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 مستخلص البحث: 

ا ال ييددة العاافبددة لنددد االبدداة الجامعددة  ومعي ددة   ددية هدددا الب ددل  تلددر ف ع 

مسددتوا الةدد ة الويدالبددة لدددا االبدداة الجامعددة  ومعي ددة افجددان و ددو  الع  ددة  ددب  

 ال يية العاافبة والة ة الويدالبة لدا االباة الجامعة.

( االبدة  دا الكلبتداة الةدبالبة للعدا  666بنة الب دل اسادام مد   وفكولت ل 

   اختبين  الطييقة العشوائبة.8106-8106الدرااا 

ولت قبق أهداا الب ل ف مَّ  ناء مقبام ال يية العاافبة م  لدن البالثة   عدد أ ن   

ن ال قبدد ام افبعددت الخطددواة العل بتددة  ددا  نائدد   والت قددق مدد  قددد   و بافدد   و ددد فكددوت

(  قددي   و ددد ف ققددت البالثددة مدد  الخةددائي السددايكومتيية 82 ةددبهت  النئائبددة مدد   

لل قبام؛  ذ ف مَّ ااتخياج الةدق  طدييقتب  وه داا الةددق الرداهيص  وقددق البنداء  

(  ك دا ف دمَّ 1822ك ا اادتخيج الثبداة  طييقدة  لداد  ااختبدار؛  ذ  لدل معامدت الثبداة  

دا 1828اافساق الداخلا  و د  لل معامت الثباة   ااتخياج الثباة  طييقة معامت (  أ مت

( 24اسدا  الثَّالبدة  ئددا الةدد ة الويدالبددة  و ددد فكددون ال قبددام  ةددبهت  النئائبددة مدد   

 قددي   و ددد ف ققددت البالثددة مدد  الخةددائي السددايكومتيية لل قبددام؛  ذ ف ددمَّ ااددتخياج 

 ا ااتخيج الثبت  طييقة الةدق  طييقتب   ه اا الةدق الراهيص  وقدق البناء  ك

(  ك ا ف مَّ ااتخياج الثباة  طييقدة معامدت 1822 لاد  ااختبار؛  ذ  لل معامت الثباة  

 (.1820اافساق الداخلا  و د  لهت معامت الثباة  

ولند معالجة  بالاة الدرااة  لةائبًا  ااتع ال ااختبدار التدائا لعبندة والدد    

لنتددائع للددر أ نَّ أ ددياد لبنددة الب ددل لددديئم لييددة ومعامددت ارفبدداا  بياددون  أاددفية ا

لاافبددة  باًاددا  ال تواددر النردديص و فدديوق ذاة دالددة معنويددة للددر مقبددام ال ييددة 

العاافبة  ك ا أافية النتائع للدر أ نَّ أ دياد لبندة الب دل لدديئم قد ة ويدالبدة  باًادا 
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دالبددة  ك ددا  ال تواددر النردديص و فدديوق ذاة دالددة معنويددة للددر مقبددام الةدد ة الوي

أظئية لتائع معامت ارفباا  بياون ويود ل  ة  وية  يجا بدة  دب  ال ييدة العاافبدة 

 والة ة الويدالبة  و د خييت البالثة  عدٍد م  التوقباة وال قتيلاة.

 

Emotioal freedom and its relation to the emotional health of 

University students 

Dr. Salma Hussein Kamil 

University of   Diyala/ College of Basic Education 

Abstract: 

 The goal of the research is to know the emotional freedom 

of the university students, to know the level of emotional health 

among the university students, and to know the direction and 

strength of the relationship between emotional freedom and 

emotional health of university students. 

 The research sample consisted of (667) female students in 

the morning colleges for the academic year 2016-2017, 

randomly chosen. 

 In order to achieve the objectives of the research, the 

measure of emotional freedom was constructed from the 

researcher, after he followed the scientific steps in its 

construction and verifying its validity and stability. The measure 

may be in the final form of (24) paragraphs. The researcher has 

achieved the cycometric characteristics of the scale. The 

stability coefficient was 0.88 and stability was obtained by the 

method of the internal consistency coefficient. The stability 

factor was 0.82. The second tool is emotional health. The 

measure may be in the final form Of the (49) paragraph, has 

been achieved The stability coefficient was 0.88, stability was 

obtained by the internal consistency coefficient method, and the 

stability coefficient (0.85) was obtained. 

 When the study data were statistically treated using the T-

test for one sample and the Pearson correlation coefficient, the 

results showed that the individuals in the research sample had 

emotional freedom relative to the theoretical average and with 

significant differences on the measure of emotional freedom. 

The results of Pearson correlation coefficient showed a strong 

positive relationship between emotional freedom and emotional 
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health. The researcher came out with a number of 

recommendations and suggestions. 

 مشكلة البحث:

أدا فعقدد ال بدا  اسلسدالبة  دا مجت عندا ال عاقدي  تلدر ففدا م قدعو اة ال بدا    

وفعدد مشك ة اسلسان  وزادة اسلبداء  وأقدبح مد  الةدعى للدر اسلسدان ف قبدق 

أ غلدددى لايافددد  وا ولافددد   أو أ ن  يسدددلم  دددا ال بدددا  مددد  دون معالدددا  أو ألدددم  وهددد ن 

ئدا التهبدياة السدييعة التدا اديأة للدر الريوا ال بافبدة الةدعبة وال ت لقدة   دا  ب

مجت عنا  وال يوب ال ت لقة  والعدوان  والدمار  واسرهاب ال ص  تدم  دا ال جت د  

دا يندتع لند   دع   العيا ات زاد م  معالا  اسلسدان وقديالاف  الفكييدة والنفسدبة؛ مت َّ

؛  دالفيد الد ص يعدالا  مد  العجد   ا مستوا ال يية العاافبة س دياد ال جت د  العيا دات

 ا م اراة ال يية العاافبة  ا لبافد  البومبدة ل د َ أ  دي  دا فطدويي أخدكال مختلفدة مد  

الةددديالاة النفسدددبة  كدددال  ن  واسلدددم  واسادددر  والقلدددق  والخدددوا  وغبيهدددا مددد  

الةيالاة واسمياض النفسبة  ك ا ويد أ نَّ اس ياد ال ي  لديئم مستوا مدنخف  مد  

يت كنددون مدد  السددبطي  والددت كم  ددا لبددافئم العاافبددة   م اراددة ال ييددة العاافبددة ا

ويعددالون مدد  قدديالاة لفسددبة داخلبددة فدده ي  ددا  دددرافئم للددر التيكبدد   النددورص  

 (.0ا 0442

ك ا أ نَّ اس ياد الد ص يعدبف  دا هكد ا ظديوا ايت البدة ميفبكدة يةدعى للبد   

( 0402رفي  م اراة لييت  العاافبة م  دون  بد أو خديا  وهد ا مدا أخدار  لبد   ادا

 ددا  ولدد ا  تنَّ الفدديد ا يسددتطب  ف قبددق لييتدد   ددا مختلدد  الردديوا  ك ددا ا يسددتطب  

 (02ا 0402ف قبق لييت    ع ل ل  ليية اآلخيي   اارفي  

ك ددا أ نَّ الفدديد ا يسددتطب  م اراددة ال ييددة العاافبددة  عبددًدا لدد   ددبم ال جت دد     

 دبم ال جت د  ادوا فت دول ال ييدة ولاداف   وفقالبددن  و ذا مارادئا مد  دون ميالدا  

 تلر لالة م  الفو ر  واارفبدا،  واالقد ب للدر  دبم ال جت د   ولادافد   وفقالبددن  

و التددالا يددهدص  تلددر االفدد ة و قدددان اساددام الدد ص يقددو  للبدد  ال جت دد   الي بعددا  

 .(Nelis, 2011:40)(  3ا 811

ا راة العشائيية والقبلبدة التدا ا وفيا البالثة أ نَّ م ا رة ديالر فَعدة م  ال   

فسدد ح  ددالتعببي ال ددي والةددييح لدد   عدد  مشدداليلا  وألاابسددنا  ولواافنددا   قددد 

لتجنددى مدد   ادد ي اآلخدديي  للددر لقبقددة مددا لشددعي  دد    ذ لتجنددى فجددييح مشددالي 

اآلخدديي  لدد  اييددق ادد اي ال قبقددة  وألبالًددا فتجنددى ال ييددة  ددا التعببددي؛ خو ًددا مدد  

 لآلخيي   ن  لل وا   قبقة ما لشعي.الي   اايت الا 

و ناء للر  ع  مستوا م اراة ال يية العاافبة لندد الفديد   عبدًدا لد   دبم  

ال جت دد   ولادافدد   وفقالبدددن  ددد يددهدص  تلددر  ددع  مسددتوا الةدد ة الويدالبددة لدددا 

دَّ  مشك ة  منئداا الةديالاة النفسدبة ال داد   ولدد   اس ياد؛  ذ يعيض الفيد  تلر لت

 ,Gardener)ا ق النفسا واايت الا م  أ ياد مجت ع   و ع   ا الشخةبة التو

2000: 27-34). 

