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط؟

جاءت بجرجة متػسصة، حيث بمغ الشفدي  الجرجة الكمية لمتسكيغ ( أف2.4يتزح مغ الججوؿ )

(. 1.80ه )مع انحخاؼ معيارؼ قجر ( %6..8وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3...الستػسط الحدابي )

( لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط جاء االختيار وحدغ الترخؼ) كسا تبيغ اف بعج

%( معبخة عغ درجة 74.1( وبشدبة مئػية مقجراىا )0...في التختيب االوؿ بستػسط حدابي قجره )

وبشدبة ( 3.49)( بستػسط حدابي قجره التأثيخ في االخخيغمختفعة، وجاء في السختبة الثانية بعج )

( بستػسط الكفاءةفي السختبة الثالثة بعج ) ، وجاءمعبخًا عغ درجة مختفعة أيزا( 69.7مئػية مقجراىا )

في  ، بيشسا جاءمعبخًا عغ درجة مختفعة أيزا( 68.9وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3.45حدابي قجره )

معبخًا عغ ( 58.6مئػية مقجراىا )وبشدبة ( 2.93السختبة الخابعة بعج )السعشى( بستػسط حدابي قجره )

 درجة متػسصة.

أف مدتػػ التسكيغ ( التي بيشت 2016الشػاجحة ) دراسةوىحا ال يتفق مع ما  ذفت عشو نتائج 

دراسة القخالة و حلظ لجػ افخاد عيشة الجراسة معبخا عغ درجة مختفعة.  %(91.2الشفدي بمغ )

 سكيغ الشفدي والتجفق الشفدي لجػ الصمبة.( التي بيشت اف ىشاؾ مدتػػ مشخفزًا مغ الت2020)

لجػ ابشاء األسخ السصمقة، الى الشفدي  التسكيغ وتعدو الباحثة الدبب في وجػد درجة متػسصة مغ

تمعب دورًا أساسيًا في سمػؾ األفخاد سػاء بصخيقة سػية أو غيخ سػية مغ خبلؿ الشساذج اف األسخة 

لؤلسخة مغ خرائز أساسية مسيدة  ما ئيغ، ويخجع ذلظ الىالتي تؤثخ سمبًا أو ايجابا في تخبية الشاش

، لحا فاف ليا عغ سائخ السؤسدات االجتساعية تجعل مشيا األندب لمؿياـ بعسمية التشذئة االجتساعية
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أؼ خمل يريب األسخة ال بج واف يؤثخ عمى االبشاء، وىحا يزعف مغ قجرتيع عمى السبادرة، 

ى اتخاذ القخار، االمخ الحؼ يشعكذ عمى درجة التسكيغ الشفدي وشعػرىع بالثقة بالشفذ، وقجرتيع عم

 لجييع.

)االختيار وحدغ الترخؼ( لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط اما بخرػص بعج 

فاف ذلظ قج يعػد الى شبيعة الذخز وقجرتو عمى جرجة مختفعة، وبجاء في التختيب االوؿ والحؼ 

ب اساليب التشذئة االجتساعية دورا ميسا في زيادة قجرة الفخد عمى التعامل مع االخخيغ، حيث تمع

مغ خبلؿ التػاصل مع االخخيغ يشسػ الذعػر الجاخمي لمفخد بالتسكيغ مغ خبلؿ التػاصل، اذ انو 

تحجيج األىجاؼ، والذعػر بالؿيسة، واالنتساء لمسكاف، ومسارسة االختيار، واالتراؿ بالسػارد 

)التأثيخ في االخخيغ(  ، وىحا بجروه يشعكذ عمى قجرة الفخد فينجازاتوباآلخخيغ، والػعي باإل

لقجرتو عمى وبالتالي فاف رؤية الفخد لشفدو وادراكو . مختفعةوبالتالي جاءت ىحا البعج ايزا بجرجة 

بجاية التسكيغ الشفدي، وأف لجيو  التأثيخ عمى االخخيغ، وامتبلكو القجرة عمى حدغ الترخؼ يعج

الجرجة التي يدتصيع بيا الفخد اداء ، حيث تذيخ الكفاءة الى اءة لتحقيق ىحا اليجؼالججارة والكف

 .انذصة ميسة بسيارة عشجما يحاوؿ عسل ذلظ

، فاف ذلظ قج يعػد الى جرجة متػسصةوالحؼ جاء في السختبة االخيخة وب)السعشى( اما بخرػص بعج 

ومعتقجات وؾيع وسمػ يات  اة األسخيةالحيفي ه السبلءمة بيغ احتياجات دور عجـ قجرة الفخد عمى 

 بدبب معاناة افخاد عيشة الجراسة مغ الحخماف األسخؼ مغ احج الػالجيغ، لحا فانيع يعتقجوف افالفخد، 

بدبب الخمل الحؼ اصاب األسخة يعتبخ ذا ؾيسة وفائجة  السجرسة المغ وقت وجيج في  ويبحلػنما 

كل اىتساماتو السجرسية، وبالتالي غياب احج الػالجيغ يجعمو التي تعج الجرع الػاقي لو، والجافع السثيخ ل

في الحياة برػرة عامة والسجرسة برػرة  مغ وقت وجيج وقجر ما يبحليذعخ بعجـ وجػد مغ ي

 .خاصة
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 كقج انبثق عغ الدؤاؿ األكؿ األسئمة الفخعية االتية:

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي األكؿ: 1.2.1.5

 جى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟لأىع مؤشخات السعشى ما 

( والتي تػشز 1رقع ) ةتسثمت في الفقخ  )السعشى(( أف اىع مؤشخات 3.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

( معبخة عغ درجة مختفعة، تمييا 3.96ستػسط حدابي )بعمى  )التحاقي بالجراسة ميع بالشدبة لي( 

ئة بالشدبة لي( في التختيب الثػاني بستػسػط حدػابي ( والتي تشز )اصبحت الحياة سي4الفقخة رقع )

( والتي تػشز )أشػعخ بػأف حيػاتي ال 3، بيشسا جاءت الفقخة رقع )متػسصة( معبخة عغ درجة 2.76)

 .مشخفزة ايزاً ( معبخة عغ درجة 2.45تديخ برػرة جيجة( في التختيب األخيخ بستػسط حدابي)

( فػػي التختيػػب االوؿ ي بالجراسػػة ميػػع بالشدػػبة لػػيالتحػػاقوتػػخػ الباحثػػة اف الدػػبب فػػي وجػػػد الفقػػخة )

وبجرجة مختفعة ضسغ مؤشخات السعشى  أحج ابعاد التسكيغ الشفدي الى ما تعشيػو السجرسػة والجراسػة 

ألبشاء األسخ السصمقة، حيػث يعػج ادراكيػع ألىسيػة الجراسػة وتقػجميع العمسػي ميػع فػي تعػيزػيع عػغ 

بالتػػػالي فػػػاف شػػػعػرىع بػػػالشقز ال بػػػج واف يػػػجفعيع الػػػشقز الػػػحؼ اصػػػابيع بدػػػبب شػػػبلؽ والػػػجييع، و 

لمتعػيس عغ الخمل السػجػػد، والػحؼ عبػخوا عشػو مػغ خػبلؿ نتػائج ىػحه الجراسػة بإعصػاء الفقػخة رقػع 

( بجرجػػة متػسػػصة وفػػي السختبػػة الثانيػػة، مسػػا يعشػػي ادراكيػػع اصػػبحت الحيػػاة سػػيئة بالشدػػبة لػػي( )4)

س الخمػػل الػػػحؼ اصػػػاب اسػػػخىع برػػػػرة جعمػػػتيع لصبيعػػة الػضػػػع األسػػػخؼ، وحػػػاجتيع الساسػػػة لتعػػػػي

يعتخفػا باف حياتيع بدبب شبلؽ والجييع أصحبت سيئة، ولكغ ىحا االمػخ ال يسكػغ تعسيسػو، بدػبب 

( في التختيب االخيخ، وىحا مؤشػخ عمػى وجػػد أشعخ بأف حياتي ال تديخ برػرة جيجةوجػد الفقخة )

 لحؼ اصاب اسخىع.مغ ييتع بيؤالء االبشاء ويحاوؿ تعػيزيع عغ الخمل ا

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي الثاني: 2.2.1.5

 الكفاءة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟ اىع مؤشخاتما 
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( والتػي تػشز 7رقػع )ة ( أف اىػع مؤشػخات الكفػاءة تسثمػت فػي الفقػخ 4.4يتزح مغ بيانات الجػجوؿ )

( 3.95ستػسػط حدػابي )بيػاـ بػأمػر الحيػاة( عمى  )لجؼ ما يكفي مغ الثقة فػي امكانيػاتي عمػى الؿ

( والتػي تػشز )أتقػغ السيػارات الحياتيػة بجرجػة عاليػة( 9معبخة عغ درجة مختفعػة، تمييػا الفقػخة رقػع )

بيشسا جاءت الفقخة رقع .اً ( معبخة عغ درجة مختفعة أيز3.82في التختيب الثاني بستػسط حدابي )

تمبية متصمباتي اسختي( في التختيب األخيخ بستػسط  ( والتي تشز )لجّؼ شعػر بعجـ القجرة عمى5)

 ( معبخة عغ درجة متػسصة.2.89حدابي)

)لجؼ ما يكفي مغ الثقة في امكانياتي عمى الؿياـ  (7وتخػ الباحثة اف الدبب في وجػد الفقخة رقع )

ة إلػػػى وجػػػػد األسػػػخة الفمدػػػصيشي جرجػػػة مختفعػػػة،( والتػػػي جػػػاءت فػػػي السختبػػػة االولػػػى وببػػػأمػر الحيػػػاة

السستجة التي غالبػا مػا تحػاوؿ تعػػيس األبشػاء عػغ شػعػرىع بػالشقز وعػجـ الؿيسػة، ومحاولػة تػػفيخ 

)أتقغ السيارات الحياتية بجرجة ( 9وىحا بجوره انعكذ عمى وجػد الفقخة رقع ) مدتمدماتيع السصمػبة،

ؤالء االبشػػاء االمػػخ الػػحؼ قػػج يعػػػد الػػى امػػتبلؾ ىػػ ،مختفعػػة أيزػػاً  بجرجػػةعاليػػة( فػػي التختيػػب الثػػاني 

لمخبخة الدابقة، وتستعيع بالثقة العالية التي ال بج واف تشعكذ عمى قجراتيع وؾياميع بسا ىػ مصمػب 

مػػشيع فػػي حيػػاتيع بإتقػػاف وميػػارة، خاصػػة واف السيػػارة تعػػج سػػسة مكتدػػبة، تشسػػػ وتتصػػػر مػػغ خػػبلؿ 

عمى تمبية متصمباتيع، ومػغ  التجريب والسسارسة، وبالتالي فاف ثقتيع بأنفديع زاد مغ شعػرىع بالقجرة

( والتػي تػشز )لػجّؼ شػعػر بعػجـ القػجرة عمػى تمبيػة متصمبػاتي اسػختي( فػي 5رقػع )ىشا جػاءت الفقػخة 

 جرجة متػسصة.وبالتختيب األخيخ 

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي الثالث: 3.2.1.5

 شة رىط؟لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجي االختيار كحدغ الترخؼ اىع مؤشخاتما 

رقػع ة ( أف اىع مؤشخات االختيار وحدغ الترخؼ تسثمػت فػي الفقػخ 5.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

( والتي تشز عمى  )لجؼ ما يكفي لبمػغ أىجافي السشذػدة( والتي حرػمت عمػى أعمػى متػسػط 10)
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ة ( والتػي تػشز )أسػتصيع إتخػاذ أيػ11( معبخة عغ درجػة مختفعػة، تمييػا الفقػخة رقػع )3.81حدابي )

بيشسػا ( معبخة عغ درجة مختفعة أيزػا، 3.72قخارات بسفخدؼ( في التختيب الثاني بستػسط حدابي )

( والتي تػشز )أمتمػظ مدػاحة مػغ الحخيػة واالسػتقبلؿ فػي اقامػة عبلقػات مػع 12جاءت الفقخة رقع )

 .( معبخة عغ درجة مختفعة  حلظ3.61بستػسط حدابي ) االخيخاالخخيغ.( في التختيب 

فػػي ( )لػػجؼ مػػا يكفػػي لبمػػػغ أىػػجافي السشذػػػدة( 10)رقػػع ة الفقػػخ  حثػػة اف الدػػبب فػػي وجػػػدوتػػخػ البا

الفقػػػخة رقػػػع و ػػػحلظ اىػػػع مؤشػػػخات االختيػػار وحدػػػغ الترػػػخؼ  ضػػػسغجرجػػػة مختفعػػػةالتختيػػب االوؿ وب

الػػى مػػا جرجػػة مختفعػة أيزػػا، وب( واؿ )أسػتصيع إتخػػاذ أيػػة قػخارات بسفػػخدؼ( فػػي التختيػب الثػػاني 11)

ادراؾ الذػخز لقجرتػو عمػى فعػل الػى تذػيخ سػسات شخرػية، حيػث اف ىػحه الدػسات يستمكػنو مغ 

وىػػحا يػػشعكذ عمػػى األشػػياء التػػي يخيػػج اف يفعميػػا واف لػػو قػػخارًا فػػي السػضػػػعات السيسػػة فػػي حياتػػو، 

 امتبلؾ القجرة عمى تحقيق اىجافو برػرة مشذػدة. 

