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الكدرة التهبؤية إلشباع احلاجات الهفشية األساسية بالشعادة لدى الطلبة
يف مرحلة املراهكة املتأخرة
()2

()1

أمحد الصريفني

مريم الزيادات

تاريخ قبوله للنشر2118/12/31 :م

تاريخ تسلم البحث2118/8/8 :م

ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرر للرى الرردرل التنبؤيرة عشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية بالسرعادل لردل الطلبرة فر

مرحلررة المراهرررة المتررتأرل .تتلسررت لينررة الد ارسررة مررن ( )251مراهرًررا ومراهرررة تررم اأتيررارهم لشروابياً مررن طلبررة مرردارس

مديرية قصبة إربد أالل السصل الدراس ااول للعام الد ارسر 2118/2117م ولتحرير هرد

الد ارسرة ترم اسرتأدام

مريرراس إشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية بشررقل لررامف ومريرراس إقسررسورد للسررعادل .أشررارت نتررابا الد ارسررة إلررى أن
مستول إشباع الحاجات النسسية ااساسية ومستول السعادل لدل المراهرين قران متوسرطاًف وقرد أسرجمت جمير

المتنببة (االسترالليةف والقساءلف واالرتباط) إسجاما ذا داللة إحصابية ف تسسير التبراين فر مسرتول
المتػيرات ُ
السعادل لدل العينة ققرلف فررد فستررت مجتمعرة مرا نسربته  %21.1وقانرت النسربة االلرى لبعرد االرتبراطف فر

حررين ف تسررر بعررد االرتبرراط مررا نسرربته  %36.1مررن السررعادل لرردل الررذقورف وفسررر مررا نسرربته  %8.8مررن السررعادل لرردل
اعنرراث .وف ر ذرروء ذلررال تررم اسررتأالص معادلررة تحليررل االنحرردار الأط ر المعياريررة الت ر يمقررن بواسررطتجا التنبررؤ
بمستول السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل .وقرد أوصرت الد ارسرة بعررد برراما إرشرادية وتولويرة
مررن أجررل توليررة الطلبررة وأوليرراء اامررور بتهميررة إشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية وارتباطجررا بررالنمو النسس ر

السليم مستربالً.

الكممات المفتاحية :الردرل التنبؤيةف الحاجات النسسية ااساسيةف السعادلف المراهرة المتتأرل.

Abstract
This study aimed at exploring the prediction capability of the basic psychological
needs satisfaction in happiness among students in late adolescence. The sample of the
study consisted of (250) students in late adolescence who were chosen by the Statified
Random Method from Irbid schools through the first semester 2017-2018. To achieve the
aims of this study, the Satisfaction of Basic and Psychological Needs Scale and Oxford
Scale for Happiness were used. The results showed that the levels of basic psychological
( )1الجامعة ااردنية.
( )2جامعة اليرموال.
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needs satisfaction and happiness were moderate among students in late adolescence.
Furthermore, it showed that all predictable variables (Autonomy, Competence, and
Relatedness) have a significant contribution (20%) in explaining the variance in happiness
)level. And relatedness reached the highest percentage (36.1%) among males, and (8.8%
among femals. In accordance to the previous, analyzing linear regresion formul were
achieved. This study recommended holding counseling, awareness programs in order to
aware students and their parents about the importance of satisfying basic psychological
needs and its relationship with proper psychological development in the future.
Keywords: Predictability, Basic Psychological Needs, Happiness, late adolescence.

املكدمة واخللفية الهظرية.
تشرجد مرحلررة المراهرررة العديرد مررن التػيررات الجسررمية والمعرفيرة والنسسررية واالجتماليررةف إذررافة

إلى تػيرات فر طبيعرة الردورف اامرر الرذ قرد يرؤد إلرى فرردان التروازن فر حيرال الم ارهر ف ويحتراج
المراه باستمرار إلرى إشرباع حاجاتره النسسرية ااساسرية قاالسرتراللية والقسراءل واالرتبراط .فرذذا مرا ترم
اشبالجا من أالل ااسرل والمدرسة وغيرها فذن السرد سيشعر لندها باالتزان النسس والسعادل.
تُعد المراهرة المتتأرل الت تمترد فر العمرر برين ( )19-15سرنة مرحلرة انتراليرة حرجرة برين الطسولرة

والرشد يواجه أاللجا المراه تحديات نمابية نسسية مأتلسة مثل :االنترال من االلتماد للرى الوالردين إلرى
االسررتراللية والتنظرريم الررذات

إذ يبرردأ أاللجررا الم اره ر بتررذويت واقتسررام معررايير وممارسررات محررددل

توجه تصرفاتهف قما يبدأ ف بنراء لالقرات أقثرر ديمومرة مر ااسررل وااشرأاص المجمرين فر حياتره
( Leversen, Danielsen, Birkeland & Samdal, 2012; United Nations Children

 .)Fund (UNICEF), 2011وتشير العلوم النسسية إلى المراهرة قسترل لاصسة وذراغطة يحراول
أاللجررا الم اره ر توظي ر

سلسررلة مررن ااسرراليم التقيسيررة النسسرريةف الجسررميةف االنسعاليررة واالجتماليررة

لتحري والادل االتزان الذات ).(Datu & Mateo, 2012
لذلال تبرز الحاجرة إلرى تمقرين المرراهرين نسسرياً ليحررروا االترزان والنمرو النسسر السرو ف وهرذا يتطلرم

مرالال ااسس النسسية لرلايرة المرراهرينف والعمرل للرى إشرباع حاجراتجم النسسرية التر ترؤد إلرى نمرو اانرا

بطريرة إيجابية تذمن قيامجا باادوار المتوقعة مستربالً وبشرقل مترزنف وتتمثرل ااسرس النسسرية فر رلايرة
المراهرين بما يل  :تنمية الثرة بالنسس لدل المراه ف ومسالدته للى التػلم للى المأراو المقتسربة فر

الماذ أو تلال المرتبطة بالمرحلة الحاليةف وتجيبة المنراخ ااسرر السرو ف وتنميرة الميرول واالهتمامرات
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مررن أررالل ممارسررة اانشررطة الترفيجيررةف وأيذراً تعزيررز االسررتراللية وااللتمرراد للررى الررذات (Schniering,
.)Hudson & Rapee, 2000

وتشرير نظريرة ترريرر المصرير الرذات ) Self-determination Theory (STDإلرى أن اعنسران

بطبيعته مبادرف ونشطف ولديه ميل تجرا النمروف وااداء القامرلف والسريطرل للرى الررول والمرؤثرات الداأليرة
والأارجية .وتسترض وجود ثالث حاجات نسسية فطرية أساسية ولالميرة يجرم إشربالجا جميعراً بقافرة

االمار ق يتمقن السرد من الوصول إلى النمو الصح اآلمنف والتقاملف والحيرال النسسرية الجانبرة.
وهذ الحاجات ه  :القساءل والتر تتذرمن الشرعور بالرردرل للرى استقشرا

البيبرة والسريطرل لليجرا.

رربرة الدابمرة مر
الم ّ
حاجة االرتباط والتر تتذرمن الشرعور باعنتمراءف والتواصرلف وتطروير العالقرات ُ
اآلأر ررينف وبن رراء رواب ررط التعلر ر اآلم ررنف وق ررذلال أن يق ررون الس رررد ُمتسجمر راً م ررن قب ررل اآلأر ررين .حاج ررة

االسررتراللية وهر الحقررم والسرريطرل الذاتيررة و بعبررارل أأرررل هر مرردل شررعور السرررد أنرره هررو مررن يوجرره

ويرتحقم بتصررفاته ( Deci & Vansteenkiste, 2004; Demir & Ozdemir, 2010; Downie,
.)Mageau & Koestner, 2008

وتتذررمن نظريررة ترريررر المصررير الررذات ثالثررة إفت ارذررات هر  :أوالً أن اعنسرران مبررادر بررالسطرل أ

لدي رره إمقاني ررة التص ررر ف والس رريطرل لل ررى الر ررول الداألي ررة (الحر روافز أو المحرق رراتف واالنسع رراالت)ف والر ررول

الأارجية (العوامرل البيبيرة التر يواجججرا) بردالً مرن قونره ُمسريطر لليره سرلبياً مرن أرالل هرذ الررول .ثانيراً

إن اعنسرران قنظررام مررنظم ذاتي راً وموجرره نحررو التطررورف وااداء المتقامررلف والصررحةف واالنأ رراط ف ر بيبترره

الداألية والأارجية بطر تُسرجل حصرول النترابا اعيجابيرة .وثالثراً برالرغم مرن أن النمرو النشرط يعرد فطريراً

ف ر اعنس ران إال أنرره ال يعمررل تلرابيررا .وبالتررال لتحري ر ذلررال فذنرره يحترراج إلررى التػذيررة والظرررو المناسرربة
والدالمررة مررن البيبررة االجتماليررة .وف ر حررال تررم إلاقررة النمررو نتيجررة للبيبررة المسرريطرل والرافذررة ستحصررل
النتابا السلبية وغير المرغوبة (.)Deci & Vansteenkiste, 2004
تتص ر

الحاج رات النسسررية ااساسررية (القسرراءلف واالسررترالليةف واالرتبرراط) بالتقامررل والتررداأل فيمررا

بينجا ويتم إشربالجا ذرمن السريا االجتمرال الرذ يرزود السررد بالبيبرة المناسربة لرذلال .فررد وجرد أن المرراهرين

يتججون نحو المواق

الت تسمح بذرذاء الحاجراتف ويبتعردون لرن تلرال المحبطرة لجرا .وتشرير اابحراث فر

هررذا المجررال إلررى وجررود إرتباطررات إيجابيررة بررين االسررترالليةف واالرتبرراط بالوالرردين لرردل الم رراهرين (Patrick,
 )knee, Canevello & Lonsbary, 2007فعنرردما يقررون لرردل الم ارهر لالقررات دالمررة قويررة مر

الوالردين فذنره يبردأ برالتسردف ويصربح ُمنظمرا ذاتيراً وأقثرر اسرتراللية ()Vansteekist, Ryan & Deci, 2008ف

إذ ررافة ل ررذلال فر ررد اس ررتنتا الباحث رران أن االس ررتراللية يج ررم أن تر ررتبط بالقس رراءل والتر ر ب رردورها تتطل ررم وج ررود
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ومجتَمة الشبالجا (Chirkov, Ryan, Kim & Kaplan, 2003; Vansteekist,
لالقات دالمة ُ
.)Ryan & Deci, 2008

وف هذا اعطار أيذاً يرل للم النسس االيجراب أن النراس مبرادرين برالسطرل بمعنرى أن لرديجم

اعمقانية للسيطرل للى قواهم الداألية والأارجية التر يواججونجراف قمرا أنجرم يعتبررون انظمرة موججرة

ومنظم ررة ذاتير راً بمعن ررى أن ل ررديجم مي ررل فط ررر نح ررو التط ررور والتقام ررل ول رريس فر ررط ه ررم نت رراج ال ررتعلم

االجتمررال أو البرمجررة إنمررا موججررون نحررو النمررو والصررحة واالنأرراط فر البيبررة الداأليررة والأارجيررة

(.)Deci & Vansteenkiste, 2004

ردد مرن النترابا المرغوبرة مثرل :السرلوال االجتمرال ف
وينتا لن إشباع الحاجات النسسية ااساسرية ل م

واعلتزام االأالق ف واعنجرازف وترردير الرذات المرتسر )(Damon, Menon & Bronk, 2003ف والحيرال
الجانبرة الذاتيرة أو السرعادل (Chen,. Vansteenkiste., Beyers., Boone., Deci., Kaap-
& Deeder., Duriez, & Verstuyf, 2015; Datu & Mateo, 2012; Downie, Mageau

.)Koestner, 2008

وتعد السرعادل مسجومراَ مجمراَ فر للرم الرنسس االيجراب – مرن مؤسسريه العرالم سريلجمان - Seligman

والررذ شررج العديررد مررن البرراحثين للررى فحررص قذررايا تجررتم بررالرول البش ررية والنتررابا االيجابيررة .ولرررد حرراول
الباحثرران ف ر للررم الررنسس االيجرراب العمررل للررى تحديررد العوامررل االجتماليررة والشأصررية الت ر تُػررذ

قول السرد وفذابلجم وتطورهمف قما أن للم النسس االيجاب إهتم بسحص العوامل الت تعرزز قردرات

السرد وتطور وحياته الجانبة (.)Deci & Vansteenkiste, 2004

وهناال العديد من النظريرات التر تناولرت الحاجرات النسسريةف ومرن هرذ النظريرات :نظريرة مرو ار