 الفيد الد ص يعدالا مد   دع   دا مسدتوا الةد ة الويدالبدة  دد فرئدي للبد   

الوكباة غبي ميغو دة  دا خخةدبت ؛ لعدد   درفد  للدر الشدعور   ختلد  ال شدالي  
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ببي لنئا  طييقة  يجا بدة  دا مختلد  والعواا   واسلاابس اسلسالبة   ا كبفبة التع

ال وا   التا ي ي  ئا  ك ا يعالا  ا  ع   مكالبة الت كم  ا أدائئدا  أو التعامدت مد  

اآلخيي    ا يجيح ألاابسئم ومشاليهم  ويعالا م  لد  الخبي   دا  دار  مشدالين 

تعامددت مدد  واددلوكباف   و ددا فقبددبم  مكالبافدد  ال افبددة  وفن بددة ااددتق لبت   و ددا كبفبددة ال

 (.00-8ا 8116 هوا ال با  النفسبة واايت البة التا يوايئئا  ل دان  

وااتناًدا ل ا ابق فيا البالثة أ نَّ الشعور  ا  ع  مستوا ال ييدة العاافبدة  

والةدد ة الويدالبددة  ددد يشددك ن مشددكلة يوهييددة لدددا االبدداة يامعددة ديددالر ينبهددا 

تئددا للددر وا دد  الطالبدداة  ومسددتقبلئم  درااددتنا للددر ل ددو لل ددات د بددق؛ لرددًيا سه ب

وفكبفئ  اايت الا  والدرااا  وال ئنا م  يئة  وللر ال جت د  مد  يئدة أَخديا  

ا أ نَّ ميللة الجامعة فَعدة ميللة مئ ة  ا  لداد الطالباة؛ س نَّ ميللدة الجامعدة  بَّ   واات

خدعور البالثدة   د يكثي  بئدا مشدك ة لفسدبة  ولاافبدة  وأاديية  وايت البدة  ويد فا

 ويددود مشددكلة الب ددل لدددا االبدداة الجامعددة لدد  اييددق خبيفئددا الشخةددبة؛  كولئددا 

فدريسددبة  ددا الجامعددة    ددً  لدد  كولئددا مددديي  لولددد  اسرخدداد النفسددا والتويبدد  

التي وص  ا الكلبتة التا فع ت  ئا      خ ل م لراف  البومبة لد  ويدود ال شدك ة 

دا ولددة لددا البالثدة  عد  ال بافبة  والعاافبة  والوي دالبة لند االباة الجامعدة؛ مت َّ

 التساؤاة فطلبت اسيا ة لنئا  ا أ ناء الب ل وه ن اسائلة هاا

ما مستوا ال يية العاافبة لدا االباة الجامعة مد  خد ل لبندة الب دلا ومدا  

مستوا الة ة الويدالبة لند لبنة الب ل م  خ ل لبنة الب دلا وهدت فويدد ل  دة 

  ب  ال يية العاافبة والة ة الويدالبةا

 

 أهمية البحث وأدبياته:

س نَّ الهايدة اساد ر لل بدا  ا فت قدق  تاَّ  ئدا   فَعدة ال يية يوهي الويود اسلسدالا؛ و 

 إتنَّ هللا زري  ا  طي  اسلسان لشق ال يية والتوق  لبئا؛ ل لم كان  اسلدم الندايم لد  

(؛ 2ا 8110 قددد ال ييددة هددو مدد  أ خددد اآلا   تًكددا  دديوح اسلسددان ولييافدد   العتببددا  

اس ياد القادري  للر التعببي   يية ل  لواافئم   االبى ايت البدة مقبولدة  ل لم  إتنَّ 

مدد  ال تو دد  أ ن  يكولددوا أكثددي السددجاًما  وفكبفًددا  وفوا قًددا مدد  ألفسددئم ومدد  اسقددد اء 

 .(Ainsworth & Bowlby, 1991: 33)اآلخيي  وم  ال جت   

  التدا ي بوهدا  ك دا فع دت  تنَّ العواا  فع ت للر ازدياد ر اهبة اس ياد  ا ال بدا 

للر فويب  الو، الفيد م  اآلخيي   وف ا ظ للر الع  اة اسلسدالبة اسيجا بدة التدا 

ف تداز  التعداون  وال  بدة  واسلفدة  وف سدب  الع  داة اايت البدة  دب  اس دياد ادواء 

 .(Sumida, 2010: 14)للر مستوا ال جت   أو اساي  أو  ا ال دراة 

العواادد  لنددد الفدديد لندددما ي ددارم ال ييددة العاافبددة   سددتوياف  وفتجسددد أه بددة  

العالبة؛ س لَّئا فجعدت الفديد يدت ك  مد  معي دة لقبقدة لواافد   ومد   دمَّ ي سد  التعببدي 

ددا  ددا لفسدد   و التددالا فجعلدد   ددادًرا للددر كبفبددة التعامددت مدد  ال شددك ة  الةددييح ل  َّ

وأكثي  در  للر التوا ق مد  ال تهبدياة العاافبة  طييقة فكون أكثي ففاؤاً  ا ال با   

ال بافبة  ا ظيو ئم اايت البة  و التالا  مكالبة فكوي  ل  اة  لسدالبة لسدنة  ائ دة 
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 & Ainswarth)للدددر الدددود  والتفددداهم  وال سدددالد   والتعددداون مددد  اآلخددديي  

Bowlby, 1991: 33). 

ا اس دياد وال جت عداة ك ا أ نَّ م اراة ال يية العاافبة لئا أه بة  النسدبة اخدت  

وفةدددي افئم؛  ئدددو فنردددبم لل بدددا  الويدالبدددة  وأ نَّ العددددا  القددددر   دددا السدددبطي  للدددر 

العواا  وفنرب ئا وال يية  ا م اراتئا فةبح لل با  االفعالبة  ا  و ر  وفكدون 

 لقة غبي مستقي   وففتقي  تلر النردا   والت اادم  وااادت يارية  و دع   دا ففالدت 

 ,Eisenberg)(  821ا 0443أقدد ائ  ومد  أ دياد مجت عد   الجسد الا  الفيد مد  

2000:75). 

دَّ  خةائي لل يية العاافبة فجعت الفيد أكثي  يجا بة وأكثدي  ددر  للدر   وهنا، لت

 ف دياة  هوا ال با   فاللبة وم  ه ن الخةائي ما ي فاا

 ف يد  در  الفيد للر الت ير م  ال شالي السلببة. -

ر اسيجا بة التا ف كند  مد  الوقدول  تلدر النتدائع التدا يييددها  دا هد ن فولبد اس كا -

 ال با .

 ف ن  الفيد الثقة  النفس والتقديي العالا لل اة. -

 (.8100خعور الفيد  السعاد  والقو  وااا ئنان  العتببا   -

ا أل اا العاافة  قد لدد  العتببا     ( أر عة أل اا للر الن و اآلفاا8100أ مت

لعق لاا هو ال ص يتعامت م  اسلداث اسخخاص  عقت ف لبت  ارد  ولدادًرا الن ر ا .0

 ما يت  ي   شالي اآلخيي .

الددن ر ال تعدداا ا وهددو يتدد  ي اددييًعا   شددالي اآلخدديي   وي دديص كثبددًيا للددر  .8

  ر اء النَّام ولو للر لسا  .

الدددن ر ال دددت فظا وهدددو يجبدددد ااادددت اي  تلدددر اآلخددديي   لكنددد  كتدددو  ا يعبدددي لددد   .3

 مشالين.

الن ر ال نطلدقا وهدو للدر لكدس ال دت فظ  يددر، أقد اب هد ا الدن ر لدواافئم  .2

يبًدا  ويعبديون لنئدا دائً دا  وهدهاء اسخدخاص ا يتيكولئدا  دا لبدي  مد  أميلدا  ذا 

أردلا أ ن  لعيا  تنَّ كدالوا  ديلب  أو غا دبب  أو م بطدب    تلَّئدم يخبيولندا  د لم لتتدر 

 (.86-06ا 8100با  م  دون أ ن  لس لئم  العتب

و د اختلفت التفسبياة النتريية  ب ا يخدي مفئدو  ال ييدة العاافبدة  وأ  دت مد   

؛  ذ أخدارة  تلدر أ نَّ ال ييدة العاافبدة    لَّئدا  ا لبدة (Orloff, 2009) سدين هدو العدالم 

 قداء الفديد م ا رًدا للدر هددوءن واادتقيارن النفسدا  دا الرديوا اسيدواء ال شدد ولة 

لتدا ف دبر  دالفيد  التدا  دد فسدبى ل د َ التدوفي  واالفعدال  وال د ن  واسادر والسلببة ا

(Orloff, 2009: 3). 

خطددوفب  للوقددول  تلددر لالددة التددوازن النفسددا لدد   (Orloff, 2009)و ددد لدددد  

اييق ااتع ال ال يية العاافبة أولئ ا  مكالبة الفيد م  الت ير مد  الد اة؛ أص للدر 

ي ي  ئا اواء أكالت ادلببة أ   يجا بدة  وكبفبدة اادتع الئا  الفيد م لرة اسلداث التا

دا الخطدو  الثالبدة  ئدا  مكالبدة الفديد  لتةبح أكثي  و   واعاد   وففداؤل  دا ال بدا   أ مت

م  الت ير م  اآلخيي ؛ س نَّ التواقت م  اآلخيي  يولد لددا الفديد ال شدالي السدلببة 
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فولدد لددا الفديد اسادر  وال د ن  واسلدم   واسيجا بة  ا آٍن والٍد؛  ال شدالي السدلببة

والنرددي  التشدداؤمبة لل بددا    ددا لددب  فولددد لدددا الفدديد ال شددالي اسيجا بددة  كالتفدداؤل  

والسعاد   والسيور  واسمدت  دا ال بدا ؛ و د لم فجعدت الفديد أكثدي  اللبدة وخبدي   دا 

 .(Seabert, 2009: 13)كبفبة ل اية لفس  م  الت  بياة السلببة لئهاء اسخخاص 

 تلددر أ نَّ هنددا، أر دد  خطددواة لل ييددة العاافبددة  (Orlolff, 2009)ك ددا أخددارة  

فجعت الفيد أكثي  در  للر م اراة السلو،  لا يييدن  وفع ق مد  فواقدل  مد  لفسد  

 وم  اآلخيي   وه ن الخطواة هاا

 درا، الشددعورا وهددو ل لبتددة  درا، اسلسددام الجسدددص ال يا ددق للشددعور  وفن بددة  -

 الشعور ال يا ق لئ ا اسلسام الجسدص كالقلق واله ى.

 فقبت الشعورا أص فقبت الفيد للشعور مئ ا كان  والتبارن أمًيا اببعبًا. -

الت كد م  راالة الشعورا  ال شالي ف فا ااتجا ة ل  ي داة خاريبدة  لكد  هد ن  -

لد لم لنددما اااتجا ة  ف دث ل  اييق والد مد   أ كارلدا  وفجار ندا  ومعتقددافنا(؛ 

لشعي  شدعور مدا للبندا أ ن  لقدو   د ميي  ه داا معي دة اليادالة  والت كبدد مد  مطا قتئدا 

للوا دد   ومدد  أهددم الياددائت التددا فياددئا العواادد  هدداا اله ددى  والشددعور  الدد لى  

 والخوا  واسلباا  والسعاد   واس ار   وال لت.