 فػػي اقامػػة عبلقػػات مػػع االخػػخيغ(( )أمتمػػظ مدػػاحة مػػغ الحخيػػة واالسػػتقبلؿ 12رقػػع )امػػا عػػغ الفقػػخة 

. فػاف وجػدىػا فػي التختيػب االخيػخ معبخة عغ درجػة مختفعػة  ػحلظ االخيخفي التختيب  والتي جاءت

ال يعشػػي اف ابشػػاء األسػػخ ال يستمكػنيػػا، بػػل حتػػى مػػع وجػدىػػا فػػي التختيػػب االخيػػخ اال انيػػا جػػاءت 

 يتستع بيا افخاد عيشة الجراسة. بجرجة مختفعة، مسا يؤ ج عمى تمظ الثقة والدسات الذخرية التي

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي الخابع: 4.2.1.5

 التأثيخ في االخخيغ لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟ اىع مؤشخاتما 

( 15)رقػع ة ( أف اىع مؤشخات التأثيخ في االخخيغ تسثمت فػي الفقػخ 6.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

تأثيخ عمى أصجقائي السقخبيغ( والتي حرمت عمػى أعمػى متػسػط حدػابي  والتي تشز عمى  )لجؼ

( والتػي تػشز )أشػعخ بػأنشي شػخز قػادر 17( معبخة عػغ درجػة مختفعػة، تمييػا الفقػخة رقػع )3.69)

بيشسػػا ( معبػػخة عػػغ درجػػة مختفعػػة أيزػػا، 3.57عمػػى التغيػػخ( فػػي التختيػػب الثػػاني بستػسػػط حدػػابي )
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)أرغػػب بسذػػار ة اصػػجقائي فػػي حػػل السذػػاكل التػػي تػػػاجييع(  ( والتػػي تػػشز18جػػاءت الفقػػخة رقػػع )

 متػسصة.( معبخة عغ درجة 3.20بستػسط حدابي ) االخيخفي التختيب 

فػي السختبػة االولػى )لػجؼ تػأثيخ عمػى أصػجقائي السقػخبيغ(  (15رقػع ) وتخػ الباحثة اف وجػد الفقخة 

ع عػغ العجػد الػحؼ اصػاب اسػخىع الى حاجة ابشاء األسخ السصمقة الى مغ يعػضي جرجة مختفعة،وب

بدبب الصبلؽ، لحا فانيع قج يعػضػا ذلظ مػغ خػبلؿ اقامػة عبلقػات مػع االصػجقاء، وىػحا العبلقػات 

قجرة  ال يكتب ليا الشجاح اذا لع يكغ االصجقاء لجييع القجرة عمى التأثيخ في بعزيع البعس، اذ اف

غالبػا مػا تقػـػ ة وصػجاقات مػع اآلخػخيغ إيجابيػة متبادلػ اجتساعيػةالفخد عمى تكػيغ وإقامػة عبلقػات 

أسػػػاس الػػػػد والتعػػػاشف والثقػػػة. والستسثمػػػة فػػػي القػػػجرة عمػػػى التعػػػاشف القػػػػؼ بيػػػشيع، والػػػتفيع،  عمػػػى

وبدػػػبب امػػػتبلكيع لتمػػػػظ القػػػجرة فػػػػي التػػػأثيخ عمػػػػى  والتػػػأثيخ والػػػجؼء، والرػػػػجاقة، واألخػػػح والعصػػػػاء.

( )أشػػعخ 17) مػػغ ىشػػا جػػاءت الفقػػخة رقػػع اصػػجقائيع، يػػدداد لػػجييع الذػػعػر بالقػػجرة عمػػى التغييػػخ، و 

 جرجة مختفعة أيزا، وببأنشي شخز قادر عمى التغيخ( في التختيب الثاني 

( والتػي تػشز )أرغػب بسذػار ة اصػجقائي فػي حػل السذػاكل التػي تػػاجييع( 18رقع )اما عغ الفقخة 

و ابشػاء األسػخ متػسػصة، فػاف ذلػظ قػج يعػػد الػى مػا يعانيػجرجػة وب االخيػخفػي التختيػب والتي جػاءت 

السصمقػػػة مػػػغ مذػػػكبلت نتجػػػت عػػػغ الصػػػبلؽ والخبلفػػػات الػػػجائخة بػػػيغ والػػػجييع، وىػػػحا االمػػػخ يجعميػػػع 

 يبتعجوا عغ التفكيخ في مذاكل غيخىع النذغاليع بسذاكميع الخاصة.

 الدؤاؿ الثالث: مشاقذة نتائج 3.1.5

التسكػيغ سػصات فػي متػ  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرػائية عشػج مدػتػى الجاللػة ىل 

الجػػشذ، التختيػػب ) اتتعػػدى لستغيػػخ لػػجى أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط الشفدػػي 

 (؟السيالدي، كفتخة الصالؽ، كمدؤكلية األبشاء

 ( وؼيسا يمي نتائج فحريا:4-1وانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الثاني الفخضيات الرفخية )
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 نتائج الفخضية الثانية:. 1.3.1.4

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05ات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة تػجػػج فػػخكؽ ذ ال

 .الجشذتعدى لستغيخ الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

وجػػػد فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات التسكػػيغ الشفدػػي لػػجػ  (7.4)يتبػػيغ مػػغ الجػػجوؿ 

لمتسكػػيغ عمػػى الجرجػػة الكميػػة  الجػػشذلستغيػػخ  أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ 

بيشسا تبيغ انو ال تػجج فخوؽ عمى  (،االناثالتأثيخ في اآلخخيغ( لرالح )و ، الكفاءةوأبعاد ) الشفدي

(، الػح ػرلجػ ) لمتسكيغ الشفديإذ بمغ الستػسط الحدابي عمى الجرجة الكمية  باقي االبعاد االخخػ،

(،  سػا تبػيغ أف ؾيسػة )ت( السحدػػبة 3.54( )االنػاثي لجػ )(، بيشسا بمغ الستػسط الحداب3.20)

(، وذلػػػظ  سػػػا ىػػػػ واضػػػح فػػػي الجػػػجوؿ الدػػػابق. وبشػػػاء 0.004( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )-2.919)

)الكفػػػاءة،  لمتسكػػػيغ الشفدػػػي وبعػػػجؼعمػػػى الجرجػػػة الكميػػػة  الثانيػػػةعميػػػو، رفزػػػت الفخضػػػية الرػػػفخية 

 األبعاد االخخػ.(، بيشسا قبمت عمى باقي غوالتأثيخ في اآلخخي

عػػجـ  التػػي بيشػػت( 2016الشػاجحػػة ) مػػع مػػا  ذػػفت عشػػو نتػػائج دراسػػة جراسػػةتختمػػف نتػػائج ىػػحه ال

وجػد فخوؽ في التسكيغ الشفدي تبعا لستغيخ الجشذ ما عجا )بعج التأثيخ( فقج  انت الفخوؽ لرالح 

ػجػػج فػػخوؽ ذوات تالتػػي بيشػػت انػػو ال ( 2020دراسػػة القخالػػة )و ( 2015دراسػػة الكشػػاني )و الػػح ػر، 

 داللة إحرائية في التسكيغ الشفدي تبعًا لمجشذ.

التػأثيخ و ، الكفػاءةوأبعػاد ) لمتسكيغ الشفديالجرجة الكمية وتعدو الباحثة الدبب في وجػد فخوؽ عمى 

إلى شبيعة الطخوؼ األسخية واإلجتساعية والعادات والتقاليػج والؿػيع  (،االناثفي اآلخخيغ( لرالح )

تسع الفمدصيشي، حيث تدانج وتقف األسخة بجانب الػح ػر أكثػخ مػغ اإلنػاث، وغالبػًا التي تدػد السج

غالبػًا مػا تدػعى لفيػع  االنثػى، لػحا فػاف وتتحسل مدؤوليات اكبػخنتائج فذل الحياة  االنثىما تتحسل 

، وإنيا بحلظ تكػف قادرة عمى تفيع  افػة تفاصػيل الحيػاة وإدراكيػا الح خخ مغ ببرػرة أكيا احتياجات
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، مسػػا يعػػدز لػػجييا الرػػػرة التػػي تػػػفخ ليػػا حيػػاة آمشػػة، قائسػػة عمػػى الػػػد والتفػػاىع والسحبػػة الستبادلػػةب

 .التأثيخ في اآلخخيغالقجرة عمى الكفاءة، و 

الترػخؼ(  االختيػار وحدػغ، و السعشػىبيشسا تعدو الباحثة الدبب في عجـ وجػد فخوؽ عمػى بعػجؼ )

 العخبػػيأف  ػػل مػػغ الػػح ػر واإلنػػاث فػػي السجتسػػع إلػػى أف ذلػػظ قػػج يعػػػد إلػػى تبعػػا لستغيػػخ الجػػشذ، 

رائيػػػع، آيتستعػػػػف بفػػػخص وخيػػػارات متدػػػاوية تقخيبػػػًا، ولػػػجييع الحخيػػػة إلػػػى حػػػج مػػػا فػػػي التعبيػػػخ عػػػغ 

سػػاء لمػح ػر أو لئلنػاث  العخبي بسجيشػة رىػطوإتجاىاتيع،  سا أف شبيعة الحياة العامة في السجتسع 

وبالتػالي فػاف أو اإلقترػادية أو حتػى اإلجتساعيػة،  سػاء مغ حيث األحػػاؿ الدياسػيةو  ة،شبو واحج

غالبػػًا مػػا تكػػػف سػػسة فػػي الذخرػػية والدػػسة ال تكػػػف  بعػػجؼ )السعشػػى واالختيػػار وحدػػغ الترػػخؼ(

 مجخد حالة عابخة وإنسا ىي صفة في الذخرية تشسػ بشسػ الفخد.

 مشاقذة نتائج الفخضية الثالثة:. 2.3.1.5

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05شػػج مدػػتػى الجاللػػة ال تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية ع

 .التختيب السيالديلستغيخ  تعدى الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

فػػي  (α) ≤0.05( وجػػػد فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة 9.4يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ )

التختيػػب مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػًا لستغيػػخ متػسػػصات التسكػػيغ الشفدػػي لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي 

عمى الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدي وباقي األبعاد األخػخػ، فقػج بمغػت ؾيسػة )ؼ( السحدػػبة  السيبلدؼ

حيػث تذػيخ السقارنػات  ،(1.117( عشػج مدػتػػ الجاللػة )5.286عمى الجرجة الكمية لمتسكيغ الشفدػي )

، االختيػػػار وحدػػػغ الترػػػخؼالشفدػػػي وابعػػػاد )الكفػػػاءة، و لمتسكػػػيغ الجرجػػػة الكميػػػة  البعجيػػػة لمفػػػخوؽ عمػػػى

بػػػيغ أبشػػػاء األسػػػخ السصمقػػػة  تبعػػػًا لستغيػػػخ التختيػػػب السػػػيبلدؼ أف الفػػػخوؽ  انػػػت ( لتػػػأثيخ فػػػي اآلخػػػخيغوا

 الػػػػحيغ تػػػػختيبيع السػػػػيبلدؼأبشػػػػاء األسػػػػخ السصمقػػػػة  الػػػػحيغ تػػػػختيبيع السػػػػيبلدؼ )األوؿ، واألوسػػػػط( وبػػػػيغ 

، بيشسػػػا  انػػػت عمػػػى بعػػػج سصمقػػػة  الػػػحيغ تػػػختيبيع السػػػيبلدؼ )األخيػػػخ(أبشػػػاء األسػػػخ ال)األخيػػػخ( لرػػػالح 
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الجرجػػػة الكميػػػة  )السعشػػػى( لرػػػالح )األوؿ(، وىػػػحا يػػػجعػ إلػػػى رفػػػس الفخضػػػية الرػػػفخية الثالثػػػة عمػػػى

 لمتسكيغ الشفدي وباقي األبعاد األخخػ.

يبلدؼ االخيػخ وتعدو الباحثة الدبب في وجػد فخوؽ لرالح )االخيخ( الى اف الصالػب ذا التختيػب السػ

أؼ االصغخ سشًا في األسخة قج نذػأ وىػػ يعتسػج عمػى أفػخاد أسػختو فػي تمبيػة رغباتػو وحاجاتػو الشفدػية، 

وبػػاألحخػ عبلقاتػػو االجتساعيػػة و يؽيػػة تػاصػػمو مػػع االخػػخيغ فيػػػ وجػػج  ػػل شػػيء دوف اف يبػػحؿ أؼ 

انػو قػج يرػصجـ بػأف  جيج في تكػيشو، الف األسخة  انت قػج  ػنتػو سػابقا عمػى مػجػ سػشيغ سػابقة، اال

ىشػػػاؾ تغيػػػخات داخػػػل البشػػػاء األسػػػخؼ، مثػػػل فقػػػجاف االب او االـ بدػػػبب الصػػػبلؽ، حيشيػػػا يبػػػجا الذػػػعػر 

بالتسكيغ الشفدي فيػ  اف يعتسج سابقا عمى العبلقات االجتساعيػة التػي  ػنتيػا األسػخة، ولكشػو أصػبح 

فػػػخد فػػػي السحاولػػػة مػػػخة تمػػػػ االف مصمػػػػب مشػػػو اف يتػاصػػػل مػػػع االخػػػخيغ بشفدػػػو، ونطػػػخا لػػػحلظ يبػػػجا ال

 االخخػ. 

فػػاف )األوؿ(،  التختيػػب السػػيبلدؼ امػػا بخرػػػص بعػػج )السعشػػى( والػػحؼ تبػػيغ وجػػػد فػػخوؽ ؼيػػو لرػػالح

اف الفخد في شخيػق يدػتحق جيػجه ووقتػو، وانػو يػؤدؼ رسػالة بحداسا إيسثل الباحثة تخػ اف ىحا البعج 

والجيػػو، اذ اف السدػػؤولية التػػي تقػػع عمػػى  ، وذلػػظ لذػػعػره بتحسػػل السدػػؤولية بعػػج غيػػاب احػػجذات ؾيسػػة

 عاتقو ىشا تكػف اكبخ مغ تمظ التي تقع عمى باقي اخػتو في األسخة الػاحجة.

 نتائج الفخضية الخابعة: مشاقذة .3.3.1.5

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05ال تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة 

 .فتخة الصالؽلستغيخ  تعدى في مجارس مجيشة رىط الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة 

فػي  (α) ≤0.05( وجػػد فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجاللػة 12.4يتزح مػغ الجػجوؿ )

 فتخة الصبلؽمتػسصات التسكيغ الشفدي لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط تبعًا لستغيخ 

(، فقػػج التػػأثيخ فػي اآلخػػخيغألبعػػاد األخػػخػ باسػتثشاء بعػػج )عمػى الجرجػػة الكميػة لمتسكػػيغ الشفدػػي وبػاقي ا
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( عشػػػػج مدػػػػتػػ الجاللػػػػة 8.111بمغػػػػت ؾيسػػػػة )ؼ( السحدػػػػػبة عمػػػػى الجرجػػػػة الكميػػػػة لمتسكػػػػيغ الشفدػػػػي )

لمتسكيغ الشفدي وابعاد )الكفػاءة، الجرجة الكمية  (، حيث تذيخ السقارنات البعجية لمفخوؽ عمى1.111)

بػػيغ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة  لستغيػػخ فتػػخة الصػػبلؽ أف الفػػخوؽ  انػػت  تبعػػاً ؼ( االختيػػار وحدػػغ الترػػخ و 

أبشػاء األسػخ السصمقػػة  ( وبػيغ سػشػات 5 –سػشػات  .، وسػػشػات .اقػل مػغ الػحيغ فتػخة شػبلؽ والػجييع )

أبشػػػاء األسػػػخ السصمقػػػة  الػػػحيغ فتػػػخة شػػػبلؽ ( لرػػػالح سػػػشػات 5اكثػػػخ مػػػغ )فتػػػخة شػػػبلؽ والػػػجييع الػػػحيغ 

(، وىػػحا سػػشػات 5اكثػػخ مػػغ ،  سػػا  انػػت عمػػى بعػػج )السعشػػى( لرػػالح )(سػػشػات 5والػػجييع )اكثػػخ مػػغ 

لمتسكيغ الشفدػي وبػاقي األبعػاد األخػخػ الجرجة الكمية  يجعػ إلى رفس الفخضية الرفخية الخابعة عمى

 (.التأثيخ في اآلخخيغباستثشاء بعج )

سػخ السصمقػة )أكثػخ وتعدو الباحثة الدبب في وجػد فػخوؽ تبعػا لستغيػخ فتػخة الصػبلؽ ولرػالح ذوؼ األ

سػػشػات(، الػػى تمػػظ الفتػػخة التػػي مػػخت عمػػى شػػبلؽ والػػجييع، وجعمػػتيع يتعايذػػػف مػػع االحػػجاث،  5مػػغ 

وبالتالي دفعتيع ضخوفيع لمتكيف مع السدتججات، واصبح لجييع خبخة في التعامل مع  ل ججيج، وىحا 

ثيخ فػػي االخػػخيغ، قػػج يكػػػف بػػجوره زاد مػػغ تسػػتعيع بػػالتسكيغ الشفدػػي، بيشسػػا تػػخػ الباحثػػة اف بعػػج التػػأ

بدبب محاولة احج الػالجيغ احيانا مشع االبشاء مغ االختبلط باألخخيغ خػفا عمييع، وقػج يكػػف بدػبب 

وجػد مذاكل الزالت قائسة حتى بعج الصبلؽ بيغ الػالجيغ، وىحا بجوره يجفع احج الػالجيغ الػى الخػػؼ 

لػحؼ يتػخؾ اثػاره عمػى قػجرة االبشػاء فػي التػأثيخ عمى االبشاء، والحج مػغ اخػتبلشيع بػالسحيصيغ، االمػخ ا

 عمى االخخيغ.