( )Murrayوالررذ يرررل بررتن الحاجررة مسجرروم افت ارذ ر مبن ر للررى أسرراس فلسررس ف فالحاجررة ترف ر مررن
مسررتول الترروتر لرردل السررردف وه ر تسررتثار بسرربم لوامررل داأليررة أو مثي ررات أارجيررةف وقررد وذ ر قابمررة

تتذمن لشرين حاجة منجا :االنجازف والعدوانف واالسترالل الذات ف والسيطرل اللعم وغيرهرا .وقرد حردد

مررو ار أنماطراَ للحاجررات قالحاجررات ااوليررة والحاجررات الثانويررةف الحاجررات الظرراهرل والحاجررات الباطنررةف
وق ررذلال الحاج ررات المتمرقر رزل والحاج ررات المنتشر ررلف وحاج ررات ااداءف وحاج ررات النسر ر ف وأيذر راً حاج ررات
القمررال .ويرررل مررو ار أن الحاجررات ال تعمررل بمعررزل لررن بعذررجا الرربعضف وقررد يقررون هنرراال ترردرج لجررذ

الحاجات (.)Meehl, 1992
فر حررين صررن

ماسررلو ( )Maslowالحاجررات وف ر تسلسررل هرم ر ف ويرررل بررتن السرررد مرردفوع

عشرباع هررذ الحاجرراتف وقررد ترم تعررديل هرررم ماسررلو بحيررث أصربح يشررتمل الحاجررات اآلتيررة :الحاجررات
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السيسولوجية قالماء والجواءف والحاجة إلى اامنف والحاجة الى الحم واالنتماءف والحاجة إلى الترردير

واالحتر ررامف والحاج ررات المعرفي ررة ()Cognitiveف والحاج ررات الجمالي ررة ()Aestheticف والحاج ررة إل ررى

تحري ر ال ررذات ()Self-actualizationف والحاج ررة إل ررى السررمو ال ررذات (transcendence

.)Self-

ويررل ماسررلو أن الحاجررات تترردرج فر قوتجررا وسرريطرتجاف فالبررد مررن اشرباع الحاجررات وفر تسلسررلجا الجرمر
رداء م ررن الحاج ررات السس رريولوجية (2007
ابت ر ً

 .)Citation,أم ررا روج رررز ( )Rogersفي رررل أن الحاج ررة

ااساسررية لرردل السرررد هر الحاجررة إلررى تحرير الررذاتف ويرررل أن النرراس جررديرون بالثرررةف ولررديجم الررردرل لسجررم

انسسررجم وحررل مشررقالتجم دون ترردألف وقررادرون للررى ادارل نمرروهم وارترررابجم إذا ترروفر لجررم نرروع معررين مررن

العالقرة ( .)Hall., Lindzey, & Campbell, 2004أمرا مرورف ( )Murphyفيررل أن الحاجرة هر

نرطة البداية عثارل دافعية السررد وتحسيرز طاقاترهف وهرذا يدفعره إلرى العمرل للرى اشربالجا وقرد صرن

مرورف

الحاجات إلى :الحاجة الى الترديرف والحاجة إلى اعرشاد والتوجيهف والحاجة إلرى االسرتراللف والحاجرة إلرى

العمررلف والحاجررات االجتماليررةف والحاجررة إلررى اامررن واالسررتررارف والحاجررة إلررى الحررم والعط ر ف والحاجررة
إلى السلطةف والحاجة إلى االنتماءف وقد ميز مورف بين الحاجات البيولوجية والحاجات االجتمالية.
وتشررير مراجعررة أدم الموذرروع إلررى اأررتال

مسررتويات السررعادل لبررر الوقررت والمواق ر

متررتثرلً ف ر

الحاج ررات المح ررددلف والمج ررامف والتوقع ررات االجتمالي ررة .فر ررد دل ررت اابح رراث التر ر أجري ررت لل ررى المر رراهرين
باأتال

معنى ومستويات السعادل لبر فترات المراهرة فس إحردل الد ارسرات تبرين أن اافرراد فر مرحلرة

المراهرر ررة المبق ر ررل ( )13-11لام ر راً قر ررد حصر ررلوا للر ررى درجر ررات مرتسعر ررة للر ررى مري ر راس السر ررعادل مرارنر ررة

بالمشرارقين بمرحلرة المراهررة المترتأرل )(Clark- Lempers, Jacques & Ho, 1991ف وبعبرارل
أأرل يميل اليافعون إلى ربط السعادل م لناصر المستربل قاعثرارل إال أنجرم لنردما يقبررون يميلرون أقثرر
لربط السعادل بعوامل الحاذر أاصة السالم الداأل ).(Mogilner, Kamvar & Aaker, 2011
وتُع ّرر السررعادل بتنجررا التريرريم المعرفر ف والوجرردان لحيررال السرررد وتتذرمن :الرذررا القلر لررن الحيررالف
والوجردان اعيجراب ف وغيرام الوجردان السرلب ( Demir & Davidson, 2012; Demir, & Ozdemir,
)2010; Hassenzahl,. Eckoldt,. Diefenbach, Laschke., Lenz., & Kim, 2013ف
قمرا يعرفجرا ريران ) (Ryan, 2009بتنجرا ااداء القامرل والحيرو للسررد .ويعرر دينرر ورفاقره (Diener,
 )Suh & Oishi, 1999السرعادل بتنجرا تجمر برين لنصررين همرا :العنصرر الوجردان (انأسراض الحراالت
المتقررررل مررن الوجرردان السررلب وتق ررار حرراالت الوجرردان اعيجرراب )ف والعنصررر المعرف ر (مسررتول مرتس ر مررن
الرذرا لرن الحيرال) .ومرن هنرا فرذن معنرى السرعادل هرو حقرم ذاتر إلرى حرد بعيرد (& Mogilner, Kamvar
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 .)Aaker, 2011ولليره فذنره يمقرن إلتبرار السرعادل بتنجرا حالرة لرليرة معرفيرة تتسرم باعيجابيرة وتتذرمن
الرذا والحم والمنسعةف والسرورف ويقون هذا الشعور موججاً لذات السرد واآلأرين.

ويررل داينرر ( )Tay & Diener, 2011أن السرعادل تتميرز بعردد مرن الأصرابصف وهر :

الأبرل الذاتيةف والرياسات اعيجابية والترييم الشامل .فالأبرل الذاتية تنبث من داأل السردف وهذا يعن

أن العوامل الذاتية ه ااقثر تتثي اًر ف شعور السرد بالسعادلف أما الرياسات اعيجابية وه تتذمن
طبيعة العالقة بين العوامل السلبية والعوامرل اعيجابيرة التر يتعررض لجرا السرردف حيرث أن وجرود أحرد

هررذ العوامررل يبطررل فالليررة العامررل اآلأررر .ويتنرراول التريرريم الشرراملف قافررة جوانررم الحيررالف بمعنررى أن
قياس السعادل يشتمل للى قافة جوانم شأصية السرد.
يعررد تحري ر السررعادل هرردفاً مجمررا لكف ررادف لررذلال ف رذن الم رراهرين يتعلمررون حررول لررالمجم وأنسسررجم مررن

أالل اقتشا

ما يجعلجم سعداءف ويوجرد دليرل للرى أن النراس السرعداء ربمرا يألررون انسسرجم لردداً أقبرر

مررن ااحررداث المسذررلةف وتسقي ر اَر أقثررر ايجابيررة تجررا أنسسررجمف ولررديجم ذرربط ذات ر أقثرررف وثرررة بتنسسررجمف

ويثمنرون الأبررات فر حيراتجمف ويميلرون ليقونروا اقرل ترتث اًر بمرزاججم ()Lyubomirsky & Tucker, 1998ف
ُ
فالسرد السعيد هو الرادر للى العملف واالنتاجف وتحري التواف م الذات واآلأرين.

وقررد حاولررت العديررد مررن النظريررات تسسررير السررعادلف ومررن هررذ النظريررات :نظريررة الجررد ف وترررل هررذ
النظرية أن السرد يشعر بالسعادل لندما يحرر أهدافره التر يسرعى اليجراف ويردرال حريرتجراف وأهميتجرا بالنسربة

لررهف ولليرره فررذن مسررتول الشررعور بالسررعادل يأتل ر

بررين ااف رراد برراأتال

مسررتول تحررريرجم اهرردافجم .أمررا

نظريررة المرارنررات االجتماليررة فترررل أن السرررد غالب راً مررا يرررارن نسسرره بػيررر ف ر محيطرره االجتمررال ف وهررو
يشعر بالسعادل إذا قانت ظروفره أفذرل مرن ظررو غيرر فر نسرس المحريط ( .)Emmons, 1986فر

حين تسسر نظرية النشراط السرعادل فر ذروء قيرام السررد برتداء اانشرطة المسذرلة لديره شرريطة أن ال يقرون

النشاط سجالً للػاية ان ذلال سيصيم السرد بالمللف ف حين يقون النشراط أقثرر متعرةَ حرين ينطرو للرى

تحرد ينسرجم مر قردرات السررد وامقاناتره ( .)Csikszentmihaly & Figuwski, 1982وأأير اًر تشرير
نظريررة التقير

أن السررعادل تعتمررد للررى مسررتول تقير

السرررد مر المسررتجدات المحيطررة بررهف فعنرردما يتقير

السرررد بس ررجولة مر ر الظ رررو المحيط ررة يق ررون أقث ررر س ررعادل مرارن ررة بػي ررر م ررن االفر رراد مم ررن ال يس ررتطيعون
التقي

بسجولة أو يواججون صعوبات ف لملية التقي .

الدرسررات مررؤأ اًر بالعمليررة التر تقمررن وراء الشررعور بالسررعادل مررن حيررث أسرربابجا وديمومتجررا
ولرررد اهتمررت ا

( .)Lyubomirsky & Tuker, 1998حيث تم فحص دور أهدا
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وطر التقي

وغيرها ف تحري السعادل ( .)Diener, et al., 1999وم ذلال فالقثير مرن التبراين فر

السرعادل أاصرة أرالل سرنوات المراهررة المترتأرل مرا زال غيرر واذرح ()Uusitalo - Malmivaara, 2014ف

المعررززل للسررعادل أاصررة ف ر
وبررنسس الوقررت يوجررد الرليررل مررن اابحرراث التر رقررزت للررى العوامررل المسرراهمة و ُ
مرحلة المراهرة المتتأرل (.)Telef & Furlong, 2017; Sheldon & Lyubomirsky, 2006

مصكلة الدراسة واسئلتها.

وتشررير مراجعررة أدم الموذرروع إلررى أّهميررة اشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية (االسررترالليةف

والقساءلف واالرتباط) ف مرحلة المراهررة وذلرال للوصرول إلرى المسرتول المالبرم مرن النمرو االجتمرال
والمعرفر ( .)Ryan & Deci, 2000; Telef & Furlong, 2017والتر بردورها تسرجم فر شرعور
السرد بالسعادل والحيال الجانبة (.)Schueller & Seligman, 2010; Tay & Diener, 2011

وم ما تشير إليه الدراسات السابرة من وجود ارتباطات ايجابية بين اشباع الحاجات النسسرية
ااساسية والسعادل فرد وجد أن اشباع الحاجات النسسية ااساسية يعد مؤش اًر قوياً للسعادل (Demir

& Davidson, 2012; Demir & Ozdemir, 2010; Patrick, et al., 2007; Chirkov, et

al., 2003; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000; Sheldon & Lyubomirsky,
2006; Vansteekiste, Ryan & Deci, 2008; Wei, Shaffer, Young & Ozakalik,
 .)2005إال أنرره ال ت رزال هنرراال حاجررة لسحررص العالقررة بررين اشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية والسررعادل
لرردل الطلبررة فر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل ()Chaplin, 2009; Holder & Coleman, 2009

وأاصة ف البيبة العربية والمحليرة فر حردود للرم البراحثين ر ومرن هنرا ترتت الد ارسرة الحاليرة لإلسرجام فر

التعررر للررى العالقررة بررين اشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية والسررعادل لرردل الطلبررة ف ر مرحلررة المراهرررة
المتررتأرل .وتررتلأص مشررقلة الد ارسررة بالس رؤال ال رربيس اآلت ر  :مررا الررردرل التنبؤيررة عشررباع الحاجررات النسسررية
ااساسية بالسعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل؟

اسئلة الدراسة.

 -1مررا مسررتول إشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية لرردل الطلبررة ف ر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل ف ر
ذوء متػير الجنس؟
 -2ما مستول السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل ف ذوء متػير الجنس؟
 -3ما الردرل التنبؤية لقل بعد من أبعاد مرياس إشباع الحاجات النسسية ف مستول السعادل لدل الطلبة
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ف مرحلة المراهرة المتتأرل؟
 -4هررل تأتلر

الررردرل التنبؤيررة لقررل بعررد مررن أبعرراد مريرراس إشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية فر مسررتول
الجنس؟

السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل باأتال

أهداف الدراسة.

