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 ه 

h  
ـــــــــالموض  م ــــــ   فحةصال  وعــ

  أ نة المناقشةأعضاء لج  ١

  ب  آیة قرآنیة  ٢

  ج اإلهداء  ٣

  د شكر وتقدیر  ٤

  و –ه  فهرس المحتویات  ٥

  ح –ز  قائمة الجداول  ٦

  ط  قائمة المالحق  ٧

  ك -ي  باللغة العربیة ملخص الدراسة  ٨

  ٩ -  ١ مشكلة الدراسة وأهمیتها :األول الـفـصــل  ٩

  ٢  مقدمة  ١٠

  ٤ مشكلة الدراسة  ١١

  ٦ راسةأهمیة الد  ١٢

  ٧ أهداف الدراسة  ١٣

  ٧ أسئلة الدراسة  ١٤

  ٨ الدراسة مصطلحات  ١٥

  ٩ ومحدداتها الدراسة حدود  ١٦

  ٤١ – ١٠ والدراسات السابقةاإلطار النظري  :الثاني الـفـصــل  ١٧

  ١١  أوًال: اإلطار النظري  ١٨

  ١١ المحور األول: النسق القیمي  ١٩

  ١٢ النسق القیمي القیم و مفهوم  ٢٠

  ١٢ ق القیمي النس مكونات  ٢١

  ١٣ النسق القیمي أهمیة  ٢٢

  ١٤ خصائص النسق القیمي  ٢٣

  ١٥ تصنیف القیم  ٢٤

  ١٦  أسالیب الحیاة المحور الثاني:  ٢٥

  ١٨ مفهوم أسالیب الحیاة  ٢٦



 و 

ـــــــــالموض  م ــــــ   فحةصال  وعــ

  ١٩ المهام الثالث للحیاة  ٢٧

  ٢١ العوامل المؤثرة في أسالیب الحیاة  ٢٨

  ٢٢ تصنیف أسالیب الحیاة  ٢٩

  ٢٧ الدراسات السابقة  ثانیًا:  ٣٠

  ٢٨ دراسات تتعلق بالنسق القیميالمحور األول:   ٣١

  ٣٤ دراسات تتعلق بأسالیب الحیاةالمحور الثاني:   ٣٢

  ٤٠ مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقةالمحور الثالث:   ٣٣

  ٥٦ -  ٤٢  منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها :الثالث الـفـصــل  ٣٤

  ٤٣  الدراسة منهجأوًال:   ٣٥

  ٤٣  المجتمع األصلي للدراسةثانًیا:   ٣٦

  ٤٤  عینة الدراسة ثالثًا:   ٣٧

  ٤٥  أدوات الدراسة رابًعا:   ٣٨

  ٥٥  جراءات تطبیق الدراسة خامًسا: إ  ٣٩

  ٥٦  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسةسادًسا:   ٤٠

  ٨٢ – ٥٧  عرض نتائج الدراسة :الرابع الـفـصــل  ٤١

  ٥٨  أوًال : عرض أسئلة الدراسة وتفسیرها  ٤٢

  ٥٨  عرض ومناقشة السؤال األول   ٤٣

  ٦٣ عرض ومناقشة السؤال الثاني  ٤٤

  ٦٦ عرض ومناقشة السؤال الثالث  ٤٥

  ٦٩ عرض ومناقشة السؤال الرابع  ٤٦

  ٧٥ عرض ومناقشة السؤال الخامس  ٤٧

  ٨١  ثانًیا: التوصیات   ٤٨

  ٨٢  حات ثالثًا: المقتر   ٤٩

  ٨٩ – ٨٣  المراجع   ٥٠

  ٨٤  المراجع العربیة  ٥١

  ٨٨  المراجع األجنبیة  ٥٢

  ١١٠ -  ٩٠  المالحق  ٥٣

 a - b  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة  ٥٤



 ز 

  قائمة اجلــداول

رقم 

  الجدول
ـــدول ـــــوان الجـــ   فحةصال  عـنـــــ

  ٤٣ ةتوزیع مجتمع الدراسة حسب التخصصات النظریة والتطبیقی  ١

  ٤٤ توزع أفراد العینة حسب متغیر التخصص  ٢

  ٤٥ توزع أفراد العینة حسب متغیر التخصص  ٣

  ٤٧ المعیار المعتمد لمستوى القیم  ٤

ـــــون بـــــــین   ٥ ــــاط بیرســ ــــل قیمـــــــة معامـــــــل ارتبـــ ــــي لكـــ ـــــــوع الكلـــ ـــــرة والمجم   الفقــ

 الختبار القیم

٤٨  

بطریقــة ارتبــاط بیرســون  القــیم مــن خــالل معامــل ختبــارمعامــل الثبــات ال  ٦

  عادة االختبارإ

٤٩  

  ٤٩ ثبات االختبار باستخدام معامل كرونباخ ألفا  ٧

  ٥٢ المعیار المعتمد في تصحیح قائمة أسالیب الحیاة  ٨

  ٥٢ إعادة صیاغة الفقرات من قبل لجنة التحكیم لقائمة أسالیب الحیاة  ٩

  ٥٣ الفقرة والمجموع الكلي للبعدمعامل ارتباط بیرسون بین   ١٠

  ٥٤ من خالل طریقة إعادة االختبارالحیاة لقائمة أسالیب امل الثبات مع  ١١

  ٥٥ من خالل طریقة كرونباخ ألفاالحیاة لقائمة أسالیب الثبات   ١٢

ــار  ١٣ ـــــــــ ـــــــــة واختبـــــــ ــــــات المعیاریـــــــــ ــــــــــ ــــــــابیة واالنحرافــ ــــــــطات الحســــــــــ    المتوســــــــــ

 T-test One Sample للنسق القیمي عند عینة الدراسة 

٥٨  

ــــــــابیة و   ١٤ ـــــــــطات الحســــــــــ ــارالمتوســـــــــ ـــــــــ ـــــــــة واختبـــــــ ــــــات المعیاریـــــــــ ــــــــــ    االنحرافــ

One Sample T-test  ألسالیب الحیاة 

٦٤  

  ٦٧ سالیب الحیاةأو  يالقیم النسقمعامل ارتباط بیرسون بین   ١٥

ـــــار   ١٦ ــ ــــة واختب ـــات المعیاریـــ  T-TESTالمتوســـــــطات الحســـــــابیة واالنحرافــــ

  لمتغیر التخصصًا تبعللنسق القیمي 

 

٧٠  



 ح 

رقم 

  الجدول
ـــدول ـــــوان الجـــ   فحةصال  عـنـــــ

ـــــا  ١٧ ــي تبعـــــــاً ت لالمتوســـــــطات الحســـــــابیة واالنحرافـــ ــــــر  لنســـــــق القیمــــــ   لمتغیــ

 المعدل التراكمي

٧٢  

  عنـــــد عینـــــة الدراســـــة لمتغیـــــر  لنســـــق القیمـــــيتحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي ل  ١٨

 المعدل التراكمي

٧٣  

ــار  ١٩ ــــي LSD اختبــــــــــ ـــــدل التراكمــــــــ ــر المعـــــــ ــــــة لمتغیــــــــــ ـــــــــات البعدیــــــ    للمقارنـــ

 للقیمة الجمالیة

٧٤  

ــــة واخت  ٢٠ ـــات المعیاریـــ ـــــار المتوســـــــطات الحســـــــابیة واالنحرافــــ ــ  T-TESTب

 ا لمتغیر التخصصألسالیب الحیاة تبعً 

٧٦  

ــــــر   ٢١ ـــــ ــــــــاة لمتغی ـــالیب الحیـــ ــــــات ألســــــــ ـــــ ــــابیة واالنحراف ـــــ ــطات الحســ ــــــ   المتوســـ

 المعدل التراكمي

٧٨ – ٧٧  

ــــد عینــــة الدراســــة لمتغیــــر   ٢٢ تحلیــــل التبــــاین األحــــادي ألســــالیب الحیــــاة عن

 المعدل التراكمي

٧٩  

ـــار   ٢٣ ـــة لمتغیــــر ا LSDاختبـ ـــلوب للمقارنـــــات البعدیــ   لمعـــــدل التراكمـــــي ألســ

 غیر الكفؤ

٨٠  

  

   



 ط 

  قـمالحـقائمة ال

رقم 

  الملحق
ــــــق ـــــوان الـمـلحــ ـــــ   فحةصال  عـن

  ٩١  رسالة تحكیم استبانة أولیة  ١

  ٩٣ القیم وأسالیب الحیاة  اختبارقائمة بأسماء المحكمین لتحكیم   ٢

  ٩٤  قائمة أسالیب الحیاة (الصورة األولیة)  ٣

  ٩٧ القیم (الصورة النهائیة) اختبار  ٤

  ١٠٦  قائمة أسالیب الحیاة (الصورة النهائیة)  ٥

  ١٠٩  تصحیح اختبار القیم  ٦

  ١١٠  تصحیح قائمة أسالیب الحیاة  ٧

 

   



 ي 

ــدراســص الــملخ   ةــ

  النسق القیمي وعالقته بأسالیب الحیاة لدى طالبات كلیة العلوم واآلداب بجامعة نزوى

ــدى  هــــدفت الدراســــة الحالیــــة ـــاة لــ ــق القیمــــي وأســــالیب الحیـ ـــین النســ ــن العالقــــة بـ   إلــــى الكشــــف عــ

ــــزوىطالبــــات  ـــة (، كلیــــة العلــــوم واآلداب بجامعــــة ن ـــات ٣٤٠وقـــــد بلغــــت عینــــة الدراسـ   ) طالبــــة مــــن طالبــ

ــون ولنــــــدزي، كلیــــــة العلــــــوم واآلداب بجامعــــــة نــــــزوى ــورت وفیرنــــ ــیم أللبــــ ـــتخدام اختبــــــار القــــ ـــــم اســـ ـــــد تـ   وقـ

 Alpotr Vernono&Lindzey (1931) وقائمـة أسـالیب الحیـاة ، ) بتقنینـه٢٠٠٢لـذي قـام الجعفـري (وا

وقــد توصــلت ، ا) بتعریبهــ٢٠١٠(قــام الشـخانبة  ذيوالــ Wheeler,etal.,1986أعــده ویلــر وآخـرون  التـي

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

  یة.السیاسالقیم الدینیة والجمالیة و  هي: لدى عینة الدراسة كثر القیم شیوًعاأن أ -

 لـــدى عینـــة الدراســـة المـــذعن حیـــث حصـــل علـــى متوســـط حســـابي ســـالیب الحیـــاة شـــیوًعاأن أكثـــر أ -

یلیــه أســلوب  )23.3333( یلیـه أســلوب الباحـث عــن االستحسـان بمتوســط حسـابي )23.8804(

  )22.3189( المنتمي بمتوسط حسابي

لباحـــث عـــن االستحســـان بـــین أســـلوب المـــدلل والمنتمـــي وا إحصـــائیاً عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة  ال توجـــد -

بـین أسـلوب المنـتقم والقیمـة  ووجود عالقة ارتباطیة طردیـة ودالـة إحصـائیاً ، القیم والمؤذي وجمیع

ــلوب الضـــحیة والقیمـــة االقتصـــادیةوبـــین ، الجمالیـــة ــة ، أسـ وبـــین أســـلوب المـــذعن والقیمـــة النظریـ

  كفؤ والقیمة النظریة.ووجود عالقة ارتباطیة عكسیه دالة بین أسلوب غیر ال، والقیمة السیاسیة

فـــي امـــتالك عینـــة الدراســـة  )(α≤0.05الداللـــة  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ال توجـــد -

ـــا ابالنســـبة لمتغیـــر التخصـــص مـــ للنســـق القیمـــي ــ عـــدا القـــیم النظریـــة فقـــد كانـــت هنـــاك فروًق ة دالـ

عنــد مســتوى فــروق ذات داللــة إحصــائیة  وال توجــد، لصــالح تخصــص العلــوم التطبیقیــة إحصــائًیا

  عدا القیمة الجمالیة. بالنسبة لمتغیر المعدل التراكمي لجمیع القیم ما) (α≤0.05الداللة 



 ك 

ــد - ــتوى  ال توجـ ــة فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مسـ ــالیب الحیــــاة بالنســــبة  )(α≤0.05الداللــ ألســ

) (α≤0.05 الداللـــةعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى و ، لمتغیـــر التخصـــص

  لمتغیر المعدل التراكمي لجمیع أسالیب الحیاة ما عدا غیر الكفؤ. سبةبالن

 



١  

  

  ل األولــالفص

  اـلة الدراسة وأهمیتهـمشك

  

ــــة .١ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ   .مقدمــــ

 

ــــة .٢ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــــــكلة الدراســـ ـــــ ـــــ   .مشـــ

  

ــــة .٣ ـــــ ـــــ ــــــ ـــة الدراســـــ ــــــ ـــــ   .أهمیــــــــــ

  

ـــــــداف .٤ ــــــــــ ــــة أهـــــــ ـــــ ـــــ ــــــ   .الدراســــ
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٢ 

  الفصل األول

  اـأهمیتهة و ــلة الدراسـمشك

  :ةـــــدمــقـم .١

یل فهـي تعمـل علـى تعـد، فـي مجـاالت التوجیـه واإلرشـاد د موضوع القـیم مـن المواضـیع المهمـةیع

  في التوافق النفسي واالجتماعي لدى األفراد. سلوك الفرد وتوجیه وتؤدي دوًرا فعاًال 

، ســلوك الفــرد نیــة أو فلســفیة تحكــمفــالقیم هــي مجموعــة مــن المعتقــدات أو األفكــار ســواء كانــت دی

نـا وسـلوكنا وعندما تصبح تلك القـیم مفضـلة لـدى الفـرد فإنهـا تتحـول إلـى أسـلوب حیـاة وبالتـالي تحـدد أذواق

  .فالقیم موجهة لسلوك الفرد، مظهرنا وكذلك، العام

تمــع لـدى أغلــب شـرائح المج اوفـي ظـل التقــدم والتطـور أصــبح مفهـوم أســلوب الحیـاة الحدیثـة مهًمــ

صـبح كـل فـرد یسـعى إلـى تطـویر نفسـه وقدراتـه وٕامكاناتـه المادیـة والموضـوعیة مـن فأ، وخصوًصـا الشـباب

  .أجل حیاة أفضل

  بــــل ، ال تنشــــأ مــــن فـــراغ وال هــــي مجــــردة مطلقـــة وال ثابتــــة وال أبدیــــة إن القـــیم التــــي یتبناهــــا الفـــرد

فــي توجیــه  ادوًرا كبیــرً  كمــا أنهــا تــؤدي، هــي جــزء مــن الخبــرة اإلنســانیة الواقعیــة وجــزء مــن حاجــات الفــرد