 نتائج الفخضية الخامدة: مشاقذة .4.3.1.5

التسكػػيغ فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى الجاللػػة  ال

 تعدى لستغيخ مدؤكلية االبشاء.الشفدي لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 
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وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات التسكيغ الشفدي لجػ  (14.4)يغ مغ الججوؿ يتب

عمػػى الجرجػػة الكميػػة  أبشػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ مدػػؤولية االبشػػاء

 التػػػأثيخ فػػػي اآلخػػػخيغ( لرػػػالحو  ،االختيػػػار وحدػػػغ الترػػػخؼٔ،الكفػػػاءةوأبعػػػاد ) لمتسكػػػيغ الشفدػػػي

إذ  بيشسػا تبػيغ انػو ال تػجػج فػخوؽ عمػى بعػج )السعشػى(، (،األـ) يغ يقعػا تحت مدػؤوليةاالبشاء الح

لػػػجػ الػػػحيغ يقعػػػػا تحػػػت مدػػػؤولية  لمتسكػػػيغ الشفدػػػيبمػػػغ الستػسػػػط الحدػػػابي عمػػػى الجرجػػػة الكميػػػة 

(، 3.55(، بيشسػػػا بمػػػغ الستػسػػػط الحدػػػابي الػػػحيغ يقعػػػػا تحػػػت مدػػػؤولية )األـ(، )3.11(، )ب)األ

(، وذلػػظ  سػػا ىػػػ 0.000( عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة )-3.692ة )ت( السحدػػػبة )كسػػا تبػػيغ أف ؾيسػػ

عمػى الجرجػة الكميػة  الخامدػةواضح في الججوؿ الدابق. وبشاء عميو، رفزػت الفخضػية الرػفخية 

وأبعاد )الكفاءة، واالختيػار وحدػغ الترػخؼ، والتػأثيخ فػي اآلخػخيغ(، بيشسػا قبمػت لمتسكيغ الشفدي 

 .عمى بعج )السعشى(

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرػائية فػي متػسػصات التسكػيغ الشفدػي لػجػ الباحثة الدبب في  وتعدو

عمػػى الجرجػػة الكميػػة  أبشػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ مدػػؤولية االبشػػاء

 التػػػأثيخ فػػػي اآلخػػػخيغ( لرػػػالحو  ،االختيػػػار وحدػػػغ الترػػػخؼٔ،الكفػػػاءةوأبعػػػاد ) لمتسكػػػيغ الشفدػػػي

الى اف االبشاء الحيغ يتخبػف في  شف األـ أقل عخضة  (،األـ) يقعػا تحت مدؤولية االبشاء الحيغ

لمتعشيف واالىساؿ واالذػ الشفدي مػغ االبشػاء الػحيغ يشذػؤوف فػي  شػف االب، حيػث اف االميػات 

السصمقػػات غالبػػا مػػا يفزػػمغ البقػػاء عازبػػات وعػػجـ تكػػخار الػػدواج مػػخة اخػػخػ، مسػػا يجعمػػشيغ اكثػػخ 

د لخعايػػػة االبشػػػاء، فػػػي الػقػػػت ذاتػػػو فػػػاف غالبيػػػة الخجػػػاؿ يتدوجػػػػف مجػػػجدًا بعػػػج مبلءمػػػة واسػػػتعجا

 الصبلؽ، وال تخغب الدوجة الججيجة في تخبية ابشاء زوجيا.
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ىػػ اما بخرػص بعج السعشى والحؼ تبيغ انو ال تػجج فخوؽ ؼيو تبعا لستغيخ مدؤولية االبشػاء، و 

البشػػاء ـ بػػو الفػػخد، فػػاف ذلػػظ قػػج يعػػػد الػػى ، واعصػػاء معشػػى لسػػا يقػػػ البعػػج الخػػاص بػػالتحكع السػػجرؾ

 .وخرائز الذخرية أكثخ مغ أؼ ضخوؼ أخخػ  االبشاءالشفدي لجػ 

 . مشاقذة نتائج الدؤاؿ الخابع:4.1.5

 ما درجة الخضا عغ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجيشة رىط؟

ة متػسصة، حيث بمغ جاءت بجرج الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة ( أف15.4يتزح مغ الججوؿ )

(. 6..1مع انحخاؼ معيارؼ قجره )( %5..8وبشدبة مئػية مقجراىا )( 33..الستػسط الحدابي )

( لجػ أبشاء األسخ السصمقة في مجارس الشطخ الى السعاييخ االجتساعية الدائجة) كسا تبيغ اف بعج

%( 66.2ة مقجراىا )( وبشدبة مئػي0...مجيشة رىط جاء في التختيب االوؿ بستػسط حدابي قجره )

( بستػسط السقارنة بيغ الحات واالخخيغمعبخا عغ درجة متػسصة، وجاء في السختبة الثانية بعج )

 ، بيشسا جاءمعبخة عغ درجة متػسصة أيزا( %66.1وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3.31حدابي قجره )

( بستػسط و نحػ السدتقبلالسقارنة بيغ الساضي والحاضخ والتػجفي السختبة الثالثة واالخيخة بعج )

 معبخة عغ درجة متػسصة.( %61.1وبشدبة مئػية مقجراىا )( 3.16حدابي قجره )

درجة عالية مغ التي بيشت ( 3106دراسة الدعجؼ )تختمف ىحه الشتائج مع ما  ذفت عشو نتائج 

ا عغ الخض التي بيشت اف( 3106دراسة ابػ عػيزة )ونتائج  ،لجػ عيشة الجراسة الخضا عغ الحياة

( 3108دراسة الجساؿ )و ( 3100بشي اسساعيل )ودراسة  بجرجة اكبخ مغ الستػسط،جاء الحياة 

 Guo & Chen( 3108دراسة قػه وتذغ )و بجرجة مختفعة.  جاء الخضا عغ الحياة اف التي بيشت

 حلظ اختمفت مع  اف شمبة السخحمة الثانػية  اف لجييع رضا عغ الحياة بجرجة عالية،التي بيشت 

مدتػػ الذعػر بالخضا  التي بيشت اف( .310دراسة بشي مرصفى والذخيفيغ وشذصػش)ائج نت

 .الحياة لجػ الصمبة مشخفزا
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وتخػ الباحثة اف الدبب في وجػد درجة متػسصة مغ الخضا عغ الحياة عمى الجرجة الكمية وباقي 

عغ الخبلفات  االبعاد االخخػ لمخضا، الى ما يعشيو وجػد االبشاء في اسخة مدتقخة، بعيجة

والرخاعات، واف عير االبشاء في  شف والجييع ال بج واف يجعميع يذعخوف بجرجة اعمى مغ الخضا، 

الخضا التي بيشت اف   Suldo & Huebner( 2006سػلجو وىيػيشخ )وىحا ما اكجتو دراسة 

ىقيغ، واشارت الحياتي يعسل  ػسيط اعتجالي ما بيغ سيصخة الػالجيغ والدمػؾ الجاخمي والخارجي لمسخا 

الشتائج الى اف الجعع االجتساعي مغ قبل الػالجيغ يؤدؼ بالسخاىقيغ الى تحقيق مدتػيات اعمى مغ 

الخضا الحياتي، وتػسط الخضا الحياتي العبلقة بيغ الجعع االجتساعي ومذكمة الدمػؾ لمسخاىقيغ 

 وذلظ برػرة  مية.

 بج واف يؤثخ في وجػد درجة الخضا عغ وبالتالي فاف وجػد الصبلؽ وانفراؿ الدوج عغ زوجتو ال 

 الحياة، وليحا جاءت درجة الخضا عغ الحياة متػسصة لجػ افخاد عيشة الجراسة.

 كقج انبثق عغ الدؤاؿ األكؿ األسئمة الفخعية االتية:

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي األكؿ: 1.4.1.5

 السصمقة في مجارس مجيشة رىط؟ السقارنة بيغ الحات كاالخخيغ لجى أبشاء األسخأىع مؤشخات ما 

 ة( أف اىع مؤشخات السقارنة بيغ الحات واالخخيغ تسثمت فػي الفقػخ 16.4يتزح مغ بيانات الججوؿ )

ستػسػط ب( والتي تشز عمى  )استصيع الحكػع عمػى ارائػي دوف الحاجػة إلػى تؿػيع االخػخيغ.( 5رقع )

والتػػي تػػشز )أشػػعخ بالخضػػا عػػغ ( 2( معبػػخة عػػغ درجػػة مختفعػػة، تمييػػا الفقػػخة رقػػع )3.67حدػػابي )

( معبػػخة عػػغ 3.53نفدػػي دوف الحاجػػة إلػػى ثشػػاء االخػػخيغ( فػػي التختيػػب الثػػاني بستػسػػط حدػػابي )

( والتػي تػشز )أنطػخ إلػى مػغ ىػػ أقػل مشػي( فػي التختيػب 4، بيشسا جاءت الفقخة رقػع )مختفعةدرجة 

 متػسصة( معبخة عغ درجة 2.60األخيخ بستػسط حدابي)
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)استصيع الحكع عمى ارائي دوف الحاجة إلى تؿيع  (5الفقخة رقع )لدبب في وجػد وتخػ الباحثة اف ا

الػى  جرجػة مختفعػة،ب في السختبػة االولػىاىع مؤشخات السقارنة بيغ الحات واالخخيغ  ضسغاالخخيغ( 

اف ذلػػػظ قػػػج يعػػػػد الػػػى تمػػػظ الطػػػخوؼ التػػػي احاشػػػت بأبشػػػاء األسػػػخ السصمقػػػة، والقائسػػػة عمػػػى تػػػجخل 

قات ابشػائيع وخػػفيع عمػييع مػغ الغخبػاء، وىػحا بػجوره جعػل ابشػاء األسػخ السصمقػة ال الػالجيغ في عبل

( )أشعخ 2رقع )يحتاجػف الى اراء االخخيغ في ترخفاتيع، وشؤونيع الجاخمية، وىحا ما تؤ جه الفقخة 

 جرجػة مختفعػةبفػي التختيػب الثػاني  التػي جػاءت بالخضا عغ نفدي دوف الحاجػة إلػى ثشػاء االخػخيغ(

والتي تطيخ مؤشخ مغ الثقة والخضا عغ الترخفات والحياة القائسة بالشدبة الييع، بعيجا عغ  ،ايزا

 تجخبلت االخخيغ وآرائيع.

( )أنطػخ إلػى مػغ ىػػ أقػل مشػي( فػي التختيػب 4الفقػخة رقػع ) تػخػ الباحثػة اف الدػبب فػي وجػػدبيشسا 

يبتيػا، وضخوفيػا االقترػادية ، الى اف ذلظ قج يعػد الػى شبيعػة األسػخ، وتخ جرجة متػسصةباألخيخ 

 التي قج تكػف في السقابل جيجة، ومقبػلة مقارنة مع السحيصيغ.

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي الثاني: 2.4.1.5

السقارنة بيغ الساضي كالحاضخ كالتػجو نحػ السدتقبل لجى أبشػاء األسػخ السصمقػة  اىع مؤشخاتما 

 في مجارس مجيشة رىط؟

( أف اىع مؤشخات السقارنة بيغ الساضي والحاضػخ والتػجػو نحػػ 17.4)يتزح مغ بيانات الججوؿ 

( والتػػي تػػشز عمػػى  )عشػػجما أضػػع خصصػػي السدػػتقبمية  أكػػػف 9رقػػع )ة السدػػتقبل تسثمػػت فػػي الفقػػخ 

( معبخة عغ درجة مختفعة، تمييا الفقخة رقع 3.46ستػسط حدابي )بمتأكجًا مغ قجرتي عمى تشفيحىا( 

فزػل حتػى فػي اصػعب األمػػر( فػي التختيػب الثػاني بستػسػط حدػابي ( والتي تشز )أتػقع األ10)

( والتػػػي تػػػشز )لػػػػ سػػػسحت لػػػي 6بيشسػػػا جػػػاءت الفقػػػخة رقػػػع ).متػسػػػصة( معبػػػخة عػػػغ درجػػػة 3.28)
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( 2.52الفخصة العير مغ ججيج لػغ اغيػخ شػيئًا فػي حيػاتي( فػي التختيػب األخيػخ بستػسػط حدػابي)

 .مشخفزةمعبخة عغ درجة 

( )عشجما أضع خصصي السدػتقبمية  أكػػف متأكػجًا مػغ 9الفقخة رقع ) في وجػدوتعدو الباحثة الدبب 

اىػع مؤشػخات السقارنػة بػيغ الساضػي  ضػسغجرجة مختفعػة وب في السختبة االولى قجرتي عمى تشفيحىا(

لمػاقػػػػع،  ععػػػػجـ استدػػػػبلمي، الػػػػى اف ىػػػػحا قػػػػج يعػػػػج مؤشػػػػخ عمػػػػى والحاضػػػػخ والتػجػػػػو نحػػػػػ السدػػػػتقبل

وادراكيػػػع لػاقػػػع الحيػػػاة األسػػػخية، مسػػػا شػػػكل ليػػػع دافعػػػا فػػػي ، بأنفدػػػيع وثقػػػتيعبالفاعميػػػة  عوشػػػعػرى

اصػػخارىع عمػػى تحقيػػق اىػػجافيع برػػػرة مشطسػػة، وذلػػظ لمتعػػػيس عػػغ الخمػػل الػػحؼ اصػػاب اسػػخىع، 

فػػي  والتػػي جػػاءت ( )أتػقػػع األفزػػل حتػػى فػػي اصػػعب األمػػػر(10رقػػع )وىػػحا يػػختبط ايزػػا بػػالفقخة 

تعصي انصباع قػؼ عمى وجػد درجة عالية مغ التفػاؤؿ لػجػ والتي جرجة متػسصة. بالتختيب الثاني 

افخاد عيشة الجراسة، وذلظ بدبب وجػد الغالبية مشيع تحت رعاية االـ، وما تعشيػو االـ بالشدػبة ليػع، 

اف تتقشػو ىػػ تخبيػة االجيػاؿ وذلػظ مػغ خػبلؿ تخبيػة االبشػاء الػحيغ ىػع عسػاد  لػبلـيسكغ حيث اف ما 

 شيجة . سعسمية ومبرػرة ة تتحسل مدؤولية خاصة تجاه تخبية ابشائيا ولحلظ فأف السخأ  ،السدتقبل

والتػي ( )لػ سسحت لي الفخصة العػير مػغ ججيػج لػغ اغيػخ شػيئًا فػي حيػاتي( 6رقع )اما عغ الفقخة 

، فاف ذلظ قج يعػد الى تقبل االبشػاء لػضػعيع التختيب األخيخ معبخة عغ درجة مشخفزة جاءت في

حياتيع، خاصة واف غالبية يقعػا تحت مدؤولية االـ، التي تبحؿ  ل الحالي، ورضاىع عغ ضخوؼ 

 ما لجييا مغ اجل ابشائيا.