هدفت الدراسة إلى ما يتت :



القشر

لررن مسررتول إشررباع الحاجررات ااساسررية ومسررتول السررعادل لرردل الطلبررة فر مرحلررة المراهرررة

المتتأرل.


القش

لن الردرل التنبؤيرة لقرل ُبعرد مرن أبعراد مريراس إشرباع الحاجرات النسسرية ااساسريةف فر مسرتول

القش

ف الرردرل التنبؤيرة لقرل ُبعرد مرن أبعراد مريراس إشرباع الحاجرات النسسرية

السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل.


لن مدل االأتال

ااساسيةف ف مستول السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل باأتال

أهمية الدراسة.

تنب ر أهميررة الد ارسررة الحاليررة مررن بعرردين :نظررر وتطبير ر

الجنس.

إذ هرردفت إلررى فحررص لالقررة الحاجررات

النسسية ااساسية بالسعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل.

وتقمررن ااهميررة النظريررة للد ارسررة فر تناولجررا لمسجرروم ربرريس ف ر للررم الررنسس اعيجرراب وهررو السررعادل
التر لجررا ارتبرراط وثي ر بررالتقي

اعيجرراب للسرررد والنمررو النسس ر السررليم وتأط ر صررعوبات مرحلررة المراهرررة

المتتأرل وتلبيرة متطلباتجرا ولالقرة ذلرال بالحاجرات النسسرية ااساسرية التر تسرجم بشرقل أراص فر السرعادل

والنمو النسس وذلال أالل مرحلة المراهرة المتتأرل.

إذررافة إل ررى أن الد ارس ررة تتنرراول مرحل ررة نمابي ررة مجمررة وهر ر مرحل ررة المراهرررة وال ررذ يلع ررم التقير ر
أاللجررا دور مجررم فر مسررتول تقير

وسررعادل الم ارهر فر مرحلترره الراهنررة وفر المراحلررة النمابيررة الالحرررة.

مما يسجل بردور فر معرفرة أهرم العوامرل التر تسرجم فر السرعادل وبالترال تروفر مرادل للميرة تحترو للرى
المعلومات النسسية والعلمية الت يمقن أن تثر المقتبة ااردنية.

أم ررا فيم ررا يتعلر ر بالبع ررد التطبيرر ر فتُع ررد الد ارس ررة الحالي ررة م ررن الد ارس ررات الن ررادرل فر ر البيب ررة العربي ررةف

والمحلي ررة والتر ر تناول ررت لالق ررة الحاج ررات النسس ررية ااساس ررية بالس ررعادل ل رردل الطلب ررة فر ر مرحل ررة المراهر ررة
المتتأرل  -ف حدود ما توصل إليه الباحثان -وهذا ُيسرجم فر فرتح المجرال لد ارسرات مستسيذرةف ووذر
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بر رراما وقابي ررةف ولالجي ررة فر ر ه ررذا السررريا ف واثر رراء البر رراما ااقاديمي ررة باانش ررطة والتح ررديات ااقاديمي ررة
اعيجابية لتمقين الطالم المراه من اشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية ذرمن هرذا اعطرارف وقرذلال رفر

مستول تقيسه وسعادته.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية.
الحاجات النفسية األساسية :الحاجة ه شعور بالحرمان يلح للى السررد ممرا يدفعره إلرى الريرام بمرا يسرالد

للرذاء للى هذا الشعور عشباع حاجتره .واشرباع الحاجرات النسسرية مرن المتطلبرات الذررورية لتحرير النمرو
والتقامررل والصررحة ) .(Reis, et al.,2000وتعررر إجرابيراً بتنجررا الدرجررة التر يحصررل لليجررا المسررتجيم
للى مرياس الحاجات النسسية ااساسية بشقل لام المستأدم اغراض الدراسة الحالية.

السععدا ة :هر التريرريم المعرفر والوجرردان لحيررال السرررد وتتذ رمن الرذررا لررن الحيررال ققررلف والوجرردان

اعيجراب ف وغيرام الوجردان السرلب ;(Demir & Davidson, 2012; Demir & Ozdemir, 2010

) .Hassenzahl, et al., 2013وتعرر إجرابيراً بتنجرا الدرجرة التر يحصرل لليجرا المسرتجيم للرى
مرياس اقسسورد للسعادل المستأدم اغراض الدراسة الحالية.

القع ة التنيةيععة :اسررتأدام تحليررل االنحرردار المتعرردد المتػيررات للقشر

لررن قرردرل بعررض المتػيررات المتنببررة

للررى تسسررير التبرراين فر متػيررر متنبررذ بررهف وفر هررذ الد ارسررة فرررد قانررت المتػيررات المتنببررة (أبعرراد مريرراس
الحاجات النسسية ااساسية) أما المتػير (التاب ) المتنبت به فقان السعادل.

الطمية في م حمة الم اىقة المتأخ ة :هر طلبرة الصر

قصبة إربدف محافظة إربدف المملقة ااردنية الجاشمية.

العاشرر والحراد لشرر فر مردارس مديريرة تربيرة

حدود وذلددات الدراسة.
حدود الدراسة.

الح و المكانية :تحدد اعطار المقران للبحرث فر المردارس الثانويرة برصربة اربرد بالمملقرة ااردنيرة
الجاشمية.

الح و الزمنية :ارتبطت الحدود الزمنية بسترل إجراء البحث من أيار2117 /م ولػاية شباط2118 /م.

الحع و الييع ية :تتحرردد هررذ الد ارسررة ونتابججررا بررتفراد الد ارسررة الررذين تررم تطبير أدوات الد ارسررة للرريجم وهررم
لينرة اأتيرررت بالطريرررة العشروابية مررن طلبررة الصر

العاشرر والحرراد لشررر فر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل

ف مديرية تربية قصبة إربد.
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ذلددات الدراسة.

-

تحررددت نتررابا الد ارسررة برراادوات الت ر طبرررت وه ر  :مريرراس للتعررر إلررى مسررتول إشررباع الحاجررات
النسسرية ااساسريةف ومريراس لريراس مسررتول السرعادل لردل طلبرة مرحلررة المراهررة المترتأرلف ومرا تتمتر

به هذ اادوات من أصابص سيقومترية.
-

تحددت نترابا الد ارسرة فر ذروء المسراهيم والمصرطلحات المسرتأدمة فر هرذ الد ارسرة ومرا تتذرمنه
من مجاالت وأبعاد مأتلسة.

-

تتحدد نتابا الدراسة بالمنججية المستأدمةف وه دراسة تنبؤية من نوع الدراسات االرتباطية.

الدراسات الشابكة.

يتذمن هذا الجزء لرض الدراسات السرابرة والمتروفرل فر أدم الموذروع والتر بحثرت العالقرة برين

اشرباع الحاجررات النسسرية ااساسررية والسرعادل وذلررال لرردل لينرات د ارسررية متنولرة .والتر لرذرجا مررن ااحرردث
إلى ااقدم.

أجررل ديمرواوزديمرر ( )Demir & Ozdemir, 2010د ارسرتين هردفتا إلرى فحرص اشرباع الحاجرات
النسسررية ااساسررية قوسرريط للعالقررة بررين نوليررة الصررداقة والسررعادل .تتلسررت لينررة الد ارسررة ااولررى مررن ()424
مشررارقاً مررن طلبررة القليررة ف ر جامعررة المنتص ر

الػربر  .تررم اسررتأدام مريرراس تررردير الصررداقات اافذررلف

ومرياس نولية الصداقة اافذلف ومرياس اشباع الحاجرات النسسرية ااساسريةف ومريراس السرعادل .أشرارت
نتررابا الد ارسررة إلررى ارتبرراط اشررباع الحاجررات النسسررية مر السررعادل .تتلسررت لينررة الد ارسررة الثانيررة مررن ()176

مشرارقاً مرن طلبرة القليرة فر جامعرة المنتصر

الػربر  .ترم اسرتأدام نسرس المرراييس فر الد ارسرة ااولررى.

دلمت نتابا الدراسة الثانية نتابا الدراسة ااولىف قما أشرارت إلرى أن إشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية
رربة يتوسط العالقة بين نولية الصداقات والسعادل.
الم ّ
ف الصداقات ُ
وأجرل هويل وتشينوت وهل وهويل ( )Howell, Chenot, Hill & Howell, 2011دراسة

هدفت إلى القش

لن السعادل اللحظية قوظيسة لإلشباع اللحظ للحاجات النسسية .تتلسرت لينرة الد ارسرة

مررن ( )144مشررارقاً مررن طلبررة للررم الررنسس بمرحلررة البقررالوريوس فر جامعررة جنرروم أمريقررا الحقوميررة .تررم

استأدام مريراس الرذرا لرن الحيرال والسرعادل والمسرح اليروم والمسقررل اليوميرة ل ر 18سرالة .أشرارت نترابا
الدراسة إلى أن التردير سالة بسالة عشباع الحاجات النسسية ااساسية ارتبط م السرعادل اللحظيرة

م ر وجررود فرررو فرديررة بررذلال حيررث ارترربط االرتبرراط واالسررتراللية ايجابي راً م ر السررعادل بينمررا ارتبطررت
القساءل سلبياً م السعادل.
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وأجرررل ديمررر ودافيدسررون ( )Demir & Davidson, 2012د ارسررة هرردفت إلررى فحررص دور

االهتم ررام الم رردرال وارذ رراء الحاج ررات النسس ررية ااساس ررية فر ر الص ررداقات المسذ ررلة م ررن نس ررس الج ررنس فر ر

السعادل لدل الرجال والنساء .تتلست لينة الد ارسرة مرن ( )4.382مشرارقاً مرن جامعرة الجنروم الػربر فر

أمريق ررا .ت ررم اس ررتأدام مري رراس تر رردير الص ررداقات اافذ ررلف ومري رراس االهتم ررام المر ردرالف ومري رراس اشر ررباع
الحاجررات النسسررية ااساسرريةف ومريرراس السررعادل .أشررارت نتررابا الد ارسررة إلررى أنرره للررى الرررغم مررن أن جمي ر

متػيرات الصداقة ارتبطرت ايجابيراً مر السرعادل بردرجات متنولرة إال أن إشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية

ظجر ليقون المتنبذ ااقول بالسعادل .قما أشارت النتابا إلى أن إشباع حاجة القسراءل هرو ااقثرر أهميرة
بين الحاجات النسسية ااساسية ف التنبؤ بالسعادل.

أجرل تشين ورفاقه ( )Chen, et al., 2015دراستين هدفتا إلى فحص فيما إذا قان إشباع

واحبرراط الحاجررات النسسررية ااساسررية ي ررتبط بالحيررال الجانبررة الذاتيررة (السررعادل) .تتلسررت لينررة الد ارسررة

ااولى من ( )685مشارقاً بمرحلة المراهررة المترتأرلف متوسرط ألمرارهم ( )17لامراً مرن الصرين وبلجيقرا.

تررم اسررتأدام مريرراس إشررباع الحاجررات النسسررية ااساسرريةف ومريرراس تريرريم الحاجررةف ومريرراس الحيررال النسسررية

الجانبررة .أشررارت نتررابا الد ارسررة إلررى أن االسررتراللية والقسرراءل تررتبط مر الحيررال الجانبررة (السررعادل) .وتتلسررت
لينة الدراسة الثانية من ( )1151مشارقاً متوسط ألمارهم ( )21لامراً مرن جنسريات متنولرة مرن الصرين

وبلجيقررا وأمريقررا والبيرررو .تررم اسررتأدام مريرراس اشررباع الحاجررات النسسررية ااساسرريةف ومريرراس تريرريم الحاجررةف

ومرياس الحيال النسسية الجانبة .أشارت نتيجة الدراسة إلى أن اشباع قل حاجة قد ساهم بشرقل متسررد فر
التنبؤ ف الحيال الجانبة الذاتية (السعادل).

وتتشابه الدراسة الحالية م الدراسات السابرة المتوفرل ف أدم الموذوع بتنجا تناولت الجد

ااساس وهو الردرل التنبؤية عشباع الحاجات النسسرية ااساسرية بالسرعادل إال أنجرا تميرزت بتنجرا اسرتأدمت

لينررة مناسرربة وأجريررت للررى طلبررة المرردارس فر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل فر ااردن مرارنررة بعينررات
الدراسات السابرة والذ قان من النادر توفر فر الد ارسرات السرابرة رس حردود للرم البراحثين ممرا قرد

يشقل اذافة للمية جديدل للى صعيد البحث العرب وااردن أاصة لردل طلبرة المردارس بمرحلرة

المراهرة المتتأرل.