سخددار   تلددر أ نَّ الخطددواة القدديار  دد  ن  فقددو   ع ددت مددا أو ا ففعددت خددبئًا  وفجدددر ا -

الث ث  اسولدرا هدا كفبلدة سلداد  الفديد  تلدر فوازلد  الدداخلا  و دد ي تداج الفديد  تلدر 

الخطددو  اليا عددة هددو قددالى الشددعور  قددر هددو الدد ص ي دددد ذلددم  وهددو  دديار يختلدد  

 (.26-34ا 8100 اخت ا اسخخاص  واسلداث  والريوا  العتببا  

وو ددوح هدد ن  (Orloff, 2009)اة النترييددة للعال ددة ولردًيا لشدد ولبة اا تيا دد 

اا تيا دداة و بددوة لجالئددا  ددا الدراادداة العال بددة فبنددت البالثددة هدد ن النترييددة  ددا 

   ثئا ال الا.

وفجدر اسخار   تلر أ نَّ الفيد ال ص ي تلم مستوا لاٍل م  ال ييدة العاافبدة ادوا  

ويدالبة ألدد  ديوراة الةد ة ي تلم مستوا لاٍل م  الة ة الويدالبة؛  الة ة ال

ا كا دة  النفسبة خاقة؛  الة ة الويدالبة اسيجا بة فجعدت الفديد  دادًرا للدر أ ن  يتعديت

الطا اة ال تالة لدي   ك ا فتبح للفيد  يقة  النجاح  ا التعامت م   هوااة ال بدا  

 General Surgeon)التا فوايئ   و ا كبفبة التهلى للبئا  والتعامت معئا  نجداح 

Report, 2017). 

ك ا أ نَّ للجو اسايص أ  ي  ا مستوا الة ة الويدالبة للفيد؛  اساي  التدا ف تداز  

 التوا ق النفسا واارفباا العالا العائلا  ب  أ يادهدا وخدعورهم  السدعاد   والتفداؤل  

واسمت  وال ى لجد أ نَّ أ ياد ه ن اساي  ف تاز   ستوا لداٍل مد  الةد ة الويدالبدة  

ا اساي التا فعالا م  التفكم والةيالاة  ب  الوالدي  وأ ياد اساي   سيلان مدا أ   مت

فجعت أ ياد العائلة يشدعيون   دع  مسدتوا الةد ة الويدالبدة؛ و د لم فسدالد للدر 

ظئددور اددلوكباة غبددي ميغو ددة لدددا أ ددياد اساددي   كددالقلق  والخددوا  والعدددوان 

 (.8116 الجبالا  
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أ نَّ هنددا، اددبعة ل مدداة للةدد ة الويدالبددة   (Kolakowski, 2013)ويدد كي  

 وللر الن و اآلفاا

 معاملة اآلخيي   ةور   يجا بة. -

 أ ن  ف ى لفسم للر ما ها للب . -

 أ ن  فتة   ال يولة. -

 أ ن  فشعي  اامتنان ل   ف ى. -

 أ ن  فتجاوب م  الفعاافم  ةور   يجا بة. -

 أ ن  فكون ل بافم معنر. -

 .(Kolakowski, 2013)  فقديي، لل الة الوظبفبة أ ن  فقدر الخبي  أكثي م -

 تلددر لدددد مدد  الخطددواة التددا فسددئم  ددا (Kolakowski, 2013) ك ددا أخددار  

 الوقول  تلر الة ة الويدالبة  ا الوقول  تلر الة ة الويدالبة للر الن و اآلفاا

 لالة ويدالبة فنش  ل  مةدر لفسا. -

 ا السلو،.لالة فهبي  ا الكائ  ال ا يةالبئا ا طياب   -

  د فةالى  الكثبي م  التهبياة الفسبولويبة الداخلبة  مثتا ازدياد  هر الد . -

  د ف دث لتبجة  درا،  ع  ال ه ياة الخاريبة أو الداخلبة. -

 فَعدة لالة معقد  لدا الكائ  ال ا ولبست لالة  سبطة. -

 ها خبي  ذاة خعور  وص. -

 بة وأخيا داخلبة  اانبة. د ف  ت   ااتجا اة خعورية وأ عال ظاهيية خاري -

 يهدص الجئاز العةبا ال ستقت دوًرا مئً ا  بئا. -

ا فستدل للبئا مباخي  كع لبدة  ولكد  فسدتدل للبئدا  ه ارهدا الرداهي ؛  ئدا ففتقدد  -

لعنةي الو دوح لنددما ي ةدت االفةدال فعطدت ي بد  ألدواي النشداا اسخديا التدا 

 مو وي االفةال.يقو   ئا الفيد  ويةبح لشاا  َكلت  موي  ل و 

ل لبتددة ا فتندداول لنةددًيا ويدددالبًا   سددى   ددت  تلَّدد َ لدد وي دا دد  يددهدص  تلددر اددلو،  -

 (.   8116 ريان  

وو ددوح  (Kolakwski, 2013)ولرددًيا لشدد ولبة اا تيا دداة النترييددة للعددالم  

ه ن اا تيا اة و باة لجالئا  ا الدراااة العل بتة؛ لد ا فبندت البالثدة هد ن النترييدة 

   ثئا.  ا

 وم  هنا فتجلر أه بة الب ل ال الا   ا ي فاا 

دا  .0 يشبي  تلر أ  ي ال يية العاافبة  ا ال با  اايت البة  واسخ  بدة  والعاافبدة؛ مت َّ

 يقت ا دراات  درااة لل بة. 

يشبي  تلر درااة الة ة الويدالبة  ا ال با  اايت البة  واسخ  بدة  والةد بة   .8

ا ي  قت ا دراات  درااة لل بة.والعاافبة؛ مت َّ
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أ ن  يتعيا البالثون  وال عل دون  وال ي دون  دا وزار  التي بتدة  والتعلدبم العدالا   .3

 والشباب للر مفئوما ال يية العاافبة والة ة الويدالبة  واس اد  من َ.

 ي قق   ا ة يديد  لل كتبة العيا بتة. .2

 ينشي  قا ة ال يية العاافبة والة ة الويدالبة. .0

يتندداول خدديي ة مئ ددة وهددا خدديي ة االبدداة ال يللددة الجامعبددة اللددوافا اددبك ت  .6

 مسهواة  ا ال ستقبت.  

 

 أهداف البحث:

 يئدا الب ل ال الا  تلرا 

ا مستوا ال يية العاافبة لند االباة الجامعة. .0 ية  ف ع 

ا مستوا الة ة الويدالبة لند االباة الجامعة. .8 ية  ف ع 

 العاافبة والة ة الويدالبة لند االباة الجامعة.الع  ة  ب  ال يية  .3

 

 حدود البحث:

 لسدالا(  –يت دد الب ل ال الا  طالباة يامعدة ديدالر مد  التخةدي  لل دا   

 (.8106-8106الدرااة الةبالبة اسولبة للعا  الدرااا  

 

 تحديد المصطلحات:

ًاا ال يية العاافبة   ا(Emotional Freedom)أوت

 لي ئا َكتت م ا 

ا    لَّئداا االقددر  للدر البقداء  دا لالدة التيكبد  لنددما (Orloff, 2005)أورلدوا  -

لكون  ا لالة م  اسرهاق العاافا والعالم ال ش ون  دالخوا واله دى  واسلبداا  

 .(Orloff, 2009: 32)وملاء  الطا اة السلببة 

 ص لاافدة  ا    لَّئاا االقدر  للر الشدعور  الل ردة ذافئدا  د(David, 2011)دا بد  -

وم   مَّ التفالت معئا؛  ئا فت د   القددر  للدر د د  ال شدالي السدلببة خدارج الد اة  

ف ن م الخبار كا ف دد كب  فستجبى سص خاء وفسالد، للدر السدبطي  للدر ردود 

 .(David, 2011: 2)أ عالما 

ذلددم الت ادهددا  (Orloff, 2009)التعييدد  النردديصا  ددد فبنددت البالثددة فعييدد   -

 وزلوا( لل يية العاافبة. لريية أ

التعيي  اسييائاا ها الدرية الكلبتة التا ف ةت للبئدا الطالبدة ال سدتجببة للدر  -

  قياة مقبام ال يية العاافبة ال ص ألدف  البالثة لئ ا الهيض.

  البًاا الة ة الويدالبةا

 لي ئا َكتت م ا 

كا ددة الطا دداة ال تالددة (ا ا   لَّئددا فسدد ح لد ددياد أ ن  يتعي ددوا للددر 8116الجبددالا   -

ا 8116لديئم  والنجاح  دا التعامدت مد   دهوااة ال بدا  التدا فدوايئئما  الجبدالا  

01.) 
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(ا اهددا  دددر  أل دداء اساددي  للددر الشددعور   ختلدد  العواادد  8116ل دددان   -

اسلسددالبة والتعببددي لنئددا  ددا ال وا دد  ال نااددبة لَكددتت منئددا   ددمَّ الددت كم  ددا أدائئددا أو 

 (.8116خيي    ا ا يساء أو يجيح مشاليهما  ل دان  التعامت م  اآل

- (Kolakowski, 2013) ا اهددو الفدديد الدد ص يعامددت اآلخدديي   ةددور   يجا بددة

أ ن  يتفالدت مد  الفعاافد   ةدور   يجا بدةا.  ويتة   ال ورلة واامتندان ل د  ي دى  و 

(Kolakowski, 2013: 7). 

؛ ذلددم (Kolakowski, 2013)التعييدد  النردديصا  ددد فبنددت البالثددة فعييدد   -

 للة ة الويدالبة. (Kolakowski)الت ادها لريية 

التعيي  اسييائاا ها الدرية الكلبتة التدا ف ةدت للبئدا الطالبدة ال سدتجببة لد   -

  قياة مقبام الة ة الويدالبة ال ص ألدف  البالثة لئ ا الهيض.

  يياءاة الب لا

ًاا مجت   الب لا  أوت

  لَّددد َا اي بددد  اس دددياد  أو اسخدددخاص  أو اسخدددباء الددد ي  يعددديا مجت ددد  الب دددل   

 (.003ا 0446يكولون مو وي مشكلة الب لا  لببداة وآخيون  

ويت دددد مجت دد  الب ددل ال ددالا  طالبدداة يامعددة ديددالر للدرااددة الةددبالبة وللعددا   

( 0( االبدة  والجددول  2321(  لل مجت د  الب دل ال دالا  8106-8100الدرااا  

   أ  ياد ال جت   اسقلا للب ل.يبب  فوزي

 

 (0الجدول )

 عدد أفراد مجتمع البحث موزعة بحسب الكليّة في جامعة ديالى.