 مشاقذة نتائج الدؤاؿ الفخعي الثالث: 3.4.1.5

الشطػخ الػى السعػاييخ االجتساعيػة الدػائجة لػجى أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس  اىػع مؤشػخاتما 

 مجيشة رىط؟
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اىػػػع مؤشػػػخات الشطػػػخ الػػػى السعػػػاييخ االجتساعيػػػة الدػػػائجة  ( أف18.4يتزػػػح مػػػغ بيانػػػات الجػػػجوؿ )

( والتي تشز عمى  )أشعخ بالطمع في ىحا السجتسع( والتي حرمت عمى 18)رقع ة تسثمت في الفقخ 

( والتػػػي تػػػشز 15( معبػػػخة عػػػغ درجػػػة مختفعػػػة، تمييػػػا الفقػػػخة رقػػػع )3.54أعمػػػى متػسػػػط حدػػػابي )

لمتخؼيػػو( فػػي التختيػػب الثػػاني بستػسػػط حدػػابي )ضخوفػػي االجتساعيػػة ال تدػػسح لػػي بسخافقػػة زمبلئػػي 

( والتي تشز )يدعجشي تعامل 13جاءت الفقخة رقع )بيشسا ( معبخة عغ درجة مختفعة أيزا، 3.47)

 متػسصة.( معبخة عغ درجة 3.01بستػسط حدابي ) االخيخالسجتسع بشطختيع لي( في التختيب 

اىػػػع  ضػػػسغ الطمع فػػػي ىػػػحا السجتسػػػع(( )أشػػػعخ بػػػ18الفقػػػخة رقػػػع )وتعػػػدو الباحثػػػة الدػػػبب فػػػي وجػػػػد 

الػى اف ذلػظ  جرجػة مختفعػة،فػي السختبػة االولػى وبمؤشخات الشطخ الى السعاييخ االجتساعيػة الدػائجة 

قػػج يعػػػد الػػى مػػا يتخ ػػو الصػػبلؽ مػػغ اثػػار نفدػػية واجتساعيػػة عمػػى االبشػػاء، وقػػج تجمػػى ذلػػظ برػػػرة 

ع والخػخوج معيػع والتخؼيػو عمػى انفدػيع، واضحة في عجـ قجرة ىؤالء االبشاء عمى مجاراة ابشػاء جػيمي

( )ضخوفػػػي االجتساعيػػػة ال تدػػػسح لػػػي بسخافقػػػة زمبلئػػػي لمتخؼيػػػو( فػػػي 15) حيػػػث جػػػاءت الفقػػػخة رقػػػع

 .جرجة مختفعة أيزابالتختيب الثاني 

( )يدعجشػي تعامػل السجتسػع بشطػختيع لػي( فػي 13الفقخة رقػع ) تعدو الباحثة الدبب في وجػدبيشسا  

وجػػدىع قػج يعػػد إلػى الرػخاع الػجاخمي الشػاتج عػغ ، الػى اف ذلػظ رجػة متػسػصةجوب االخيػخ التختيب

، خاصػػة فػػي السجتسعػػات الذػػخؾية، حيػػث يحتػػاج ذلػػظ مػػغ ييع، ونطػػخة السجتسػػع الػػفػػي اسػػخ مصمقػػة

برػػػرة ايجابيػػة، ومػاجيػػة ذلػػظ ومػػا يرػػجر عشػػو مػػغ ضػػغػط  عتفدػػيخ نطػػخة الشػػاس تجػػاىي االبشػػاء

 .برػرة فاعمة
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 الدؤاؿ الخامذ: ئجمشاقذة نتا 5.1.5

الخضا عغ في متػسصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ىل 

الجػػشذ، التختيػػب ) اتتعػػدى لستغيػػخ لػػجى أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط الحيػػاة 

 (؟السيالدي، كفتخة الصالؽ، كمدؤكلية األبشاء

 ( وؼيسا يمي نتائج فحريا:4-1الرفخية ) وانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الخامذ الفخضيات

 مشاقذة نتائج الفخضية الدادسة:. 1.5.1.5

الخضػا عػغ في متػسػصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

فػػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات الخضػػا عػػػغ  ػجػػجانػػو ال ت (19.4)يتبػػيغ مػػغ الجػػجوؿ 

عمػى الجرجػة الكميػة  الجػشذالحياة لجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة رىػط تعػدػ لستغيػخ 

لمخضػػا عػػغ الحيػػاة، بيشسػػا تبػػيغ وجػػػد فػػخوؽ عمػػى االبعػػاد الثبلثػػة، حيػػث  انػػت الفػػخوؽ عمػػى بعػػجؼ 

( لمخضػػا بػػيغ الساضػػي والحاضػػخ والتػجػػو نحػػػ السدػػتقبل السقارنػػةو  ،السقارنػػة بػػيغ الػػحات واالخػػخيغ)

( لرػػػالح الشطػػػخ الػػػى السعػػػاييخ االجتساعيػػػة الدػػػائجةفػػػي حػػػيغ  انػػػت عمػػػى بعػػػج ) (،االنػػػاثلرػػػالح )

(، الػػح ػرلػػجػ ) لمخضػػا عػػغ الحيػػاةبمػػغ الستػسػػط الحدػػابي عمػػى الجرجػػة الكميػػة الػػح ػر، ىػػحا وقػػج 

(،  سػا تبػيغ أف ؾيسػة )ت( السحدػػبة 3.26( )نػاثاال(، بيشسا بمغ الستػسط الحدابي لجػ )3.18)

(، وذلػػػظ  سػػػا ىػػػػ واضػػػح فػػػي الجػػػجوؿ الدػػػابق. وبشػػػاء 0.388( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )-0.867)

لمخضا عغ الحيػاة، فػي حػيغ تػع رفزػيا عمى الجرجة الكمية  الدادسةالفخضية الرفخية  قبمتعميو، 

 باقي األبعاد االخخػ.عمى 

دراسػػػة الدػػػعجؼ و ( 2020دراسػػػة العابػػػجيغ ) مػػػا  ذػػػفت عشػػػو نتػػػائج تتفػػػق نتػػػائج ىػػػحه الجراسػػػة مػػػع

بشي ودراسة (.310( ودراسة بشي مرصفى والذخيفيغ وشذصػش)3105دراسة  تمػ )و ( 2018)
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دراسػة قػػه و عػجـ وجػػد فػخوؽ فػي الخضػا عػغ الحيػاة تعػدػ لمجػشذ، بيشػت التػي  3100اسساعيل )

 يذػػعخف بالخضػػا عػػغ الحيػػاة مقارنػػة الاالنػػاث التػػي بيشػػت اف  Guo & Chen( 3108وتذػػغ )

وجػد فػخوؽ فػي جسيػع ابعػاد التي بيشت ( 3106دراسة ابػ عػيزة )كسا تتفق مع نتائج  بالح ػر.

 .مؿياس الخضا عغ الحياة ما عجا بعج الخضا االكاديسي تبعا لستغيخ الجشذ لرالح االناث

ا عغ الحياة الى اف وجػد وتعدو الباحثة الدبب في عجـ وجػد فخوؽ عمى الجرجة الكمية لمخض

االبشاء في اسخ مصمقة، وغياب احج الػالجيغ عغ الؿياـ بجوره الصبيعي في رعاية األسخة وتشذئة 

 ل مغ الح ػر واإلناث في السجتسع الفمدصيشي كسا اف  قج يؤثخ عمى الجسيع بجوف استثشاء،االبشاء 

، عاراىى حج ما في التعبيخ عغ يتستعػف بفخص وخيارات متداوية تقخيبًا، ولجييع الحخية إل

،  سا أف شبيعة الحياة العامة في السجتسع الفمدصيشي سػاء لمح ػر أو لئلناث شبو واحجة واتجاىاتيع

غالبًا ما  خضا عغ الحياةسػاء مغ حيث األحػاؿ الدياسية أو اإلقترادية أو حتى اإلجتساعية، وال

ابخة وإنسا ىي صفة في الذخرية تشسػ كػف سسة في الذخرية والدسة ال تكػف مجخد حالة عي

 بشسػ الفخد. 

 ،السقارنػة بػيغ الػحات واالخػخيغاما عغ وجػد فخوؽ عمى االبعاد الثبلثة، والتػي  انػت عمػى بعػجؼ )

فػاف ذلػظ قػج يعػػد الػى  (،االنػاثلرػالح )( السقارنة بيغ الساضي والحاضخ والتػجو نحػ السدػتقبلو 

حيػػاف أعبػػاء اكبػػخ مػػغ تمػػظ التػػي يػاجييػػا الػػح ػر خاصػػة فػػي بعػػس األشبيعػػة االنثػػى ومػػا تتحسمػػو 

، ففػػي الػقػػت الػػحؼ يكػػػف ؼيػػو الػػح خ يمعػػب فػػي محػػيط مشدلػػو أو فػػي اثشػػاء وجػدىػػا فػػي اسػػخة مصمقػػة

البيئة الخارجية التي يشتسي إلييا تكػف الفتاة قائسو بأعساؿ السشػدؿ، مسػا يجعميػا تتحسػل نػػعيغ مػغ 

وايزػا فػاف تحسميػػا ، بػاآلخخيغمقارنػة عميػا اكثػػخ تقػجيخا لػحاتيا وىػحا يج السدػؤولية فػي تمػظ السخحمػة،

 السدؤولية داخل السشدؿ يشعكذ عمى رضاىا عغ الحاضخ مقارنة بالساضي.
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( لرػالح الػح ػر، وىػحا قػج يعػػد الشطخ الػى السعػاييخ االجتساعيػة الدػائجةفي حيغ  انت عمى بعج )

الصتيع لعامػػة الشػػػاس برػػػػرة اكبػػػخ، مسػػػا الػػى وجػػػػد الػػػح ػر خػػػارج السشػػدؿ اكثػػػخ مػػػغ االنػػػاث، ومخػػػ

يعصػييع القػػجرة الشاقػػجة لسػا يػػجور حػػػليع، ويسػػشحيع الفخصػة برػػػرة اكبػػخ مػغ االنػػاث لبلشػػبلع عمػػى 

 السعاييخ والؿيع االجتساعية الدائجة.

 مشاقذة نتائج الفخضية الدابعة:. 2.5.1.5

الخضػا عػغ ي متػسػصات فػ (α) ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة 

 .التختيب السيالديلستغيخ  تعدى الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 

فػي  (α) ≤0.05( وجػػد فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجاللػة 21.4يتزح مػغ الجػجوؿ )

التختيػب غيػخ متػسصات الخضا عغ الحياة لػجػ أبشػاء األسػخ السصمقػة فػي مػجارس مجيشػة رىػط تبعػًا لست

الشطػػػخ الػػػى عمػػػى الجرجػػة الكميػػػة لمخضػػا عػػػغ الحيػػػاة وبػػاقي األبعػػػاد األخػػخػ باسػػػتثشاء بعػػج ) السػػيبلدؼ

(، فقج بمغت ؾيسة )ؼ( السحدػبة عمػى الجرجػة الكميػة لمخضػا عػغ الحيػاة السعاييخ االجتساعية الدائجة

 (، 1.111( عشج مدتػػ الجاللة )4.753)

حيػػث تذػػيخ السقارنػػات البعجيػػة لمفػػخوؽ  تػسػػصات الحدػػابية األعمػى،أف الفػخوؽ  انػػت دالػػة لرػػالح الس

بػػيغ أبشػػػاء تبعػػػًا لستغيػػخ التختيػػب السػػيبلدؼ أف الفػػػخوؽ  انػػت لمخضػػػا عػػغ الحيػػاة الجرجػػة الكميػػة  عمػػى

الػحيغ تػختيبيع أبشػاء األسػخ السصمقػة  األسخ السصمقة  الحيغ تختيبيع السيبلدؼ )األوؿ، واألوسط( وبػيغ 

، بيشسػا  انػت عمػى أبشاء األسخ السصمقة  الحيغ تختيبيع السيبلدؼ )األخيخ(يخ( لرالح )األخ السيبلدؼ

 انػت ( بيغ )االوؿ( و)االخيػخ( لرػالح )االخيػخ( ايزػا، فػي حػيغ السقارنة بيغ الحات واالخخيغبعج )

 االخيػخ( واالوسػطعمى بعج )السقارنة بيغ الساضي والحاضخ والتػجو نحػ السدػتقبل( بػيغ )االوؿ( و)

الجرجػػة  وىػػحا يػػجعػ إلػػى رفػػس الفخضػػية الرػػفخية الدػػابعة عمػػىايزػػا، و  (واالوسػػط لرػػالح )االخيػػخ

 لمخضا عغ الحياة وباقي األبعاد األخخػ.الكمية 
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وتخػ الباحثة اف ىحه الشتيجة مشصؿية حيث اف الفخد االوؿ في األسخة غالبا ما يكػف اكثػخ رضػا عػغ 

عػامػػل اخػػخػ تدػػاعج عمػػى ارتفػػاع مدػػتػػ الخضػػا عػػغ  حياتػػو مقارنػػة ببؿيػػة اخػتػػو، حيػػث اف وجػػػد

الحياة مثل السدانجة االجتساعية التي يتمقاىا الفخد مغ السحيصيغ، حيث يعتبخ الخضا عغ الحيػاة مػغ 

السفاـيع ذات البعج الحاتي، اذ يتحجد مدتػػ الخضا عغ الحياة وفقا لسعاييخ وؾػيع ذاتيػة يزػعيا الفػخد 

ع بعس سسات الذخرية لجػ الفػخد، حيػث تػؤثخ تمػظ الدػسات بذػكل لشفدو، وتختبط بذكل مباشخ م

 مباشخ في مجػ رضا الفخد عغ حياتو.