الدرسررات المترروفرل والت ر فحصررت الررردرل
وقمررا يتبررين مررن مراجعررة أدم الموذرروع فررذن معظررم ا

التنبؤيرة عشرباع الحاجرات النسسررية ااساسرية بالسرعادل ولالقتجمرا ببعذرجما الربعض قررد أجريرت للرى طلبررة

القليرة وال ارشردين وفر المجتمر الػربر  .وفر هررذ الد ارسرة زدنررا امترداد هررذ النترابا والررذ يتوقر أن يسررجم
ف اادم المتعل بذشباع الحاجات النسسية ف مرحلة المراهرة المتتأرل والسعادل أاصة ف البيب ر رة
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العربية والمحلية وذلال من أالل فحص هذ االرتباطات.

الطريكة واإلجراءات.
مههجية الدراسة.

تعد الدراسة الحالية تنبؤيرة مرن نروع الد ارسرات االرتباطيرةف حيرث تجرد

إلرى التعرر للرى العالقرات

برين المتػيررات مررن أجرل الوصررول إلرى فجرم معمر للسرعادلف ولرريس مجررد وصرسجا فجر تترصرى فيمررا إذا

قانت التػيرات ف المتػيررات المسرترلة المتنببرة (أبعراد مريراس الحاجرات النسسرية ااساسرية) ترتررن بتػيررات
ف السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل (المتػير التاب ) المتنبت به.

دلتمع الدراسة.

العاشرر والحراد لشرر فر المردارس التابعرة لمديريرة

يتقون مجتم الدراسة من جمي طلبة الص

تربيررة لرواء قصرربة اربررد أررالل السصررل الد ارسر ااول مررن العررام الد ارسر 2118/2117مف والبررالع لررددهم
قمررا تشررير سررجالت مديريررة التربيررة والتعلرريم لرصرربة اربررد الررى ( )16684طالب راً وطالبررةف ( )8118طالب راًف

و( )8676طالبة.

عيهة الدراسة.

تم اأتيار لينة الدراسة بالطريرة العشوابية العنروديةف حيرث شرملت لينرة الد ارسرة ( )6مردارس .وترم

اأتيار بعض الشعم ف قل مدرسة حيث بلع لدد الشعم الت تم اأتيارهرا ( )11شرعم .يبرين الجردول
( )1توزي أفراد لينة الدراسة وف متػير الجنس.
الج ول (:)8
توزيع مجتمع ال اسة وأف ا عينتيا وفق متغي الجنس ،والم سة واليدب.
المجتمع

الد

الدينة

الد

م ا س الدينة

الد

اليدب

ذكو

8118

ذكو

128

ذكو

3

5

إناث

8676

إناث

122

إناث

3

5

المجموع

16684

المجموع

251

المجموع

6

11
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أدوات الدراسة.
مكياس اشباع احلاجات الهفشية األساسية بصكل عام.

تررم اسررتأدام مريرراس اشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية بشررقل لررام الررذ ألررد جونسررون وفين ر

( .)Johnston & Finney, 2010وقررد تقررون المريرراس بصرورته ااصررلية مررن ( )21فرررل موزلررة
للررى ثالثررة أبعررادف ه ر  :االسررترالليةف والقسرراءلف واالرتبرراط .ويسررتجيم المسحرروص للررى المريرراس وف ر

ترردريا أماس ر ف وبررذلال قلمررا ارتسعررت الدرجررة قرران ذلررال مؤش ر اًر للررى ارتسرراع مس رتول إشررباع الحاجررات
النسسية ااساسية .ويتمت المرياس بصورته ااصلية بأصابص سيقومترية مناسبة وقرد ترم التحرر مرن
أصابصرره السرريقومترية بررتقثر مررن د ارسررةف حيررث تررم اجرراء التحليررل العررامل والررذ أشررارت نتابجرره إلررى
أحاديرة البعرد للمريراس ووجرود ثالثرة أبعرادف قمرا تررم التحرر مرن ثبرات اعلرادل وثبرات اعتسرا الررداأل ف
حيث أشارت نتابا جمي الدراسات الت تحررت من ثبات المرياس أنه يتمت بريم ثبات مرتسعة.
ص ق المقياس وثياتو يصو تو الحالية.

تم ترجمرة فرررات مريراس إشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية إلرى اللػرة العربيرةف وبعرد ذلرال ترم إلرادل

ترجمترره إلررى اللػررة اعنجليزيررة بجررد

التحر ر مررن صررحة الترجمررة ولرردم تػييررر محتررول السر رراتف قمررا تررم

التحر من الأصابص السيقومترية للمرياس للى النحو اآلت :
الص ق الظاى ي.

تم التحر مرن الصرد الظراهر للمريراس وأبعراد بعرذره للرى مجمولرة محقمرين مرن ذو

الأبرل واالأتصاص ف مجال للم النسس التربو ف واعرشاد النسسر ف فر جامعرة اليرمروال والجامعرة

ااردنيةف والبالع لددهم ( )11محقمينف بجد

إبداء آرابجم حرول دقرة وصرحة محترول المريراس مرن

للبعرردف وذرروح السر رراتف الصررياغة اللػويررةف ومناسرربتجا لريرراس مررا وذررعت
حيررث :درجررة قيرراس السر ررل ُ
اجلهف واذافة أو تعديل أو حذ ما يرونه مناسباً للى اابعاد أو السررات.

وف ذوء مالحظرات وآراء المحقمرين التر ترم استع ارذرجا أجريرت التعرديالت المرترحرة للرى

فر ررات المريرراسف والت ر تتعل ر بذلررادل صررياغة أغلررم السر رراتف ومنجررا (21ف 21ف 17ف 13ف 11ف 13ف
11ف 7ف 6ف 3ف  )2لتصبح أقثر وذوحاًف وقران المعيرار الرذ ترم التمراد فر قبرول أو إلرادل صرياغتجا

هررو حصررولجا للررى إجمرراع المحقمررين وبنسرربة ( )%81وبررذلال أصرربح لرردد فر ررات المريرراس بعررد التحقرريم
( )21فررلف موزلة للى :االسترالليةف القساءلف واالرتباط.
مةي ات ص ق اليناء :تم تطبي المرياس للى لينة استطاللية من أارج لينة الدراسة بلػت ()41
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مراهر راًف وق ررد ت ررم اس ررتأراج معررامالت ارتب رراط بيرس ررون ب ررين فرر ررات المريرراس وب ررين الدرج ررة القلي ررة للمري رراس
والدرجات للى قل بعد من أبعاد ف قما هو مبين ف الجدول (.)2
ج ول (:)8

قيم مدامالت اال تياط يين فق ات مقياس ايياع الحاجات النفسية األساسية من جية ويين ال جة الكمية
لممقياس واأليدا التي تتيع لو من جية أخ ى
اليد

مضمون فق ات

قم

توكي الذات

الفق ة

اال تياط مع:

االستراللية

اليد

المقياس

1

أشعر أن لد ت الحرية ف أن أقرر طريرة حيات .

1.51

1.47

4

أشعر بتنن مذػوط ف حيات ( .عكسية)

1.46

1.43

8

ألبر لن آراب وأفقار بحرية.

1.52

1.47

11

أنجز ما يطلم من فرط (عكسية)

1.61

1.53

14

يتأذ اآلأرين ممن اتعامل معجم يومياً مشالر بعين االلتبار.

1.58

1.46

1.49

1.45

1.54

1.52
1.53

17

أُلبر لن رأي بصراحة لندما ال أحصل للى أدمات مناسبة.

القساءل
االرتباط

21

أحتاج للحصول للى فرصة اقرر قي

3

أشعر أن قساءت منأسذة( .عكسية)

1.62

5

يأبرن الناس الذين ألرفجم بتنن جيد بما أقوم به.

1.56

1.51

11

لد ت الردرل لتعلم مجارات جديدل وممتعة.

1.71

1.64

13

ألمل للى إنجاز المال رغم مواججن الصعوبات.

1.54

1.47

15

أحتاج احصل للى فرصة من اجل إظجار قدرات ( .عكسية)

1.46

1.41

19

أشعر أنن منجال الرول( .عكسية)

1.49

1.41

2

أحم ااشأاص الذين اتسالل معجم.

1.63

1.55

6

أقون للى وفا م الناس الذين أتواصل معجم.

1.48

1.42

7

أتجنم التواصل م اآلأرين (عكسية)

1.52

1.43

9

ألتبر من أتعامل معجم باستمرار أنجم أصدقاب .

1.59

1.45

12

يجتم ب الناس الذين أليش معجم.

1.56

1.45

16

أشعر بتن ااشأاص الرريبين من لددهم محدود( .عكسية)

1.42

1.41

18

يبدو أن اآلأرين ال يحبونن (عكسية)

1.45

1.41

21

ألتبر الناس ودودون مع .

1.48

1.43
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يالحررظ مررن الجرردول ( )2أن قرريم معررامالت ارتبرراط فر ررات بعررد االسررتراللية م ر البعررد تراوحررت بررين
()1.61-1.46ف وتراوحررت بررين ( )1.53-1.43م ر الدرجررة القليررة للمريرراس .وتراوحررت قرريم معررامالت
ارتبرراط فر ررات بعررد القسرراءل م ر البعررد بررين ()1.71-1.46ف وتراوحررت بررين ( )1.64-1.41م ر الدرجررة

القليرة للمريراس .أمرا قرريم معرامالت ارتبراط فرررات بعرد االرتبراط مر البعرد فتراوحرت بررين ()1.63 –1.42ف
وتراوحررت بررين ( )1.55–1.41م ر الدرجررة القليررة للمريرراس .يالحررظ مررن مؤش ررات صررد البنرراء أن معامررل
ارتبراط جمير السرررات مر الدرجرة القليرة للريراس باعذررافة لدرجرة البعرد قرد بلرع أقثرر مرن ( )1.31وقرد التمررد
معيرار لربرول السرررل برتن ال يررل معامرل ارتباطجرا لرن ()1.31ف وفر مرا أشرار إليره هتر ()Hattie, 1985ف
وبذلال قبلت جمي فررات المرياس.

إذررافة إلررى مررا سررب تررم حسررام معررامالت االرتبرراط البينيررة ابعرراد مريرراس إشررباع الحاجررات
النسسية ااساسيةف وذلال باستأدام معامل ارتباط بيرسونف ويتذح ذلال من أالل الجدول (.)3
ج ول (:)8

قيم مدامالت أيدا مقياس إيياع الحاجات النفسية األساسية مع المقياس ككل،
ومدامالت اال تياط اليينية أليدا المقياس
الدالقة يين:

اإلحصائي

االستقاللية

الكفاءة

معامل االرتباط

1.47

الداللة اعحصابية

1.11

معامل االرتباط

1.37

1.41

الداللة اعحصابية

1.11

1.11

معامل االرتباط

1.59

1.56

1.64

الداللة اعحصابية

1.11

1.11

1.11

اال تياط
الكمي لممقياس

الكفاءة

اال تياط

يالحررظ مررن الجرردول ( )3أن قرريم معررامالت ارتبرراط بيرسررون بررين اابعرراد والمريرراس ققررل تراوحررت بررين
()1.64-1.56ف أما بين أبعاد المرياس فرد تراوحت بين ( .)1.47-1.37وجميعجا قيم دالة إحصابياً.
الالت الثيات.
ثيعات االتسععاق الع اخمي :ترم تطبير المريرراس للرى لينررة تقونرت مررن ( )41مراهرراًف وقررد بلػرت قيمررة

معامل قرونباخ -ألسا لمرياس إشباع الحاجات النسسية ااساسية ()1.91ف وتراوحت دالالت االتسا
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الداأل لكبعاد السرلية ما بين ()1.86-1.82ف وتدل الريم للى مستول جيد لالتسا الداأل .
ثيععات اإلعععا ة :تررم تطبير المريرراس للررى لينررة تقونررت مررن ( )41مراهرراًف ثررم أليررد تطبيررره بعررد أسرربولين

للررى العينررة نسسررجا .بلررع معامررل ثبررات المريرراس ققررل ( )1.86ولكبعرراد السرليررة مررا بررين (-1.78