وٕان مـدى هـذا التـأثیر یحـدده ، سلوكه وتحدید العالقة بینه وبـین مجتمعـه وبالتـالي تـؤثر علـى نوعیـة حیاتـه

ا علـــى نمـــط حیاتـــه أو إیجابًیــ افمـــدى هــذا التـــأثیر قـــد یكــون تـــأثیره ســـلبیً ، عمــق تبنـــي الشـــخص لهــذه القـــیم

  .)١٣٦ص ، ٢٠١٣، خلیل(

ومتــــوازن ومواكــــب للمســــتجدات دون إفــــراط للجانــــب وٕان التطلــــع لالرتقــــاء بأســــلوب حیــــاة أفضــــل 

وبالتــالي فــإن ،  نكــون عرضــة لالنــزالق واالضــطرابالســلبي ال بــد أن یخضــع وفــق عــادات وقــیم حتــى ال

الحــدیث عــن أســلوب الحیــاة ال یســتقیم دون االعتمــاد علــى قــیم ومبــادئ تكــون بمثابــة البنــاء الــذاتي للفــرد 

  .تنعش طاقاته وقواه وتحسن أسلوب حیاته



٣ 

فهنــاك دراســات كثیــرة تشــیر ، ومــن هنــا تتضــح أهمیــة القــیم فهــي مؤشــر علــى النضــج وفهــم الحیــاة

ش فهــي علــى حــد تعبیــر روكــ، تســود فیهــا القــیم تكــون أكثــر نضـًجا وفهًمــا للحیــاةإلـى أن المجتمعــات التــي 

Rokeach " اتالتحضـر فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـإحدى المؤشرات لنوعیة الحیاة ومسـتوى الرقـي أو" 

  .)١٤ص، ١٩٩٢، خلیفة(

فــي مختلــف نــواحي الحیــاة وأســالیبها  لنصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین تغیــرات كثیــرةوقــد شــهد ا

وصـیة التي أثرت بشكل مباشر على النسق القیمـي لـدى الشـباب فـي بعـض المجتمعـات التـي تتمیـز بخص

بالمسـتجدات  ن یتـأثر مجـال القـیما أیكـن غریًبـ لـم") من أنه ١٢ص ، ٢٠٠٦، ثقافیة ودینیة ویذكر (الزیود

فـانعكس ذلـك كلـه ، وكـان مـن نتـائج هـذا التـأثیر أن انحسـرت قـیم وظهـرت قـیم جدیـدة، والتغییرات العالمیة

  ."على التنظیم االجتماعي والثقافي واالقتصادي لإلنسان وعلى أسالیب حیاته

التـي یـرى فیهـا نفسـه ویـراه هـو انعكـاس لصـورة الفـرد وقیمتـه والطریقـة  life styleفأسلوب الحیـاة 

بهــا اآلخــرون ویظهــر ذلــك فـــي نمــاذج كثیــرة كتفاعــل الفــرد مـــع األســرة والرفــاق والمجتمــع ومشــاركته فـــي 

  جمالیة كاألزیاء والتسوق وغیرها.اآلراء االجتماعیة وحضور المناسبات الدینیة واالهتمامات ال

ـــار الشــــخص ألســـلوب مناســــب واكأن  )٢٠١٢، الفــــتالوي(یـــرى و  تســـابه المهــــارات المناســــبة اختی

ــادة كفــاءة العمــل فیتحقــق التوافــق  إلدارة حیاتــه بفاعلیــة یســاعده علــى المحافظــة علــى الصــحة النفســیة وزی

  .في الحیاة وینعكس ذلك كله على المجتمع

ــــذي أسســــــه  ــــم الــــــنفس الفــــــردي الــ ـــاهیم علــ ـــاة مــــــن ضــــــمن مفـــ ـــــر أســــــلوب الحیـــ    Adlerآدلــــــرویعتب

ن كائن متفرد من حیـث أسـلوبه ودوافعـه وسـلوكه واتجاهاتـه وسـماته وهو یرى أن اإلنسا )١٨٧٠-١٩٣٧(

ولــذلك تظهــر ، وال یمكــن فهــم شخصــیة الفــرد ومعتقداتــه إال مــن خــالل معرفــة أســلوب حیاتــه، الشخصــیة

  رشـــد حیـــث إن المرشـــد ال یســـتطیع معرفـــة تفاصـــیل المشـــكلة لـــدى المست آدلـــرأهمیـــة أســـلوب الحیـــاة عنـــد 

ــب المسترشــــد أن یســــاعده المرشــــد فیهــــا ، اتــــهإال بعــــد أن یعــــرف أســــلوب حی   فعــــرض الحاجــــات التــــي یرغــ



٤ 

ـــاة، ال یكفـــي لفهـــم المشـــكلة ـــاعـــامًال  life style وبالتـــالي یعـــد أســـلوب الحی ــكیل ســـلوك الفـــرد   رئیًس لتشـ

  .)٢٠١٢، طنوسو ریحاني ( ودوافعه.

ام تحـــدیات الفـــرد نفســـه أمـــ لـــذلك فإننـــا نمـــر بحـــاالت یجـــد فیهـــا، وحیاتنـــا الیـــوم تكتنفهـــا الصـــعاب

مــام بأســلوب حیــاة الفــرد مــن خــالل االهتنــا دراســة أســالیب حیــاة الفــرد ولــذا یتحــتم علی، مختلفــة الصــعوبات

ولنســـتطیع فهـــم مســـتقبل أي فـــرد البـــد أن نســـتوعب ، واهتمامنـــا بالمســـتقبل )ة الطفولـــةمرحلـــ(فـــي الماضـــي

  .)(Adler,1931أسلوب حیاته 

، والمتجنـب، واآلخـذ، وهـي المـتحكمlife styl للحیـاة أن هنـاك أربعـة أسـالیب Adlerآدلـروقد بـین 

والـــنمط ، ى الســـیطرة فـــي عالقاتـــه مـــع اآلخـــرینفـــالنمط المـــتحكم یظهـــر نزعـــة الفـــرد إلـــ، والمنـــتج اجتماعًیـــا

والــنمط المتجنـــب هــو الفــرد الـــذي ، علــى اآلخــرین فـــي ذلــكاآلخــذ یحــاول أن یحقـــق أهدافــه ولكنــه یعتمـــد 

ــ، تــي تمــر علیــه وال یســتطیع مواجهتهــایتجنــب مواجهــة األمــور الصــعبة ال ا هــو الفــرد أمــا المنــتج اجتماعًی

ــع ویســــعى ــة  المتعــــاون الــــذي یســــعى إلــــى تلبیــــة احتیاجــــات الفــــرد فــــي المجتمــ نحــــو المصــــلحة االجتماعیــ

  .)٢٠١٤، (العباس

أســالیب عالقتــه بو ولــذلك جــاءت هــذه الدراســة لتركــز علــى تحدیــد العالقــة بــین النســق القیمــي 

  لبات كلیة العلوم واآلداب بجامعة نزوى.الحیاة لدى طا

  ة: ــة الدراســلـمشك .٢

تغیرت أنماط الحیـاة فـي الوقـت الحـالي وهـذا بـدوره أدى إلـى تغیـر القـیم نتیجـة تراجـع دور األسـرة 

، وحـب التملـك وكثــرة طلبـات األبنـاء الترفیهیــة طرة الفردیـة والـروح األنانیــة فـي سـلوك الفــردفـي التربیـة وســی

بمتابعـة أجهــزة  ومیـل األبنــاء إلـى العزلـة بســبب اشـتغالهمعلـى األبـوین مادًیــا ومعنوًیـا  اوطً ممـا یشـكل ضــغ

أنهـــا مجموعـــة مـــن الطقـــوس  الشـــباب الجـــامعيث أصـــبح تفكیـــر نترنـــت واضـــطراب النســـق القیمـــي حیـــاإل

  .والعبادات ال عالقة لها بأسلوب الحیاة الیومي



٥ 

ــات الســــلطنة بشـــكل عــــام وجامعــــة نـــزوى علــــ ــرات ملحوظــــة فــــي وتشـــهد جامعــ   ى الخصــــوص تغیـ

نتیجـــة عوامـــل التطـــور التكنولـــوجي  تمثــل القـــیم وأســـلوب التعامـــل مــع الحیـــاة بشـــكل یـــومي لـــدى الطالبــات

ــاتهم األكادیمیــة ، واالنفتــاح وحیــاة الرقــي والترفیــه ــه تــأثیر إیجــابي علــى حی وبالتــالي قــد یكــون هــذا األمــر ل

  بصـــورة غیـــر عقالنیـــة  ةأثیر ســـلبي علـــى الحیــاة الیومیـــوقـــد یصـــاحب هــذا األمـــر تـــ، واالجتماعیــة والدینیـــة

تــالي یمكــن أن تتبــدل وتتغیــر ترتیــب أولویــات القــیم لــدى وتزعــزع فــي الهویــة االجتماعیــة وبال، أو شــعوریة

  الشباب الجامعي.

كلیــة وعالقتــه بأســالیب الحیــاة لــدى طالبــات النســق القیمــي  وتــأتي أهمیــة هــذه الدراســة فــي تنــاول

ـــوم واآلداب ــوء علـــى حیـــث ، بجامعـــة نـــزوى العل ــاة الفـــردتســـلط الضـ ــلوب حیـ ـــیم ومـــدى توافقهـــا مـــع أسـ    الق

ســـیما الـــذین یواجهـــون بعـــض األحیـــان صـــعوبات فـــي الموازنـــة بـــین القـــیم المجتمعیـــة الســـائدة وأســـالیب  ال

الحیاة الحدیثة التي تشمل میادین العمل والمعیشة وأشكال التصـرف بوقـت الفـراغ وصـیغ تلبیـة المتطلبـات 

وهــذا یــنعكس علــى شــعور الســلوك  المادیــة والروحیــة والمشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة واالجتماعیــة وقواعــد

ة وضــعف مقــدرتهن عــن أســالیب الحیــا بعــدم الرضــا إمــا عــن القــیم المجتمعیــة الســائدة أو بعــض الطالبــات

  على االنتقاء واالختیار وعجزهن عن تطبیق ما یؤمّن به.

شـــخص ألســـلوب الحیـــاة الســـائدة فـــي المجتمـــع المحلـــي بمظـــاهره فالمعایشـــة هـــو مـــدى تعـــرض ال

سـلوب الحیـاة یتعرض الشخص للمظـاهر المسـتحدثة ألما  فبقدر، والمستحدثة من جهة المجتمع، دیةالتقلی

  .ربه لتلك المظاهر واندماجه فیهایزداد تش

ر التقلیدیـة ویتضح لنا أنـه كلمـا تقبـل الشـخص واسـتجاب لألنشـطة االجتماعیـة المرتبطـة بالمظـاه

ـــول مظـــــاهر الحیــــاة المســـــتحدثة ویكــــون ذلـــــك عــــن طریـــــق  أو المســــتحدثة ازدادت معارفــــه ومعلوماتـــــه حـ

فـــال بـــد أن یكـــون ، اارات الشـــخص ال تـــأتي عبثًـــتـــأتي اختیاراتـــه التـــي یفضـــلها واختیـــالمخالطـــة والمعایشـــة 

 
ٌ
  ).٢٠٠٩، الجوالني( وراءها بعٌد قیمي
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  :اؤل التاليوبالتالي یمكن بلورة المشكلة بالتس

ـــا ـــق القیمـــــي وأســ ــي العالقـــــة بـــــین النســ   كلیـــــة العلـــــوم واآلداب  لیب الحیـــــاة لـــــدى طالبـــــاتمـــــا هـــ

  ؟بجامعة نزوى

ــدراسـة الـــیـأهم .٣  :ةـ

تتبــع أهمیــة هــذه الدراســة مــن أهمیــة موضــوعي النســق القیمــي وأســلوب الحیــاة فــي هــذا العصــر 

وحسـب علـم الباحثـة لـم أجـد أي دراسـة تناولـت كـل  احیث أن االلتزام بالقیم أمر مهمً ، بالصراعات المليء

وتتضـــح أهمیـــة الدراســة مـــن النـــاحیتین  .مــن القـــیم وعالقتــه بأســـالیب الحیـــاة مرتبطــة مـــع بعضـــها الــبعض

  .النظریة والعلمیة

  :النقاط التالیةاألهمیة النظریة وتتمثل في 

وضــیح مفهــوم القـــیم وت، تكمــن أهمیــة الدراســة مــن خــالل حداثــة الموضــوع والحاجــة للبحــث فیــه .أ

ومكوناتــه والعوامــل المــؤثرة فیــه وطــرق تنمیتــه ودوره فــي اإلعــداد الســوي للطلبــة ممــا یــنعكس 

  .على تفاعلهم مع غیرهم

ــة تســـلط الضـــوء علـــى موضـــوع مهـــمهـــذه  .ب  الطالـــب فـــي حیـــاةوالـــذي یمثـــل أهمیـــة كبیـــرة  الدراسـ

 الجامعي أال وهو النسق القیمي وعالقته بأسلوب الحیاة.

ــم الباحثــةرة الدراســات فــي مجــال القــیم وعالقتهــا بأســنــد .ج حیــث تعتبــر ، الیب الحیــاة علــى حــد عل

  .)النسق القیمي وأسلوب الحیاة(هذه أول دراسة في سلطنة عمان جمعت بین المتغیرین 

  :النقاط التالیةفي  األهمیة التطبیقیة وتتمثل

الجــامعي فــي تمثــل  ى توعیــة الطالــبإرشــادیة تســعى إلــ إعــداد بــرامجقــد تغیــر نتــائج الدراســة فــي  .أ

القـــیم اإلیجابیـــة والتـــي تعمـــل علـــى دعـــم أســـلوب حیـــاة صـــحي إلحـــداث التكامـــل فـــي إنتاجیـــة 

  على المستوى األكادیمي والعلمي. الطلبة
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 فـــي الجامعـــة لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي إدراك وفهـــم الطلبـــة تفعیـــل دور مراكـــز اإلرشـــاد الطالبـــي .ب

 .لقیمهم وأسالیب حیاتهم

  .لدراسات جدیدة في مجال القیم وأسالیب الحیاة اكن أن تكون نتائج الدراسة منطلقً یم .ج

  :ةــدراســداف الــأه .٤

  :تهدف الدراسة إلى التعرف على ما یلي

 لدى عینة الدراسة. أكثر القیم شیوًعا .أ

  لدى عینة الدراسة. وع من أسالیب الحیاة شیوًعاأكثر ن .ب

 لدى عینة الدراسة. قیمي وأسلوب الحیاةطبیعة العالقة بین النسق ال .ج

ــــى .د ــة عل ــــة الدراســ ــص الدراســــي( طبیعــــة الفــــروق بالنســــبة لعین ـــدى ، التخصــ   المعــــدل التراكمــــي) لـ

 عینة الدراسة.