كسا اف تختيب الصفل في األسخة الػاحجة يجعل لكل مشيع بيئػة سػيكػلػجية، مختمفػة عػغ االخػخ، وىػحا 

تمػػف حدػػب التبػػايغ فػػي البيئػػات يػػأتي مػػغ اف التفاعػػل بػػيغ الػالػػجيغ خاصػػة االـ، و ػػل مػػغ ابشائيػػا يخ

مػقعو بالشدبة ليا، فتفاعميا مع الصفل االوؿ ليذ  تفاعميا مع الصفل االوسط، وتفاعميا مع االوسط 

ليذ  تفاعميا مع االخيخ،  حلظ فاف الصفل الػحيج لو بيئة سيكػلػجية تختمف عغ بيئة االخػخيغ مػغ 

ت وسػط  مجسػعػة مػغ ذوؼ االشقاء،  سا اف لمصفل الح خ وسط مجسػعة مغ االخػات واالنػاث والبشػ

 االخػة الح ػر وضعا خاصًا متسيدًا. 

وتػػخػ الباحثػػة ايزػػا اف وجػػػد الصفػػل داخػػل األسػػخة الػاحػػج ال يشفػػي تػػأثخه بسدػػتػػ الخضػػا عػػغ الحيػػاة 

الدائجة داخل األسخة الػاحجة، فشسط األسخة يؤثخ عمى  ل افخادىا بغس الشطخ عغ التختيب الحؼ يقع 

داخميا يؤثخ عمى افخادىا، واذا ما  اف ىشاؾ رضا نفدػيًا داخػل األسػخة فػاف  ؼيو االبشاء، فالخضا العاـ

 ذلظ يشعكذ عمى االبشاء جسيعا باإليجاب.

 مشاقذة نتائج الفخضية الثامشة:. 3.5.1.5

الخضػا عػغ فػي متػسػصات  (α) ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة 

 .فتخة الصالؽلستغيخ  تعدى في مجارس مجيشة رىط  الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة
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فػي  (α) ≤0.05( وجػػد فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجاللػة 24.4يتزح مػغ الجػجوؿ )

فتػػخة متػسػػصات الخضػػا عػػغ الحيػػاة لػػجػ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػًا لستغيػػخ 

ي األبعاد األخخػ، فقج بمغػت ؾيسػة )ؼ( السحدػػبة عمى الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة وباق الصبلؽ

 (، 1.111( عشج مدتػػ الجاللة )11.739عمى الجرجة الكمية لمخضا عغ الحياة )

حيػػث تذػػيخ السقارنػػات البعجيػػة لمفػػخوؽ  أف الفػخوؽ  انػػت دالػػة لرػػالح الستػسػػصات الحدػػابية األعمػى،

تبعػػًا لستغيػػخ فتػػخة الصػػبلؽ أف الفػػخوؽ ػ لمخضػػا عػػغ الحيػػاة وبػػاقي االبعػػاد االخػػخ الجرجػػة الكميػػة  عمػػى

 5 –سػػشػات  .، وسػػشػات .اقػػل مػػغ بػػيغ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة  الػػحيغ فتػػخة شػػبلؽ والػػجييع )كانػػت 

أبشػػاء ( لرػػالح سػػشػات 5اكثػػخ مػػغ )فتػػخة شػػبلؽ والػػجييع الػػحيغ أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة  ( وبػػيغ سػػشػات

، وىػػحا يػػجعػ إلػػى رفػػس الفخضػػية سػػشػات( 5األسػػخ السصمقػػة  الػػحيغ فتػػخة شػػبلؽ والػػجييع )اكثػػخ مػػغ 

 لمخضا عغ الحياة وباقي األبعاد األخخػ.الجرجة الكمية  الرفخية الثامشة عمى

وتعػػػدو الباحثػػػة الدػػػبب فػػػي ذلػػػظ الػػػى اف الفتػػػخة التػػػي مػػػخت عمػػػى شػػػبلؽ والػػػجييع ومػػػا بيػػػا مػػػغ خمػػػل 

فسػػثبًل قػػج  ومذػػاكل واضػػصخابات اصػػبحت فػػي الساضػػي، حيػػث يختمػػف التكيػػف بػػاختبلؼ الطػػخوؼ،

يدػػيع التكيػػف فػػي تخؽيػػف حػػجة الرػػخاع بػػيغ افػػخاد األسػػخ السصمقػػة، بحيػػث يػػؤدؼ الػػى ايجػػاد صػػيغة 

مذػػتخ ة بػػيغ االشػػخاؼ الستزػػاربة،  سػػا اف التعػػػد عمػػى الطػػخوؼ الحاليػػة الستسثمػػة فػػي وجػػػدىع فػػي 

الػضع  اسخ مصمقة بعج مخور اكثخ مغ خسذ سشػات، ال بج واف يجعميع اكثخ قجرة عمى التكيف مع

 القائع الحؼ يعج أحج مطاىخ التفاعل االجتساعي.

 مشاقذة نتائج الفخضية التاسعة:. 4.5.1.5

الخضػا عػغ في متػسػصات  (α) ≤0.05تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  ال

 تعدى لستغيخ مدؤكلية االبشاء.الحياة لجى أبشاء األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط 
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وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات الخضا عغ الحياة لجػ  (26.4)يغ مغ الججوؿ يتب

عمػػى الجرجػػة الكميػػة  أبشػػاء األسػػخ السصمقػػة فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ مدػػؤولية االبشػػاء

االبشػاء  والتػجػو نحػػ السدػتقبل( لرػالح ،)السقارنػة بػيغ الساضػي والحاضػخ وبعػج لمخضا عغ الحياة

عمػػى بعػػج )السقارنػػة بػػيغ الػػحات بيشسػػا تبػػيغ انػػو ال تػجػػج فػػخوؽ  (،األـ) يقعػػػا تحػػت مدػػؤولية الػػحيغ

لػجػ الػحيغ يقعػػا تحػت  لمخضػا عػغ الحيػاةإذ بمغ الستػسط الحدابي عمى الجرجة الكمية  ،واالخخيغ(

(، بيشسػػػػا بمػػػػغ الستػسػػػػط الحدػػػػابي الػػػػحيغ يقعػػػػػا تحػػػػت مدػػػػؤولية )األـ(، 3.02(، )بمدػػػػؤولية )األ

(، وذلػػظ 0.001( عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة )-3.278(،  سػػا تبػػيغ أف ؾيسػػة )ت( السحدػػػبة )3.33)

عمػى الجرجػة  التاسػعةكسا ىػػ واضػح فػي الجػجوؿ الدػابق. وبشػاء عميػو، رفزػت الفخضػية الرػفخية 

)السقارنػػة بػػيغ الساضػػي والحاضػػخ والتػجػػو نحػػػ السدػػتقبل(، بيشسػػا  لمخضػػا عػػغ الحيػػاة وبعػػجالكميػػة 

 ي االبعاد االخخػ.باققبمت عمى 

فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات الخضا عغ الحياة لجػ أبشاء وقج يعػد الدبب في وجػد

األسخ السصمقة في مجارس مجيشة رىط تعدػ لستغيخ مدؤولية االبشاء عمى الجرجة الكمية لمخضا عغ 

لح االبشاء الحيغ يقعػا الحياة وبعج )السقارنة بيغ الساضي والحاضخ، والتػجو نحػ السدتقبل( لرا

يتشاسب مع تخبية األبشاء، بجءًا مغ تغحيتيع الى دور االـ الحؼ غالبا ما تحت مدؤولية )األـ(، 

واالعتشاء برحتيع وممبديع وصػاًل إلى مشحيع مذاعخ الحب والحشاف التي ُتكدبيع الدعادة 

فدي، وُتداىع بذكل أساسّي في والذعػر باألماف،  سا تجعع األـ نسػ أبشائيا البجني والعقمي والش

، دور االب في األسخةمقارنة مع دمجيع مع محيصيع األسخؼ واالجتساعي وتكػيغ شخرياتيع، 

، وىحا يرعب عميو اداء ىحا الجور بعج االنفراؿ، واعتساد اكثخ مشو مخبياً  ومسػال اداعس والحؼ يعج

والجتو الكبيخة في الدغ او اخػاتو  االب في تخبية ابشائو بعج االنفراؿ عمى الدوجة الثانية او

 .يجعميع عخضة لئلىساؿ والتعشيف
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( تبعا لستغيخ مدؤولية السقارنة بيغ الحات واالخخيغاما عغ الدبب في عجـ وجػد فخوؽ عمى بعج )

االبشاء، فاف ذلظ قج يختبط اكثخ بالػضع االجتساعي واالقترادؼ لؤلسخة، والحؼ قج ال يختمف تبعا 

 ة االبشاء.الختبلؼ مدؤولي
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 تػصيات الجراسة مقتخحاتيا: 2.5

 :ة تػصي بسا يميالباحث الحالية فاف في ضػء الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة

والخضا عغ الحياة لجػ ابشاء األسخ  في ضػء وجػد درجة متػسصة مغ التسكيغ الشفدي -

لسصمقة دورا فاف الباحثة تػصي بزخورة تبشي السؤسدات العاممة مع األسخ ا السصمقة

وتحديغ مدتػػ الرحة رياديا في تثؿيف ابشاء األسخ السصمقة، ورفع روحيع السعشػية، 

 الشفدية لجييع االمخ الحؼ يشعكذ عمى تستعيع بالتسكيغ الشفدي والخضا عغ الحياة.

مغ خبلؿ االستفادة مغ السصمقة  األسخضخورة تفعيل أدوار األخرائييغ اإلجتساعييغ مع  -

مسية في ىحا السجاؿ، وأيزًا مغ خبلؿ تػفيخ دورات تجريبية متخررة الجراسات الع

 لؤلخرائييغ اإلجتساعييغ في التعامل مع مذكبلت األسخ السصمقة.

زيادة التعاوف بيغ السؤسدات الحكػمية وبيغ السؤسدات االىمية في تقػجيع السدػانجة ألبشػاء  -

 األسخ السصمقة مغ اجل زيادة تسكيشيع الشفدي.

ىتسػػاـ ببػػخامج التػػجريب السدػػتسخ لتػػػجعيع ميػػارات التسكػػيغ الشفدػػي وؾيػػاس مػػػخوده زيػػادة اال -

 بذكل دورؼ لمػقػؼ عمى أثخ عمى السسارسات العسمية ألبشاء األسخ السصمقة.

اىتسػػػػاـ السجرسػػػػة بػضػػػػع الصالػػػػب الرػػػػحي، واالجتسػػػػاعي، عمػػػػى صػػػػعيج السجرسػػػػة: زيػػػػادة  -

ألبشػػاء اخ مجرسػػي مشاسػػب يحقػػق العسػػل عمػػى تػػػفيخ مشػػو  برػػػرة عامػػة، والشفدػػي والخمقػػي

 الشساء واألثخاء االيجابي في مختمف جػانب الذخرية.  األسخ السصمقة

تفعيل األنذصة البلمشيجية في السجارس، لعديد ابعػاد السعشػى، والكفػاءة، واالختيػار وحدػغ  -

 الترخؼ، والتأثيخ في االخخيغ،  ػنيا اىع ابعاد التسكيغ الشفدي.
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يػد عمػى أىسيػة دور األسػخة فػي متابعػة أبشائيػا وَأف تكػػف الرػجر التخ عمى صعيج األسخة:  -

 الحشػف ليع وَأف تقبل شكػاىع وَأف تسشحيع مديجا مغ الذعػر باألماف والحساية والحب. 

لتعديػد الخضػا عػغ الحيػاة ضخورة تػجيو الػالجيغ إلى التعامل بأساليب عقبلنية مع أبشائيع  -

 .ة بإيجابيةلجييع، وتسكشيع مغ التعامل مع الحيا

االسػػػػتفادة مػػػػغ نتػػػػائج ىػػػػحه الجراسػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ اإلرشػػػػاد التخبػػػػػؼ والشفدػػػػي وضػػػػخورة تبشػػػػي  -

معب دورا بارزا في التكيف والرحة يؼ حال التسكيغ الشفديالسخشجيغ بخامج إرشادية لتشسية 

 .والخضا عغ الحياة الشفدية

ليغ واالىتسػػػػاـ ضػػػػخورة العسػػػػل عمػػػػى تزػػػػافخ الجيػػػػػد بػػػػيغ التخبػػػػػييغ والشفدػػػػييغ والسدػػػػؤو  -

وجػػػد درجػػة متػسػػصة مػػغ الخضػػا عػػغ بالخػػجمات الشفدػػية لمتػػجخل والتعػػخؼ عمػػى مدػػببات 

 .الحياة والتسكيغ الشفدي لجػ ابشاء األسخ السصمقة

بدػػػبب  أحػػػج الػالػػػجيغ غيػػػابضػػػخورة إدخػػػاؿ الخػػػجمات السشاسػػػبة لؤلسػػػخ التػػػي تعػػػاني مػػػغ  -

شيػػػة عمػػػى درايػػػة قػيػػػة ومشطسػػػة لمحػػػج مػػػغ االنعكاسػػػات االجتساعيػػػة والشفدػػػية السب الصػػػبلؽ

الحتياجػات ىػحه الذػخيحة التػي تختمػف فػي تعاشييػا مػع ىػحه الخػجمات، فػي ضػل الطػػخوؼ 

 أحج الػالجيغ أو  بلىسا. غيابالرعبة والستػاصمة التي ال تشتيي مغ السعاناة مغ جخاء 

 ضػخورة البحػث فػي السذػكبلت التػي تػاجػو ابشػاء األسػخ السصمقػة، ووضػع الحمػػؿ السشاسػبة -

 ليا بسا يجعع التػافق الشفدي واالجتساعي ليحه الفئة.

االىتسػػػػاـ والتػسػػػػع فػػػػي بػػػػخامج التػعيػػػػة الشفدػػػػية والتخبػيػػػػة واالجتساعيػػػػة فػػػػي جسيػػػػع أجيػػػػدة  -

اإلعبلـ؛ ليجرؾ الجسيع شبيعة السعاناة التي يعانييا  ل فخد مغ أفخاد األسخ السصمقة والتي 

 العسل.تشتقل مع صغارىع إلى السجارس و بارىع إلى 
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ضػػػػػخورة اىتسػػػػػاـ العػػػػػامميغ والستخررػػػػػيغ فػػػػػي الرػػػػػحة الشفدػػػػػية، مػػػػػغ اشبػػػػػاء نفدػػػػػييغ،  -

واخرػػائييغ نفدػػييغ واجتسػػاعييغ، ومخشػػجيغ نفدػػييغ وتخبػػػييغ، والعسػػل ضػػسغ اسػػتخاتيجية 

الشفدػية، وذلػظ مػغ  ابشاء األسخ السصمقةالػقاية مغ االضصخابات الشفدية التي تيجد صحة 

تشػعة بسػا يخػجـ ابشػاء األسػخ السصمقػة نفدػيا، ويحػج مػغ انتذػار خبلؿ بشاء بخامج عجيجة وم

 االضصخابات الشفدية.