)1.82ف وهو مربول اغراض الدراسة الحالية.
تصحيح المقياس.
تقون مرياس اشباع الحاجات النسسية ااساسية من ( )21فررلف يجام لليجرا بتردريا أماسر
ّ
يشررتمل للررى الرردرجات مررن ( )5-1وتعطررى هررذ الرردرجات لجمي ر فر ررات المريرراس باسررتثناء السر ررات
المصراغة بشررقل سرالم وهر (21ف 19ف 18ف 16ف 15ف 11ف 4ف  )3فريعقس الترردريا لنرد تصررحيحجا.
وبذلال تتراوح درجات المرياس بين ( )115 -21أ أنه قلما ارتسعت الدرجة قان ذلال مؤش اًر للى
ارتساع مستول إشباع الحاجات النسسية ااساسية .وقد صرن

الباحثران اسرتجابات أفرراد الد ارسرة إلرى

ثرالث فبرراتف للرى النحررو اآلتر  :مرتسر ويعطرى للحاصررلين للرى درجررة أقبرر مررن ()3.66ف متوسررط
ويعطررى للحاصررلين للررى درجررة تت رراوح مررن ( )2.34وحتررى ()3.66ف مررنأسض ويعطررى للحاصررلين
للى درجة أقل من (.)2.34

مكياس الشعادة.
ترم اسرتأدام مريراس إقسرسورد للسرعادل مرن الرداد هلرز وأرجايرل ()Hills & Argyle, 2002
والمقررون مررن ( )35فرررر ف وقررد تررم التحر ر مررن صررد وثبررات المريرراس بصررورته ااصررلية مررن أررالل
تطبيررره للررى لينررة مقونررة مررن ( )172فرررداًف وتررم حسررام معامررل الثبررات فقرران ()1.91ف قمررا تررم
حسام معامالت ارتباطه م لدد من المحقات للتتقد من الصد التالزمر وقرد تراوحرت الرريم برين

()1.77-1.91ف وقررد التبرررت هررذ الررريم مؤشررر للررى تمت ر المريرراس بأصررابص سرريقومترية جيرردل
تؤهله لالستأدام ف الدراسات ااأرل.
الخصائص السيكومت ية لمقياس اكسفو لمسدا ة يصو تو الحالية.
تررم ترجمررة فر ررات مريرراس السررعادل إلررى اللػررة العربيررةف وبعررد ذلررال تررم إلررادل ترجمترره إلررى اللػررة
اعنجليزيررة بجررد

التحر ر مررن صررحة الترجمررة ولرردم تػييررر محتررول السر رراتف قمررا تررم التحر ر مررن

الأصابص السيقومترية للمرياس للى النحو اآلت :
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الص ق الظاى ي.

تم التحر من الصد الظاهر للمرياس بصورته ااولية ( )35فررلف بعرذره للرى مجمولرة

محقمين من ذو الأبرل واالأتصاص ف مجال للم النسس التربرو ف واعرشراد النسسر ف فر جامعرة
اليرمرروال والجامعررة ااردنيررةف والبررالع لررددهم ( )11محقمررينف بجررد

إبررداء آرابجررم حررول دقررة وصررحة

محتول المرياس من حيث :درجة قياس السررل للسمةف وذوح السرراتف الصياغة اللػويةف واذرافة أو
تعديل أو حذ

ما يرونه مناسباً للى السررات.

وف ذوء مالحظرات وآراء المحقمرين التر ترم استع ارذرجا أجريرت التعرديالت المرترحرة للرى
فرررات المريرراسف والتر تتعلر بذلررادل صررياغة السرررات (33ف 32ف 31ف 31ف 29ف 26ف 23ف 22ف
21ف 18ف 17ف 14ف 11ف 8ف  )5لتصبح أقثر وذوحاًف وقان المعيار الرذ ترم التمراد فر قبرول

أو إلادل صياغتجا هو حصولجا للرى إجمراع المحقمرين وبنسربة ( )%81وبرذلال أصربح لردد فرررات

المرياس بعد التحقيم ( )35فررل تريس درجة قلية للسعادل.
مةي ع ات ص ع ق الينععاء :تررم تطبير المريرراس للررى لينررة اسررتطاللية مررن أررارج لينررة الد ارسررة بلػررت

( )41مراهرراًف وقررد تررم اسررتأراج معررامالت ارتبرراط بيرسررون بررين فر ررات المريرراس وبررين الدرجررة القليررة
للمرياسف وذلال ما يوذحه الجدول (.)4

ج ول (:)8

المصحح مع ال جة الكمية لمقياس السدا ة.
قيم مدامالت ا تياط الفق ة ُ
ال قم

مضمون فق ات
السدا ة

مدامل

اال تياط

المصحح

ال قم

مضمون فق ات
السدا ة

مدامل

اال تياط

المصحح

1

أشعر أن الحيال ألطتن القثير.

1.31

19

أشعر بالرذا لن وذع المال .

1.39

2

أتمنى لآلأرين ما أتمنى لنسس .

1.15

21

أشعر برغبة إسعاد من حول .

1.45

3

أقوم باالمال الأيرية.

1.44

21

أشعر بتن حيات آمنة.

1.54

4

أشعر بعدم التساؤل نحو المستربل.

1.52

22

أشعر بتن مزاج مسترر.

1.48

5

أشعر بالمتعة ف معظم ااشياء.

1.41

23

أشعر بتن الذقريات المزلجة ال تسارقن .

1.47

6

أشعر بتن الحيال حلول.

1.49

24

أشعر بالرنالة ف قل ش ء أحصل لليه.

1.49

7

أشعر بالسعادل لند التأطيط للمستربل.

1.46

25

أشعر بالرذا لن مستول تحري أهداف .

1.56

8

أشعر أن شقل غير جذام.

1.39

26

أشعر بعدم االنسجام م ذات

1.42

9

أشعر بتن اامور تحصل بػير ما أتمنا .

1.41

27

أشعر برغبة التواصل االجتمال م اآلأرين.

1.63
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مضمون فق ات

ال قم

السدا ة

مدامل

اال تياط

المصحح

مضمون فق ات

ال قم

السدا ة

مدامل

اال تياط

المصحح

11

أشعر بالسعادل ف معظم أوقات .

1.59

28

أسعى عسعاد نسس واآلأرين بتبسط ااشياء.

11

أشعر أنه ال يوجد ش ء ف الحيال يسر البال.

1.61

29

أشعر بتنن شأص إيجاب .

1.39

12

أشعر بجمال ااشياء من حول .

1.53

31

أشعر باعحباط بسبم ذػوط الحيال.

1.48

1.46

31

أتتثر بالمزاج الس ء لآلأرين.

1.43

32

ألترد أنن شأص محبوم من اآلأرين.

1.41

أواجه صعوبة ف ترتيم أمور حيات .

1.52
1.55
1.57

بسجولة م ما يحدث حول .

13

اتقي

14

أشعر أنه ال معنى للحيال.

1.39

15

أشعر بالعديد من المشاقل الصحية.

1.37

33

16

أشعر أنه ال يوجد لد ذقريات سعيدل.

1.49

34

أشعر بالرذا لن اسلوم حيات .

17

أشعر بالرذا بما قسمه اهلل ل .

1.66

35

أشعر بالرذا لن وذع المال .

18

أحسن إلى من أساء ال .

1.63

1.46

يالحظ من الجدول ( )4أن قيم معامالت ارتباط فررات المرياس وبرين الدرجرة القليرة للمريراس

تراوحت بين ()1.66–1.15ف يالحظ من مؤشرات صد البناء السابرة ت
أن جمي السررات بلع معامرل

ارتباطجررا مر الدرجررة القليررة للمريرراس درجررة أللررى مررن ()1.31ف باسررتثناء السرررل ( )2وقررد التمررد معيررار
لربرول السرررل برتن اليرررل معامرل ارتباطجررا لرن ()1.31ف وفر مرا أشررار إليره هتر ()Hattie,1985ف
وبذلال قبلت جمي فررات المرياسف بذستثناء فررل ( )2تم حذفجا.
الالت الثيات

ثيعات االتسععاق الع اخمي :ترم تطبير المريرراس للرى لينررة تقونرت مررن ( )41مراهرراًف وقررد بلػرت قيمررة

معامل قرونباخ -ألسا ( )Cronbach Alphaللمرياس ققل (.)1.89

ثيععات اإلعععا ة :تررم تطبير المريرراس للررى لينررة تقونررت مررن ( )41مراهرراًف ثررم أليررد تطبيررره بعررد أسرربولين
للى العينة نسسجا .وقد بلع معامل ثبات اعلادل للمرياس ققل (.)1.86

تصحيح المقياس.

تقون المرياس بصورته النجابية من ( )34فررل ترريس الدرجرة القليرة للسرعادل .يسرتجيم لجرا السررد

(دابمرا :وتعطرى لنرد تصرحيح المريراس ( )5درجراتف
وف تردريا أماسر يشرتمل للرى البردابل التاليرةً :
نادرا :وتعطرى درجترينف أب ًردا :وتعطرى درجرة
غالبا :وتعطى ( )4درجاتف ً
ً
أحيانا :وتعطى ( )3درجاتف ً
واحدل) .وهذ الدرجات تنطب للى جمي السررات ذات االتجرا الموجرمف فر حرين تعقرس االوزان فر
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السر ررات ذات االتجررا السررالم – بعررد حررذ

السر ررل  2والررادل ترتيررم فر ررات المريرراس-ف وه ر (33ف

31ف 31ف 26ف 23ف 16ف 15ف 14ف 11ف 9ف 8ف 4ف )2ف وبذلال تتراوح درجات المرياس ققل من

( )171-34درجةف بحيث قلما ارتسعت الدرجرة قران ذلرال مؤشر اًر للرى ارتسراع مسرتول السرعادل .وقرد
ص ررن

الباحث رران اس ررتجابات أفر رراد الد ارسر رة إل ررى ث ررالث فب رراتف لل ررى النح ررو اآلتر ر  :مرتسر ر ويعط ررى

للحاص ررلين لل ررى درج ررة أقب ررر م ررن ()3.66ف متوس ررط ويعط ررى للحاص ررلين لل ررى درج ررة تتر رراوح م ررن
( )2.34وحتى ()3.66ف منأسض ويعطى للحاصلين للى درجة أقل من (.)2.34

إجراءات الدراسة.
تمت الدراسة الحالية وف اعجراءات والأطوات اآلتية:


ترجمة مرياسر الد ارسرة ومطابررة الترجمرةف ومرن ثرم الرداد المرياسرين بصرورتجما ااوليرةف والحصرول



الد ارسررة للمعنيررين مررن أجررل ذررمان التعرراون

للى قتام تسجيل مجمة من لمادل قلية التربية ف جامعة اليرموال.

زيررارل المرردارس المسررتجدفة والعمررل للررى توذرريح هررد
والحصول للى استجابات موثوقة.



إلداد مرياس الدراسة بصرورتجما النجابيرة مرن أرالل تطبير أدوات الد ارسرة للرى لينرة اسرتطاللية
من أارج لينة الدراسةف واستأراج قيم معرامالت الصرد والثبراتف وذلرال للتحرر مرن الصرد
الظاهر لمرياس الدراسة واأراججم بالصورل النجابية.



توزير مرياسر الد ارسررة للررى أفرراد العينررةف مر التوذرريح للمسحوصررين مرردل أهميررة البحررث وأهدافررهف
والتتقيررد للررى أف رراد العينررة بمرردل أهميررة الدقررة ف ر اعجابررةف مرر التتقيررد للررى سرررية المعلومرراتف
واستأدامجا اغراض البحث العلم فرط.



إدأررال البيانررات إلررى ججرراز الحاسررومف واسررتأدام المعالجررات اعحصررابية المناسرربة وفرراً لنظررام

الررزم اعحصراب للعلروم االجتماليرة ()Statistical Package for Social Science

()SPSSف واعجابة للى أسبلة الدراسة والوصول إلى النتابا وتسسيرها.

متغريات الدراسة.


أبعاد مرياس إشباع الحاجات النسسية ااساسية (االسترالليةف القساءلف االرتباط).



مستول السعادل.
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تصميم الدراسة.

التنب ررؤ للقشر ر
ت ررم اس ررتأدام الم ررنجا الوص ررس
ُ

ل ررن مس ررتول ق ررل م ررن إش ررباع الحاج ررات النسس ررية

ااساسررية والسررعادل لرردل الطلبررة فر مرحلررة المراهرررة المتررتأرلف باعذررافة إلررى القش ر

لررن الررردرل التنبؤيررة

ابعاد مرياس إشباع الحاجات النسسية ااساسية بالسعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل.

نتائج الدراسة.