  :ةــة الدراسـأسئل .٥

 ؟لدى عینة الدراسة  ما هي أكثر القیم شیوًعاأ. 

  ؟لدى عینة الدراسة شیوًعا أكثر أسالیب الحیاة ما ب.

ـــد ج. ـــــةدالذات  عالقـــــة هـــــل توجــ ــق القیمـــــيســـــالیب الحیـــــاة بـــــین أ إحصـــــائیة ل ـــدى أفـــــراد  والنســـ   لــ

 ؟عینة الدراسة

) فـي النسـق القیمـي لـدى أفـراد ٠,٠٥(الداللـة فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى  توجدهل  د.

 تعزى لمتغیري التخصص والمعدل التراكمي؟ عینة الدراسة

فــي أســالیب الحیــاة لـــدى ) ٠,٠٥(الداللـــة مســتوى فــروق ذات داللـــة إحصــائیة عنــد  توجــدهــل  ه.

  تعزى لمتغیري التخصص والمعدل التراكمي؟ أفراد عینة الدراسة
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  :ةــدراسـات الـمصطلح .٦

 : value systemيـیمـق القــسـنـال

، ودراغمـــة، العتـــوم( "د حـــول الظـــاهرة المحیطــة بـــالفردحكـــم عقلـــي وجــداني مجـــر "تعریــف ألبـــورت 

٢٢٥، ٢٠١٤.(  

الدرجــة التـي یحصــل علیهــا الطالـب مــن خــالل اإلجابـة علــى فقــرات االختبــار  :إلجرائــيالتعریـف ا

 .التي تم إعدادها ألغراض هذه الدراسة

 :life style اةـیـوب الحـلـأس

كمـا أن مجموعة من المواقف والعـادات أو الممتلكـات المرتبطـة مـع شـخص معـین أو مجموعـة. "

ـــك  بأســـلو  ـــك أن تكـــون هـــوحیات ـــارات  حیاتـــك الـــذى یفـــرض علی صـــحیة أو غیـــر صـــحیة بنـــاء علـــى الخی

  .)Jacobs,2016( "ومستوى النشاط والسلوك، الغذائیة الخاصة بك

كمــا یتضــمن كیفیــة ، تفــردة للشــخص فـي التكیــف مــع الحیــاةالوســیلة الم"فیعرفــه   Adler آدلــرأمـا 

  .)٢٠٠٦، عبد العظیم( "افه والوسائل التي یسعى لتحقیقهااإلنسان ألهد خلق

بأنهــا مجموعــة العــادات الســلوكیة التــي جــرى " (who,1989) رفتهــا منظمــة الصــحة النفســیةع -

تشــكیلها وتكوینهــا مــن خــالل القــیم والعــادات والمعتقــدات الســائدة فــي حضــارة معینــة ومــن خــالل الفــرص 

 .)Dean,1989,p,173(والقیود التي تفرضها حاالت أو أوضاع اجتماعیة واقتصادیة معینة 

هــو مجمــوع الــدرجات التــي یحصــل علیهــا المفحــوص علــى قائمــة أســالیب  إلجرائــي:التعریــف ا -

  .الحیاة المستخدمة في هذه الدراسة
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 :اـدداتهــومحة ـدود الدراسـح .٧

  :تتحدد الدراسة في اآلتي

 .٢٠١٦ - ٢٠١٥تم تطبیق الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي  :الحدود الزمانیة -

ــة نـــزوى  :الحـــدود المكانیــــة -  –كلیــــة العلــــوم واآلداب  -تـــم تطبیــــق الدراســــة علـــى طالبــــات جامعــ

 عمان.سلطنة 

  لیة العلوم واآلداب بجامعة نزوى.اقتصرت عینة الدراسة على طالبات ك :الحدود البشریة -

كلیــة العلــوم واآلداب النســق القیمــي وعالقتــه بأســالیب الحیــاة لــدى طالبــات  :الحــدود الموضــوعیة -

 .ىبجامعة نزو 
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  نيالفصل الثا

  والدراسات السابقة اإلطار النظري

  :ريــظــار النـــأوًال: اإلط

 .النسق القیمي :المحور األول -

  .أسالیب الحیاة :المحور الثاني -

  

  :ا: الدراسات السابقةثانیً 

 .لق بالنسق القیميــدراسات تتع أوًال: -

 .لق بأسالیب الحیاةــدراسات تتع ثانًیا: -

  .ثالثًا: مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة -
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  :ريــار النظــأوًال: اإلط

  :ةــدمــمق

فـي هـذا  تتنـاول الباحثـة، بعد الكشف عن مشكلة الدراسة وأهمیتها والهدف منها وصـیاغة أسـئلتها

  .والدراسات السابقة ا لإلطار النظريالفصل عرضً 

ــاول المحــــور األول عرًضــــا ــفتعریــــف القـــیم  للنســــق القیمـــي مــــن حیــــث یتنـ ــق القیمــــي  وتعریــ النســ

  .وأهمیته وخصائصه ومكوناته

یب الحیــاة والمهــام حیــث یتنــاول تعریــف أســال، ثــم ینتقــل إلــى المحــور الثــاني وهــو أســالیب الحیــاة

  .تصنیف أسالیب الحیاةوأخیًرا ، لعوامل المؤثرة في أسالیب الحیاةوأهم ا، الثالث للحیاة

  :يــیمــق القــسـالن :ور األولــالمح

وأي قــرار أو عمــل ، نســان ووظیفتــههــي ُتــنِظم عــالم اإلف، القــیم بشــكل عــام تفــرد اإلنســانیةتوضــح 

ـــذلك تحتـــل القـــیم مكانـــة معینـــة فـــي علـــوم االنســـان ؛أو أســـلوب حیـــاة فـــي مجتمعـــه، فـــردي ـــم، ل  بدایـــة بعل

ــم اآلثــار، االجتمــاع ــم الــنفس، ق البشــریةعــراوعلــم األ، وعل مــن  بدایــة، یومیــةوهــي جــزء مــن حیاتنــا ال، وعل

  .(Silic, Dulcic,2013). نسانيبناء المجتمع اإل

م تحــدد ســلوك الفــرد ألن القــی ؛وال یمكـن لإلنســان أن یعــیش بــدون قــیم محــددة فهــو كمـن ال قــیم لــه

وال تـرتبط القـیم بعمـر معـین ، مع اآلخرین مرتبطة وبشـدة بمنظومـة القـیمفطریقة تفاعلنا ، وتضبطه وتهذبه

ت والـــدینا أثنـــاء فنتعلمهـــا مـــن الــدروس والحیـــاة ومـــن مالحظــا، البشــريفهــي تتطـــور عبــر مرحلـــة التطـــور 

وتنــتظم القــیم فــي الفــرد الواحــد لتكــون النســق القیمــي الــذي ینشــأ منــه  )(Gupta,2012حیــاتهم الخاصــة 

  .)٢٠١٢، (عبداهللاترامه للجماعة التي ینتمي إلیها تقدیر الذات واحترام الشخص لنفسه وتقدیرها واح
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  والنسق القیمي: مفهوم القیم .٢

ــورت  ــالفرد  :Alpotrتعــــرف ألبــ ــوم(حكــــم عقلــــي وجــــداني مجــــرد حــــول الظــــاهرة المحیطــــة بــ ، العتــ

  ).٢٠١٤، ودراغمة

ـــة :)١٩٩٦( lreper تعریــــف لریبــــر ــــق بأنمــــاط ، بأنهــــا مجــــردة وعامـ ــــدأ المتعل ـــى المب وتعتمــــد علـ

 جتماعیــة ألعضــاء المجتمــعالســلوك الخاصــة بالثقافــة والمجتمــع والتــي مــن خاللهــا تــتم عملیــة التنشــئة اال

  .)(Gupta,2012,p3سواها

وتتمیــز القــیم الفردیــة فیــه ، نمــوذج مــنظم للقــیم فــي مجتمــع أو جماعــة مــا" :تعریــف النســق القیمــي

  .)٣٢، ١٩٩٩، زاهر( "عم بعضها بعضا وتكون كال متكامًال باالرتباط المتبادل الذي یجعلها تد

لقـیم عبـارة عـن معتقـدات یـؤمن بهـا الفـرد والمجتمـع أن ا تلخص الباحثـةومن خالل تعریفات القیم 

القیم متعددة التعـاریف وربمـا یرجـع ذلـك إلـى كما أن ، فتوجه سلوكه وتتمیز بالمرونة واالستمراریة والتغییر

  ت التي تدخل ضمنها.تعدد المجاال

  مكونات النسق القیمي: .٣

وٕاحـداث  نظـام القـیم تشـكیل دورها فـيتقـوم بـ اصر تتآلف فیما بینها لتكون قیًماتتكون القیم من عن

  .التوازن فیما بینها

 :ومعیاره االختیار وهو انتقاء القـیم مـن أبـدال مختلفـة بحریـة كاملـة ویشـمل :المكون المعرفي :أوًال 

  ویمكن عن طریقه تعلم القیم. ، والمعلومات النظریةالمعارف 

ـــا ــنعكس فـــي التعلـــق ویشـــمل المشـــاعر و  المكـــون الوجـــداني ومعیـــاره التقـــدیر :ثانًی األحاســـیس و یـ

محــددة  ویحــدد الفــرد شــعوره تجــاه قیًمــا، بالقیمــة واالعتــزاز بهــا والشــعور بالســعادة النتقائهــا

  ة.إیجابیة أو سلبی بأنها
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) ویشــمل الممارســة الفعلیـــة الممارســة والعمــل (اإلرشــاد الخلقــي المكــون الســلوكي: ومعیــاره :ثالثًــا

السـلوك الـذي یقـوم بـه ویتحـدد ، مرة فـي الحیـاة الیومیـةللقیمة وتتكرر الممارسة بصورة مست

  .)١٩٩٩، العاجز، (العمري للقیم التي یؤمن بهاالفرد تبًعا 

ــة أن هــــذه المكونــــات الــــثالث تســــهم فــــي  ــاتحدیــــد القیمــــة وتحوتلخــــص الباحثــ فهــــي ، دیــــد وظیفتهــ

ســاس فـــي نــات هــي األوتعتبــر هــذه المكو ، كلمــا كــان المجتمــع أكثــر تفــاعًال ، ومتفاعلــة مكونــات متداخلــة

  .تكوین القیم لدى األفراد

  :أهمیة النسق القیمي .٤

  رد:ــفـوى الـتـلى مســع :أوالً 

فالنسق القیمي ال یتطور ، ه وٕامكاناتهلقناعاته وأفكاره وثقافت لف أهمیة القیم من فرد آلخر تبًعاتخت

   )٢٠١١مــــایرة وآخــــرون الع(فــــي فــــراغ بــــل ینشــــأ وفــــق محــــددات اجتماعیــــة ودینیــــة واقتصــــادیة وسیاســــیة 

  وأهمیتها للفرد كاآلتي:

  .وتحدید أهدافه وتطلعاته الثقافیةتشكیل شخصیة الفرد  -

  .یمكن التنبؤ بسلوك الفرد وتوجیه حیاة الفرد نحو األفضل -

علــى التعبیــر عــن  حســاس باألمــان والقــدرةلــى التكیــف والتوافــق اإلیجــابي واإلتمــنح الفــرد القــدرة ع -

  م المحیط به.نفسه وفهم العال

  ).٢٠٠٦، الزیود( تساعد الفرد على التحرر من األنا والذاتیة -

  :: على مستوى المجتمعاثانیً 

ـــنهم ــیم یــــؤدي إلــــى تفــــاعلهم اإلیجــــابي فیمــــا بیـ ـــع فــــي القــ ــراد المجتمـ ـــابه أفــ ــاألمن  تشـ ــعورهم بــ وشــ

ـــار المرجعـــــي الـــــذي یوصـــــل  "واالطمئنـــــان ـــار أن القـــــیم تعـــــد اإلطــ ــه  العقـــــل االجتمـــــاعيعلـــــى اعتبــ   لغایاتـــ

ــة ، )٥٧ص ، ٢٠١١العمــــایرة وآخــــرون ( "وأهدافــــه ــــاألمن اســــتعملها فــــي مواجهــ ــا أحــــس المجتمــــع ب وكلمــ
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فالقیم تحفظ للمجتمـع بقـاءه واسـتمراریته وهویتـه وتمیـزه ویحفـظ المجتمـع  .ه في حیاتههالتحدیات التي تواج

راســـخة متینــة فإنـــه لـــك قیًمــا والمجتمــع الــذي یمت، )٢٠١٠، الجـــالد( الفاســدة. مــن الســلوكیات االجتماعیـــة

  یمتلك التقدم والتطور.

ــالغ فــي تشــكیل ســلوك اإلنســ ان وبنــاء شخصــیته وبهــذا یتفــق الجمیــع علــى أهمیــة القــیم وأثرهــا الب

فــالقیم إن غابــت عــن الفــرد فــإن الفــرد یفقــد ذاتــه ومجتمعــه وبالتــالي یقــل إنتاجــه ویضــطرب ، وتعریفــه بذاتــه

ــوأحـــد عناصــــر التقـــدم هـــي روابط االجتماعیــــة و قیم تتشـــكل الثقافــــة وتتأكـــد الـــبـــالف   وفــــي یومنـــا هــــذا ، والنمـ

، اعیـــةدینیــة أو اقتصـــادیة أو نظریــة أو سیاســـیة أو اجتم اال یمكــن االســـتغناء عــن القـــیم ســواء كانـــت قیًمـــ

) ولكـي نكسـب الفـرد ٢٠٠٥، الكـافي(بها السالم واإلخاء والمحبـة  ویتحقق، فجمعیها تحقق السعادة للبشر

ألن ســیاج القــیم ، علینــا أن نعــزز منظومــة القــیم لدیــهونبعــده عــن الســلوكیات الســیئة  الحســنة الســلوكیات

  .یحفظ الفرد والمجتمع كله من االنحراف الجسدي والنفسي

  یم:ـقـص الـائـخص .٥

  :تتمیز القیم بخصائص من أهمها

ـــردذاتیـــة أي أنهـــا تعبـــر عـــن الطبیعـــة  أنهـــا - ل ذلـــك المیـــول ویشـــم، االجتماعیـــة والســـیكولوجیة للف

وتتضمن كذلك معاني كثیـرة كاالهتمـام والرغبـة وكـل هـذه المعـاني تعبـر ، والرغبات والعواطف

  عن قیمة ذاتیة.