 لدد الطالباة اام الكلبتة ة 

 0001 التي بتة اسااابتة  0

 060 التي بتة الييا بة  8

 8626 التي بتة للعلو  اسلسالبة  3

 611 التي بتة للعلو  الةي ة  2

 682 العلو   0

 041 الئنداة  6

 811 الطى  6

 018 الطى الببطيص  2

 001 القالون  4

 811 اسدار  واا تةاد  01

 210 ال رالة  00

 010 العلو  اسا مبة   08

 2321 ال ج وي
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 ف مَّ ال ةول للر الببالاة م   سم التخطبر وال تا عة  ا رئااة يامعة ديالر. 

 

 ثانيًا: عينة البحث التطبيقية:

ال علوماة ال تعلقة  ال جت   اسقلا للب ل وال ت ثلة  طالبداة  عد أ ن  ي عت  

( كلبتداة وهداا  التي بتدة 6يامعة ديالر اختبية لبنة الب ل  الطييقة العشوائبة مد   

اساااددبتة  والتي بددة الييا ددبة  والتي بددة للعلددو  اسلسددالبة  والتي بددة للعلددو  الةددي ة  

( 666اختبدار لبندة الب دل التطببقدا البالهدة  والعلو   والئنداة(  و ا  وء ذلم ف دمَّ 

 ( يبب  ذلم.8%( م  مج وي مجت   الب ل  والجدول  2االبة  وفشكت لسبة  

 (9الجدول )

 توزيع أفراد عينة البحث التطبيقية بحسب الكليّات.

 عدد الطالبات اسم الكليّة ت

 031 التربيّة األساسيّة  0

 011 التربيّة الرياضية  9

 091 التربيّة للعلوم اإلنسانية   3

 011 التربيّة للعلوم الصرفة  4

 007 العلوم  5

 011 الهندسة  6

 667 المجموع

 

 ثالثًا: أداتا البحث:

 لهيض ف قبق الب ل ال الا  امت البالثة   ا ي فاا 

 أ.  ناء مقبام ال يية العاافبة.

 ب.  ناء مقام الة ة الويدالبة.

 ال يية العاافبةاأ. خطواة  ناء مقام 

مدد  أ يددت ف قبددق أهددداا الب ددل  امددت البالثددة  بندداء مقبددام ال ييددة العاافبددة   

 ددا  ندداء ااختبدداراة  (Paul, 1992: 8)وذلددم  ددا  ددوء الخطددواة التددا ذكيهددا 

 وال قايبس النفسبة واايت البة  التا لددها  ا الخطواة اآلفبةا

 ,Orloff)واساي النتريية التا لددها . ف ديد ال فئو ا  عد اسا ي للر اسد باة 0

  التا فعاملت م  مفئو  ال يية العاافبة لرييًا و ييائبًا الت دة البالثدة  دا (2009

 ففسبيها لل يية العاافبة للر النتريية ك ا ورد  ا ف ديد ال ةطل اة.

. قباغة الفقياةا ف مَّ قباغة الفقدياة لد  اييدق اساد ي للدر اسد بداة النرييدة 8

( 01( للدر  0ل تعلقة  ال يية العاافبة  وك لم فويب  ااتببان اادتط لا  ال ل دق ا

االبة  أ ادة البالثدة لد  اييدق  يدا تئ   دا قدباغة الفقدياة  و دا  دوء ذلدم ف دمَّ 

 (  قي   ةبهتئا النئائبة.82قباغة  

 زاء َكدتت . مقايبس التقديي   دائت اسيا دة(ا ف دمَّ االت داد للدر ادلم التقدديي الخ اادا 3

(  التيفبددى 1 0 8 3 2 قددي ؛  وقددف  منااددبًا لعبنددة الب ددل؛  ذ ألطبددت دريدداةا  
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( للفقدددي  السدددلببة  وللدددر ال سدددتجبى أ ن  يختدددار 2 3 8 0 1للفقدددياة اسيجا بدددة  وا  

 البديت ال ص ينطبق للب  أكثي م  غبين  ا اسيا ة.

ة لدد  مقبددام ال ييددة .  لددداد فعلب دداة ال قبدداما و ددعت البالثددة فعلب دداة اسيا دد2

العاافبة  م  مثال يو ح كبفبة اسيا ة    ً  لد  لدل ال سدتجبباة للدر الد دة  دا 

 اسيا ة  وفجنى في، أص  قي  م  دون اسيا ة لنئا.

. الت قددق مدد  قدد لباة الفقددياة  قدددق ال قبددام(ا  عددد ف ديددد  قددياة ال قبددام  0

عديض ال قبدام  ةدبهت  اسولبدة وقباغة  قياف   وفعلب داة اسيا دة   امدت البالثدة  

للر لدد م  ال تخةةدب   دا مجدال اسرخداد وللدم الدنفس؛ لهديض فقوي د  وال كدم 

للب   و ا  وء  زاء الخبياء أقبح مقبام ال يية العاافبة  ةدبهت  النئائبدة يتكدون 

 (0(  قي   ال ل ق 82م   

لثددة مدد  اسدا  . ااختبددار التجييبددا للفقددياة  لبنددة و ددوح الفقددياة(ا لتت قددق البا6

( االبدة مد  01 امت  تطببق مقبدام ال ييدة العاافبدة للدر لبندة اادتط لبة  لهدت  

االباة يامعة ديالر  و د فبب  أ نَّ فعلب اة مقبام ال ييدة العاافبدة و قيافد  وا د ة 

( د بقدة و  توادر 31-81ومفئومة  وأ نَّ الو ت ال ستهيق لإليا ة لنئا يتياوح  ب   

 قة.(  د ب80 درن  

 

 رابعاً: التحليل اإلحصائي للفقرات:

 افبعت البالثة الخطواة اآلفبة لت لبت الفقياة  لةائبًاا 

 أ. لبنة الت لبت اسلةائاا

 امت البالثة  اختبار لبنة الت لبت اسلةائا لفقياة ااختبار؛  ذ فكولت هد ن  

  سددى الطييقددة ( االبددة ف ددمَّ اختبدداره  مدد  كلبتدداة يامعددة ديددالر 011العبنددة مدد   

 ( يبب  ذلم3العشوائبة والجدول  

 

 (3الجدول )

 عينة التحليل اإلحصائي موزعة بحسب الكليّات.

 عدد الطالبات اسم الكليّة ت

 00 القالون  0

 26 الئنداة  8

 00 العلو   3

 066 التي بتة للعلو  اسلسالبة  2

 32 التي بتة للعلو  الةي ة  0

 032 التي بتة اسااابتة   6

 011 ال ج وي

و ددد ااددتندة البالثددة  ددا اختبارهددا لئدد ا العدددد لعبنددة التطببددق اسلةددائا  تلددر مددا  

 تلر أ نَّ لبنة الت لبدت اسلةدائا يجدى أ ن   (Anstasia, 1976)أخارة  لب  الستازص 

 .(Anstasia, 1976: 209)(  يًدا 211ا فقت ل   
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 ب. القو  الت بب ية للفقياةا 

الت بب ية لَكتت  قي  م   قياة مقبام ال يية العاافبدة  امدت البالثدة ل ساب القو   

  ااتع ال أالوب ال ج ولتب  ال تطي تب  للر الن و اآلفاا

( االبددة 011(  قددي  للددر لبنددة الب ددل البالهددة  82فطببدق ال قبددام ال هلدد  مدد    -

قي  للر و دق اختين  طييقة لشوائبة  و عد التطببق ف مَّ  لطاء درية لَكتت  يا ة ل   

 اييقة فة بح مقبام ال يية العاافبة.

فيفبى الدرياة الكلبتة التا لةلت للبئا أ ياد العبنة فنازلبًا م  أللر درية  تلدر  -

 أدلر درية.

%( م  ااات اراة ال اقلة للر أللر الددرياة  دا مقبدام ال ييدة 86ف ديد   -

( ااددت ار  ف ثددت 030( ااددت ار  ف ثددت ال ج ولددة العلبددا و 030العاافبددة ولددددها  

لبا.  ال ج ولة الدة

 عددد ف ديددد ال ج ددولتب  العلبددا والدددلبا ااددتع لت البالثددة ااختبددار التددائا لعبنتددب   -

مستقلتب  اختبار الفيوق  ب  ال ج ولتب  العلبا والدلبا لَكتت  قي  مد   قدياة ال قبدام 

م بد  ؛  ذ فياولدت (  قي   وفبب  أ نَّ ي ب   قدياة ال قبدام كالدت 82والبالل لددها  

( وهدا أ كبدي مد  القب دة التائبدة الجدولبدة 01882-8832القب ة التائبدة ال  سدو ة  دب   

 ( يبب  ذلم2( والجدول  862( و درية ليية  1810( ل  مستوا  0846 

 

 (4الجدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الحرية العاطفية.

 ة
لبا ال ج ولة العلبا القبت ة  ال ج ولة الدة

 التباي  الوار ال سا ا التباي  الوار ال سا ا التائبة

0  3811 1840 8802 0811 3822 

8  3806 1823 8866 1841 3866 

3  3802 1826 8840 1860 8832 

2  3816 1843 8868 1846 3826 

0  3832 1820 8821 1822 0860 

6  3862 1806 3812 1824 6816 

6  3820 1860 8866 1862 6803 

2  3888 1861 8862 1823 0822 

4  3834 1862 8840 1862 2841 

01  3888 1861 3826 1826 3861 

00  3888 1840 8822 0812 6806 

08  3820 1860 8866 1862 6803 

03  3820 1864 8863 1824 6836 

02  3833 1864 8841 1840 2836 
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00  3832 1861 3811 1823 3861 

06  3816 1846 1866 1822 8862 

06  3828 1861 8880 0800 01882 

02  3828 1864 8848 1840 0816 

04  3881 1866 8860 1826 0826 

81  3821 1861 8821 1822 0861 

80  3882 1860 8864 1823 0863 

88  3880 1863 8866 1820 0862 

83  3806 1868 3814 1820 0882 

82  3832 1862 8830 0816 4863 

(، ودرجةةة حريةةة 1915( عنةةد مسةةتول د)لةةة )0926الجدوليةةة) ) (t)قيمةةة  

(962.) 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكليّة للمقياس: -

ف دمَّ اادتخياج مقددار الع  دة اارفباابدة  دب  َكدتت  قدي   الدريدة الكلبتدة لل قبددام  

م معامدت  واااة معامت ارفباا  بياون  ااتع ال لبنة الت لبت ذافد ؛  ذ ف دمَّ مقارلدة  دب

اارفباا  القب دة الجدولبدة  و دد فبدب  أ نَّ ي بد   قداراة ال قبدام قداد ة  دا  بدام مدا 

و عت  م  أيل ؛  ذ كالت ي بعئا ذاة دالة  لةائبة؛ س نَّ القب دة ال  سدو ة ل عامدت 

( ودريدة 1810( لند مستوا دالدة  0866اارفباا أ كبي م  القب ة الجدولبة البالهة  

 ( يبب  ذلم0( والجدول  1812معامت اارفباا يساوص  ( و242ليية  

 (5الجدول )

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكليّة لمقياس الحرية العاطفية.