يتناول هذا الجزء من الدراسة الوص

لن أسربلة الد ارسرة الجادفرة للقشر

التحليل لنتابا المعالجرات اعحصرابية التر أجريرت لإلجابرة

لرن الرردرل التنبؤيرة عشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية بالسرعادل لردل

الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرلف وفيما يتت لرض لجذ النتابا وف ااسبلة:
أوالً :النتائج المتدمقة يالسةال األول :ما مستول إشباع الحاجات النسسية ااساسرية لردل الطلبرة فر

مرحلررة المراهرررة المتررتأرل فر ذرروء متػيررر الجررنس؟ يبررين الجرردول ( )5المتوسررطات لحسررابية واالنح ارفررات
المعيارية للى مرياس إشباع الحاجات النسسية ققل.
الج ول (:)8

المتوسطات الحسايية واالنح افات المديا ية الستجايات الطمية عمى مقياس إيياع الحاجات النفسية
األساسية وفق متغي الجنس.
الجنس

الوسط الحسايي

االنح اف المديا ي

المستوى

ذقور

2.8393

.49134

متوسط

اناث

3.1523

.41588

متوسط

القل

2.9432

.46268

متوسط

يالحرظ مرن الجردول ()5ف أن أللرى متوسرط حسرراب للرى مسرتول إشرباع الحاجرات النسسرية ااساسررية
لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل وف متػير الجنس لإلناثف حيث بلع ( )3.1523بانح ار
معيررار ( ).41588وبمسررتول متوسررطف ف ر حررين بلررع أدنررى متوسررط حسرراب لل ررذقور ()2.8393
ب ر رانح ار

معير ررار ( ).49134وبمسر ررتول متوسر ررطف أمر ررا المتوسر ررط الحسر رراب للعينر ررة ققر ررل فرر ررد بلر ررع

( )2.9432بر رانح ار

معي ررار ().46268ف وبمس ررتول متوس ررط .وبج ررد

الظرراهر بررين الوسررطينف تررم إجرراء اأتبررار ت للقشر

التحرر ر م ررن دالل ررة الس ررر

لررن داللررة السررر بررين الوسررطين للررى مريرراس

إشباع الحاجات النسسية تبعاً لمتػير الجنس والجدول ( )6يوذح ذلال.
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الج ول (:)8

نتائج اختيا ت لممقا نة يين وسطي الذكو واإلناث عمى مقياس إيياع الحاجات النفسية.
الوسط الحسايي

االنح اف المديا ي

قيمة ت

ال اللة اإلحصائية

الجنس

الد

.49134

4.5319

.113

ذقور

128

2.8393

.41588

إناث

122

3.1523

يالحررظ مررن أررالل الجرردول ( )6وجررود فرررو ذات داللررة إحصررابية ( )α=1.15ف ر مسررتول

إشباع الحاجات النسسية بصورته القليرة تعرزل للجرنس ولصرالح اعنراثف أ أن اعنراث أقثرر إشربالاً
لحاجاتجن النسسية من الذقور.

ثانيا :النتائج المتدمقة يالسةال الثاني :ما مستول السعادل لدل الطلبة فر مرحلرة المراهررة المترتأرل
ً
ف ر ذرروء متػيررر الجررنس؟ ويبررين الجرردول ( )7المتوسررطات الحسررابية واالنح ارف ررات المعياريررة للررى
مرياس السعادل ققل.
ج ول (:)8
المتوسطات الحسايية واالنح افات المديا ية الستجايات الطمية عمى مقياس السدا ة وفق متغي الجنس.
الجنس

الوسط الحسايي

االنح اف المديا ي

المستوى

ذقور

2.5881

.34384

متوسط

اناث

2.4585

.35425

متوسط

القل

2.5248

.35424

متوسط

يالحظ من الجدول ()7ف أن أللى متوسط حساب للى مستول السعادل لدل الطلبرة فر مرحلرة
المراهرة المتتأرل وف متػير الجنس للذقورف حيث بلع ( )2.5881برانح ار

معيرار ().34384ف

وبمسر ررتول متوسر ررطف فر ر ر حر ررين بل ر ررع أدنر ررى متوس ر ررط حسر رراب لإلن ر رراث ( )2.4585ب ر رانح ار

معي ر ررار

().35425ف وبمسررتول متوس ررطف أم ررا المتوس ررط الحس رراب للعين ررة قق ررل فر ررد بل ررع ( )2.5248بر رانح ار
معيار ().35424ف وبمسرتول متوسرط .وبجرد
إجرراء اأتبررار ت للقش ر

التحرر مرن داللرة السرر الظراهر برين الوسرطينف ترم

لررن داللررة السررر بررين الوسررطين للررى مريرراس السررعادل تبع راً لمتػيررر الجررنسف

والجدول ( )8يوذح ذلال.

املهارة ،اجمللد  ،52العدد 5102 ،4م

()898

الكدرة التهبؤية إلشباع احلاجات الهفشية  ..................................................................مريم الزيادات وأمحد الصريفني

الج ول (:)1

نتائج اختيا ت لممقا نة يين وسطي الذكو واإلناث عمى مقياس السدا ة.
الوسط الحسايي

االنح اف المديا ي

قيمة ت

ال اللة اإلحصائية

الد

الجنس
ذقور

128

2.5881

.34384

2.939

.116

إناث

122

2.4585

.35425

يالحررظ مررن أررالل الجرردول ( )8وجررود فرررو ذات داللررة إحصررابية ( )α=1.15ف ر مسررتول السررعادل
بصورته القلية تعزل للجنس ولصالح الطلبة الذقورف أ أن الذقور أقثر سعادل من الذقور.
ثالثًا :النتائج المتدمقة يسعةال ال اسعة الثالعث :مرا الرردرل التنبؤيرة لقرل بعرد مرن أبعراد مريراس إشرباع
القشر

الحاجات النسسية ف مستول السعادل لدل الطلبة فر مرحلرة المراهررة المترتأرل؟ بجرد
ِ
المتََنبِذ برالمتػير المتنبرت بره فررد ترم اسرتأدام تحليرل االنحردار الأطر المتعردد
الردرل ُ
التنببية للمتػير ُ
المتََنبِبرة إلرى المعادلرة االنحداريرة بطريررة اعدأرال ()Stepwiseف
بالتماد أسلوم إدأرال المتػيررات ُ
وذلال قما ف الجدول (.)9
الج ول (:)8

نتائج اختيا الف ضيات االنح ا ية لممتغي المتنيئ ومدامل اال تياط المتد

لرن

لو ومق ا تفسي ه حسب

المتََن ِيئة عمى المدا لة االنح ا ية.
أسموب إ خال المتغي ات ُ

المتنيأ يو

السعادل

النموذج النموذج

8

ال ئيس الف عي
1

إحصائيات التغي

الخطأ

8

المد ل

المديا ي
لمتق ي

8

التغي

جة

ف

جة

ال اللة

المحسوية ح ية ح ية اإلحصائية
لمتغي

اليسط المقام

لمتغي

أ

88.818 1.148 1.328 1.144 1.148 1.384

1

248

1.11

ب

8.881 1.119 1.325 1.161 1.167 1.418

1

247

1.11

ج

89.888 1.133 1.319 1.191 1.211 1.447

1

246

1.11

1
2

3

أ

المتنببات( :ثابت االنحدار) اال تياط

م

المتنببات( :ثابت االنحدار) االرتباط الكفاءة

ج

المتنببات( :ثابت االنحدار) االرتباط القساءلف االستقالل الذاتي
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(المتََنبِبررة :االرتبرراطف
أن النمرروذج ُ
يتذررح مررن الجرردول ()9ف ّ
التنببر الأرراص بررالمتػيرات المسررترلة ُ
داال إحصررابيا لنررد مسررتول الداللررة
المتََنَبررت برره (الشررعور بالسررعادل) قرد قرران ً
والقسرراءلف واالسررتراللية) والمتػيررر ُ

المس تسررر القل ر للنمرروذج التنبررؤ الأرراص
( )1.15=αبررتثر نسررب ُمسسر ًارر مررا مررردار  %21.1مررن التبرراين ُ
بالمتنبت به (التاب  :السعادل ققل).

باعذررافة إلررى مررا تررردمف تررم حسررام أوزان االنحرردار الالمعياريررةف وأوزان االنحرردار المعياريررةف وقرريم

المتََنبِبررة قالمسررترلة :االسررترالليةف القسرراءلف االرتبرراط] بررالمتػير المتنبررت برره قالترراب :
(ت) المحسرروبة للمتػيررات ُ

المتََنبِب ررة إل ررى النم رروذج التنب ررؤ ()Stepwiseف وذل ررال قم ررا فر ر
الس ررعادل] وفرً ررا لطرير ررة إدأ ررال المتػير ررات ُ

الجدول (.)11

الج ول (:)89

المتََن ِيئة يالمتغي المتنيأ يو (السدا ة).
األوزان الالمديا ية والمديا ية لممتغي ات ُ
المتنيأ يو

النموذج النموذج
ال ئيس الف عي

األوزان الالمديا ية األوزان المديا ية
المتنيئات

B

الخطأ
المديا ي

Β

(ثابت االنحدار) 1.126 1.611
السعادل الحياتية

1

3

قيمة ت

ال اللة

المحسوية اإلحصائية
88.888

1.11

االرتباط

1.178 1.443

1.759

8.888

1.11

القساءل

1.173 1.258-

1.513-

8.888-

1.11

االسترالل الذات

1.142 1.134

1.221

8.899

1.11

يتذررح مررن الجرردول ()11ف أن النتررابا الأاصررة بالنمرراذج التنبؤيررة قررد قانررت للررى النحررو اآلت ر :
قلم ررا زاد قبع ررد االرتب رراط] ل رردل الطلب ررة فر ر مرحل ررة المراهر ررة المت ررتأرل بمر رردار وح رردل معياري ررة (انحر ر ار

للمررا أن المتػيررر
معيررار ) واحرردل فررذن قالسررعادل ققررل] تررزداد بمررردار  1.759مررن الوحرردل المعياريررةف ً
داال إحصابيا لند مستول الداللة  .1.15=αقرذلال قلمرا زاد قبعرد القسراءل] لردل الطلبرة
المتنبذ قد قان ً
ف مرحلرة المراهررة المترتأرل بمرردار وحردل معياريرة (انحر ار

معيرار ) واحردل فرذن قالسرعادل ققرل] ترزداد

داال إحصررابياً لنررد مسررتول
للمررا أن المتػيررر المتنبررذ قررد قرران ً
بمررردار  1.513-مررن الوحرردل المعياريررةف ً
الداللة  .1.15=αإذافة إلى ذلال قلما زاد قبعد االستراللية] لدل الطلبة فر مرحلرة المراهررة المترتأرل
بمررردار وحرردل معياريررة (انح ر ار

معيررار ) واحرردل فررذن قالسررعادل ققررل] تررزداد بمررردار  1.22مررن الوحرردل

داال إحصابيا لند مستول الداللة .1.15=α
للما أن المتػير المتنبذ قد قان ً
المعياريةف ً
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ه :

إن معادلررة االنحرردار للتنبررؤ بررااوزان البابيررة لكغرراض التسسرريرية الأاصررة بررالنموذج التنبررؤ ااولف
ّ
Y= 1.611 + 0.443 X3 - 0.258 X2 + 0.134 X1

حيث إن :x1 :ترمز إلى االسترالليةف  :x2ترمز إلى القساءلف  :x3ترمز إلى االرتباط.

للما بتن معادلة اعنحدار المعيارية اغراض تنبؤيةف ه :
ً
z = 0.759 z 3 - 0.513 z 2 + 0.220 z 1

حيث إن :z 1 :ترمز إلى االسترالليةف  :z 2ترمز إلى القساءلف  :z 3ترمز إلى االرتباط.
ايدا :النتائج المتدمقة يسةال ال اسة ال ايع :هل تأتل
ً

الردرل التنبؤيرة لقرل بعرد مرن أبعراد مريراس إشرباع
الجنس؟

الحاجات النسسية ف مستول السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المتتأرل باأتال
أوالً :الذكو .