مكن تعلمهــا مـــن البیئـــة وكـــذلك هـــي مكتســبة فـــی، أنهــا اجتماعیـــة أي خارجــة عـــن ذات الشــخص -

  .الفرد عن طریق عملیات التنشئة االجتماعیة المختلفةالمحیطة ب

بیة تتمیــز بالثبــات النســبي والمرونــة والتغیــر أي تختلــف مــن شــخص آلخــر ومــن مجتمــع أنهـا نســ -

ویعتمـد كـذلك علـى ظـروف الوسـط الثقـافي الـذي ، كـل حسـب میولـه ورغباتـه وٕامكاناتـه، آلخـر

  .تخضع له
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فكــل فــرد لــه قیمــة معینــة ، أي ســلم أو نســق أو نظــام معــین تترتــب فیــه القــیم تترتــب ترتیًبــا هرمًیــا -

ــرىیمیــــل إل الفــــرد وأعضــــاء وهــــذا یعــــود حســــب رغبــــات ، یهــــا وتتطغــــى علــــى بقیــــة القــــیم األخــ

  .)٢٠٠٥، الكافي(وظروفهماالمجتمع 

والقطـب ، یجعـل لهـا قطًبـا إیجابًیـا وقطًبـا سـلبًیا مما، فلكل قیمة ضدها، أنها تمتلك صفة الضدیة -

ن أن نســمیة فــي حــین یمثــل القطــب الســالب مــا یمكــ، اإلیجــابي هــو وحــده الــذي یشــكل القیمــة

  .)أو عكس القیمة، ضد القیمة(

تقــیس وتقــیم ، بمعنــى أن القــیم تعتبــر بمثابــة معیــار إلصــدار األحكــام أنهــا تمتلــك صــفة المعیاریــة -

 .)٢٠٠٦، الزیود(ها السلوك وتفسر وتعلل من خالل

  م:ـیـقـنیف الـتص .٦

أنمـاط وذلـك ) صنف القیم حسـب المحتـوى أو المضـمون فـي سـتة sprengerتصنیف سبرنجر (

  :على النحو التالي

  .والمعارف وتهتم باكتشاف الحقائق : Theoreticalالقیم النظریة -

: وتهـــــتم بالفائــــدة والمنفعــــة ویتمیـــــز األشــــخاص الــــذین تســـــود Economicالقــــیم االقتصــــادیة  -

  هم هذه القیمة بنظرة عملیة وعادة یتصف بها رجال المال واألعمال.عند

، : تهــتم بجمــال األشــیاء وتناســقها بصــرف النظــر علــى المنفعــة المادیــةAestheticالقــیم الجمالیــة  - 

  .ارتباطهم بالفن والجمال واإلبداعبویتمیز األشخاص الذین تسود عندهم هذه القیمة 

، : وتهتم بالسـلوك القیـادي والسـلطة والقـوة والسـیطرة والعمـل السیاسـيpoliticalالقیم السیاسیة  -

  .هذه القیمة بمقدرتهم على توجیه غیرهم ود عندهماألشخاص الذین تسویتمیز 

مصــیر اإلنســان وخلــود روحــه وأصــل  :: تهــتم بــاألمور الدینیــة مثــلReligiousالقــیم الدینیــة  -

  .هذه القیمة باتباع الدین في كل النواحيعندهم  ویتمیز األشخاص الذین تسود، الحیاة



١٦ 

ویتمیــز األشــخاص الــذین تســود عنــدهم ، نتهــتم بــالفرد وعالقتــه مــع اآلخــری :القــیم االجتماعیــة -

ـــرین  ــــى المســـــاعدة وخدمــــة اآلخــ ــادرة إل ـــب والعطــــف والمبـــ ، أبــــو لطیفـــــه(هــــذه القیمــــة بالحــ

  .)٢٠١٠، العساف

ومــن المهــم االلتفــات إلــى أن التصــنیف الســابق ال یعنــي أن الفــرد یتصــف بقیمــة واحــدة دون بقیــة 

  .لغالب على سلوكهالنوع من القیم هو الظاهر وا هذا أن بل یعني، القیم

  :)Rokeach( شتصنیف روك

  .وتقسم بدورها إلى قیم أخالقیة وقیم الكفاءة :القیم الوسیلیة -

بــالقیم الشخصــیة  وُتعــرف، بالشــخص تــدور حــول الــذات تتكــون مــن قــیم خاصــة :الغائیــةالقــیم  -

مـع العالقـات بـین األشـخاص والمجت حـول حترام الذات والرغبـة والسـعادة وقـیم تـدورا :مثل

    .)٢٠١٠، أبو لطیفه و العساف(االجتماعیة كالمساواة والسالم وتعرف بالقیم 

ال یوجـد اتفـاق واحـد للقـیم عنـد مختلـف المـذاهب نـه أومن خالل هـذه التصـنیفات تلخـص الباحثـة 

واخـــتالف هـــذه األنـــواع هـــي التـــي تـــتحكم فـــي ، فیمـــا بینهـــا كمـــا أن القـــیم متشـــابهة ومتداخلـــة، واالتجاهـــات

وسـتعتمد الباحثـة علـى تصــنیف ، فـي مختلـف األنشــطة ومیـادین الحیـاةوتحـدد ممارسـتهم ، ألفـرادعالقـات ا

  .اعتمدت على محتوى القیم ومضمونهاللقیم والذي یعتبر من أشهر التصنیفات التي  سبرنجر

  :life of stylesاة ـیـیب الحـأسال :ور الثانيــالمح

ــم   ســواء فــي فهــم شخصــیة الفــرد ، الــنفس الفــردي یعــد أســلوب الحیــاة مــن المفــاهیم الرئیســة فــي عل

ن تحدیـــد المرشــد ألســـلوب حیــاة المسترشـــد ومعرفتـــه بــه یســـاعده فـــي أأو فــي العـــالج النفســي الفـــردي. إذ 

ویســاعده أیضــا علــى التنبــؤ ، وكشــف أهدافــه فــي الحیــاة، التغلــب علــى مقاومــة المسترشــد للعــالج النفســي

  .في هذا الصدد وعواطفه، ومشاعره، م تفكیر الفردیمكن فه بالمشكالت النفسیة التي قد یصاب بها؛ إذ
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ــكل ســــلوك الفــــرد ــاة أن تشــ ــــةو ، ومشــــاعره، ودوافعــــه، كمــــا یمكــــن ألســــالیب الحیــ ، عملیاتــــه المعرفی

ــا ــــي بنــــاء المجت أیًضــــا ویمكنهــ ــي نمــــط اســــتجابته ، مــــعأن تمنــــع أو تزیــــد مــــن مســــاهمته ف وتــــؤثر أیضــــا فــ

)Adler, 1927,p 45.(  

ـــــأُ  ـــــــذا المصـــ ــــــتخدم هـ ــــــد ســ ـــنفس النمســــــــاوي ألفریــ ــالم الـــــ ـــل عــــــ ـــــن قبـــــ ــــــل مـــ ــي األصــ ـــــــرطلح فــــــ   آدلـ

وحدیثـه عـن تنـوع  Marxبعد المحاوالت السابقة لعلماء االجتمـاع مثـل كـارل مـاركس  .(1870-1937) 

یــــاة عنـــده هـــو المظهـــر األكثــــر حیـــث أن أســـلوب الح، وتبـــاین أســـالیب الحیـــاة بـــین الطبقــــات االجتماعیـــة

  .)٢٠٠٥أبو النیل (اخل الطبقة االجتماعیة ذاتها للتمایز االجتماعي حتى د وضوًحا

القــوى الداخلیــة هــو ، فاإلنســان قوتــان داخلیــة وخارجیــة، آدلــروهــو المبــدأ األساســي الفــردي عنــد 

ویهــتم ، اهــات التــي تــؤثر علــى تشــكیل الســلوكالخارجیــة فهــي االتج االشــيء النــابع مــن ذات اإلنســان أمــ

بـه الفــرد فالقصـور الـذي یشـعر ، المـرء یولـد وفـي ذاتـه الشـي الكثیـر بالـذات الداخلیـة ففـي اعتقـاده أن آدلـر

  ، فــي طفولتــه یســعى إلــى تعویضــه عــن طریــق الكفــاح والتعــویض وتختلــف هــذا الظــروف مــن فــرد آلخــر

 أســلوب حیــاة الغبــي تأخــذ شــكل الكفــاح مــن أجــل تحقیــق فمــثًال ، فقــد تكــون بدنیــة أو نفســیة أو اجتماعیــة

 اوقـوى خارجیـة فمثـل مـا ذكرنـا سـابقً ، فـي تشـكیل أسـلوب حیاتـه قلیة كان لهـا دوًرافعالة الع، العقليالتفوق 

ــة كبیـــرة أیًضـــُیـــ آدلـــرأن  ـــاةولي الجانـــب االجتمـــاعي أهمیـ فاألســـلوب ، ا ومـــن خاللـــه یتشـــكل أســـلوب الحی

 الطفـل المـدلل یفقــد التـدرب علــى فمــثًال ، ؤثر فــي أسـلوب حیــاة الفـرد مسـتقبًال الخـاطئ فـي تربیــة األطفـال یـ

  .)١٩٧٥، غنیم(السیطرة ومواجهة المواقف الصعبة 

ـــة بعـــد أن یكمـــل الطفـــل عامـــه ا ـــة الطفول لخـــامس یبـــدأ ســـلوكه ویتطـــور أســـلوب الحیـــاة فـــي مرحل

وبالتـالي تسـاعده علـى بلـورة ، وأن الخبرة التي یكتسبها الطفل في طفولته تبقـى فـي الـذاكرة، یتجسد ویتبلور

الطفــل أســـلوب حیاتــه بالقـــدوة والمثــل ومـــن البیئــة المحیطـــة بـــه  أســلوب حیاتـــه فخــالل هـــذه الفتــرة یكتســـب

ألنهـا تمثـل  ؛مرحلـة الطفولـة أهمیـة بالغـة آدلـرولي لـذلك ُیـو ، ویتخذ مـن هـذه الوسـائل القـوة لتحقیـق أهدافـه

أن  ريویـرى كــو ، )١٩٣١،آدلـر( لهـا تـأثیر فـي الحاضـر والمسـتقبلأصـدق تمثیـل وتعـد بدایـة قصـة الفـرد و 
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رد الراهنـة لمواقــف حیاتــه بــل إلـى تفســیرات الفــ، إلــى خبــرات الفـرد فــي الطفولــة فقـط  یعـودأسـلوب الحیــاة ال

  ).٢٠٠٨، سلیمان( االبارزة والمتغیرة في حیاته أیضً  وكیفیة تعامله مع األحداث والحاجات، الحالیة

نحــن ال نعتبــر " :بــأن كــل أســلوب فــي الحیــاة لكــل فــرد یعتبــر وحــدة مســتقلة حــین قــال آدلــرویقــر 

فهــو المبـدأ الــذي یفسـر لنــا تفــرد  "فــي الحیـاة ا منفــردً ا علــى شـكل أنمــاط ألن لكـل إنســان أسـلوبً  إلنسـان أوا

وكل فـرد لـه أهـداف یسـعى لتحقیقهـا وقـد ، ص له أسلوب حیاة یختلف عن شخص آخرالشخص فكل شخ

ســلوك  وبالتــالي فــإن، تكــون هــذه األهــداف متشــابهة إال أن الوصــول إلیهــا یختلــف مــن شــخص إلــى آخــر

  .)٢٠٠٦، عبدالرحمن( الشخص دائما ینبع من أسلوب حیاته

ا دراسـة أسـالیب الحیـاة مبیًنـ) فـي (Kefir and Corsini ,1974 كیفـر وكورسـني وهـذا مـا أكـده

وذلك مـن خـالل الفهـم الكامـل بـأن كـل فـرد هـو فـرد ممیـز مختلـف عـن ، لقیمة اإلرشادیة وكذلك السریریةا

طبـــاء یعملـــون إال أن األ، أن تصـــنیف األفـــراد قـــد یســـيء إلـــیهم ورغـــم، نساآلخـــر بـــاختالف العمـــر أو الجـــ

 وفقًـا - یسـاهمون بتاتًـاإال أنهـم ال، إلى أن كل فرد هو فـرد ممیـز وغیـر قابـل للتجزئـة بصورة عامة استناًدا

فـإن المهـم هـو أن تكـون عملیــة  ومـن وجهـة نظرنــا، فــي تصـنیف األفـراد -لخبـراتهم والتـدریب الـذي یتلقونـه

  .تصنیف هذه مفیدة من الناحیة الطبیةال

وقـــد طـــرأ علـــى مفهـــوم أســـلوب الحیـــاة الكثیـــر مـــن التعـــدیالت وأصـــبح هنـــاك تحدیـــد لـــنمط الحیـــاة 

واهـتم ، صـحي بمـا یسـمى أسـلوب الحیـاة الصـحيهتم أصحاب التوجـه الفمثًال اِ ، السائد لدى بعض الفئات

اكتشـاف أســلوبه الممیـز فــي إلــى  ى جاًهـدافبعضــهم سـع، سـلوب حیــاة المبـدعبأ أصـحاب التوجـه اإلبــداعي

  .)٢٠٠٥، أبو النیل( .الحیاة

  :اةـیــیب الحـالـأس ومــهـمف. ٢

إدراك األفراد لالختیارات المتاحة لهم في الحیاة بحیث یتوقف تحقیق أي من ": weberعرفه فیبر

  ).٢٠٠٥، أبو النیل( "ي سیاق المجتمع الذي یحیا بداخلهرص المتاحة للفرد فهذه االختیارات على الف
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ــل  ــة " Abelویعرفـــــه أیبـــ ـــروف العـــــیش بصـــــورة عامـــ ـــین ظــ ــیش تمـــــزج بــ ــر طریقـــــة عامـــــة للعـــ یعتبـــ

والتـي تلعـب دوًرا فـي تحدیـد ، لشخصـیةللعوامـل االجتماعیـة والسـمات ا والخصائص الفردیة للشـخص وفقـاً 

 .)٥٤٤ص، ٢٠٠٨، العكیلي( سالیبهذه األ

وطریقـة ، النظـر الـى المسـتقبل يها نظام وفلسفة خاصة فـبأن" )(فهم الحیاة في كتابه آدلر ویعرفه

وهـــي ذات قیمـــة كبیـــرة فـــي مجـــاالت  ممیــزة تســـاعد فـــى فهـــم كیـــف یصـــبح النـــاس علـــى مـــا هـــم علیـــه اآلن

  .)Adler, 1927,p 45( "وتنظیم الحیاة، والمساعدة الذاتیة، والتربیة، والعالج النفسي، اإلرشاد

أي طریقتــه المتمیــزة ، نحــو الحیــاة عــن توجــه الفــرد هــو عبــارة :)(Mosak,2005وعرفــه مــوزاك 

  .)٢٠١٤، العدوان(والشعور بذاته وباآلخرین ، دافهفي تحقیق أه

وخطـة طریـق ، یجیة للحیـاةاسـترات، نمط الحیـاة، خطة الحیاة :وهناك مرادفات لهذا المصطلح مثل

  .)٢٠١١، (كوري للحیاة

ـــص الباحثـــــة ـــن خـــــالل التعریفـــــات تلخــ ــو انعكـــــاس لصـــــورة الـــــذات أهمیـــــة أســـــلوب ال ومــ   حیـــــاة فهـــ

  مركـــب مـــن الـــدوافع واالحتیاجـــات التـــي  وهـــو، أنفســـهم مـــن قبـــل اآلخـــرین التـــي یـــرى األفـــراد بهـــا والطریقـــة

هــدف الفــرد فــي الحیــاة ورؤیتــه لهــا وطریقــة التعامــل معهــا والتــأثیر فــي  وتوضــح ال یمكــن االســتغناء عنهــا

  .بیئته ومحیطه

  :ةاــیـالث للحــثـام الــالمه .٣

اتـه وتطـویر أن اإلنسان خلق ووجد على هذه األرض مـن أجـل تحقیـق أهدافـه وتطـویر ذ :وظیفیة أ.