الشفدػػي والتخبػػػؼ  باإلرشػػادة تحػػت اشػػخاؼ مخترػػيغ بتػػػفيخ بػػخامج تخفيييػػة وفعاليػػات مشاسػػ -

تفخيػػغ مػػغ شاقػػاتيع الدػػمبية مسػػا يدػػاعج عمػػى تعػػجيل العمػػى  ابشػػاء األسػػخ السصمقػػةلسدػػاعجة 

 لدػية لجييع.سمػ يع وبشاء الذخرية ا

مػػغ أجػػل زيػػادة قػػجرتيع عمػػى التكيػػف والتفاعػػل  ألبشػػاء األسػػخ السصمقػػةعقػػج دورات ونػػجوات  -

 االجتساعي وزيادة قجرتيع عمى االنجماج بالسجتسع السحيط.
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 الجراسة: مقتخحات 2.2.5

 حهاألخػػح بيػػ ةقتػػخح الباحثػػتوفػػي ضػػػء مػػا انتيػػت إليػػو الجراسػػة  ةو الباحثػػتػػي بجأتػػاسػػتكسااًل لمجيػػج ال

 ابشػاء األسػخ السصمقػةالسقتخحات الجراسية  عشػاويغ لجراسػات مدػتقبمية تيػجؼ إلػى رفػع السعانػاة عػغ 

 .مشصمقات بحثية مػضػعية مغ

فعاليػػة بخنػػامج ارشػػادؼ لديػػادة مدػػتػػ التسكػػيغ الشفدػػي وأثػػخه عمػػى الخضػػا عػػغ الحيػػاة لػػجػ  -

 ابشاء األسخ السصمقة.

سػػخية وسػػسات الذخرػػية وأثخىػػا عمػػى جػانػػب العسػػل عمػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيغ التشذػػئة األ -

التػافق السختمفة في حياة األفخاد ومجػ ارتباشيا بالسذكبلت التي يػاجييا الفخد في األسخ 

 السصمقة.

، خاصػة الػحيغ يعػانػا مػغ نفػذ الطػخوؼ عمى قصاعات أخػخػ مػغ السجتسػع دراساتعسل  -

غيػػخات أخػػخػ مختمفػػة عػػغ والعسػػل عمػػى إضػػافة مت .وأثػػخ ذلػػظ عمػػى التسكػػيغ الشفدػػي لػػجييع

 تمظ الستغيخات التي تزسشتيا ىحه الجراسة.

لجػ  التسكيغ الشفديفي مػضػع تعديد  مجيشة رىط والقخػ السحيصة بياعقج دورات داخل  -

 برػرة عامة. ابشاء األسخ السصمقة

 التسكػػيغ الشفدػػيلتخرػػيز مدػػاؽ خػػاص بسػضػػػع ات دعػػػة صػػشاع القػػخار فػػي السجتسعػػ -

 .والسعاىج برػرة عامةيجرس في الجامعات 
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 السخاجع:

 اكاًل: السخاجع العخبية

أثخ التسكيغ الشفدي عمى سمػؾ السػاششة لمعامميغ في مؤسدة " .(2010أبازيج، رياض.) -
(، 24، مجمة جامعة الشجاح لؤلبحاث)العمـػ االندانية(، ـ)"الزساف االجتساعي في االردف

 .519 – 493(، ص ص 2ع)

يع، رشا عادؿ.) - االسياـ الشدبي لكل مغ االمتشاف كالتدامح في التشبؤ ". (2019ابخـا
(، 20، مجمة البحث العمسي في التخبية، ع)"بالخضا عغ الحياة لجى شالبات الجامعة

 .398 – 367(، ص ص 13ج)

الفخؽ في الذعػر بالػحجة كالتػجيو الحياتي بيغ " .(2010سعج، أحسج عبج المصيف.)أأبػ  -
، مجمة جامعة دمذق، "االرامل مغ مدتػيات اقترادية مختمفةالستدكجيغ كالعازبيغ ك 

 .735 – 695(، ص ص 3(، ع)26ـ)

فعالية بخنامج ارشادي يدتشج الى التسكيغ " .(2017سعج، احسج عبج المصيف.)أابػ  -
الشفدي في تحديغ الخضا الحياتي كاألمل لجى شمبة السخحمة الستػسصة مغ ذكي األسخ 

(، 2(، ممحز)4(، ع)44العمـػ التخبػية، ـ)-، مجمة دراسات"السفككة في محافطة الكخؾ
 .334 – 319ص ص 

الخضا عغ الحياة كعالقتو بقمق السدتقبل لجى األسخى  .(2013أبػ عبيج، دعاء شعباف.) -
غدة، -الجامعة اإلسبلمية ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةالسحخريغ السبعجيغ الى قصاع غدة

 فمدصيغ.

االتداف االنفعالي كالخضا عغ الحياة كعالقتيسا باتخاذ  .(2018)بػ عػيزة، اريج حداف.أ -
غدة، -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة االزىخ ،القخار لجى شمبة جامعة االزىخ بغدة

 فمدصيغ.
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الشسػذج البشائي لمعالقات بيغ الدعادة الشفدية كالعػامل " .(2010بػ ىاشع، الديج دمحم.)أ -
، "قجيخ الحات كالسدانجة االجتساعية لجى شالب الجامعةالخسدة الكبخى لمذخرية كت

 جامعة بشيا، مرخ. ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

يع جبخ - تقجيخ الحات كعالقتو باالتداف االنفعالي لجى عيشة مغ " .(2020).األعدع، ابخـا
جامعة الخميل،  ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"الصمبة السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط

 يغ.فمدص

الجكافع الكامشة كراء االستقخار الدكاجي كالصالؽ في " .(2008بجوؼ، اميشة عبج هللا.) -
 .352- 297(، ص ص 78(، ع)19جامعة بشيا، ـ)-، مجمة  مية التخبية"البيئة السرخية

دراسة ميجانية بسجيخية  -أثخ التسكيغ في األداء البذخي . "(2018بخسػلي، فػزيو.) -
 جامعة دمحم خزيخ، الجدائخ. ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،"الحساية بػالية باتشة

معشى الحياة كعالقتو ببعس " .(2019البذخ، سعاد عبج هللا، الحسيجؼ، حدغ عبج هللا.) -
، "أبعاد التفكيخ االيجابي في ضػء الخضا عغ الحياة لجى شمبة الجامعة بجكلة الكػيت

 – 353(، ص ص B/2(، ع)16، ـ)مجمة جامعة الذارقة لمعمـػ االندانية واالجتساعية
383. 

الكتاب  ،"دراسة في سيكػلػجية الدكاج-االستقخار الدكاجي" .(2012بمسييػب،  مثػـ.) -
(، ص ص 24االلكتخوني لذبكة العمػـ الشفدية، اصجارات شبكة العمـػ الشفدية العخبية،ع)

1 – 21. 

ى اباء كاميات ذكي الخضا عغ الحياة لج" .(2018بغ عسخ، نػر اليجػ، قجور، نػبيات.) -
دراسة ميجانية بالسخكد الشفدي البجاغػاجي لألشفاؿ السعاقيغ ذىشيا -االعاقة الحىشية

 – 205(، ص ص32مجمة الباحث في العمػـ االندانية واالجتساعية، ع) ،"بالسديمة
216. 
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أثخ بخنامج إرشادي لتشسية بعس السيارات الحياتية " .(2017بشي أرشيج، عبج هللا دمحم.) -
مجمة جامعة الذارقة لمعمـػ  ،"ي خفس الغزب كزيادة الخضا عغ الحياة لجى السخاىقيغف

 .396 – 368(، ص ص2(، ع)14اإلندانية واالجتساعية، ـ)

الخضا عغ الحياة لجى السخاىقيغ كعالقتو بأساليب  .(2011.)حسج دمحمبشي اسساعيل، أ -
امج تجريبي في تحديغ الخضا التشذئة االسخية كالخضا عغ االداء السجرسي كفاعمية بخن

 الجامعة االردنية، االردف. ،اشخوحة د تػراه غيخ مشذػرة عغ الحياة لجييع،

أحجاث الحياة ". (2014بشي مرصفى، مشار، الذخيفيغ، أحسج، شذصػش، رامي.) -
الزاغصة كالذعػر بالخضا عغ الحياة كالعالقة بيشيسا لجى شمبة جامعة اليخمػؾ في 

 206(، ص ص 34(، ع)2والجراسات، ـ) لؤلبحاثة القجس السفتػحة ، مجمة جامع"االردف
– 250. 

ضاىخة الصالؽ بيغ االسباب كاآلثار: االمارات العخبية الستحجة ". (2005بػ دبابة، رابح.) -
 .78 – 59(، ص ص 85(، ع)22، مجمة شؤوف اجتساعية، ـ)"نسػذجاً 

، مجمة عالع "سيكػلػجية ديشية التجيغ كالرحة الشفدية: مقارنة" . (2014بػعػد، أسساء.) -
 .352 –321(، ص ص 48(، ع)15التخبية، ـ)

دراسة مقارنة لمتػافق الشفدي لجى ابشاء الشداء السعشفات  .(2015التمػلي، جسيمة جسيل.) -
، رسالة ماجدتيخ غيخ كغيخ السعشفات في شساؿ قصاع غدة في ضػء بعس الستغيخات

 غدة، فمدصيغ.-جامعة االزىخ ،مشذػرة

ادماف االنتخنت كعالقتو بالخضا عغ الحياة كتقجيخ ".  (2016بيمة، الجػىخه بشت فيج.)الج -
(، 5(، ع)5، السجمة الجولية التخبػية الستخررة، ـ)"الحات لجى شالبات السخحمة الثانػية

 .323 – 300ص ص 

ا االسياـ الشدبي لكل مغ الحكاء االنفعالي كاالمل في الخض" (.2016الجساؿ، حشاف دمحم.) -
جامعة  –، مجمة  مية التخبية "عغ الحياة لجى الصالبات السعمسات لسخحمة ما قبل السجرسة

 .225 – 164(، ص ص 1السشػؼية، ع)
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مدتػى الصالؽ العاشفي لجى الدكج كأثخه عمى التػافق ."(2018الجػازنو، بياء أميغ.) -
مجمة  مية  ،"الكخؾالشفدي لألبشاء في السخحمة الثانػية مغ ذكي األسخ السفككة بسحافطة 

 .413 – 385(، ص ص 1(، ج)178جامعة االزىخ، ع)-التخبية

الزغػشات الشفدية االجتساعية كاالكتئاب كالغزب لجى  .(2012حخزهللا، مخوة يحيي.) -
، الشداء السصمقات في محافطة بيت لحع مغ كجية نطخىغ في ضػء بعس الستغيخات

 دصيغ.جامعة القجس، فم، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

فعالية بخنامج قائع عمى ميارات التسكيغ الشفدي في " .(2018حدغ، أماني عبج التػاب.) -
 -مجمة  مية التخبية  ،"تحديغ الكسالية التكيفية كالتػجو نحػ الحياة لجى شالبات الجامعة

 .72-13(، ص ص. 1(، ج)180(، ع)37جامعة األزىخ، ـ)

الرادمة كالسدانجة األسخية كعالقتيا  الخبخات". (2004حدشيغ، عائجة عبج اليادؼ.) -
غدة، –الجامعة االسبلمية  ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"بالرحة الشفدية لمصفل

 .فمدصيغ

ادماف االنتخنت كعالقتو بالخضا عغ الحياة لجى عيشة "(. 2018الحزيف، نػؼ صالح.) -
السجمة العخبية لمعمـػ -، مجمة العمػـ التخبػية والشفدية"مغ شالبات السخحمة الثانػية بالخس

 .49 – 25(، ص ص2(، ـ)19ونذخ االبحاث، ع)

التسكيغ الشفدي لجى اعزاء ىيئة التجريذ كالييئة "(. 2017حميع، شيخؼ مدعج.) -
، مجمة دراسات تخبػية "السعاكنة ليع بجامعة الدقازيق كعالقتو بالخضا الػضيفي لجييع

 .118-57(، ص ص1)(، ج95ونفدية)مجمة  مية الخبية بالدقازيق(، ع)

بخنامج إرشادي لخفع مدتػى التسكيغ الشفدي لألـ "(. 2014حساد، عبج هللا محسػد.) -
، اشخوحة د تػراه غيخ مشذػرة، "السعيمة لمصفل السعاؽ عقميًا كأثخه عمى جػدة الحياة لجيو

 جامعة القاىخة. مرخ -معيج الجراسات والبحػث التخبػية
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الخرائز الديكػمتخية لسكياس الخضا عغ الحياة ". (2013الحسيجؼ، حدغ عبج هللا.) -
مجمة  مية التخبية -، دراسات تخبػية ونفديةمتعجد االبعاد لمسخاىقيغ "الشدخة الكػيتية"

 .147 – 113(، ص ص 8ع) بجامعة الدقاقيق،

السدانجة االجتساعية كعالقتيا بالرحة الشفدية لجى ."(2017حػشيو، ريساف سعيج.) -
، رسالة ماجدتيخ غيخ "اإلعاقة في كسط مجيشة الخميل كجشػبياكالجي األشفاؿ ذكي 

 جامعة القجس، فمدصيغ. ،مشذػرة

 "مدتػى الدعادة لجى شمبة كمية العمـػ التخبػية في جامعة.(2012الخػالجه، تيديخ دمحم.) -
(، 4(، العجد )18، مجمة السشارة، مجمج)آؿ البيت كعالقتو بجرجة مالءمة البيئة الجامعية"

 .175 - 141ص ص 

، مجمة  مية "تقجيخ الحات كالقمق لجى أبشاء السصمقيغ" .(1990دسػقي، راوية محسػد.) -
 .288 -258(، ص ص9جامعة ششصا، مرخ، ع)-التخبية

السدانجة االجتساعية كعالقتيا بالتسكيغ الشفدي لجى " .(2018الجلبحي، خالج بغ غازؼ.) -
، مجمة "تخبية الفكخية بسحافطة الجكداميأميات األشفاؿ ذكي االعاقة العقمية في بخامج ال

 .199 – 161(، ص ص 29(، ع)7عمـػ االنداف والسجتسع، ـ)

، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عساف، 3، طالرحة الشفدية(: 2002رضػاف، سامخ.) -
 االردف.