المتََنبِبررة إلررى المعادلررة
تررم اسررتأدام تحليررل االنحرردار الأطر المتعرردد بالتمرراد أسررلوم إدأررال المتػيررات ُ

االنحدارية بطريرة اعدأال ()Stepwiseف وذلال قما ف الجدول (.)11
الج ول (:)88

لو ومق ا تفسي ه حسب

نتائج اختيا الف ضيات اال نح ا ية لممتغي المتنيئ ومدامل اال تياط المتد

المتََن ِيئة عمى المدا لة االنح ا ية.
أسموب إ خال المتغي ات ُ

المتنيأ يو

السعادل

النموذج النموذج

8

ال ئيس الف عي

1

1

أ

1.611

أ

8

المد ل

إحصائيات التغي

الخطأ
المديا ي
لمتق ي

8

التغي

جة

ف

جة

ال اللة

المحسوية ح ية ح ية اإلحصائية
لمتغي

اليسط المقام

88.88 1.361 1.276 1.356 1.361

1

126

لمتغي
1.11

المتنببات( :ثابت االنحدار) اال تياط

(المتََنبِبر ررة :بعر ررد
يتذر ررح مر ررن الجر رردول ()11ف ّ
أن النمر رروذج التنبر ررؤ الأر رراص بر ررالمتػيرات المسر ررترلة ُ

داال إحصرابيا لنررد مسررتول الداللررة ()1.15=α
المتََنَبررت برره (الشرعور بالسررعادل) قررد قرران ً
االرتبراط) والمتػيررر ُ
المسستر القلر للنمروذج التنبرؤ الأراص بالمتنبرت بره
بتثر نسب ُمسس ًار ما مردار  %36.1من التباين ُ
(التاب  :السعادل ققل).
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باعذررافة إلررى مررا تررردمف تررم حسررام أوزان االنحرردار الالمعياريررةف وأوزان االنحرردار المعياريررةف وقرريم

المتََنبِبررة قالمسررترلة :االسررترالليةف القسرراءلف االرتبرراط] بررالمتػير المتنبررت برره قالترراب :
(ت) المحسرروبة للمتػيررات ُ
المتََنبِبرة إلرى النمروذج التنبرؤ ()Stepwiseف وذلرال قمرا فر
السعادل] وفرًا لطريرة إدأرال المتػيررات ُ
الجدول (.)12
الج ول :88

المتََن ِيئة يالمتغي المتنيأ يو (السدا ة).
األوزان الالمديا ية والمديا ية لممتغي ات ُ
النموذج النموذج

المتنيأ يو

ال ئيس الف عي

السعادل الحياتية

1

1

األوزان الالمديا ية األوزان المديا ية

المتنيئات

B

الخطأ
المديا ي

Β

(ثابت االنحدار) 1.116 1.626
االسترالل الذات

1.341

1.14

1.611

قيمة ت

ال اللة

المحسوية اإلحصائية
88.888

1.11

1.888

1.11

يتذررح مررن الجرردول ()12ف أن النتررابا الأاصررة بررالنموذج التنبررؤ قررد قرران للررى النحررو اآلتر  :قلمررا

زاد قاالرتبرراط] لرردل الطلبررة فر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل للررذقور بمررردار وحرردل معياريررة (انح ر ار معيررار )

للما أن المتػيرر المتنبرذ قرد قران
واحدل فذن قالسعادل ققل] تزداد بمردار ( )1.611من الوحدل المعياريةف ً
داال إحصابيا لند مستول الداللة (.)1.15=α
ً
إن معادلررة االنحرردار للتنبررؤ بررااوزان البابيررة لكغ رراض التسسرريرية الأاصررة بررالنموذج التنبررؤ
ّ

ااولف ه :

حيث إن : x1 :ترمز إلى االرتباط.

للما بتن معادلة االنحدار المعيارية اغراض تنببيةف ه :
ً

حيث إن :z 3 :ترمز إلى االرتباط.
االناث

بجد

القشر

Y= 1.626 + 0.340 X3

z = 0.601 z 3

المتََنبِرذ برالمتػير المتنبرت بره وفر المراهررات االنراث فررد
لرن الرردرل التنبؤيرة للمتػيرر ُ

المتََنبِبة إلى المعادل ر ر رة
ترم استأدام تحليل االنحدار الأط المتعدد بالتماد أسلوم إدأال المتػيرات ُ
االنحدارية بطريرة اعدأال ()Stepwiseف وذلال قما ف الجدول (.)13
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الج ول (:)88

نتائج اختيا الف ضيات االنح ا ية لممتغي المتنيئ ومدامل اال تياط المتد

لو ومق ا تفسي ه حسب

المتََن ِيئة عمى المدا لة االنح ا ية.
أسموب إ خال المتغي ات ُ

المتنيأ يو

النموذج النموذج

8

ال ئيس الف عي

السعادل

1

1

أ

1.297

8

المد ل

إحصائيات التغي

الخطأ
المديا ي
لمتق ي

8

التغي

ف

جة

جة

ال اللة

المحسوية ح ية ح ية اإلحصائية
لمتغي

88.818 1.188 1.341 1.181 1.188

اليسط المقام
1

121

لمتغي
1.11

المتنببات( :ثابت االنحدار) اال تياط

أ

ِ
المتََنَبررت
يتذرح ّ
(المتََنببرة :البعرد االرتبرراط) والمتػيرر ُ
أن النمروذج التنبررؤ الأراص برالمتػيرات المسررترلة ُ

داال إحصابيا لند مسرتول الداللرة ( )1.15=αبرتثر نسرب ُمسس ًارر مرا مرردار
به (الشعور بالسعادل) قد قان ً

المسستر القل للنموذج التنبؤ الأاص بالمتنبت به (التاب  :السعادل ققل).
 %8.8من التباين ُ
باعذافة إلى مرا ترردمف ترم حسرام أوزان االنحردار الالمعياريرةف وأوزان االنحردار المعياريرةف وقريم

المتََنبِبة قالمسرترلة :االسرترالل الرذات ف القسراءلف االرتبراط] برالمتػير المتنبرت بره
(ت) المحسوبة للمتػيرات ُ
المتََنبِبرة إلرى النمروذج التنبرؤ ()Stepwiseف وذلرال
قالتاب  :السرعادل] وفرًرا لطريررة إدأرال المتػيررات ُ
قما ف الجدول (.)14

الج ول :88

المتََن ِيئة يالمتغي المتنيأ يو (السدا ة).
األوزان الالمديا ية والمديا ية لممتغي ات ُ
المتنيأ يو

السعادل الحياتية

النموذج النموذج
ال ئيس الف عي

1

1

األوزان الالمديا ية األوزان المديا ية

المتنيئات

B

الخطأ
المديا ي

Β

(ثابت االنحدار) 1.175 1.876
القساءل

1.155 1.186

1.297

قيمة ت

ال اللة

المحسوية اإلحصائية
89.888

1.11

8.898

1.11

يتذررح أن النتررابا الأاصررة بررالنموذج التنبررؤ قررد قرران للررى النحررو اآلت ر  :قلمررا زاد قاالرتبرراط] لرردل

المراهرررات (اعنرراث) بمررردار وحرردل معياريررة (انح ر ار معيررار ) واحرردل فررذن قالسررعادل ققررل] تررزداد بمررردار
داال إحصابيا لند مستول الدالل رة
للما أن المتػير المتنبذ قد قان ً
( )1.297من الوحدل المعياريةف ً
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(.)1.15=α
إن معادلررة االنحرردار للتنبررؤ بررااوزان البابيررة لكغ رراض التسسرريرية الأاصررة بررالنموذج التنب رؤ
ّ
ااولف ه :
حيث إن :X3 :ترمز إلى االرتباط.

Y= 1.872 + 0.186 X3

للما بتن معادلة االنحدار المعيارية اغراض تنببيةف ه :
ً

حيث إن :z 3 :ترمز إلى االرتباط.

z = 0.297 z 3

مهاقصة الهتائج
أوالً :مناقية النتائج المتدمقة يالسةال األول :أشرارت نترابا هرذا السرؤال إلرى أن مسرتول اشرباع الحاجرات
النسسررية ااساسررية لرردل الطلبررة ف ر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل للررذقور واعنرراث قرران متوسررطاف وأن أللررى

متوسط حساب للى مستول إشرباع الحاجرات النسسرية ااساسرية لردل الطلبرة فر مرحلرة المراهررة المترتأرل
وف متػير الجرنس قران لإلنراثف وقرد وجردت فررو ذات داللرة إحصرابية ( )α=1.15فر مسرتول إشرباع

الحاجررات النسسررية بصررورته القليررة تعررزل للجررنس ولصررالح اعنرراثف أ أن اعنرراث أقثررر إشرربالاً لحاجرراتجن

النسسية من الذقور.

وم ررن الممق ررن تسس ررير ه ررذ النتيج ررة فر ر ذ رروء معرف ررة ااس ررس النسس ررية لرلاي ررة المر رراهرين واش ررباع
حاجاتجم ااساسيةف والمتمثلة بالثرة برالنسس وتعزيرز االسرتراللية لردل المراهررات االنراث وتقروين معتررداتجن
واتجاهرراتجن وسررلوقياتجن التر تعررزز التمررادهن للررى ذواتجررن مررن أررالل أسرراليم المعاملررة الوالديررة وحررثجن
للى تحمرل المسرؤولية فر بيبرة أسررية مسعمرة بالمحبرة واالسرةف فااسرر فر المجتمر ااردنر تحتررم فرديرة
المر رراهرين وتم ررنحجم الثر ررة وبش ررقل مرب ررول .إن تقلير ر

االن رراث بالري ررام بالعدي ررد م ررن المس ررؤوليات المأتلس ررة

وااللمال المنزلية وااللتمراد للرى انسسرجن فر متابعرة الد ارسرة ورلايرة شرؤون ااأرول ااصرػر قرل هرذا قرد
يعررزز مررن مسررتول القسرراءل الذاتيررة واالرتبرراط برراآلأرين واقامررة لالقرات فاللرره تعررزز مررن مسررتول اشرربالجن
لحاجاتجن النسسية ااساسية.

إن االنستاح االلالمر والثرراف قرد يسرالد فر تعزيرز فرصرة اعنراث للتعبيرر لرن حاجراتجن والسرع
نحو إشبالجاف والتعبير لن آرابجن وأفقرارهنف قمرا أن ذلرال قرد يسرالد المراهررات للرى اقتسرام المجرارات
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الجديرردل والممتعررة والتر تعتبررر جررزءاً مررن لمليررة إشررباع الحاجررات النسسرريةف وهررذا ال يعنر أن الررذقور
بمعررزل لررن ه ررذا اال أن نمررط المعاملررة الوالدي ررة لجررم يأتلر ر

وبشررقل مالح ررظ ل ررن االنرراث فمس ررتول

االلتم رراد لل ررى ال ررذات وانج رراز االلم ررال اليومي ررة وانج رراز الواجب ررات يطل ررم فر ر الع ررادل م ررن ال ررذقور
وبمسررتول أقررل مررن المسررتول الررذ يطلررم مررن االنرراثف ومررا يؤقررد للررى ذلررال مررا أشررارت إليرره نتررابا
اابحرراث ف ر هررذا المجررال والت ر أشررارت إلررى وجررود إرتباطررات إيجابيررة بررين االسررترالليةف واالرتبرراط
بالوالردين لردل المرراهرين ()Patrick, knee, Canevello & Lonsbary, 2007ف فررد وجرد أن
المرراهرين يتججررون نحررو المواقر

التر تسررمح بذرذرراء الحاجرراتف ويبتعرردون لررن تلررال المحبطررة لجررا.

فعنرردما يقررون للم اره ر لالقررات دالمررة قويررة م ر الوالرردين فذنرره يبرردأ بررالتسردف ويصرربح ُمنظم راً ذاتي راً و

أقثر استرالليةف )(Vansteekist, Ryan & Deci, 2008ف إذافة لذلال فرد استنتا الباحثان أن
ومجتَمررة الشرربالجا
االسررتراللية يجررم أن تررتبط بالقسرراءل والتر برردورها تتطلررم وجررود لالقررات دالمررة ُ
.)(Chirkov, Ryan, Kim & Kaplan, 2003; Vansteekist, Ryan & Deci, 2008
وتتعارض نتيجة الدراسة الحالية م ما تشير اليه د ارسرة ريران وديسرال )(Ryan & Deci, 2000

والت تررل أن السررد يمقرن أن يقرون مبراد اًر ونشرطاً أو سرلبياً وهرذا ال يعقرس فررط جانرم السررو البيولوجيرة
إنما يشير إلى المدل الواس من ردود اافعال نحو البيبة االجتمالية والت تستح السحص المقث .

ثانيا :مناقية النتائج المتدمقة يالسةال الثاني :أشارت نتابا هذا السؤال إلى أللرى متوسرط حسراب للرى
ً

مسررتول السررعادل لرردل الطلبررة ف ر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل وف ر متػيررر الجررنس قرران للررذقورف وبمسررتول
متوسطف ف حين قان أدنرى متوسرط حسراب لإلنراث وبمسرتول متوسرطف أمرا العينرة ققرل فررد قران مسرتول
السعادل لديجم متوسطاً .وقد وجدت فرو ذات داللرة إحصرابية ( )α=1.15فر مسرتول السرعادل بصرورته
القلية تعزل للجنس ولصالح الطلبة الذقورف أ أن الذقور أقثر سعادل من اعناث.