ــذي یعــــیش فیــــه ــم اإلنســــان لهــــذه ، یســــتطیع االســــتمرار فــــي هـــذه الحیــــاةحتـــى ، المكـــان الــ وفهــ

  الغایات السامیة یساعده على األداء الوظیفي السلیم وبذلك یحقق اإلنسان الرضا النفسي.
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كـــل واحـــد منـــا ال یســـتطیع العـــیش بمفـــرده فهـــو محتـــاج للجماعـــة فـــي كـــل شـــأن مـــن  :اجتماعیـــة ب.

ا فإنــه حتًمــ، شـؤون حیاتــه فــال یمكــن االسـتغناء عــن اآلخــرین ولــو فكــر اإلنسـان العــیش بمفــرده

  .سینتهي به إلى الفناء

إن المعنــى الحقیقــي للحیــاة هــو المســاهمة التــي ( :) حیــث یقــول١٩٣١( آدلــروهــذا مــا أشــار لــه 

  .)م بها لمصلحة حیاة اآلخرین وأیضا االهتمام الحقیقي والخالص في التعاون معهمنقو 

ــــالترابط االجتمــــاعي فالتعــــاون مــــع اآلخــــرین ، ویســــمیه كــــذلك االهتمــــام االجتمــــاعي أو الشــــعور ب

یـــات یجعـــل المـــرء یشـــعر بإنســـانیته وأن التفكیـــر والعقـــل والمنطـــق واألخـــالق والجمال وتقســـیم العمـــل معهـــم

  .نشأ إال في المجتمعأمور ال ت

) ولــذلك فــإن ٢٠٠٦، عبــدالرحمن( مكــن أن تنشــأ مســتقلتین عــن بعضــهماوتــربط بــین األفــراد وال ی

مواجهــة صــعوبات  األطفــال الــذین تربــوا علــى التعــاون كأســلوب حیــاة منــذ طفــولتهم فهــم الــذین یســتطیعون

أكثـر األشـخاص فـرص للنجـاح فـي  لیة منذ الصغر وبالتـالي هـموتحملوا المسؤو نهم تعودوا علیها الحیاة أل

متعـــون بظـــاهرة فأولئـــك الـــذین یت، فاالهتمـــام االجتمـــاعي هـــو المؤشـــر علـــى التمتـــع بصـــحة نفســـیة، الحیـــاة

  .)٢٠١١، (كوريلجانب المفید والصحي في الحیاة یمیلون للتوجه نحو ا االهتمام االجتماعي

فالزوجـــان هـــم ، تغناء عنهمـــاأن كـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة مكمـــل لآلخـــر وال یمكـــن االســـ :جنســـیة ج.

أن شخصــیة الفــرد الناضــجة هــي ثمــرة تنشــئة مســتقرة  آدلــردعامــة التطــویر والتعمیــر فیــذهب 

  .)١٩٣١ ،آدلر( وناجح أیام الطفولة قوامها زواج متكافئ

: تقبــل الــذات ثــم العمــل علــى همــاوأضــاف كــل مــن دریكــورس ومــوزاك مهمتــین اثنتــین فــي الحیــاة 

وكــل واحــدة مــن  )وعالقتنــا مــع العــالم والكــون، أهــداف الحیــاة، المعنــى، القــیم(شــملیو  البعــد الروحــيتنمیــة 

ـــیكولوجیة للتوجــــه نحـــــو الصـــــداقة واالنتمــــاء وكـــــذلك المســـــاهمة  هــــذه المهـــــام یتطلـــــب تنمیــــة القـــــدرات الســ

  .)١٥٠ص ، ٢٠١١، والمشاركة واالعتزاز بالذات والتعاون (كوري
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التفاعــل معهــا بغــض النظــر عــن  ومــن المهــم، نســانضــروریة لكــل إ المهــامهــذه تـرى الباحثــة أن و 

مولــده وتــؤثر علــى موقفــه مــن  فهــي تحــدد االنطباعــات لكــل فــرد منــذ لحظــة، العمــر أو الجــنس أو الوقــت

  ه وحیاته عبر األجیال.ظ بقائالحیاة وتحف

  :ألسلوب الحیاة وامل المؤثرةــالع .٤

  :یتأثر أسلوب حیاة الفرد بعدة عوامل أهمها

  االجتماعــیة:التنشئة  .أ

فمن خالل التنشئة یتشـكل لـدى الفـرد نظرتـه الشخصـیة ، بالتنشئة االجتماعیةأسلوب الحیاة یتأثر 

فالعالقات االجتماعیة التي تسـود ، في دوافع الشخص واهتماماته وقیمهویتضح ذلك ، عن نفسه واآلخرین

  ) ٢٠٠٧، نجار( رر مع تقدم العمبین أفراد المجتمع تغیر من أسلوب الحیاة والتي تتغی

  :افيـبالمستوى الثق .ب

لألســـرة والمجتمــع كـــالقیم العائلیــة وثقافـــة العائلــة وطبیعـــة  یتــأثر أســـلوب الحیــاة بالمســـتوى الثقــافي

ا فــــي ا هاًمــــوتلعــــب الوســــائط الثقافیــــة المتعــــددة كالمكتبــــات ووســــائل اإلعــــالم ودور العبــــادة دورً ، امتــــدادها

  .تشكیل أسلوب الحیاة

  :والديـلل اـالتسلس .ج

التعامـل مـع  للترتیب الـوالدي فـي أسـلوب الحیـاة لـه تـأثیر واضـح فـي أوضحت دراسة سلفرمان أن

ــادة فــي حــین یظهــر الطفــل الوســط خصوصــیة واتكالیــة، الفــرد أمــا الطفــل ، إذ یمیــل الطفــل األول إلــى القی

  .)٢٠٠٨، العكیلي(الوحید فیظهر أسالیب التالعب واالعتماد على الغیر 

  :)٢٠٠١، حمـمل(اط ـقـدة نــوالدیة ویتمثل ذلك في عهات الاالتجا .د

یتمثـــل هـــذا االتجـــاه فـــي تـــدلیل الطفـــل الزائـــد وٕاشـــباع كافـــة رغباتـــه دون  :اتجـــاه الحمایـــة الزائـــدة -

وال ینمــــو لدیــــه اإلحســــاس بــــاآلخرین ، بالفردیــــة واألنانیــــة فیتســــم أســــلوب حیــــاة الطفــــل، حســــاب

  .ألسلوب فإنه یتوقع من اآلخرین االمتثال لكل ما یرغب فیهوحین یعتاد الفرد هذا ا، وبالمجتمع
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ــدم ت :اتجـــاه اإلهمــــال الزائــــد - ــي إهمــــال الطفـــل وعــ ــة یتمثــــل هـــذا االتجــــاه فــ حقیــــق األمــــن والرعایــ

یتضــح ذلــك و ، غیــر آمــن، االوجــدان شــكاكً  جــافَ  فیشــب الطفــل ویصــبح راشــًدا حاقــًدا، والحنــان

  .ینفي أسلوب حیاته من خالل تعامله مع اآلخر 

ـــة األبنـــاء :اتجـــاه الســـیطرة الزائـــدة - ـــل هـــذا االتجـــاه األبـــوي فـــي القســـوة فـــي معامل والعقـــاب ، یتمث

   وحــین یصــبح راشــًدا یظهــر، ویعــاني الطفــل مــن كثــرة اإلحباطــات، الصــارم عنــد أقــل األخطــاء

 .الرغبة في االنتقامو ، والعداء، في أسلوب حیاته من خالل تعامله مع اآلخرین ظاهرة الرفض

 الظروف االقتصادیة التي تمر بها األسرة. ه.

  .التركیب الجسمي الظاهري كزیادة الوزن والحجم و.

  .)٢٠٠٧، التعلیم الذي یؤدي إلى اكتساب خبرات ومهارات جدیدة.(نجار ز.

ومــا یوظفـــه مـــن قـــدرات ، فمـــا یظهـــره الفــرد مـــن قـــیم، ذه العوامـــل تــؤثر فـــي أســـلوب الحیــاةفكــل هـــ

  .لها مع أسلوب حیاتهیته تعمل كوسمات في شخص

  :اةــیـیب الحـف أسالـنیـتص .٥

قلیلـــة وبخاصـــة أفكـــاره الرئیســـة التـــي  آدلـــرمـــن المعلـــوم أن األبحـــاث التـــي قامـــت بتحقیـــق نظریـــة 

  اســـتخدمها لفهـــم الســـلوك ویعـــود ذلـــك إلـــى أن تطـــویر األدوات المســـتخدمة لقیـــاس أســـالیب الحیـــاة لـــم تقـــم 

ــد أداة م، إال مــــؤخرا ــــة علــــى نطــــاق واســــعكمــــا أنــــه ال توجــ   ویعــــود كــــذلك لاللتبــــاس الحاصــــل حــــول ، قبول

وهنـاك القلیـل مـن  .كل هذه األسباب قـد أسـهمت فـي تقلیـل البحـوث فـي هـذا الصـدد، تحدید هذه األسالیب

ــابهات والفروقــــــات الفردیــــــة حــــــول  ــــنیف التشــــ ـــول تصــ ــاق حـــ ــــي یمكــــــن قیاســــــهااالتفــــ ــاة والتــ  أســــــالیب الحیــــ

)Wheeler, et al., 1986(.  

ـــاة صـــفات التـــي یجـــب توفرهـــاومـــن ال ــالیب الحی  )(Kefir,1974 تصـــنیف كیفـــر فـــي تصـــنیف أسـ

 وهي كاآلتي:



٢٣ 

  أن تكون قابلة للتطبیق على نطـاق واسـع ویمكـن اسـتخدامها فـي تصـنیف عـدد كبیـر مـن البشـر

 أو السلوكیات.

 أن تكون دینامیكیة ولیست جامدة.  

  وضع األفراد بداخلها.ی "صنادیق"أن تكون قابلة للتوسع حیث ال تكون مؤلفة من 

 .أن تكون متطورة بحیث یمكنها التعامل مع متغیرین أو أكثر في آن واحد 

  :في أسالیب الحیاة أهم التصنیفات

ــــنیف  .١ ــرتصــ ــــ ــــــر: إن تقســــــیم آدل ــــــراط آدل ـــــع تقســــــیم أبق ــــواع یتوافــــــق مـ ــ ــــــدموي( لألن   ، الصــــــفراوي، ال

ـــــوادوي ــــاوي)، الســــ ـــــ ــــتخدمها ، اللیمف ـــــــر أن المصـــــــــطلحات التـــــــــي اســـــ ــــرغیــ ـــــ ــالي  آدل ــي كالتـــــــ   هـــــــ

)Wheeler, et al., 1986 ()٢٠١٤، شبال(:  

 وهـو أسـلوب حیـاة مـرتبط بالتشـجیع ، مـع اآلخـرین : وهـم األفـراد الـذین یعملـون سـوًیاالنوع المفیـد

  .والتعویض ویهتم بالمصلحة االجتماعیة وتقدیم المساعدة لهم

 مــا یتصـرفون وفــق هــواهم وال اودائًمــ، النـوع المــتحكم: وهـم األفــراد الــذین یسـعون لقیــادة اآلخـرین 

  .ما یكونوا مؤذیین وقاسین یضعون لآلخرین اعتبار فهم غالًبا

 ـــة وال ، م األفـــراد الـــذین یتجنبـــون اآلخـــرینالنـــوع االنســـحابي: وهـــ وال یهتمـــون بـــاألمور االجتماعی

علـى التعامـل مـع  ا مـا یشـعرون بـأنهم غیـر قـادرینلـذلك غالًبـ ؛یسعون لمواجهة مشكالت الحیاة

  .و تقدیم المساعدة لهمأ ت الحیاةمشكال

 وهــو أســلوب حیــاة مــرتبط بالغائیــة ، النــوع الكســبي: وهــم األفــراد الــذین یعتمــدون علــى اآلخــرین

  .وتحقیق األهداف ویتصفون بحب التملك وال یتمتعون بالنشاط

علـى النحـو وهـي  الحیـاة إلـى أربعـة عشـر أسـلوًبا لیبأسـا مـوزاكف صـن: Mosakتصنیف موزاك  .٢

الشـخص الراغـب ألن ، لشخص الـذي یحتـاج ألن یكـون محبوًبـاا، المتحكم، القائد، اآلخذ :اليالت



٢٤ 

، )غیـــر المالئـــم(والطفـــل غیـــر الكــفء ، والشــهید، والضـــحیة، والشــخص المعـــارض، یكــون جیـــًدا

 .)١٨٤ص ،٢٠١٢، طنوس، (ریحانيوالباحث عن اإلثارة ، عرهوالشخص الذي یتجنب مشا

) بتطــویر نظــام ثالثــي حیــث أشــارت ١٩٤٥قامــت كــارین هــورني ( ):Horneyتصــنیف هــورني ( .٣

  إلى األفراد على هذا النحو:

 .األفراد الذین یتحركون باتجاه اآلخرین  

 .األفراد الذین یتحركون عكس اآلخرین  

 األفراد الذین یتحركون بعیدًا عن اآلخرین Kefir and Corsini, 1974)(.  