 ة
معامت 

 اارفباا
 ة معامت اارفباا ة معامت اارفباا ة

معامت 

 اارفباا

0 1882 6 1886 03 1886 04 1833 

8 1886 2 1881 02 1888 81 1801 

3 1836 4 1881 00 1802 80 1832 

2 1802 01 1888 06 1801 88 1833 

0 1834 00 1882 06 1882 83 1883 

6 1830 08 1838 02 1806 82 1882 

 

 الخصائص السايكومترية لمقياس الحرية العاطفية:

  امت البالثة   ساب الةدق  طييقتب  ه اا أّوً): الصدق:

. الةدق الراهيصا و د ف قق ه ا النوي م  الةدق  ا ال قبام ال الا  وذلم لد  0

اييق ليض ال قبام  ةورف  اسولبة للر مج ولة م  ال  ك ب   ا التي بتة وللدم 

(؛ لل كم للر مدا قد لبة  قيافد   دا 8( م كً ا  ال ل ق 81النفس والبالل لددهم  
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 دائت اسيا ة وفعلب اة ال قبدام  و دد فبدب  لد   بام ما أ لد لقباا     ً  ل  فقويم 

 %(.011اييق ه ا اسيياء أ نَّ ي ب   قياف  قال ة؛  ذ  لهت لسبة ااففاق  

 

 و د ف قق ه ا النوي م  الةدق ل  اييقا. صدق ا)ختبار: 9

 يجاد القدو  الت بب يدة لفقدياة ال قبدام  إفبداي أادلوب ال ج دولتب  ال تطدي تب    . أ

الفقياة م ب  ؛ أص  تنَّ لئا القدر   بام الفيوق الفيدية  دب  الطالبداة و د لدة ي ب  

 ( يبب  ذلم.2لند  يا تئ  ل  مقبام ال يية العاافبة  والجدول  

 ك ا ف قق قدق البناء ل  اييق مج ولة مهخياة وها ااتخياجا . ب

ل  ة دريدة َكدتت  قدي  والدريدة الكلبتدة لل قبداما ويديا لسداب ذلدم  اادتع ال  -

ت ارفبداا  بيادون  وفبدب  أ نَّ ي بد  معدام ة اارفبداا ال د كور  دالدة  لةدائبًا معام

( يبدب  0( والجددول  18122لند مقارلتئا  القب ة الجدولبة ال يية ل عامت اارفباا  

 ذلم.

 ف ققت البالثة م   باة ال قبام  طييقتب  ه ااثانيًا: الثبات: 

 ييددة العاافبددة  طييقددة  لدداد  ااختبددار .  لدداد  ااختبددارا ول سدداب  بدداة مقبددام ال0

( االبدة؛  ذ يديا اختبدار 011ابقت البالثة ال قبام للر لبنة الثباة البالل لدددها  

كلبتددات التي بتددة اساااددبتة وكلبددة التي بتددة للعلددو  اسلسددالبة  الطييقددة العشددوائبة  و وا دد  

اختبار للر العبندة لفسدئا  ( يو  ف مَّ  لاد  ا02( االبة م  َكتت كلبتة  و عد ميور  01 

ل والثدالا  اادتع ال ارفبداا  بيادون  و دد  لدل   مَّ أويددة الع  دة  دب  التطببقدب  اس وت

(  وهددو معامددت يبددد؛  ذ أخددارة  عدد  اسد بدداة  تلددر أ نَّ  ددبم 1822معامددت الثبدداة  

مد   (  وفعددت مقبولدة  ذا كالدت أكثدي1821معامت الثباة فَعدة يبد   ذا كالدت أكثدي مد   

 (.011ا 0424(  أ و ل    1861 

( اادت ار  مد  011. معامت اافساق الداخلاا ولت قبق ذلدم  امدت البالثدة  سد ى  8

اات اراة الت لبت اسلةائا  ااتع ال الطييقة العشوائبة ال ناابة  وفم  يجاد معامدت 

بددد (  وهددو معامددت  بدداة ي1828الثبدداة لئددا لدد  اييددق معادلددة ألفاكيولبددا    ذ  لددل  

 (Guilford, 1956)ي ك  اليكون  لب  ل قت باة الب ل ال دالا؛  ذ أخدار يبلفدورد 

 (.011ا 0424(  أ و ل    1861 تلر أ نَّ معام ة اارفباا يجى أ ن  ا فقت ل   

 

 األداة في الصيغة النهائية:

ددا  دددائت 82ف دد ت  مقبددام ال ييددة العاافبددة  ةددبهت  النئائبددة مدد     (  قددي   أ مت

ا ة ل   قدياة ال قبدام  كالدت خ اادبًاا  فنطبدق للدات دائً دا  فنطبدق للدات غالبًدا  اسي

(  ال ل دق (  وفكدون دريداة 0فنطبق للات أ لبالًا   فنطبق للات لدادًرا  ا فنطبدق للدات

( للر التوالا للفدياة اسيجا بدة  وفنازلبًدا للفقدياة 1 0 8 3 2التة بح فةالديًاا  

لبا  46يددة القةددوا  السددلببة؛ و دد لم فكددون الدر ( دريددة  1( دريددة  والدريددة الدددة

( دريدددة؛ و ئددد ا أقدددب ت اسدا   ةدددبهتئا النئائبدددة يددداه   22و  توادددر  ي دددا  

 ( االبة يامعبة.666للتطببق للر لبنة الب ل اسااابتة البالهة  
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 ثانيًا: مقياس الصحة الوجدانية:

م  أ يت ف قبدق أهدداا الب دل  امدت البالثدة  بنداء مقبدام الةد ة الويدالبدة؛  

 ددا  ندداء ااختبدداراة  (Paul, 1992: 8)وذلددم  ددا  ددوء الخطددواة التددا ذكيهددا 

 وال قايبس النفسبة واايت البة التا لددها  ا الخطواة اآلفبةا

لةدد ة ف ديددد ال فئددو ا  عددد اسادد ي للددر اسد بدداة التددا فعاملددت مدد  مفئددو  ا .0

الويدالبددة لرييًدددا و ييائبًدددا الت ددددة البالثدددة  ددا ففسدددبيها للةددد ة الويدالبدددة للدددر 

 النتريية ك ا ورد  ا ف ديد ال ةطل اة.

قباغة الفقياةا ف مَّ قباغة الفقياة لد  اييدق اساد ي للدر اسد بداة النترييدة  .9

( 01ر  ( للد3ال تعلقة  الة ة الويدالبة  وك لم فويب  ااتببان ااتط لا  ال ل دق

االبة  أ ادة البالثدة لد  اييدق  يدا تئ   دا قدباغة الفقدياة  و دا  دوء ذلدم ف دمَّ 

(  قددي   ةددبهتئا اسولبددة  و عددد ذلددم أقددبح مقبددام الةدد ة الويدالبددة 01قددباغة  

 يئاًزا للت لبت اسلةائا.

مقايبس التقديي   دائت اسيا دة(ا ف دمَّ االت داد للدر ادلم التقدديي الخ اادا  زاء َكدتت  .3

( للدر التدوالا؛ 1 0 8 3 2قي ؛  وقف ت مناابًا لعبنة الب ل   ذ ألطبدت دريداةا   

 لكولئا فنااى ه ن ال يللة الع يية لطلبة الجامعة.

 لددداد فعلب دداة ال قبدداما و ددعت البالثددة فعلب دداة اسيا ددة لدد  مقبددام الةدد ة  .4

لد دة  دا الويدالبة  م  مثال يو ح كبفبة اسيا ة    ً  ل  لل ال سدتجبباة للدر ا

 اسيا ة  وفجنى في، أص  قي  م  دون اسيا ة لنئا.

الت قددق مدد  قدد لباة الفقددياة  قدددق ال قبددام(ا  عددد ف ديددد  قيافدد  وقددباغتئا  .5

وفعلب دداة اسيا ددة  امددت البالثددة  عدديض ال قبددام  ةددبهت  اسولبددة للددر لدددد مدد  

   و ددا ال تخةةددب   ددا مجددال العلددم التي ويددة والنفسددبة لهدديض فقوي دد  وال كددم للبدد

( 01 وء آراء الخبياء أقبح مقبام الة ة الويدالبة  ةبهت  اسولبدة يتكدون مد   

 (.2%(  ال ل ق 011 قي ؛  ذ  لهت لسبة ااففاق للر  قاء الفقياة ها  

ااختبددار التجييبددا للفقددياة  لبنددة و ددوح الفقددياة(ا للت قددق البالثددة مدد  اسدا   .6

( االبدة مد  31لبنة اادتط لبة  لهدت    امت  تطببق ل قبام الة ة الويدالبة للر

االباة يامعة ديالر  و د فبب  أ نَّ فعلب اة مقبام الة ة الويدالبة و قياف  وا د ة 

( د بقدة و  توادر 81-01ومفئومة  وأ نَّ الو ت ال ستهيق لإليا ة لنئا يتياوح  ب   

 ( د بقة.00 درن  

اسيا دددة لددد   قدددياة  فةددد بح ال قبددداما اادددتع لت البالثدددة خ سدددة  ددددائت لتقدددديي .7

ال قبام وهاا  فنطبق للات دائً ا  فنطبق للات غالبًا  فنطبق للات أ لبالًا  فنطبدق للدات 

( للدددر التدددوالا ولج بددد  0-0لدددادًرا  ا فنطبدددق للدددات أ دددًدا(  ولدددددة اسوزان مددد   

 الفقياة كولئا  يجا بة.
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 التحليل اإلحصائي للفقرات:

 ة لت لبت الفقياة  لةائبًااافبعت البالثة الخطواة اآلفب 

 امت البالثدة  اختبدار لبندة الت لبدت اسلةدائا لفقدياة  أ. لبنة الت لبت اسلةائاا 

( االبة ف مَّ اختباره  م  كلبتاة يامعة ديدالر 011ااختبار؛  ذ فكولت ه ن العبنة م   

   سى الطييقة العشوائبة الطبقبة.