التسكيغ الشفدي كعالقتو ببعس الستغيخات الشفدية لجى " .(2019ز خيا، فاشسة عراـ.) -
 جامعة عيغ شسذ، مرخ. ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"الب الجامعةعيشة مغ ش

مدتػى التسكيغ الشفدي ألميات األشفاؿ " .(2008الشسخ، أماؿ ز خيا.)، سالع، سييخ دمحم -
ع)خاص(، ، العمػـ التخبػية مجمة ،"السعاقيغ عقميا كعالقتو بالتكيف الشفدي ألبشائيغ

 .443-419ص ص. (،1ـ)
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أزمة اليػية كعالقتيا بالخضا عغ الحياة لجى الذباب الجامعي ".(2018الدعجؼ، رحاب.) -
، مجمة جامعة الشجاح "الفمدصيشي في الجامعات اإلسخائيمية )جامعة حيفا أنسػذجا(

 .1316 -1285(، ص ص 7(، ع)32لؤلبحاث )العمـػ اإلندانية(، ـ)

لجى مجيخي  الخضا عغ الحياة كعالقتو بتقجيخ الحات" .(2003سميساف، عادؿ محسػد.) -
، رسالة ماجدتيخ "السجارس الحكػمية كمجيخاتيا في مجيخيات محافطات فمدصيغ الذسالية

 جامعة الشجاح الػششية، فمدصيغ. ،غيخ مشذػرة

فعالية بخنامج ارشادي مخترخ قريخ السجى قائع عمى " .(2017شاىيغ، ايساف فػزؼ.) -
دي لجى عيشة مغ شالب التسكيغ الشف تشسيةاكتذاؼ السشفعة كتحجيج االىجاؼ في 

 .59 -1(، ص 52، مجمة االرشاد الشفدي، ع)"الجراسات العميا

التسكيغ الشفدي كاالحتخاؽ الشفدي السيشي لجى معمسي " .(2015شاىيغ، ـياـ صابخ.) -
 .45-1(، ص ص 1(، ج)2، مجمة العمـػ التخبػية، ع)"التخبية الخاصة

 ، القاىخة، مرخ.1كخ العخبي، ط، دار الفاألسخة .(2000الذخبيشي، ز خيا احسج. ) -

 تكستشبئاالثقة بالشفذ كالتػافق مع الحياة الجامعية " .(2016الذخيجة، امل بشت صالح.) -
، دراسات عخبية في التخبية "جامعة القريع–بالخضا عغ الحياة لجى شالبات كمية التخبية 

 . 302 – 281(، ص ص 76(، ع)ASEPوعمع الشفذ)

السخكنة الشفدية كعالقتيا بالخضا عغ الحياة لجى شمبة " .(2012شقػرة، يحي عسخ.) -
غدة، -جامعة االزىخ ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"الجامعات الفمدصيشية بسحافطات غدة

 فمدصيغ.

، "دراسة تحميمية تصبيكية-الصالؽ كاثخه في الجخيسة" .(2008الذقيخ، صالح بغ سميساف.) -
 لعخبية لمعمـػ االمشية، الدعػدية.جامعة نايف ا، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

، مجمة جامعة الشجاح "ثار الصالؽ السالية كاالجتساعية"آ .(2006صالح، مخيع.) -
 .340 – 313(، ص ص 1(، ع)20العمـػ االندانية، ـ)-لؤلبحاث



143 

 

مجى فاعمية بخنامج إرشادي مقتخح في تشسية مدتػى " .(2011الزفيخؼ، فيج سايخ.) -
لجى عيشة مغ السعمسات السصمقات العامالت بػزارة التخبية السيشي  -التسكيغ الشفدي 

جامعة القاىخة. معيج الجراسات  ،، أشخوحة د تػراه غيخ مشذػرة"كالتعميع بجكلة الكػيت
 والبحػث التخبػية، مرخ.

الخضا عغ الحياة كالتفاؤؿ لجى عيشة مغ شالب جامعة " .(2020العابجيغ، فارس زيغ.) -
-107(، ص ص. 1(، ع)5السجمة العخبية لعمع الشفذ. ـ)، "سيجي بمعباس بالجدائخ

122. 

، دار السعخفة الجامعية، االسكشجرية، "أسذ عمع الشفذ" .(2010عبج السشعع، نجػػ.) -
 مرخ.

، السؤتسخ "أفكار لتعديد تسكيغ العامميغ في السشطسات العخبية". (2004العتيبي، سعج.) -
 ، جسيػرية مرخ العخبية.العخبي الدشػؼ الخامذ في االدارة، شـخ الذيخ

العالقة بيغ التسكيغ الشفدي لمسخشج كالتػجو نحػ الحياة ."(2013عكخ، رأفت جسيل.) -
 جامعة عساف العخبية، االردف. ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"السيشية

دراسة -الخضا عغ الحياة كعالقتو بالػحجة الشفدية. "(2008عمػاف، نعسات شعباف.) -
سمدمة -مجمة الجامعة االسبلمية ،"زكجات الذيجاء الفمدصيشييغ ميجانية عمى عيشة مغ
 .532- 475(، ص ص 2(، ع)16الجراسات االندانية، ـ)

التفكظ األسخي كعالقتو بانحخاؼ الفتيات في االردف، " .(2007العسخو، نادية ىايل.) -
 ،رة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػ "دراسة مقارنة بيغ الفتيات السشحخفات كغيخ السشحخفات

 جامعة مؤتة، االردف.

السخاىقة كدكر األسخة في التعامل معيا: الخرائز " .(2019عػض، دالؿ.) -
 ، دار مغ السحيط الى الخميج لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف."كالسذكالت

التكيف االجتساعي كاالقترادي لمسخأة الدعػدية السصمقة في "(. 2009.)دمحم، الغامجؼ -
 (.2( ,ع)1ـ) ،ة اـ القخػ مجمة جامع"، محافطة ججة
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االتجاىات الجيشية ". (2018الغانع، سعػد عبج العديد، الفبلح، عبج الخحسغ احسج.) -
كعالقتيا بالدعادة، كاالمل كالتفاؤؿ كالخضا عغ الحياة كحب الحياة لجى شمبة جامعة 

 .139 – 109(، ص ص 4(، ع)19، مجمة العمـػ التخبػية والشفدية، ـ)"الكػيت

التأثيخات الشفدية كاالجتساعية لمصالؽ " .(2012فاكخ دمحم، عميسات، حسػد سالع.)الغخايبو،  -
، "دراسة عمى عيشة مغ االشفاؿ في دار الزيافة في اتحاد السخأة االردنية –عمى االشفاؿ 

 .117 -97(، ص ص 2(، ع)9مجمة جامعة الذارقة لمعمـػ االندانية واالجتساعية، ـ)

نساط الذخرية لجى أبشاء السصمقات في ضػء نطخية أ" .(2013قاسع، عسخو حدغ.) -
 جامعة عساف العخبية، االردف.، ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"يػنغ

 ،األحجاثالصالؽ كعالقتو بأنػاع االنحخاؼ عشج " .(2009القحصاني، سعيج بغ سعج.) -
 جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشية، الدعػدية. ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

التشبؤ بالتجفق الشفدي في ضػء أبعاد التسكيغ " .(2020الة، عبج الشاصخ مػسى.)القخ  -
، مجمة جامعة الحديغ بغ "الشفدي لجى شمبة الرف الثاني الثانػي في محافطة الكخؾ

 .209 – 193(، ص ص 1(، ع)6شبلؿ لمبحػث، ـ)

ؿ كالتذاـؤ الخضا عغ الحياة كعالقتو بالتفاؤ". (2017الؿيدي، لسا، أبػ البرل، نغع.) -
(، ص ص 18، مجمة البحث العمسي في التخبية، ع)"لجى شمبة كمية األميخة رحسة باألردف

305 – 329. 

الدعادة كعالقتيا بكل مغ التجيغ كالخضا عغ الحياة كالحب " .(2015كتمػ،  امل حدغ.) -
(، 42، مجمة دراسات، العمػـ التخبػية، ـ)"لجى عيشة مغ الصالب الجامعييغ الستدكجيغ

 .697 – 661(، ص ص2ع)

رتب اليػية كعالقتيا بالتسكيغ الشفدي لجى شمبة " .(2015الكشاني، عبلء عبج األميخ.) -
 الجامعة السدتشرخية. بغجاد، العخاؽ.  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، "الجامعة
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فعالية بخنامج إرشادي مدتشج الى العالج العقالني " .(2014المراصسو، ابتداـ مدلػه.) -
الي في تحديغ مدتػى التفاؤؿ كالخضا الحياتي لجى عيشة مغ ذكي االعاقة االنفع

 جامعة مؤتة، األردف. ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"البرخية

اثخ التسكيغ العامميغ في تحديغ األداء اإلجتساعي لمسؤسدات . "(2015لصيفة، بخني.) -
االستذفائية الخاصة  دراسة مقارنة بيغ السدتذفيات العسػمية كالعيادات–الجدائخية 

 بدكخه، الجدائخ.-جامعة دمحم خيزخ ،، اشخوحة د تػراه غيخ مشذػرة"لػالية بدكخة

عمى السػاششة التشطيسية لجى أفخاد  كتأثيخهلتسكيغ الشفدي ا."(2014لعػر، عاشػر.) -
، رسالة ماجدتيخ غيخ "دراسة ميجانية بالسجيخية الػالئية لدكيكجة –الحساية السجنية 

 (، الجدائخ.2جامعة سصيف) ،مشذػرة

أثخ أسمػب الشسحجة في تشسية التسكيغ الشفدي لجى ".(2019دمحم، جشاف صالح.) -
 .406-382(، ص ص. 80، مجمة الفتح، ع)"السخشجيغ التخبػييغ

السخشج السجرسي  -بشية التسكيغ الشفدي مغ السشطػر الفخدي" .(2013دمحم، دمحم دروير.) -
 .11 – 1(، ص ص 2ػية، ع)، مجمة العمـػ التخب"نسػذجاً 

الحكاء الػججاني كعالقتو بالخضا عغ الحياة لجى " .(2013مختار، وحيج مرصفى. ) -
 ،  مية التخبية الشػعية، جامعة بشيا، مرخ."شمبة الجامعة

مشاصخة الحات كترػرات " .(2015مرصفى، مشاؿ محسػد، شو، مشاؿ عبج الشعيع.) -
، "بالتسكيغ الشفدي لصالبات الجامعة تشبؤيويخات الصالبات لمفرػؿ الجراسية العادلة كستغ

 .81 – 13(، ص ص2(/ ج)162مجمة  مية التخبية، جامعة االزىخ، ع)

،  تاب أعساؿ السؤتسخ "التحجيات التي تػاجو األسخة العخبية" .(2018السل، سخور شالبي.) -
 (.22/3/2018-21الجولي السحكع: التفكظ األسخؼ، شخابمذ، لبشاف، الحؼ عقج بتاريخ )

 ، عالع الكتب، القاىخة، مرخ."سيكػلػجية القيخ االسخي " .(2008مػسى، رشاد عمي.) -
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الخضا عغ الحياة لجى عيشة مغ شمبة الجامعة في سػرية " .(2013ميخائيل، مصانيػس.) -
 84(، ص ص1(، ع)11، مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمتخبية وعمع الشفذ، ـ)"كبخيصانيا

– 109. 

دكر فشيات الحػار في الدعادة الدكجية مغ كجية " .(2014عبج الحسيج.) ةرغجالشتذة،  -
جامعة  ،، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة"نطخ االزكاج انفديع في محافطتي الخميل كالقجس

 القجس، فمدصيغ.

تقبل الحات كعالقتو بكل مغ تقبل اآلخخ كأساليب التعمق " .(2016الشسخ، آماؿ ز خيا.) -
 .65 – 1(، ص ص 2(، ج)2مجمة العمـػ التخبػية، ع) ،"لجى شمبة الجامعة

التسكيغ الشفدي كالتػجو الحياتي لجى عيشة مغ " .(2016الشػاجحة، زىيخ عبج الحسيج.) -
والجراسات التخبػية  لؤلبحاث، مجمة جامعة القجس السفتػحة "معمسي السخحمة االساسية

 .316 – 283(، ص ص 15(، ع)4والشفدية، ـ)

مسارسة نسػذج الحياة مغ مشطػر السسارسة العامة في " .(2020)ىاشع، صفاء فزل. -
، مجمة دراسات "الخجمة االجتساعية في تخفيف حجة الزغػط التي تعاني مشيا السصمقات

 .908 – 889(، ص ص50(، ع)3في الخجمة االجتساعية والعمـػ االندانية، ـ)

كعالقتيا بالخضا عغ  "السدانجة االجتساعية.(2013اليمػؿ، إسساعيل، محيدغ، عػف.) -
، مجمة جامعة الشجاح الحياة كالرالبة الشفدية لجى السخأة الفمدصيشية فاقجة الدكج"

 .2236 – 2207(، ص ص 11(، ع)2لؤلبحاث )العمـػ االندانية(، ـ)
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 مالحق الجراسة

 قائسة بأسساء الج اتخة واساتحة الجامعات الحؼ اشمعػا عمى االداة: :(1ممحق رقع )

 الجامعة التخرز االسع الرقم
 جامعة الخميل عمع نفذ تخبػي  دمحم عجػةأ.د  1
 جامعة القجس السفتػحة ارشاد نفدي د. دمحم شاىيغ 2
 جامعة الخميل نفدية صحة  كامل كتمػد.    3
 جامعة االستقالؿ ارشاد نفدي عايج الحسػزد.  4
 جامعة القجس السفتػحة ارشاد نفدي كساؿ سالمةد.  5
 جامعة القجس عمع نفذ عسخ الخيساكي د.  6
 جامعة الخميل تخبية خاصة حاتع عابجيغد.  7
 جامعة الخميل ارشاد نفدي د. إبخاليع السرخي  .8
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 (: اداة الدراسة بصورتها االولٌة:1)ملحق  رقم 

 
 جامعة الخميل

 عسادة الجراسات العميا كالبحث العمسي

 

 بدع هللا الخحسغ الخحيع                                         

/كتػر ............................................جاألستاذ الحزخة   .ةالسحتـخ

 ،كبعجشيبة تحية 

التسكػػيغ الشفدػػي كعالقتػػو بالخضػػا عػػغ الحيػػاة لػػجى شمبػػة ": ثػػة بػػإجخاء دراسػػة بعشػػػافتقػػـػ الباح   

ستصمبػات الحرػػػؿ اسػتكسااًل لوذلػػظ  "، السخحمػة الثانػيػػة مػغ أبشػػاء األسػخ السصمقػػة فػي مجيشػػة رىػط

قدػػػػع اإلرشػػػػاد  -مػػػػغ  ميػػػػة الجراسػػػػات العميػػػػاوالتخبػػػػػؼ، اإلرشػػػػاد الشفدػػػػي درجػػػػة الساجدػػػػتيخ فػػػػي  عمػػػػى

 .الخميلعة جام -الشفدي

شػػبلع فػػي مجػػاؿ االسعخفػػة و سػػعة الخؼ عػػشكع مػػغ ُعػػتتستعػػػف بػػو مػػغ خبػػخة عمسيػػة ومػػا ونطػػخًا لسػػا   
مجػ صبلحية االستبانة، مغ حيث: ابعادىػا،  التفزل بتحكيع أرجػإنشي البحث والسشيجية البحثية، ف

وأّؼ ضػػافتيا، وعبارتيػػا ، إضػػافة إلػػى دقػػة الرػػياغات المغػيػػة وصػػحتيا، والسػضػػػعات التػػي يسكػػغ إ
 تعجيبلت أو مقتخحات تخونيا مشاسبة.

وسيكػف آلرائكع الؿيسة ومبلحطاتكع الدجيجة األثخ البالغ في إخخاج ىحه االستبانة بالرػرة السصمػبة  
 لتحقيق أغخاض الجراسة الحالية.