 األنمــاط إلــى أربعــة أنــواع اســتناًداف دریكــرس بتقســیم قــام ردولــ ):Dreikursتصــنیف دریكــرس ( .٤

وهــذه األنمــاط ، غیــر المعتــرف بهــا األطفــال مشــیرًا إلــى أهــدافهمإلــى فكرتــه القائمــة علــى ســلوك 

  األربعة هي على النحو التالي:

  لفت االنتباه: وهم األطفال الذین یتحركون بطریقة تلفت أنظار اآلخرین إلیهم. أ.

  أو السیطرة.فال الذین یسعون لالستقاللیة القوة: وهم األط ب.

  .ن یسعون لإلضرار باآلخریناالنتقام: وهم األطفال الذی ج.

  د.
ْ
ــــام بــــأي شــــي ــــء العجــــر المزعــــوم: وهــــم األطفــــال الــــذین یتجنبــــون القی ــانهم ب أنهم عــــاجزین إلیمــ

  .ویخطئون دوًما

ئـات ضـمن سـعیه لتطـویر ) بتصـنیف األفـراد إلـى أربـع ف١٩٧١قام كیفـر ( ):Kefirتصنیف كیفر ( .٥

  وهذه الفئات هي:، نظام مصغر لتحصیل أسلوب الحیاة

  .المسترضي: وهم الذین یسعون لالندماج والتعایش مع اآلخرین أ.

  التفوق: وهم الذین یسعون للتفوق والتمیز. ب.

  المعزون: وهم الذین یسعون إلیجاد حالة من راحة النفس. ج.

  .)(Kefir and Corsini,1974 ن یبقوا أنفسهم تحت السیطرةون ألالمراقبون: وهم الذین یسع د.
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ـــا ( .٦ ـــذین وردت أســـماؤهم أعـــاله خالفًـــا ):Borgattaتصـــنیف بورجات ـــاحثین ال فـــإن ، لغیـــره مـــن الب

لجهـــوده فـــي تلخـــیص التحلـــیالت  نســـبیة) قـــد جعـــل مســـاهمته فـــي هـــذا الصـــدد ١٩٦٤بورجاتـــا (

ــیًال اقتصــادًیاالع حــاولوا تحلیــل الشخصــیات  الــذینبــأن العلمــاء حیــث صــرح ، املیــة لآلخــرین تحل

ن تقسـیمهم إلـى غیـر أنـه یـزعم بـأن األفـراد یمكـ، اسیة ال یتفقون فیما بیـنهم عموًمـالعناصرها األس

یون لدراســـات العامـــل التحلیلیــــة: (أ) مســـؤولون و(ب) جـــازمون و(ج) عــــاطف خمســـة أنـــواع وفًقــــا

  ).(Kefir and Corsini,1974.و(د) اجتماعیون و(هـ) أذكیاء

، شـموًال وٕایجـاًزا أكثـر التصـنیفات مـنوهـو : )Wheeler, et al., 1986( :تصـنیف ویلـر آخـرون .٧

التــي  آدلــرتســتند علــى أفكــار و ، أســالیب الحیــاة قیــاسلتكــون قــادرة علــى هــي قائمــة تــم تطویرهــا و 

، الطفولــة ووصــف الوالــدین والتصــورات الحالیـــة مرحلــةتقــوم علــى عناصــر تتعلــق بالســلوك فــي 

عناصـر تـم التوصـل شـمل أیًضـا  و، ١٩٧١استندت كذلك على تصنیف موزاك ألسـالیب الحیـاةو 

وقــد تمــت كتابــة العناصــر األخیــرة لــتعكس أنمــاط ، رآدلــإلیهــا مــن خــالل مراجعــة عامــة لكتابــات 

انــات أسـلوب الحیــاة وفًقــا كمـا تــم اعتبارهــا نمـوذج تمثیلــي لبی، عشــر لمــوزاك االثنـاأسـالیب الحیــاة 

  .)(Wheeler, et al., 1986 لرآدلنظریة 

 وقدرتـه علـى مواجهــة متطلبـات الحیــاة ، ذا البعـد درجـة انتمــاء الفـرد للمجتمــعهــ یعكـس :المنتمـي

، للصــحة النفســیة آدلــرلمفهــوم  و مقیــاس لصــحة الفــرد النفســیة وفقًــاوهــ .ون مــع اآلخــرینبالتعــا

، مـــینوداع، تمـــاعیینرتفعـــة علـــى هـــذا البعـــد یكونـــون اجمذین یحصـــلون علـــى درجـــة فـــاألفراد الـــ

ـــا، ویحترمـــون اآلخـــرین ـــدیهم الشـــعور مـــا یكونـــون قـــد حصـــلوا علـــى تنشـــئة أســـریة نّمـــ وغالًب ت ل

 باالنتماء نحو المجتمع.

 :تكــون لدیــه عالقــة ســلبیة و ، مــن اآلخــرین لــألذىذي یشــعر بتعرضــه الشــخص الــ وهــو الضــحیة

 حلة الطفولة.باحتمال تعرض الفرد لإلساءة في مر  ویرتبط هذا األسلوب، بوالدیه



٢٦ 

 سـعى للحصـول علـى االستحسـان مـن اآلخـرینذي یوهـو الشـخص الـ :الباحث عن االستحسان ،

ولدیــه ، لذاتــه مشــتق مــن المصــادر الخارجیــة وتقییمــه، للنجــاحذلها الجهــود التــي یبــ طریــقعــن 

الشـخص الراغـب فـي أن وهـو یقابـل ، وخوف من الـرفض لآلخـرین، األخطاءخوف من ارتكاب 

ــا  وهــو ، ذي یحــاول إرضــاء الجمیــع فــي كــل األوقــاتأي الشــخص الــ، لــدى مــوزاكیكــون محبوًب

تحســان العــام والمســتمر مــن ویشــعر أنــه محطــم عنــدما ال یحصــل علــى االس، حســاس لالنتقــاد

 .وینظر إلى تقییمات اآلخرین له على أنها مقیاس لقیمته الشخصیة، اآلخرین

 ولدیـــه نـــزوع نحـــو الســـیطرة علـــى  ،وهـــو الشـــخص الـــذي یرغـــب فـــي الـــتحكم بـــاآلخرین :المــتحكم

ـــتحكم بحیاتــــه، )Wheeler,etal.,1991أنشــــطة الجماعـــــة ( ـــد مـــــن أن ، ویرغــــب فـــــي الــ والتأكــ

ــآت، تـــتحكم بـــه الحیـــاة ال ــل اســـتخدام التبریــــر، ویـــتحكم بعفویتـــه، وهـــو ال یحـــب المفاجـ ، ویفضـ

 .والترتیب، واالستقامة

 ــة وبعــــدم المقــــد، ذا الشــــخص بفقــــدان القیمــــةغیــــر الكفــــؤ: یشــــعر هــــ رة علــــى النجــــاح فــــي منافســ

ــيء صــــحیح، اآلخــــرین وبســــبب إهمالــــه هــــذا یقــــوم بتوظیــــف ، ویتصــــرف وكأنــــه ال یفعــــل أي شــ

 اآلخرین لخدمته.

 :مــن الســـلوك والــذي یســتخدم األشـــكال الســلبیة ، وهــو الشـــخص المعتمــد علــى اآلخـــرین المــدلل  

  مـــا یریـــد  وهـــو الشـــخص المـــدلل الـــذي یتوقـــع أن یحصـــل علـــى كـــل، فـــي التعامـــل مـــع اآلخـــرین

 في الحیاة.

 ـــة  :المنـــتقم ویقـــوم بعـــدة ، فـــي االنتقـــام مـــن اآلخـــرینوهـــو الشـــخص الـــذي یشـــعر بـــاألذى والرغب

ویــرى العقــاب الــذي قــد یحصــل علیــه مــن اآلخــرین  .اآلخــرین أو لالنتقــام مــنهم ســلوكیات إلیــذاء

، ر مــنهمذا یعطیــه المبــرر لكــي یثــأوهــ،  علــى أنهــم ال یحبونــهبســبب ســلوكه المــؤذي هــذا دلــیًال 

 .طیعأیضا بأنه متمرد وغیر م ذا النوع من األشخاصویوصف ه
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  المــؤذي: ویمثــل الشــخص الــذي یوصــف بقیامــه بســلوكیات مخربــة تشــبه الســلوكیات التــي یقــوم

نـه ال یعطــي ولكنـه یختلــف عـن المنـتقم بأ، خـرینباإلضـافة إلـى قیامــه باسـتغالل اآل، بهـا المنـتقم

 فالهدف من سلوكه هذا هو إیذاء اآلخرین فقط.، النتقاما لسلوكه هذا مثل اسببا أو مبررً 

 وهــو یعتقــد أن ، لتــزام بمعــاییر خلقیــة عالیــة جــداالمــذعن: أي الشــخص الــذي یفضــل العــیش واال

 .)٢٣ص، ٢٠١١ ،الشخانبة( التي یرتكبهااهللا سوف یسامحه على كل اآلثام 

  فـي تصــنیف أسـالیب الحیــاة  العتمــادهتعتمده الباحثـة فــي الدراسـة؛ ســوهـذ ا التصـنیف هــو الـذي

  .  نتشاًرا في علم النفس الفرديصنیفات شهرة واتهو یعتبر أكثر الوموزاك و  آدلرعلى تصنیف 

 ــا ــاة تشــكل ســلوك الفــرد ودوافعــه وتوضــح لمــا تــم عرضــه یمكننــا أن نقــول أن  ووفًق أســالیب الحی

ضـروریة یجـب علـى  وأن للحیـاة مهـام، ورؤیته لها وطریقـة التعامـل معهـا هدف الفرد في الحیاة

    .الفرد أن یدركها ویتفاعل معها ألنها تحدد االنطباعات لكل فرد وتؤثر على موقفه من الحیاة

  وأن هنالك عوامل تؤثر في حیاة الفرد وتتغیر مع تقدم العمر حسب الظروف التي یمر بها الفرد.

  :ةـقـابـسالات ـــدراسالا: ًــ ثانی

  بقة إلى ثالثة محاور وهي كاآلتي:اقامت الباحثة بتصنیف الدراسات الس

 .دراسات تتعلق بالنسق القیمي  

 .دراسات تتعلق بأسالیب الحیاة  

 .مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة  
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  ي.ـیمـق القـلق بالنسـات تتعـور األول: دراسـالمح

  :)٢٠٠٢(ري ـفــالجع دراســة -

 "منظومة القیم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس"

إلــى معرفــة القــیم لــدى طلبــة جامعــة الســلطان قــابوس ومعرفــة العالقــة بــین أنــواع  هــدفت الدراســة

وهـم الـذین یمثلـون المسـتوى المبتـدئ وهـم ، والتخصـصالقیم والفـروق العائـدة إلـى الجـنس والسـنة الدراسـیة 

ــذین یمثلــون المســتوى المتقــدم دفعتــا ( ٢٠٠١دفعــة  ، ، الجامعــةمــن جمیــع كلیــات  )٩٨(و )٩٧والطلبــة ال

ـــدزي وقـــد اعتمـــدت أداة الدراســـة علـــى اختبـــار القـــیم الـــذي صـــممه كـــلٌّ  ، ١٩٣١مـــن البـــورت وفیرنـــون ولن

وهــي تشــكل ، ) طالبــا وطالبـة مــن جمیــع كلیـات جامعــة الســلطان قـابوس٤٧٨(وتكونـت عینــة الدراسـة مــن 

لیـــا حســـب أهمیتهـــا وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن ترتیـــب القـــیم تناز ، مـــن مجتمـــع الدراســـة%) ١٠(نســـبة 

كمـا ، الجمالیـة، االقتصـادیة، السیاسـیة، النظریـة، االجتماعیـة، القیم الدینیـة :تهم كانت كاآلتيبالنسبة لحیا

عــن وجــود فــروق  )الدفعـة الدراســیة –التخصــص  –الجــنس (كشـفت الدراســة فــي متغیــرات الدراسـة الثالثــة 

ولـم تظهـر فـروق بـین الجنسـین فـي القیمــة ، لــذكوردالـة فـي القـیم النظریـة والسیاسـیة واالقتصـادیة لصـالح ا

  .ینیة واالجتماعیة لصالح اإلناثوظهرت فروق دالة في القیمة الد، الجمالیة

  ):٢٠٠٨عبداهللا ( دراســة -

 "جامعي في ضوء المستجدات العالمیةاألنساق القیمیة لدى الشباب ال"

، صـــات المختلفـــة حـــول القـــیمالتعـــرف علـــى الفـــروق بـــین الطـــالب ذو التخص هــدفت الدراســـة إلـــى

وطبقــت الدراســة علــى ، والتعــرف علــى الفــروق الناتجــة علــى أثــر النــوع علــى القــیم وترتیبهــا لــدى الطــالب

ـــة )٣(طالـــب وطالبـــة مختـــارین مـــن  )١٩٥( ـــة عملی ـــة وكلیـــة عملیـــة ونظری ــائج ، كلیـــات نظری وأظهـــرت نتـ

ترتیـب النسـق القیمـي احتلـت ، القیمـي الدراسة عـدم وجـود فـروق بـین الـذكور واإلنـاث بالجامعـة فـي النسـق

 االقیم الدینیة مكان القمـة ثـم القـیم الخلقیـة ثـم القـیم االقتصـادیة ثـم القـیم الثقافیـة ثـم القـیم االجتماعیـة وأخیـرً 

  .ا لمتغیر الكلیةعینة الدراسة تبعً  وعدم وجود فروق فردیة لدى .سیاسیةالقیم ال
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  ):٢٠٠٩( القیسي دراســة -  

  "النسق القیمي والمسؤولیة االجتماعیة لدى عینة من طلبة جامعة قاریونسالعالقة بین "

ــ ا تهــدف الدراســة إلــى تعریــف نســق القــیم عنــد طلبــة الجامعــة وكــذلك معرفــة الفــروق فــي القــیم تبًع

واســتخدم ، بــین القــیم والمســؤولیة االجتماعیــةعــن معرفــة العالقــة  فضــًال ، تغیــر الجــنس والســنة الدراســیةلم

  .القیم أللبورت ومقیاس هارسیون جف للمسؤولیة االجتماعیة ارالباحث اختب

ة مـــن وطالبـــة اختیــروا بالطریقـــة العشـــوائی طالًبـــا) ١٢٠( ان علـــى عینـــة مؤلفــة مـــنوطبــق المقیاســـ

وعند تحلیل النتائج تبین أن القـیم تترتـب مـن حیـث أهمیتهـا ابتـداء مـن القیمـة ، كلیة اآلداب والعلوم بالمرح

وبالنسـبة إلـى المقارنـة فـي القـیم ، تلتها االقتصادیة ثم السیاسیة والجمالیة، ثم النظریة، یةلدینیة فاالجتماعا