القددو  الت بب يددة لَكددتت  قددي  مدد   قددياة مقبددام ب. القددو  الت بب يددة للفقددياةا ل سدداب 

الة ة الويدالبة  امت البالثة  ااتع ال أالوب ال ج ولتب  ال تطي تب  للدر الن دو 

 اآلفاا

( االبددة 011(  قددي  للددر لبنددة الب ددل البالهددة  01فطببدق ال قبددام ال هلدد  مدد    -

ة ل   قي  للر و دق اختين  طييقة لشوائبة  و عد التطببق ف مَّ  لطاء درية لَكتت  يا 

 اييقة فة بح مقبام الة ة الويدالبة.

فيفبى الدرياة الكلبتة التا لةلت للبئا أ  ياد العبنة فنازلبًا م  أللر درية  تلدر  -

 أدلر درية.

%( م  ااات اراة ال اقلة للر أللر الدرياة  دا مقبدام الةد ة 86ف ديد   -

( ااددت ار  ف ثددت 030العلبددا  و ( ااددت ار  ف ثددت ال ج ولددة 030الويدالبددة ولددددها  

لبا.  ال ج ولة الدة

 عددد ف ديددد ال ج ددولتب  العلبددا والدددلبا ااددتع لت البالثددة ااختبددار التددائا لعبنتددب   -

مستقلتب  اختبار الفيوق  ب  ال ج ولتب  العلبا والدلبا لَكتت  قي  مد   قدياة ال قبدام 

بددام كالددت م بدد    دالددة( لنددد (  قددي   وفبددب  أ نَّ ي بدد   قددياة ال ق01البددالل لددددها  

( وهدا 0824(  ذ لةلت للر  ب ة فائبة  31(  ااتثناء الفقي   1810مستوا دالة  

( 6( والجددول  862( و دريدة لييدة  0846أ  ت م  القبت ة التائبدة الجدولبدة البالهدة  

 يبب  ذلم.

 (6الجدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الصحة الوجدانية.

 ة
لبا العلباال ج ولة   ال ج ولة الدة

 القبت ة التائبة
 التباي  الوار ال سا ا التباي  الوار ال سا ا

0  2832 1828 3860 0806 0843 

8  3866 1846 3832 0833 8846 

3  2832 1824 3860 0818 0836 

2  2816 01810 3810 0884 6880 

0  3842 1840 3810 0883 6822 

6  2886 1864 3882 0811 2842 

6  2820 1863 3820 0801 2828 

2  2836 1866 3822 0802 6832 

4  8883 1824 8840 0884 4820 
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01  2813 1846 3886 0808 0846 

00  2881 0813 3881 0832 6866 

08  2880 1844 3800 0838 0802 

03  2810 0882 3836 0882 2826 

02  2860 1806 3822 1824 6802 

00  2810 0812 8842 0838 682 

06  3832 1822 3828 0880 3846 

06  2836 1822 3823 0812 2842 

02  2834 1862 3831 0881 0863 

04  2811 0802 3806 0821 0830 

81  2804 1802 3822 0804 4860 

80  2830 1826 3888 0830 6826 

88  2802 0810 3836 0882 0822 

83  2802 1846 3866 0836 8863 

82  2831 1820 3864 0880 0821 

80  2804 0810 3863 0833 0868 

86  2806 1844 8823 0836 4816 

86  2888 1846 3822 0883 6822 

82  3822 0804 8860 0882 2882 

84  3836 0802 8860 0888 6888 

31  2888 0880 3860 0886 0824 

30  3801 0806 3834 0880 6824 

38  3862 0800 3802 0838 3846 

33  2804 1843 3828 0810 6801 

32  2880 1826 3862 0880 2864 

30  2828 1820 3826 0800 6843 

36  2838 1828 3836 0882 6838 

36  2804 1846 3804 0882 6836 

32  2800 1828 3818 0802 2862 

34  2813 1846 3886 0808 0846 

21  2820 1821 3866 0800 0836 

20  3860 0886 8868 0882 0821 

28  2808 1868 3811 0863 6821 

23  3816 0821 8861 0816 3810 
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22  2836 1840 3886 0808 2823 

20  2804 1842 3808 0883 6826 

26  2802 1826 3882 0806 6806 

26  2823 1822 3846 0803 3846 

22  3826 0803 8800 0883 6836 

24  3868 0812 8802 0883 6862 

01  2800 1844 3810 0886 6822 

ولت قبددق ذلددم ااددتع لت البالثددة معامددت ارفبدداا  بياددون ااددتخياج الع  ددة      

درية َكتت  قي  والدرية الكلبتة لل قبدام لددا أ دياد لبندة الب دل البدالل اارفباابة  ب  

(  دددا 1828-1800( االبددة  و دددد فياولددت معددام ة اارفبددداا  ددب   011لددددهم  

مقبددام الةدد ة الويدالبددة  وفبددب  أ نَّ ي بدد  معددام ة اارفبدداا ال  سددو ة كالددت دالددة 

( لندد 18122الجدولبدة البالهدة    لةائبًا؛ كولئدا أ كبدي مد  أو فسداوص القب دة ال ييدة

 ( يبب  ذلم6( والجدول  242( و درية ليية  1810مستوا دالة  

 (7الجدول )

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكليّة لمقياس الصحة الوجدانية.

 ة
معامت 

 اارفباا
 ة

معامت 

 اارفباا
 ة

معامت 

 اارفباا
 ة

معامت 

 اارفباا
 ة

معامت 

 اارفباا

0 1832 00 1823 80 1830 30 1882 20 1831 

8 1806 08 1880 88 1886 38 1880 28 1833 

3 1886 03 1880 83 1806 33 1884 23 1800 

2 1831 02 1833 82 1838 32 1880 22 1823 

0 1832 00 1832 80 1882 30 1820 20 1832 

6 1834 06 1883 86 1821 36 1832 26 1823 

6 1836 06 1880 86 1830 36 1832 26 1880 

2 1832 02 1828 82 1836 32 1834 22 1886 

4 1828 04 1882 84 1838 34 1886 24 1830 

01 1886 81 1828 31 18122 21 1832 01 1838 

(= 242( ودريدة لييدة  1810القبت ة الجدولبدة ل عامدت اارفبداا لندد مسدتوا دالدة  

 18122.) 

 الصحة الوجدانية:الخصائص السايكومترية لمقياس 

 أوًاا الةدقا  امت البالثة   ساب الةدق  طييقتب  ه اا

. الةدق الراهيصا ف ققت البالثة م  الةدق الراهيص ل قبدام الةد ة الويدالبدة 0

لدد  اييددق لي دد  للددر مج ولددة مدد  ال ختةددب   ددا مبدددان التي بتددة وللددم الددنفس 

ال قبام ال ص ألدفد  البالثدة   (  ال ي  أ دوا آرائئم  ا مدا ق لبة  قياة2 ال ل ق
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ولتبجدة لد لم لدم فسدتبعد أيددة  قدي  مد   قدياة ال قبددام  ةدبهت  اسولبدة  وكالدت لسددبة 

 %(.011ااففاق  

. قدق البناءا و د ف قق ه ا النوي م  الةدق ل  اييدق اادتخياج  عد  الددائت 8

القددو   وال هخددياة  لعددت أه ئددا الفدديوق  ددب  اس ددياد؛ وللبدد  لندددما لسددبت البالثددة

الت بب يددة للفقددياة لدددتة ي بعئددا مت بدد    وأ نَّ ي بدد  معددام ة ارفبدداا دريددة الفقددي  

 الدرية الكلبتة لل قبام كالت دالة  لةائبًا؛ أص لئا القدر  للر  بدام الفديوق الفيديدة 

(؛  ذ  تلَّئددا لددم فكدد  مبدد    ددب  ال ج ددولتب  31 ددا الةدد ة الويدالبددة مددا لدددا الفقددي   

ذ  تنَّ الفيوق كالت دالدة  لةدائبًا؛  ذ  لهدت القبت دة التائبدة ال  سدو ة لئدا ال تطي تب ؛  

 ( يبب  ذلم.6( والجدول  0846(  وها أ  ت م  الجدولبة البالهة  0824 

  البًاا الثباةا ف مَّ  يجاد  باة مقبام الة ة الويدالبة  الطيائق اآلفبةا

الثبدداة  ئدد ن الطييقددة  عددد فطببددق  ا وفددمَّ ااددتخياج(test-retest).  لدداد  ااختبددار 0

( االبة  و اقت زمنا  دب  التطببقدب  011ال قبام للر لبنة  لاد  ااختبار البالهة  

لَ دت  أابولب   و ااتع ال معامت ارفباا  بياون  ب  درياة التطببقب  ف دمَّ ال ةدول 

غدياض ( وهو معامت  باة يبد ي كد  اادتع ال  س1822للر معامت الثا ت  و د  لل  

.  الب ل العل ات

. معامت ألفاكيولبا ا ل ساب معامت الثباة  ئد ن الطييقدة ف دمَّ اادتع ال لبندة الب دل 8

دا يددلت للدر أ نَّ معامدت  بداة مقبدام 1820لفسئا  و د  لهت  ب دة معامدت الثبداة   ( مت َّ

  ا لبة الة ة الويدالبة يبًدا.