 داعية هللا أف يجازيكع خيخ الجداء لقاء وقتكع الثسيغ.
 مع بالغ شكخي كتقجيخي،

 يساف القخعافالباحثة: ا

 :د.إبخاليع السرخي إشخاؼب
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 انقسى األول: يؼهىيبد شخصُخ وػبيخ 

 الخجاء وضع دائخة حػؿ اإلجابة  السشاسبة. 
  أنثى -1                 ذ خ -2 الجشذ:        

 االخيخ  -3                 األوسط -1             األوؿ -2 التختيب السيالدي: 
 5سػػػػػػػػػػػػػػػشػات إلػػػػػػػػػػػػػػػػى  3 -1 سشػات 3اقل مغ  -2 فتخة الصالؽ:

 سشػات 
 سشػات فأكثخ 5 -3

 قارب    األ -3 ـ               األ -2 ب         األ -1 مع مغ تعير:  
 

 فإلنساا ريرتح عمى تعمؿ اقةوط وةق درمص لنفسيا فلتمكيا ديع :القدػػع الثػػاني: التكسػػيغ الشفدػػي
 ويصب لتيا داؼألىا حقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقت خبلليا فم عيطيستو ،ـلتحكمي عووخض ـدعو فيرألخا ودقي فم
السػاقف السختمفة، وتسكشو مغ زيادة فيع السذاعخ والتعاوف مع  تمباطمت مع شلتعايا ويدتصيع ،ليياا

 .(1227إلى أفعاؿ ) أبػ اسعج، االفكار االشخاص السحيصيغ،  سا تسكشو مغ تحػيل 
( فػػي عسػػػد اإلجابػػػة بػضػػع إشػػارة )الخجػػاء قػػخاءة  ػػل فقػػخة مػػػغ الفقػػخات اآلتيػػة ثػػع اإلجابػػة عمييػػػا 

 السشاسب أماـ  ل فقخة. 
  انشقى

 يؤششاد انزًكٍُ

ثذسجخ 

كجُشح 

 جذاً 

ثذسجخ 

 كجُشح 

ثذسجخ 

 يزىسطخ 

ثذسجخ 

 قهُهخ 

ثذسجخ 

 قهُهخ جذاً 

 انجؼذ االول: انًؼًُ
     ثبنُسجخنٙ.يٓىانزذبلٙثبنذساسخأسٖأ1ٌ
     زٙ.ثبَخفبضانفبػهٛخارجبِدساسأشؼش2
     أشؼشثأٌدٛبرٙالرسٛشثصٕسحجٛذح.3
     انذٛبحراديؼُٗسٙءفٙظمغٛبةاسشحيزشاثطخ.4

 انجؼذ انضبٍَ: انكفبءح

شؼٕسثؼذوانمذسحػهٗرهجٛخيزطهجبداسشرٙ.5 ّ٘      نذ
     ػهٗانمٛبوثأيٕسانذٛبح.ثمذسرٙنذ٘يبٚكفٙيٍانثمخ6
     مذسارٙدًُٛبأَجضػًالًيب.أثكث7
     أرمٍانًٓبسادانالصيخنذٛبرٙ.8

 انجؼذ انضبنش: االخزُبس وحسٍ انزصشف
     نذ٘يبٚكفٙيٍاالسزمالنٛخفٙرذذٚذدٛبرٙ.9
     أسزطٛغارخبرلشاسنٕدذ٘ثكٛفٛخإداسحدٛبرٙ.11
لبيخػاللبديغأيزهكيسبدخيٍانذشٚخٔاالسزماللفٙا11

االخشٍٚ.
     



152 

 

     أُدسٍانزصشفانمٛبد٘اراأكهذانًٓبوانصؼجخنٙ.12
 انجؼذ انشاثغ: انزأصُش

     رأثٛش٘كجٛشػهٗيبٚذذسفٙأسشرٙ.13
     نذ٘رأثٛشػهٗأصذلبئٙانًمشثٍٛ.14
     نذَ٘فٕرٔسٛطشحػهٗيبٚذذسدٕنٙ.15
     شخصلبدسػهٗانزغٛش.أشؼشثأ16َُٙ
     أسغتثًشبسكخاصذلبئٙفٙدمانًشبكمانزٙرٕاجُُٓٙ.17

 

: أشػباع الحاجػات بػجءًا مػغ الحاجػات الفدػيػلػجية وصػػاًل مكيػاس الخضػا عػغ الحيػاةالقدع الثاني: 
ع عشػج إلى الحاجات العميا،  سا ىي فػي ىخميػة ماسػمػ، وذلػظ مػغ خػبلؿ الذػعػر بالدػعادة واالسػتستا

 (2002تمبية  ل حاجة) العر،
( فػػي عسػػػد اإلجابػػػة الخجػػاء قػػخاءة  ػػل فقػػخة مػػػغ الفقػػخات اآلتيػػة ثػػع اإلجابػػة عمييػػػا بػضػػع إشػػارة )

 السشاسب أماـ  ل فقخة. 
ثذسجخ  يؤششاد انشضب ػٍ انحُبح   انشقى

 كجُشح جذاً 

ثذسجخ 

 كجُشح 

ثذسجخ 

 يزىسطخ 

ثذسجخ 

 قهُهخ 

ثذسجخ 

 قهُهخ جذاً 

 االول: انًقبسَخ ثٍُ انزاد واالخشٍَانجؼذ 
     ثبألسشاألخشٖ.يمبسَخأشؼشثأٌاسشرُٙٚمصٓبانكثٛش1
     أشؼشثبنشضبػٍَفسٙدٌٔانذبجخإنٗثُبءاالخشٍٚ.2
     ػُذيبالبسٌَفسٙثبالخشٍٚأجذدٛبرٙرًهؤْبانسؼبدح.3
     مجٕلفٙانًجزًغ.أشؼشثأٌرفبػهٙيغاالخشٍٚجؼهُٙشخصبًي4
     اسزطٛغانذكىػهٗاسائٙدٌٔانذبجخإنٗرمٛىاالخشٍٚ.5
     أشؼشثبنًسئٕنٛخارجبِاٜخشٍٚٔأثبدسثًسبػذرٓى.6
     اشؼشثأَُٙجضءْبوفٙانًجزًغ.7

 انًقبسَخ ثٍُ انًبضٍ وانحبضش وانًسزقجمانجؼذ انضبٍَ: 
     شيٍجذٚذنٍاغٛششٛئبًفٙدٛبرٙ.نٕسًذذنٙانفشصخانؼ8ٛ
دٛبحاسشرٙسبثمبًكبَذأفضميًبْْٕهّٛانذبلثؼذاَفصبل9

ٔانذ٘.
     

     أَظشإنٗانجبَتانًششقيٍانذٛبحثؼذاَفصبلٔانذ٘.11
ػُذيبأضغخططٙانًسزمجهٛخغبنجبًيبأكٌٕيزأكذاًيٍلذسرٙػه11ٗ

رُفٛزْب.
     

     أرٕلغاألفضمدائًبًدزٗفٙاصؼتاأليٕس.12
     أصذلبئٙٚشسًٌٕنٙاأليمفٙانذٛبح،ثؼذاَفصبلاسشرٙ.13
     ػُذيبألبسٌَفسٙػًبكُذػهّٛسبثمبًأجذَفسٙلٕٚبً.14
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 انًقبسَخ يغ انًؼبَُش االجزًبػُخ واالقزصبدَخ انسبئذحانجؼذ انضبنش: 
     نًجزًغنٙ.رضػجَُٙظشحا15
     اشؼشثؼذواالَزًبءنًؤسسبدانًجزًغ.16
     ظشٔفٙاالجزًبػٙالرسًخنٙثًشافمخصيالئٙنهزشفّٛ.17
     اَبيسؤٔلفٙأسشرٙػٍرأيٍٛجضءيٍانؼٛشانكشٚى.18
     أػزمذأٌانجؼذػٍانُبطغًُٛخ.19
     أشؼشثبنظهىفْٙزاانًجزًغ.21
     نذ٘انٕلذانكبفٙنمضبئّيغأسشرٙ.21

 
 

 مع خالص االحترام والتقدير
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 (: اداة الدراسة بصورتها النهائٌة:3ملحق  رقم )

 
 جامعة الخميل

 عسادة الجراسات العميا كالبحث العمسي

 

 ،،،كبعجشيبة تحية 

النفسي وعالقته بالرضا عن الحياة لدى أبناء  التمكين ": تقـػ الباحثة بإجخاء دراسة بعشػاف   

درجة الساجدتيخ في  ستصمبات الحرػؿ عمىاستكسااًل لوذلظ  "، األسر المطلقة في مدينة رهط
وسيكػف الخميل، جامعة  -قدع اإلرشاد الشفدي -مغ  مية الجراسات العمياوالتخبػؼ، اإلرشاد الشفدي 

حا البحث  بالرػرة السصمػبة لتحقيق أغخاض الجراسة الجابتكع الؿيسة األثخ البالغ في إخخاج ى
 الحالية.
 داعية هللا أف يجازيكع خيخ الجداء لقاء وقتكع الثسيغ.

 مع بالغ شكخي كتقجيخي،

 الباحثة: ايساف القخعاف

انمسىاألٔل:يؼهٕيبدشخصٛخٔػبيخ

 ( داخل مخبع اإلجابة الحؼ تخاه مشاسبًا. الخجاء وضع إشارة )
 

  أنثى          ذ خ           :  الجشذ
 االخيخ                  األوسط             األوؿ : التختيب السيبلدؼ

 سشػات فأكثخ  6سشػات  5سشػات إلى   3سشة إلى سشتيغ        فتخة الصبلؽ: 
 مع األـ       مع األب    مدؤكلية األبشاء:  

 القدع الثاني: فقخات االستبانة 
( فػػي عسػػػد اإلجابػػػة جػػاء قػػخاءة  ػػل فقػػخة مػػػغ الفقػػخات اآلتيػػة ثػػع اإلجابػػة عمييػػػا بػضػػع إشػػارة )الخ 

 السشاسب أماـ  ل فقخة. 
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 ودقي فم فإلنساا ريرتح عمى تعمؿ اقةوط وةق درمص لنفسيا فلتمكيا ديع أواًل: التكسػػػػػػػػيغ الشفدػػػػػػػػي:
 ،ليياا ويصب لتيا داؼألىا تحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقت خبلليا فم،  يعطيستو ـلتحكمي عووخض ـدعو فيرألخا

السػاقػػػف السختمفػػػة، وتسكشػػػو مػػػغ زيػػػادة فيػػػع السذػػػاعخ والتعػػػاوف مػػػع  تمباطمت مع شلتعايا ويدػػػتصيع
 (1227االشخاص السحيصيغ ،  سا تسكشو مغ تحػيل الفكار إلى أفعاؿ.) أبػ اسعج ،

ابعاد 
 التسكيغ

 
 مؤشخات التسكيغ

بجرجة 
كبيخة 
 ججًا 

بجرجة 
 كبيخة 

بجرجة 
 متػسصة 

بجرجة 
 ة قميم

بجرجة 
قميمة 
 ججًا 

      التحاقي بالجراسة ميع بالشدبة لي. السعشى
      تديخ ػسػر حياتي ببل ىجؼ.

      تديخ برػرة جيجة.أشعخ بأف حياتي ال 
      اصبحت الحياة سيئة بالشدبة لي. 

لجّؼ شعػر بعجـ القجرة عمى تمبية متصمباتي  الكفاءة
 اسختي.

     

      خفاض الفاعمية اتجاه دراستي.شعػر بانلجّؼ 
لجؼ ما يكفي مغ الثقة في امكانياتي عمى 

 الؿياـ بأمػر الحياة. 
     

      أثق بقجراتي حيشسا أنجد واجباتي السجرسية.
      أتقغ السيارات الحياتية بجرجة عالية. 

االختيار 
كحدغ 
 الترخؼ

      لجؼ ما يكفي لبمػغ أىجافي السشذػدة.
      أستصيع إتخاذ أية قخارت بسفخدؼ.

مداحة مغ الحخية واالستقبلؿ في اقامة أمتمظ 
 عبلقات مع االخخيغ. 

     

      ُأحدغ الترخؼ في األوقات الرعبة

التأثيخ في 
 االخخيغ

      تأثيخؼ عمى أفخاد أسختي عاٍؿ.
      لجؼ تأثيخ عمى أصجقائي السقخبيغ. 

      حػلي . أسيصخ عمى ما يحجث
      أشعخ بأنشي شخز قادر عمى التغيخ.

أرغب بسذار ة اصجقائي في حل السذاكل 
 التي تػاجييع.

     

 

 



156 

 

: أشػػباع الحاجػػات بػػجءًا مػػغ الحاجػػات الفدػػيػلػجية وصػػػاًل إلػػى الحاجػػات مكيػػاس الخضػػا عػػغ الحيػػاة
واالسػػتستاع عشػػػج تمبيػػػة  ػػػل العميػػا،  سػػػا ىػػػي فػػي ىخميػػػة ماسػػػمػ، وذلػػػظ مػػغ خػػػبلؿ الذػػػعػر بالدػػػعادة 

 (2002حاجة) العر،
  أبعاد الخضا عغ الحياة

 مؤشخات الخضا عغ الحياة  
بجرجة 

 كبيخة ججًا 
بجرجة 
 كبيخة 

بجرجة 
 متػسصة 

بجرجة 
 قميمة 

بجرجة 
 قميمة ججًا 

المقارنة بين الذات 

 واالخرين
      تشتباني مذاعخ الشقز عشجما أرػ األسخ السدتقخة.

ضا عغ نفدي دوف الحاجة إلى ثشاء أشعخ بالخ 
 االخخيغ .

     

عشجما اقارف نفدي باالخخيغ أجج الحياة تسمؤىا 
 الدعادة.

     

      أنطخ إلى مغ ىػ أقل مشي.
استصيع الحكع عمى ارائي دوف الحاجة إلى تؿيع 

 االخخيغ.
     

لػ سسحت لي الفخصة العير مغ ججيج لغ اغيخ  
 شيئًا في حياتي.

     

المقارنة بين الماضي 

والحاضر و التوجه 

 نحو المستقبل

 

      الػضع الحالي. حياة اسختي سابقًا  انت أفزل مغ
أنطخ إلى الجانب السذخؽ مغ الحياة بعج انفراؿ 

 والجؼ. 
     

عشجما أضع خصصي السدتقبمية  أكػف متأكجًا مغ 
 .قجرتي عمى تشفيحىا

     

      صعب األمػر.أتػقع األفزل حتى في ا
أصجقائي يخسسػف لي األمل في الحياة، بعج 

 انفراؿ اسختي. 
     

عشجما أقارف نفدي عسا  شت عميو سابقًا أجج نفدػي 
 قػيًا . 

     

النظر إلى المعايير 

 االجتماعية السائدة

 

      يدعجشي تعامل السجتسع بشطختيع لي. 
      .اشعخ بعجـ االنتساء لمسؤسدات السجتسع

ضخوفي االجتساعية ال تدسح لي بسخافقة زمبلئي  
 لمتخؼيو. 

     

      .أعتقج أف البعج عغ الشاس غشيسة
      لجؼ الػقت الكافي لقزائو مع أفخاد أسختي.

      أشعخ بالطمع في ىحا السجتسع.  
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