ا لمتغیــر الجــنس والســنة الدراســیة فلــم تظهــر أیــة فــروق ذات داللــة إحصــائیة فیهــا باســتثناء التــي تمــت وفًقــ

بالعالقــة بــین القــیم  وفیمــا یتعلــق، القیمــة االقتصــادیة التــي كــان الفــرق فیهــا لصــالح طــالب الســنة الرابعــة

  .القیم باستثناء القیم الجمالیةوالمسؤولیة االجتماعیة فكانت دالة مع جمیع 

 :)٢٠٠٩(ربایعه  دراســة -

  "األنساق القیمیة وعالقتها بالتخصص األكادیمي لدى طالبات كلیة عجلون الجامعیة"

معیـة وعالقتهــا ون الجاهـدفت الدراسـة إلــى التعـرف علـى األنســاق القیمیـة لــدى طالبـات كلیـة عجلــ

ــار عینــــة مــــنهن بلــــغ عــــدد أفرادهــــا (، بالتخصــــص األكــــادیمي وأداة الدراســــة هــــو ، طالبــــة )٤٠٠وتــــم اختیــ

ـــاس الـــذي اســـتخدمه ن ــغ عـــدد فقـــرات المقیـــاس (المقی ـــه بلـ وبینـــت النتـــائج أن درجـــة النســـق ، ) فقـــرة٦٠وافل

القــیم ، بالنســبة للطالبـات القــیم الدینیـةالقیمـي بـین الطالبــات كانـت كبیــرة وجـاء ترتیــب القـیم حســب أهمیتهـا 

ـــة، االجتماعیـــة ـــیم الجمالیـــة، القـــیم االقتصـــادیة، القـــیم المعرفی و ال توجـــد فـــروق ذات ، القـــیم السیاســـیة، الق

  ) بین قیم الطالبات تعزى للتخصص.٠.٥داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
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 :)٢٠١١(العمایرة وآخرین  دراســة -

  "ى طلبة الجامعات األردنیة في ضوء التحدي من وجهة نظر الطلبة األنساق القیمیة لد"

ـــة لألنســـاق القیمیـــة فـــي ضـــوء  هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة تمثـــل الجامعـــات األردنی

ومعرفــة أثـر متغیــرات الجـنس ونــوع الكلیـة والمســتوى ، لــوجي مـن وجهــة نظـر الطلبــة أنفسـهمالتحـدي التكنو 

 )١١٢٨(وتألفـت عینـة الدراسـة مـن ، رجـة تمثـل الطلبـة لألنسـاق القیمیـةلـى دالدراسي والمعدل التراكمـي ع

وأظهــرت نتــائج ، ا وطالبــة مــن طلبـة الســنة األولــى والرابعــة فـي الجامعــة األردنیــة الحكومیـة والخاصــةطالًبـ

مــن لكلیــة لــألداة الدراسـة أن درجــة تمثــل أفــراد العینــة لألنســاق القیمیــة قــد جـاء بدرجــة كبیــرة علــى الدرجــة ا

ـــ، وجهـــة نظـــر الطلبـــة القـــیم ، ا القـــیم الدینیـــةا تنازلًیـــا ترتیًبـــوجـــاء درجـــة تمثـــل الطلبـــة لألنســـاق القیمیـــة مرتًب

  .ا االقتصادیةاالجتماعیة وأخیرً ، العلمیة، السیاسیة

 :)٢٠١١م (ــعبدالكری دراســة -

  "ة التربویة المفتوحةى طلبة الكلیالذكاء االنفعالي وعالقته بالقیم االجتماعیة والقیم الدینیة لد"

هــدفت الدراســة التعــرف علــى مســتوى الــذكاء االنفعــالي ومســتوى القــیم االجتماعیــة ومســتوى القــیم 

ى الدینیة والتعرف على قوة العالقة االرتباطیة بین الـذكاء االنفعـالي ومسـتوى القـیم االجتماعیـة والدینیـة لـد

ـــا )٦٠(مـــن  وتكونـــت عینـــة الدراســـة، طلبـــة الكلیـــة التربویـــة المفتوحـــة مـــن  )%٧(وطالبـــة أي بنســـبة  طالًب

طالبـــة مـــن طلبـــة  )٣٠(و طالًبـــا )٣٠(لعشـــوائیة البســـیطة بواقـــع مجتمـــع البحـــث الـــذین اختیـــروا بالطریقـــة ا

 للــــذكاء االنفعــــالي ومقیــــاس غــــانم )٢٠٠٥(و تبنــــى الباحــــث مقیـــاس الناشــــئ، األقســـام العلمیــــة واإلنســــانیة

وكشـفت نتـائج الدراسـة أن طلبـة الكلیـة ، للقـیم الدینیـة )٢٠٠٩(هللا قیاس عبداللقیم االجتماعیة وم )٢٠٠٢(

وى جیـد مـن القـیم كمـا أنهـم یتمتعـون بمسـت، التربویة المفتوحة یتمتعون بمسـتوى عـال مـن الـذكاء االنفعـالي

وعالقـة سـلبیة ، ووجد الباحث عالقة إیجابیـة بـین الـذكاء االنفعـالي والقـیم االجتماعیـة، االجتماعیة والدینیة

  .بین الذكاء االنفعالي والقیم الدینیة
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 :)٢٠١١ازي (ـحج، یلــإسماع دراســة -

  "نایری ٢٥ورة ـد ثـازیق بعـینة من طلبة جامعة الزقـدى عـالنسق القیمي ل"

هــدفت الدراســة التعــرف علــى النســق القیمــي مــن حیــث مســتویاته وترتیبــه والفــروق بــین الجنســین 

) طالــب وطالبــة ٥٣٦ة مــن (و تكونــت عینــة الدراســ، وق الدراســیةوالفــروق بــین التخصصــات وكــذلك الفــر 

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن ، ســق القیمــي إعــداد إیمــان فــؤاد كاشــفمقیــاس الن واســتخدم الباحــث، بالجامعــة

، القـــیم الدینیـــة، لقـــیم المرتبطـــة بالعمـــلا :ترتیـــب النســـق القیمـــي لـــدى طلبـــة الجامعـــة علـــى النحـــو التـــالي

، مـا توجـد فـروق بـین الـذكور واإلنـاثك، ا القـیم االجتماعیـةالجمالیـة وأخیـرً ، االقتصادیة ،العلمیة، السیاسیة

  .والفرق الدراسیة في النسق القیمي، والتخصصات العلمیة

  :)٢٠١٣( ديــعـص دراســة -

  "سم التربیة الخاصة بكلیة التربیةتقییم النسق القیمي لدى طالب ق"

مي لدى طـالب قسـم التربیـة الخاصـة بكلیـة التربیـة بجـده والتعـرف هدفت الدراسة إلى تقسیم النسق القی

  والتخصص. ، )مرتفع /منخفض(على قیم الصدارة في هذا النسق في ضوء األداء األكادیمي للطالب 

ــــة الدراســــة ــــى  :عین ــة عل ــن طــــالب٢٠٢(شــــملت عینــــة الدراســ ــة  ) طالًبــــا مــ ــــة الخاصــ   قســــم التربی

 وبینـت النتـائج، اختبـار القـیم أللبـورت اسـتخدم الباحـثو ، بنـین -زیزفي جامعـة الملـك عبـدالعبكلیة التربیة 

الجتماعیــة ولــم تجــد تصــدر القــیم الدینیــة لنســق القــیم لــدى عینــة الدراســة تلتهــا القــیم االقتصــادیة ثــم القــیم ا

  مرتفــع / مــنخفض) (لمتغیــر األداء األكــادیمي للطــالب  ذات داللــة لترتیــب نســق القــیم تبًعــا الدراســة فروًقــا

  أو التخصص من عدمه.

 :)٢٠١٣(ود ـبـع، لیلـخ ـةـدراسـ -

 "النسق القیمي وعالقته بالقلق لدى عینة من طلبة جامعة دمشق"

تهدف الدراسة الحالیـة إلـى دراسـة العالقـة بـین النسـق القیمـي والقلـق لـدى عینـة مـن طلبـة جامعـة 

وشملت األدوات: اختبار القیم ، الجنس دمشق باإلضافة إلى دراسة الفروق بینهم ودرجة القلق تبعا لمتغیر



٣٢ 

كمـــا شـــمل مجتمـــع الدراســـة جمیـــع طـــالب اإلجـــازة ، )STALومقیـــاس القلـــق (، لأللبـــورت فیرنـــون لینـــدزي

أما عینة الدراسة فهي عشوائیة تم تحدیدها باستخدام قانون العینة اإلحصائیة ، الجامعیة في جامعة دمشق

  : حصائیة المناسبة تم التوصل إلى النتائج التالیةوباستخدام األسالیب اإل، ) طالب٣٨٣وبلغت (

، واالجتماعیــــة، والجمالیــــة، وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائیًا وعكســــیة بــــین كــــل مــــن القــــیم الروحیــــة .١

أي كلمــا زادت ، ینوالسیاســیة وبــین درجــة القلــق لــدى الشــباب الجــامعی، واالقتصــادیة، والنظریـة

  .إلى انخفاض هذه القیم لدیهم أدى ذلك یندرجة القلق لدى الشباب الجامعی

عینـة الدراسـة) فـي القـیم ( ال توجد فروق ذات دالله إحصائیة بـین متوسـطات الشـباب الجـامعیین .٢

ا لمتغیــــر الجــــنس والسیاســــیة تبًعــــ، واالقتصــــادي، والنظریــــة، واالجتماعیــــة، الروحیــــة والجمالیــــة

 )طالب وطالبات(

فـي درجـة  )عینـة الدراسـة(طات الشـباب الجـامعیینال توجد فروق ذات دالله إحصائیة بـین متوسـ .٣

  طالب وطالبات).(ا لمتغیر الجنس القلق تبعً 

  :)٢٠١٤( لــخلی دراســة -

  "امعيالصحة النفسیة وعالقتها بأسالیب التفكیر والنسق القیمي لدى عینة من الشباب الج"

الیب ومعرفة أس، ینیتهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى الصحة النفسیة لدى الشباب الجامع

وكـل مـن متغیـري ، كما تهدف إلى دراسة العالقة بین درجة الصـحة النفسـیة، لدیهم والقیم السائدة، التفكیر

، ا لمتغیـري الجــنس والســنة الدراســیةوالنســق القیمـي لــدى عینــة مــن الشـباب الجــامعي تبًعــ، أسـالیب التفكیــر

قائمـة ، ون لنـدزيخدم الباحث اختبـار القـیم أللبـورت فیرنـواست، ) طالًبا وطالبة٨٠٠(وبلغ عدد أفراد العینة 

وكشفت النتائج أن ترتیب القیم لدى الشـباب ، وقائمة أسالیب التفكیر لستیرنبرج وواجنر، األعراض النفسیة

ــة :ینالجـــامعی ــیم االقتصـــادیة، القـــیم النظریـــة، القـــیم الجمالیــــة، القـــیم االجتماعیــ القــــیم ، القــــیم الروحیـــة، القــ

ــاكمــا ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي الن، السیاســیة الجــنس  لمتغیــر ســق القیمــي لــدى عینــة الدراســة تبًع

  السنة الدراسیة. لمتغیر بعض القیم لدى عینة الدراسة تبًعافي  توجد فروق دالة إحصائًیاو 
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  :)Guan & Dodder,2001(جوان ودودر دراســة -

  "لشخصیةتأثیر التداخل الثقافي على التوجهات القیمیة وا"

ــة الصـــینی ــة المقارنـــة بـــین التوجهـــات القیمیـــة للطلبـ ـــذین یدرســـون فـــي الوالیـــات یهـــدفت الدراسـ ن ال

مــنهم ، وطالبــة ) طالًبــا٢٩٢(وتألفــت عینــة الدراســة مــن ، المتحــدة والطلبــة الصــینیین فــي جمهوریــة الصــین

ــة الصـــین )١٨٥( ــذین یدرســـون )١٠٧(ین المقیمـــین فـــي الصـــین ویمـــن الطلبـ ــة الـ فـــي الوالیـــات  مـــن الطلبـ

اســتبانة وٕاجــراء مقــابالت مــع الطلبــة وأظهــرت نتــائج الدراســة أن  الباحثــة اســتخدمتو ، المتحــدة األمریكیــة

حیـث اعتقـد الطلبـة الـذین ، جهـات القیمیـة لـدى الطلبـة الصـینیناالتصال الثقافي له عالقة بالتغیر في التو 

طلبــة الــذین مضــى علــیهم أكثــر مــن ســنتین فــي وأن ال، لهــم اتصــال ثقــافي فــي أن القــیم الثقافیــة أقــل أهمیــة

كـذلك تبـین أن الطلبـة الصـینیین فـي الصـین یقـاومون التغییـر ، الوالیات المتحـدة األمریكیـة أقـل مـن سـنتین

  .)٦٥ص، ٢٠٠٩، عن (محمد وآخرون نقالً  .الثقافي أكثر من الطلبة الصینین في أمریكا

  :)(Duffy,R&Sedlacek,w,2007 دیفي وسادلك دراســة -

وقامـــت بمســـح اجتمـــاعي لعینـــة مـــن ، هـــدفت الدراســـة الكشـــف عـــن أهـــم قـــیم العمـــل الســـائد لـــدیهم

واعتمــدت الدراســة علــى اســتبانة تضــم عشــرة قــیم ، طــالب الفرقــة األولــى لجامعــة أتالنتــا بالوالیــات المتحــدة

ســجلوا  و توصــلت الدراســة إلــى أن الطــالب، میــة بالنســبة لهــمللعمــل طلــب مــن الطــالب تحدیــد أكثرهــا أه

اإلنـاث إلـى ا بالراتب المرتفع والمساهمة فـي المجتمـع والمكانـة االجتماعیـة للمهنـة بینمـا تمیـل ا كبیرً اهتمامً 

  .)١٠٤ص، ٢٠١٣، خلیل(اعتناق قیم اجتماعیة 

  :)Dipietro,2011( دیبترو دراســة -

  "طالب الجامعة بالوالیات المتحدة التغیر في النسق القیمي لدى"

ت المتحــدة بــالفترة معرفــة التغیــر فــي النســق القیمــي لــدى طــالب الجامعــة بالوالیــاهــدفت الدراســة 

) ٦٠٤وطبقـــت الدراســة علـــى (، )٢٠٠١/دیســمبر ١١(ومــدى تـــأثیر القــیم باألحـــداث ، )٢٠١٠ -١٩٩٩(