 

 األداة في صيغتها النهائية:

(  قددي   موزًلددا للددر 24الويدالبددة  ةددبهت  النئائبددة  ف دد ت  مقبددام الةدد ة  

خ سة  دائت ل اتجا ة فشبي  تلرا  فنطبق للات دائً ا  فنطبق للدات غالبًدا  فنطبدق للدات 

( وفتددياوح الدددرياة  ددب  6أ لبالًددا  فنطبددق للددات لددادًرا  ا فنطبددق للددات أ ددًدا(  ال ل ددق

( 820القةدوا لل قبدام   (؛ و د لم فكدون الدريدة0 2 3 8 0( درية وهاا  0-0 

درية  وها ف ثت أ ةر درية ي كد  أ ن  ف ةدت للبئدا الطالبدة للدر مقبدام الةد ة 

( دريدة 24الويدالبة  وأدلدر دريدة ي كد  أ ن  ف ةدت للبئدا الطالبدة ال سدتجببة هدا  

( دريدددة؛ و ئددد ا أقدددب ت اسدا   ةدددبهت  النئائبدددة يددداه   026و  توادددر  ي دددا  

 ( االبة م  ال يللة الجامعبة.666سااابتة البالهة  للتطببق للر لبنة الب ل ا

 

 التطبيق النهائي ألدوات البحث:

ف ت  يياءاة التطببق النئائا سدافا الب ل للدر لدب  الب دل البدالل لددده   

  و دد الردت البالثدة 01/2/8106ولهايدة  4/3/8106( االبة  ا الَ ددت  مد  666 

 للئ   ا أ ناء اسيا ة ل   قياة ال قبام.فجاوب الطالباة ل  اييق لنايتئ  وففا

 

 الوسائل اإلحصائية:

 دددا  (SPSS)الت ددددة البالثدددة للدددر ال قببدددة اسلةدددائبة للعلدددو  اايت البدددة  

ال عالجاة اسلةائبة َكلتئا اواء  ا  يدياءاة الت قدق مد  الخةدائي السدايكومتيية 
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اسلةددائبة اآلفددا  سدواة الب ددل  أو  ددا ااددتخياج النتددائع  و ددد ااددتع لت الواددائت

 ذكيهاا

لعبنتددب  مسددتقلتب ا ااددتع ت اختبددار دالددة الفدديق  ددب   (t-test)ااختبددار التددائا  .0

ال ج دددولتب  ال تطدددي تب   دددا لسددداب القدددو  الت بب يدددة لل قبدددام  ال ييدددة العاافبدددة  

 والة ة الويدالبة(.

ب  ال توادر لعبنة والد ا ااتع ت اختبار دالة الفيوق   (t-test)ااختبار التائا  .8

 ال سا ا وال توار الفي ا.

معامدددت ألفاكيولبدددا  ل فسددداق الدددداخلاا اادددتع لت اادددتخياج الثبددداة  طييقدددة  .3

 ألفاكيولبا  ل فساق الداخلا لل قبااب .

 معامت ارفباا  بياونا ااتع ت  ا  يجاد اآلفاا .2

 ل  ة درية الفقي   الدرية الكلبتة لل قبام. .أ 

 ااختبار.معامت الثباة  طييقة  لاد   .ب 

  يجاد الع  ة اارفباابة  ب  ال تهبياة. .ج 

 

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

 ب ا ي فا ليض لتائع الب ل التا ف مَّ التوقت  لبئا  دا  دوء فسلسدت أهدا د    

 وللر الن و اآلفاا

ا ال يية العاافبة لدا االباة الجامعةا ية لا ف ع   الئدا اس وت

ل عي ة مستوا  ال يية العاافبة( لدا االباة الجامعة   امت البالثة  تطببدق  

مقبددام  ال ييددة العاافبددة(  ةددورف  النئائبددة للددر أ ددياد لبنددة الب ددل البددالل لدددده  

( دريددة و ددال ياا 68863( االبددة  وفددم  يجدداد ال تواددر ال سددا ا الدد ص  لددل  666 

الفي دا ل قبدام  ال ييدة العاافبدة( ( ولند مقارلتد   ال توادر 0840معبارص  درن  

لعبنددة والددد  ظئددي أ نَّ  (t-test)( دريددة  و ااددتع ال ااختبددار التددائا 22الدد ص  لددل  

( ولنددد مقارلتئددا  القب ددة التائبددة الجدولبددة 016808القبت ددة التائبددة ال  سددو ة  لهددت  

بت ددة ( ظئددي أ نَّ الق666( ودريددة لييددة  1810( لنددد مسددتوا دالددة  0846والبالهددة  

التائبة ال  سو ة أللدر مد  القبت دة التائبدة الجدولبدة ولةدالح متوادر العبندة  والجددول 

 ( يبب  ذلم2 

 (2الجدول )

المتوسطات الحسابية وا)نحرافات المعيارية والقيمة التائية لمقياس الحرية 

 العاطفية.

عينة 

 البحث

المتوسط 

 الحسابي

ا)نحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

مستول  التائية القيّمة

د)لة 

1915 
 الجدولية المحسوبة

 دال 0926 017959 42 5925 79973 667

  

وففسددبي هدد ن النتبجددة أ نَّ االبدداة الجامعددة يت بدد ن  ددامت كئ  لييددة لاافبددة    

وهدد ا يعندددا أ لَّددد َ للدددر الددديغم مدد  اسو ددداي اا تةدددادية  واايت البدددة  والسباادددبة 
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ال تيدية  ا السنواة اسخبي    تاَّ أ نَّ الطالبة الجامعبة ا ف ال ف تلم مستوا يبد مد  

ال يية العاافبة  وفتفق ه ن النتبجة م  اا تيا اة النتريية لـ  أورلوا( ال ص أخار 

 تلر أ نَّ ال يية العاافبة ها القدر  للر البقاء  ا لالة التيكب  لنددما فكدون  دا لالدة 

هدداق العدداافا  والعددالم ال شدد ون  ددالخوا  واله ددى  واسلبدداا  وملدداء مدد  اسر

 .(Orloff, 2009:32) الطا اة النفسبة 

ا الة ة الويدالبة لدا االباة الجامعةا ية  الئدا الثالاا ف ع 

ا مستوا الة ة الويدالبة لدا االبداة الجامعدة  امدت البالثدة  تطببدق   ية لت ع 

النئائبددة للددر أ ددياد لبنددة الب ددل البددالل لددددهم مقددام الةدد ة الويدالبددة  ةددورف  

(  و دددال ياا 022862( االبدددة  وفدددم  يجددداد ال توادددر ال سدددا ا الددد ص  لدددل  666 

(  ولد  مقارلة ال توار الفي ا ل قبام الة ة الويدالبة 06806معبارص مقدارن  

القبت دة  لعبندة والدد  ظئدي أ نَّ  (t-test)(  اادتع ال ااختبدار التدائا 026ال ص مقدارن  

( ولنددد مقارلتئددا  القب ددة التائبددة الجدولبددة والبالهددة 00828التائبددة ال  سددو ة  لهددت  

( ظئددي أ نَّ القبت ددة التائبددة 666( ودريددة لييددة  1810( لنددد مسددتوا دالددة  0846 

دا يشدبي  تلدر أ نَّ أ دياد  ال  سو ة أللدر مد  القبت دة التائبدة الجدولبدة ولةدالح العبندة؛ مت َّ

 ( يبب  ذلم4تعون  الة ة الويدالبة  والجدول  العبنة يت 

 (2الجدول )

المتوسطات الحسابية وا)نحرافات المعيارية والقيمة التائية لمقياس الصحة 

 الوجدانية.

عينة 

 البحث

المتوسط 

 الحسابي

ا)نحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

مستول  القيّمة التائية

د)لة 

1915 
 الجدولية المحسوبة

 دال 0926 55949 047 07956 024962 667

 ,Kolakowski)وففسبي ه ن النتبجدة  دا  دوء اسادار النرديص ال عت دد لدـ  

 تلر أ نَّ االباة الجامعة يت ب ن  الكفاء  م  النالبة النفسدبة واالفعالبدة؛ لتتدر  (2013

يت ك  الطالباة م  فنربم ولبئ   الفعاافئ  وأالوب  دارفئ  ادواء مد  ألفسدئ   أو 

مدد  اسخييدداة  أو مدد  ال جت دد  ك ددا أ نَّ لدددا الطالبدداة القدددر  للددر الشددعور   ختلدد  

بددي لنئددا  ددا ال وا دد  ال نااددبة لَكددتت منئددا   ددمَّ الددت كم  ددا العواادد  اسلسددالبة  والتعب

أدائئددا أو التعامددت  ئددا مدد  اآلخدديي    ددا ا يسدداء أو يجدديح مشدداليه   ك ددا ف تلددم 

الطالباة  در  للر          دار  مشداليه  أو السدلوكباة ال يفبطدة  ئدا   دا  دا ذلدم 

تئ   والتعامدت البنداء مد  ال دهوا التقببم الوا عا سمكالبافئ  ال افبة  وفن بدة اادتق لب

  وفددول  البالثددة اددبى ف تدد  الطالبدداة (Barron,1963)النفسددبة التددا يوايئولئددا 

 الة ة الويدالبة  تلر ما ف ت   ئا االباة الجامعة م  درية لالبة مد  الثقا دة العامدة 

ا واس داي ال ص يسالده   ا لت ال شك ة  ك ا  إمكالئ  فنربم ال علوماة وففسدبيه

ا يجعلئا فت ب   الة ة الويدالبة  الب ان    (.638-026ا 8116 طييقة والبة؛ مت َّ

 الئدا الثاللا افجان و و  الع  ة  ب  ال يية العاافبة والة ة الويدالبةا

ا افجان و و  الع  ة  ب  ال يية العاافبة والة ة الويدالبة  امت   ية  ئدا ف ع 

( 18021اددون  و ددد  لهددت  ب ددة معامددت  بياددون  البالثددة  تطببددق معامددت ارفبدداا  بي
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دريددة  واختبددار دالددة معالجددة اارفبدداا ف ددمَّ ااددتع ال ااختبددار التددائا لدالددة معامددت 

اارفبددداا  وأظئدددية النتدددائع أ نَّ القبت دددة التائبدددة ال  سدددو ة لدالدددة معامدددت اارفبددداا 

لنددد مسدتوا دالددة ( دريدة 0846( وهدا أ كبددي مد  القبت ددة الجدولبدة البالهددة  28688 

 ( يبب  ذلم 01( والجدول  666( و درية ليية  1810 

 

 (01الجدول )

معامل ا)رتباط بين الحرية العاطفية والصحة الوجدانية والقيمة التائية لد)لة معامل 

 ا)رتباط

القيمة المحسوبة    

 لمعامل ا)رتباط

القيّمة التائية 

 المحسوبة

القيّمة التائية 

 الجدولية

 درجة

 الحرية

مستول 

الد)لة 

1915 

 دال 666 19122 49799 19021

يتبب  م  الجدول أل ن ويود ل  ة ارفباابة ذاة دالة  لةائبة  ب  ال ييدة  

 العاافبة والة ة الويدالبة.