ومررن الممقررن أن تسسررر حصررول أف رراد العينررة للررى مسررتول متوسررط مررن السررعادل ف ر ذرروء معرفررة
لينررة الد ارسررة وطبيعررة المرحلررة العمريررة التر يمررروا بجررا .فرررد يواجرره هرؤالء الطلبررة العديررد مررن العوامررل التر
تررؤثر للررى شررعورهم بالسررعادلف فمررن المحتمررل ان يقررون هنرراال لرردم رذررا مررن قبررل الطلبررة الم رراهرين لررن
حيرراتجم االس ررية واالجتماليررة أاصررة ف ر ظررل معرفررة الأصررابص النمابيررة لجررذ المرحلررة والرردور السررلب

الررذ مررن الممقررن لكهررل الريررام برره وبالتررال إتاحررة المجررال للم اره ر بتقرروين الص رداقات أو قذرراء الوقررت
المناسم معجمف وهذا قد ينرتا لنره أالفرات لابليرة حيرث تعرد مرن أقثرر االسربام التر تحرول دون تحرير

السعادلف وهذا ما يؤقد لليه ريشارد ( )Easterlin, 2005والذ يرل بتن الأالفات العابلية تعد سبباً ف
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لدم تحري السعادل.
قمررا أن المشررقالت اليوميررة وطبيعررة الذررػوط النسسررية الت ر يتعرررض لجررا الطلبررة والناتجررة لررن

ذررػوط أقاديميررة أو ذررػوط أس ررية أو ذررػط ااق ررانف جميعجررا تعررد أسررباباً تحررول دون تحري ر الطلبررة

للسعادل الت يطمحون اليجاف إذافة إلى ذلال فرد يقون لطبيعة المرحلة الدراسية ومرا تنطرو لليره مرن
دور ف لدم شعور الطلبة بمستول مرتس من السعادل.
ق اررات مجمة تحدد مستربل السرد ُ
مسجومررا ُمعرررداً نسرربياً ويتذررمن
ويمقررن تسسررير هررذ النتيجررة ف ر ذرروء التبررار مسجرروم السررعادل
ً

ادراقات ذاتية حيث تتداأل فيه مجمولة هابلة من الأبرات اعنسانية الت تمتد بين اعثارل والمتعة

البسيطة ومن الحس باعشباع واالستحرا إلى االبتسامة العابرل ).(Datu & Mateo, 2012

ويمق ررن تسس ررير وج ررود ف رررو فر ر مس ررتول الس ررعادل تع ررزل للج ررنس ولص ررالح ال ررذقور فر ر ذ رروء معرف ررة
مستول الحرية الت يتمت بجا المراهررون الرذقور بجوانرم معينرةف وال تمنحجرا لرادات وتراليرد المجتمر لإلنراثف
قمررا أن مسررتول المسررؤوليات التر تر ر للررى قاهررل المراهرررات قررد تقررون مررن العوامررل الت ر ربمررا سرراهمت ف ر

انأسرراض مسررتول السررعادل لررديجن لررن مسررتول الررذقور .وقررد الرردت المتػي ررات الديمػرافيررة قررالجنس متنببررات
ذررعيسة بالسررعادلف قمررا أن العديررد مررن الد ارسررات أشررارت إلررى لرردم وجررود فرررو بمسررتول السررعادل بررين الررذقور

واعناث .وم ذلال هذا ال يعن لدم تاثير متػير الجرنس للرى السرعادل حيرث تأتلر

لمليرة تشرقل السرعادل

بررين الررذقور واعنرراث فرررد وجررد أن اعنرراث يعتمرردن للررى الرردلم االجتمررال بشررقل أقبررر للتػلررم للررى الم رزاج
الس ر ء مرارنررة بالررذقور .إال أن تشرريال ولومبرسررق ()Tkach & Lyubomirsky, 2006ف وجرردا أن
اعنرراث والررذقور يتسرراوون ف ر مسررتول السررعادل .وبعررض الد ارسررات وجرردت فرررو بررين الجنسررين ف ر مسررتول
السرعادل )(Chui & Wong, 2016ف وبالتررال مررازال هنرراال حاجررة عجرراء المزيررد مررن الد ارسررات لسحررص
السرو بين الجنسين ف السعادل ).(Datu & Mateo, 2012
ثالثًععا :مناقيععة النتععائج المتدمقععة يالسعةال الثالععث :أشررارت نتررابا السرؤال إلررى أن جمير أبعرراد الحاجررات

المسسترر القلر للنمروذج التنبرؤ الأرراص
النسسرية ااساسرية قرد فسررت مرا مرردار ( )%21.1مررن التبراين ُ
بالمتنبت به (التاب  :السعادل ققل) .ومن الممقن تسسير هذ النتيجة ف ذوء مرا أشرارت اليره الد ارسرات
السرابرة ( )Ryan & Deci, 2000; Telef & Furlong, 2017والتر تررل برتن النمرو االجتمرال

والمعرف ر يقررون نترراج إشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية ف ر مرحلررة المراهرررة والمتمثلررة باالسررترالليةف

رتول متوسرطاً مرن إشرباع
والقساءلف واالرتباطف ومن أالل معرفة أصابص لينرة الد ارسرة فرذن لرديجم مس ً
الحاجات النسسية االمر الذ يجعلجم يشعرون بالسعادل والحيال الجانبةف وهذا ما تؤقد نتابا العديد
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من الدراسات (.)Schueller & Seligman, 2010; Tay & Diener, 2011
قمررا أن مسررتول التقي ر

االجتمررال والنسس ر الررذ مررن الممقررن أن يشررعر برره المراهرررون ووذرروح

أهدافجم المرحلية الت يسعون إلى تحريرجا ف ذروء مترابعتجم مرن قبرل االهرل واآلأررين ذو ااهميرة فر

حيرراتجم ومررا يررتبط برره مررن مسررتول إشرربالجم لحاجرراتجم النسسررية ااساسرريةف قررد يسررالد فر شررعور المرراهرين
بالسعادلف ومر ذلرال فرالقثير مرن التبراين فر السرعادل أاصرة أرالل سرنوات المراهررة المترتأرل مرا زال غيرر
واذرح ()Uusitalo - Malmivaara, 2014ف وبرنسس الوقرت يوجرد الرليرل مرن اابحراث التر رقرزت
المعررززل للسررعادل أاصررة فر مرحلررة المراهرررة المتررتأرل (Telef & Furlong,
للررى العوامررل المسرراهمة و ُ
.)2017; Sheldon & Lyubomirsky, 2006

وهرذ النتيجرة تتسر مر نترابا الد ارسرات اآلتيرة :تشرين ورفاقره ()Chen, et al., 2015ف ود ارسرة
ديمرر ودافيدسرون ()Demir & Davidson, 2012ف ود ارسرة هوهرل وتشرينوت وهرل وهويرل (Howell,
)Chenot, Hill & Howell, 2011ف ود ارسرة تر ودينرر ()Tay & Diener, 2011ف ود ارسررة

ديمرواوزديمرر ( )Demir & Ozdemir, 2010التر أشرارت إلرى أن اشرباع قرل حاجرة قرد سراهم بشرقل
متسرررد فر التنبررؤ بالسررعادل .حيررث أن اشررباع الحاجررات النسسررية ااساسررية هررو ااسرراس لتقامررل السرررد وسررعادته.
).(Ryan & Deci, 2000
ايد عاً :مناقيععة النتععائج المتدمقععة يالس عةال ال ايععع :أشررارت نتررابا الس رؤال إلررى أن بعررد االرتبرراط ف ر مريرراس

المس تسررر القل ر للنمرروذج التنبررؤ
الحاجررات النسسررية ااساسررية قررد فسررر مررا مررردار ( )%36.1مررن التبرراين ُ

الأاص بالمتنبت به (التاب  :السعادل ققل) وف لينة الذقور .ف حين أشرارت نترابا لينرة االنراث إلرى أن
المس تسررر
بعررد االرتبرراط ف ر مريرراس الحاجررات النسسررية ااساسررية قررد فسررر مررا مررردار ( )%8.8مررن التبرراين ُ
القل للنموذج التنبؤ الأاص بالمتنبت به (التاب  :السعادل ققل).

وربما يسسر ذلال ما تشير إليه الد ارسرات السرابرة برتن السرعادل تُعرد مؤشر اًر مجمراً للم ارهر الرذ يشرب

حاجرة االرتبراط بطريررة ذات معنرى ولديره شرعور انره مجرم ويسرتح

& (Taniguchi, 2015; Telef

)Furlong, 2017; Uusitalo - Malmivaara, 2014ف وبعبرارل أأرررل إن الأبررات االنسعاليررة
اعيجابية تشج المراه للبحث واالنأراط ف أبرات جديدل وهرذا ربمرا يزيرد اامرور الػريبرة ويشرج
للى التعلم والتقي

من أالل اصدار ااحقام الذاتية " إن حيات تسير قما يررام" وبالترال سريأتبر

نتابا مستربلية ايجابية ).(Telef & Furlong, 2017
إن لآلباء أهمية قبيرل ف تحري السعادل لكبناء ف مراحل النمو المأتلسةف فاالرتباط بعالقات
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جيدل م المراهرين تعمل للى أسض مسرتول الذرػوط النسسرية لرديجمف وقلمرا قانرت العالقرات ااسررية
أفذررل زاد شررعور الم اره ر بالسررعادلف لررذلال البررد مررن التعامررل معجررم قناذررجينف وتررربلجم قمررا هررم .وقررد

تسسر هذ النتيجة ف ذروء مرا أشرارت اليره نظريرة التقير

والتر تررل أن السرعادل تعتمرد للرى مسرتول

السرررد م ر المسررتجدات المحيطررة بررهف فعنرردما يتقي ر

المحيطررة يقررون

تقي ر

السرررد بسررجولة م ر الظرررو

أقثررر سررعادل مرارنررة بػيررر مررن االف رراد ممررن ال يسررتطيعون التقي ر

بسررجولة أو يواججررون صررعوبات ف ر

لملية التقي .
مما سب نجد أن االسرتنتاج العرام يؤقرد للرى ارتبراط اشرباع الحاجرات النسسرية بالسرعادل حيرث

أن لجا قدرل تنبؤية ذات داللة بمستول السعادل لدل الطلبة ف مرحلة المراهرة المترتأرل .وربمرا يعرود
ذلال إلى أن التمثيل القامل لإلنسان يظجر بتن يقون حيوياًف ومحباً لالطالعف ومدفوع ذاتياًف ويسعى
لتطرروير ذاترره وتعلررم المجررارات الجديرردل وتوظيسجررا بمسررؤولية .وبالمرابررل يمقررن أن تتنرراقص أو تسررح

هررذ الطاقررات وبالتررال يرررفض ااف رراد أحيانررا النمررو وتحمررل المسررؤولية .إن مثررل هررذا ااداء لإلنسرران
يمقن أن ُيالحظ ليس فرط ف العيادات النسسية إنما أيذا بين ماليين الناس الذين يجلسون سرلبيين
لسالات أالل اليوم يتابعون التلساز أو ينتظرون مج ء لطلة نجاية ااسبوع لندما يذهبون للعمل.
)(Ryan & Deci, 2000
وبالتررال نجررد أنرره لنرردما يررتم اشررباع ودلررم الحاجررات النسسررية ااساسررية (االسررترالليةف القسرراءلف

االرتباط) ذمن السيا االجتمال قااسرل والمدرسة فذن المراه يقون أقثر حيويرة ودافعيرة ذاتيرة
وحيررال هانبررة )(Ryan, 2009ف فرررد وجررد أن العالقررات ااس ررية الجيرردل تررؤثر بمسررتول سررعادل المررراهرين
)(Chui & Wong, 2016

التوصيات.


إجراء المزيد من الدراسات االرتباطية الت تتناول اشباع الحاجات النسسرية ااساسرية والسرعادل



إجراء دراسات تتناول لالقة اشباع الحاجرات النسسرية ااساسرية بمتػيررات أأررلف مثرل :ترردير



لرررد برراما إرشررادية وتولويررة مررن أجررل توليررة الطلبررة وأوليرراء االمررور بتهميررة إشررباع الحاجررات

لدل فبات أأرلف مثل :الراشدينف والمرذى النسسيين.

الذات ونمط الشأصيةف وأنماط التعل ف والمأططات المعرفيةف والساللية الذاتية.
النسسية االساسية وارتباطجا بالنمو النسس السليم مستربالً.
املهارة ،اجمللد  ،52العدد 5102 ،4م
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تسعيل دور المرشدين ف المدارس من أالل لرد الورش التدريبيرة للطلبرة وأوليراء اامرور والتر تسرالد



.ف التعر للى الطر الموذولية عشباع الحاجات النسسية للوصول إلى السعادل المتوقعة
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