ويبدو للبالثة كون الع  دة دالدة  لةدائبًا هدا لتبجدة فَعددة منطقبدة لدو أمعندا  دا  

ال ييددة العاافبددة والةدد ة الويدالبددة يهكدددان للددر الةدد ة اساددار النردديص لَكددتت مدد  

الويدالبدة فسد ح لد ددياد أ ن  يتعي دوا كا دة اسمكالبدداة  والقددراة  والطا داة ال تالددة 

لئ   ك ا فتبح لئ   يقة النجداح  دا التعامدت مد  ال دهوا ال بافبدة التدا فدوايئئ   

ال شدالي واسلاادبس  ةدور    ً  لد  أ نَّ للةد ة الويدالبدة دوًرا مئً دا  دا فن بدة 

 يجا بة فسئم  ا فن بة ل  ة الفيد اسيجا بة م  لفس  واآلخديي   وكدتت مدا يتعلدق معد  

  ا ال با .

 

 التوصيات:

 ااتناًدا  تلر النتائع التا فوقلت  لب  الدترااة ال البة  إتنَّ البالثة فوقا   ا ي فاا 

ال يية العاافبة؛ لل فداظ للدر  فشج  الطالباة م  أااف   الجامعاة للر ااتع ال .0

 ق تئم النفسبة  ا ظت اسو اي الةعبة ال البة التا ي يون  ئا.

 لناية وزارفات التي بتة والتعلبم العالا  الجالى الويدالا  ا ال ناهع الدراابة. .8

لناية أااف   الجامعة  ا فعربم ولا الطالباة  الفعاافئ  وأالوب  دارفئا ادواء  .3

 اآلخيي   أو م  ال جت  .م  لفسئا  أو م  

 

 المقترحات:

 ااتك اًا للب ل ال الا فقتيح البالثة القبا   الدراااة اآلفبةا 

 يدددياء درااددداة ارفباابدددة  دددب  الددد كاء اليولدددا والةددد ة الويدالبدددة  والددد كاء  .0

 اس نالا والة ة الويدالبة.

 –دراادددة ال ييدددة العاافبدددة للدددر و دددق متهبدددياة أَخددديا  التخةدددي  لل دددات  .8

  لاث(. –الا(  والنوي  ذكور  لس
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 (0الملحق )

 مقياس الحرية العاطفية بالصيغة النهائية.

 الفقي  ة

فنطبق 

للات 

 دائً ا

فنطبق 

للات 

 غالبًا

 فنطبق

للات 

 أ لبالًا

فنطبق 

للات 

 لادًرا

ا 

فنطبق 

 للات 

أف ددداور  لطددد  مددد  زمب فدددا التدددا ف ددداول   0

 ييح مشاليص

     

أرغددى أ ن  أكددون أكثددي قدديالة  ددا موا دد    8

 ال با  م  زمب فا

     

أرغددى  ال شدداركة وال ددديل  ددا مندداظي  أو   3

 منا شة م  زمب فا

     

افبدددد  أاددددلوب الةدددد ت لندددددما يسدددداء  تلددددر   2

 مشاليص  ا ال دراة

     

البدددي لددد  مشدددالي ال دددود  ل دددو زمب فدددا   0

 لكسى لطفئ 

     

      أرا ى مشاليص  بت أ ن  ال ت أص خاء  6

ااددتطب  الت دددث   ييددة أمددا  زمب فددا لدد    6

 الفعاافا

     

أخددعي  ددالفيح لندددما البددي لدد  مشدداليص   2

   يية

     

لندددما ف لجنددا  لدددا زمب فددا  ددا مو دد    4

 ألا أفيوا  بت اليدت للبئاما  
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لنددما فدوايئنا مشدكلة لاافبدة أويد  اللدو    01

 ل افا

     

      أفعاا  م  زمب فا اللوافا يشعين  القلق  00

      أ كي   شاليص التا ميرة  ئا  08

لنددددما أخدددعي  اسخفددداق ال درادددا أفجندددى   03

 فو بخ لفسا

     

      أفقبت النةائح م  زمب فا لندما أغ ى  02

لدص القدر  للر  ئم مشالي زمب فدا  شدكت   00

 يبد

     

أيدددد قدددعو ة  دددا اس ةددداح لددد  لدددواافا   06

 ومشاليص أما  زمب فا

     

لندددددما فثددددار الفعددددااة  ددددإتلَّا أخفبئددددا لدددد    06

 زمب فا 

     

أخعي  الخجت لندما ا اادتطب  التعببدي لد    02

 مشاليص أما  زمب فا 

     

أما  زمب فا ألبي ل  لواافا ومشاليص   04

 و قًا لثقتا العالبة   افا

     

      أفعاا  م  معالا  زمب فا وأل الئ   81

لندما أوي  مو فًدا ليًيدا أيدد الةدعو ة  دا   80

 التعببي ل  مو فا

     

ن قدددد اة لاافبدددة دون ااهت دددا   تلدددر   88 أكدددوت

 آراء زمب فا

     

أف ك  م   ظئار مشدالي  يجا بدة  دا ل لدا   83

 ال دراا 

     

اختار أادالبى غبدي مناادبة  دا التعببدي لد    82

 لواافا 
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 (9الملحق )

 مقياس الصحة الوجدانية بالصيغة النهائية.  

 الفقي  ة

فنطبق 

للات 

 دائً ا

فنطبق 

للات 

 غالبًا

فنطبق 

للات 

 أ لبالًا

فنطبق 

للات 

 لادًرا

ا 

فنطبق 

 للات 

      أفعامت م  زمب فا   يولة  0

 الخبطدددة والسدددعاد  لنددددما التقدددا  أخدددعي  8

   مبلتا التا ألبئا

     

أف كدد  م دد  التهلددى للددر مشددك فا مدد    3

 فوفي والفعال

     

لددددص اسمكالبدددة أ ن  أف ددددث لددد  مشدددالي   2

 ارفباح أما  زمب فا

     

أف كددد  مددد   يقددداا اس كدددار التدددا فثبدددي   0

 ال لايا

     

أخدددعي  ال دددبق لنددددما ايددديح مشدددالي   6

 زمب فا

     

لددددص اسمكالبدددة للدددر موايئدددة ال تالدددى   6

 وال شك ة النفسبة

     

      أخعي  اامتنان ل   ألى م  زمب فا  2

لددددص اسمكالبدددة للددددر التعببدددي   ختلدددد    4

العوااددد  والتعببدددي لنئدددا  دددا ال وا ددد  

 ال ناابة لَكتت منئا

     

لدددددص اسمكالبدددددة للددددر  دار  مشددددداليص   01

  نجاحوالسلوكباة ال يفبطة  ئا 

     

أفعامت  طييقة  ناء  م  ال هوا النفسبة   00

 التا فوايئنا

     

أفعدددداا  مدددد  زمب فددددا  ددددا ال وا دددد    08

 ال  يية دون ييح مشاليه 

     

ففدداؤلا  ددا ال بددا  يجعلنددا الدددد الئدددا   03

 ال ص أاعر  لب   و وح

     

أف ك  م  فنربم أ كارص العاافبة  طييقة   02

 منر ة ومقبولة 

     

أاددددعر لل ةددددول للددددر لددددى زمب فددددا   00

 ومدراافا

     

أوظ  خبيافا العاافبة السدا قة  دا لدت   06

 مشك فا العاافبة الجديد 

     

      ألبف لبا  لائلبة هادئة واعبد   06

ألددا ريا ددبة لدد  لفسددا  ددا َكددتت ال وا دد    02

 والريوا ال بافبة التا أمي  ئا
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ااتفبد م  خبدياة زمب فدا لتولبدد أ كدار   04

 يديد  ل ت مشك فا العاافبة

     

ألى ال شاركة  النشاااة التيوي بة  دا   81

 أو اة الفياغ

     

أخدددعي  السدددعاد  لنددددما أ دددد  ال سدددالد    80

 لل  تاج

     

      أخطر  نجاح لتخطا أل الا  88

أخعي  السعاد   ا ال وا   العاافبة التا   83

 فتطلى فبادل ال شالي م  زمب فا

     

السددبطي  للددر الفعدداافا لنددد أف كدد  مدد    82

 الفعال زمب فا امتةاص غ بئ 

     

أفعدداا  مدد  زمب فددا اللددوافا يتعدديض   80

 سهالاة اآلخيي 

     

أخددددعي  ددددال  ن لندددددما ايدددديح مشددددالي   86

 زمب فا

     

      أفجنى َكتت ما يجيح مشالي زمب فا  86

لدص اسمكالبة  ا فئبئة غ ى زمب فدا    82

  ا أ ناء ال وار وال نا شة

     

أف دث لد  مشداليص والفعداافا   ييدة   84

 وارفباح أما  زمب فا

     

أف كم  ا مشاليص الخاقدة  دا أقدعى   31

 الريوا التا أمي  ئا

     

      أفقبت لقد زمب فا  ي ا واعاد   30

أخدددددعي  التفددددداؤل لنددددددما أدخدددددت  الدددددة   38

 اامت ان

     

      ااتقبت يوما الدرااا  تفاؤل  33

      أخعي  ال  ن لندما أيد افً  مشيًدا  32

أخددعي  التعااددة لندددما يةددعى للددات لددت   30

 مشكلة زمبلتا

     

      ألى أ ن  ألبف لبا  هادئة  36

أاددددعر لل ةددددول للددددر لددددى زمب فددددا   36

 ومدراافا

     

      ألى لفسا للر ما ها للب   32

      أ نَّ لبافا لئا معنرأخعي   34

دَّ  ل ت مشكلتا العاافبة  21       امتلم أ كار لت

أاعر لت قبق أهدا ا  دا ال بدا  لتتدر لدو   20

دَّ  مياة   شلت لت

     

رغدددم  خفا دددافا الدراادددبة  تاَّ أ لَّدددا أخدددعي   28

  التفاؤل  ا النجاح
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أخددعي  السددعاد  للددر الدديغم مدد  ظي ددا   23

 اا تةادص الةعى

     

أخدددعي  دددال  ن لنددددما فةددداب زمبلتدددا   22

   كيون

     

      ألبف لبا  درااة اعبد   20

أخعي  اسادر لنددما أيدد مدرادتا فعندا   26

 م  ميض خطبي

     

أل ت للر  خالة روح التفاؤل  ا ال با    26

  ب  زمب فا

     

أخددعي  ددالفيح لندددما فشددفر زمبلتددا مدد    22

 ميض خطبي

     

      مشكلة زمبلتاأخعي  السعاد  لندما ألت   24

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