واســتخدم الباحـث مقیــاس القـیم روكیــتش  ،)٢٠١٠ -١٩٩٩(ألعـوام الممتــدة مـا بـین طالـب بالجامعـة فــي ا
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وتوصــل الباحــث إلــى أن ، قیمــة ســائلیة) ١٨(، قیمــة غائیــة )١٨(قیمــة مقتســمین إلــى  )٣٦(والمكــون مــن 

  ر باألحداث التي تمر بها البالد.القیم تتغیر مع مرور الوقت أو الزمن كما أن القیم تتأث

  :(Sadeghia&et,al,2012)سادینا وآخرون  دراســة -

  "قیمي لدى الطالب بالمدارس العلیاالنسق ال"

و طبقـت الدراسـة ، قیمـي لـدى الطـالب بالمـدارس العلیـااسة إلى التعـرف علـى النسـق الهدفت الدر 

حیث ، طالب تم تقسیمهم إلى عشر مجموعات كل مجموعة تحتوي على ستة، طالب وطالبة )٦٠( على

شـارت وأ، تم تطبیق أداة لقیاس القیم مكونة من عشرة قیم مثل األمانة والصـداقة والحریـة والتعلـیم والجمـال

  .كور واإلناث عكس غالبیة النتائجالنتائج أن قیمة األمانة تحتل قمة النسق القیمي لدى كل� من الذ

  :)Wang and Juslin,2012وانغ وجوسلن ( دراســة -

  ")CSRالصلة بین قیم الطالب الصینیین وٕادراك قضایا المسؤولیة االجتماعیة للشركات ("

ـــین قــــیم هــــدفت الدراســـــة إلــــى ـــایا المســـــؤولیة  مالحظـــــة الصــــلة بــ ــالب الصــــینیین وٕادراك قضــ الطـــ

وتـم تقیـیم القـیم الشخصـیة مـن خـالل ، ) فـي ثـالث جامعـات صـینیة منفصـلةCSRاالجتماعیة للشـركات (

أظهـرت النتـائج أن اإلنـاث و ، SVQ) (Schwartz,1994اسـتخدام أداة تسـتند إلـى اسـتبیان قـیم شـوارتز (

أن فهــم اإلنــاث ألداء المســؤولیة االجتماعیــة للشــركات  أخالقیــة أكثــر مــن الــذكور فــي حــینا قیًمــ أظهــرن

  بصورة أكبر من الذكور. سلبًیاكان 

 .بأسالیب الحیاةالثاني: الدراسات التي تتعلق  المحور

 :)١٩٩٦(الكبیسي  دراســة -

  "االلتزام الدیني وعالقته بأسالیب الحیاة لدى الطلبة الجامعیین"

ـالیب الحیـــاة، یني لـــدى طلبـــة الجامعـــةاللتـــزام الـــدهـــدفت الدراســـة إلـــى قیـــاس ا ، والتعـــرف علـــى أســ

  وطبقـــت الدراســـة علـــى ، وكـــذلك معرفـــة العالقـــة بـــین االلتـــزام الـــدیني وأســـالیب الحیـــاة لـــدى طلبـــة الجامعـــة
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  واســــتخدم ، ومـــن المســـلمین فقـــط، بـــة مــــن جامعـــة األنبـــارا وطالطالًبـــ )٤١٥(عینـــة عشـــوائیة تألفـــت مـــن 

موزعــة علـــى ، ) فقـــرة١٠٨والــذي یتكـــون مــن (، نفســـهعــده القـــائم بالدراســة بمقیــاس االلتـــزام الــدیني الـــذي أ

ــالق، المعــــامالت، لعبــــاداتا، العقائـــد(أربعـــة مجــــاالت هــــي  ومقیــــاس أســــالیب الحیـــاة الــــذي أعــــده ، )األخـ

وتمثــل هــذه ، )١٩٨٩(وقاســم حســین صــالح ، العربیــة خلــف نصــار الهیتــي وترجمــه إلــى Morrisمــوریس 

ــائج الدراســة أن الطلبــة ذوي ، بــة أو مفضــلة ضــمن الحضــارة الواحــدةتوجهــات متجن، األســالیب وكشــفت نت

مــن أســـالیب الحیــاة الـــذي یؤكــد علـــى  )االلتــزام الـــدیني العــالي یفضـــلون المرتبــة األولـــى (األســلوب الثالـــث

أمــا الطلبــة ذو االلتــزام الــدیني  )والشــبق والتســلط علــى اآلخــرین، التعــاطف مــع اآلخــرین وتجنــب الجشــع(

  .)ا من أسالیب الحیاةف یفضلون التكامل الفعال بین المتعة والتأمل وأن یقبل شیئً الضعی

 :)٢٠٠٨( یليـكـالع دراســة -

  "اتجاهات طلبة الجامعة نحو أسالیب الحیاة في الغرب"

تكـون منهـا مقیـاس االتجـاه نحـو أسـالیب الكشف عـن العوامـل األساسـیة التـي ی إلىهدفت الدراسة 

طالــب وطالبــة  )١٩١(وطبقــت الدراســة علــى ، والتعــرف علــى اتجاهــات طلبــة الجامعــة، الحیــاة فــي الغــرب

لقیــاس اتجاهـــات  kikert تبنــى الباحـــث طریقــة، )٢٠٠٩-٢٠٠٨(مــن طلبــة الجامعــة المستنصـــریة للعــام 

وأظهـــرت النتـــائج أن طلبـــة الجامعـــة یحملـــون اتجاهـــات ، طلبـــة الجامعـــة نحـــو أســـالیب الحیـــاة فـــي الغـــرب

  الیب الحیاة في الغرب.إیجابیة نحو أس

  ):٢٠١٠(الشخانبة  دراســة -

  "أسالیب الحیاة وعالقتها ببعض االضطرابات النفسیة لدى عینة من المضطربین نفسیا في األردن"

ـــة بـــین أســـالیب الح ــة إلـــى معرفـــة العالق ـــاة واالضـــطرابات النفســـیة وتحدیـــًداهـــدفت الدراسـ القلـــق  ی

، لمرضیة والبارنوایاوالعدائیة والمخاوف ا، والحساسیة التفاعلیة، ةواالكتئاب والوسواس القهري والنفسجسمی

اشـتملت  االضـطرابات النفسـیةوٕالى معرفة نسبة التباین الذي تفسـره أسـالیب الحیـاة فـي كـل مـن ، والذهانیة
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  وعلـى عینـة مـن األسـویاء الزائـرین ، ) فـرًدا١١٠ا وعـددهم (عینة الدراسـة علـى عـدد مـن المضـطربین نفسـیً 

  أفراد. )١١٠(لمرافقین للمضطربین النفسیین وعددهم أو ا

ــر وآخــــــــــرین  ـــــ ـــــــداد ویلیـــ ـــن إعـــ ــــي مـــــــ ـــــاة وهــــــ ـــــالیب الحیـــــ ـــة أســـــ ـــــ ـــــة قائمــ ــــذه الدراســـــ ــــــــتخدمت هــــــ   اســ

)Wheeler et al, 1986( ،ثــم أســلوب الحیــاة  وأظهــرت نتــائج الدراســة بـروز أســلوب الحیــاة المــذعن

فـــي حـــین ظهـــر أســـلوب ، نـــة األســـویاءعلـــى االستحســـان لـــدى عیأســـلوب الحیـــاة الباعـــث  المنتمـــي وأخیـــًرا

ا أســلوب الحیــاة المنتمــي لــدى عینــة ثــم أســلوب الحیــاة المــذعن وأخیــرً حیــاة الباحــث علــى االستحســان أوًال ال

  .في أسالیب الحیاة باستثناء أسلوب الحیاة الضحیة من األسویاءنفسًیا  المضطربین

  :)٢٠١٢( وطنوس، ریحاني دراســة -

  "العالقة بین أسالیب الحیاة وكل من القلق واالكتئاب"

أجریـت هـذه الدراسـة فـي الجامعـة األردنیـة علـى طلبـة العلـوم التربویـة وكـان الهـدف منهـا التعـرف 

وٕالـى معرفـة نسـبة التبـاین الـذي تفسـره أسـالیب ، كتئـابعلى العالقة بین أسالیب الحیاة وكل مـن القلـق واال

وم التربویــة ا وطالبــة مــن كلیــة العلــطالًبــ )٢٧٧( وتكونــت عینــة الدراســة مــن، الحیــاة فــي القلــق واالكتئــاب

ـــائج الدراســـة إلـــى أن أســـالیب الحیـــاةو ، یـــة مـــوزعین علـــى أربـــع مراحـــل دراســـیةالجامعـــة األردنب  أشـــارت نت

كمــا أشــارت إلــى عــدم وجــود داللــة إحصــائیة بــین أســالیب الحیــاة والقلـــق ، نالباحــث لالستحســان والمــذع

كمــا أشـارت نتـائج الدراسـة إلــى ، باسـتثناء أسـالیب الحیـاة المـدلل وأســلوب الحیـاة الباعـث علـى االستحسـان

  ا باالكتئاب.ا باالكتئاب وأسلوب الضحیة والمنتقم إیجابیً ارتباط أسالیب المنتمي سلبً 

  :)٢٠١٤وان (دــالع دراســة -

  "لدى الطلبة ذوي اضطرابات السلوك العالقة بین أسالیب الحیاة والكفاءة الذاتیة المدركة"

وتكونــت عینــة ، لحیــاة والكفــاءة الذاتیــة المدركــةهــدفت الدراســة التعــرف إلــى العالقــة بــین أســالیب ا

ـــــة مـــــن ذوي اضـــــطرابات الســـــلوك )٢١٠(الدراســـــة مـــــن  ــب وطالب ـــ ـــــاس، طال ولكـــــر  اســـــتخدم الباحـــــث مقی

ـــخانبة  ـــیة ألســـــالیب الحیـــــاة الـــــذي قـــــام الشــ ــة الشخصــ ، بإعـــــدادها )٢٠١٠(لالضـــــطرابات الســـــلوكیة وقائمـــ
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ة أن أســالیب الحیــاة األكثــر ومقیــاس الكفــاءة الذاتیــة التــي قامــت الباحثــة بتطــویره، وأظهــرت نتــائج الدراســ

ـــین الطلبـــة ذوي االضـــطرابات الســـلوكیة هـــي أســـلوب الحیـــاة المنتمـــي شـــیوًعا أســـلوب الباحـــث عـــن ثـــم ، ب

وبینــت النتـائج كــذلك ارتبـاط إیجــابي ، فأسـلوب الحیــاة المـذعن وأخیــًرا أسـلوب الحیــاة الضـحیة، اناالستحسـ

والكفــاءة ، وأســلوب الحیــاة المــذعن، وأســلوب الحیــاة الباحــث عــن االستحســان، بــین أســلوب الحیــاة المنتمــي

 )والمـؤذي، نـتقموالم، والمـدلل، وغیـر الكـفء، الضـحیة(فـي حـین ارتبطـت أسـالیب الحیـاة ، الذاتیة المدركة

  .مع الكفاءة الذاتیة المدركة ارتباًطا سلبًیا

  :)٢٠١٤الشوابكة ( دراســة -

  "ة ذوي اإلعاقة السمعیة في األردنأسالیب الحیاة وعالقتها بمستوى القلق االجتماعي لدى الطلب"

لقلــق االجتمــاعي لــدى الطلبــة هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى عالقــة أســالیب الحیــاة بمســتوى ا

ــة الســــمعیة فــــي األردن ـــة الدراســــة مــــن ، ذوي اإلعاقــ ــــةً  ١٢٠وتكونــــت عینـ ــــًا وطالب ــة ، طالب وقامــــت الباحثــ

أن أكثـــر نتـــائج الدراســـة  أشـــارت، )ومقیـــاس أســـالیب الحیـــاة، بتطــویر مقیاســـین (مقیـــاس القلـــق االجتمـــاعي

ثــم أســلوب ، ثــم أســلوب الحیــاة المدرســي، د لذاتــهأســالیب الحیــاة شــیوعًا هــي األســالیب المتعلقــة بتقبــل الفــر 

ـــي كــــان  الحیـــاة العـــائلي والرضــــا العـــام والتفاعـــل االجتمــــاعي وأســـالیب التفكیــــر ثـــم الحیـــاة الضــــاغطة والت

  مستوى المجاالت فیها متوسط.

  :)Walsh,2011( والش دراســة -

  "أسالیب الحیاة والصحة النفسیة"

) جمعیـة American Psychologicalیـا فـي كلیـة الطـب (أجریـت هـذه الدراسـة فـي جامعـة كالیفورن

هــدفت الدراســة الحالیــة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین أســالیب الحیــاة والصــحة النفســیة ، علــم الــنفس األمریكیــة

ت الدراسـة علـى وأجریـ، وكذلك التعـرف علـى األسـالیب الحیویـة غیـر سـویة والتـي أجریـت فـي جامعـة كالیفورنیـا

لغــرض  )سـي إس لسـي إل(إذ تبنـى الباحـث المقیـاس العـریض ، فـي مجـال الصـحة النفســیة عینـة مـن العـاملین

  .أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائیة بین أسالیب الحیاة والصحة النفسیةو ، تحقیق هدف الدراسة
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 :)Ahmed Al-Naggar ,Redhwan ,2013وردوین (، أحمد دراســة -

  "نة من طالب جامعة مالیزیامدى ممارسة نمط الحیاة لدى عی"

، هــدفت الدراســة التعــرف علــى مــدى ممارســة نمــط الحیــاة لــدى عینــة مــن طــالب جامعــة مالیزیــا

اختیـر فــي العینــة ، وتحدیـد ممارســة نمــط الحیـاة والعوامــل المرتبطــة بهـا بــین طــالب الجامعـات فــي مالیزیــا

٪ ٣١,٦كــان حــوالي  الحیــاةنمــط ا وفیمــا یتعلــق عاًمــ )٢٢( غــالبیتهم عمــروكانــت  مــن الطــالب )١١٠٠(

 وأظهــرت هــذه الدراســـة، نةاســتباواســتخدم الباحثــان  ٪٥٣,٧٪ لــم یشــرب الكحــول ٧٥,٦و، مــن المــدخنین

طبقــات الطــالب مــن المســتویات الفقیــرة فــي نمــط الحیــاة الصــحیة بــین طلبــة  وجــود اختالفــات فــي ممارســة

فــي جمیــع الكلیــات وفــق الخصــائص  ولــذلك ینبغــي للجامعــات التأكیــد علــى نمــط حیــاة صــحي، الجامعــات

 .االجتماعیة الدیموغرافیة

 :)Karatas, Süleyman,2013(ان ـسلیم، ســكارت دراســة -

  "فیون كوكاتیبأكادیمیة واالجتماعیة للطالب في جامعة تأثیر العمل على الحیاة األ "

جامعـة  يلطـالب فـالتعرف على تأثیر العمل على الحیاة األكادیمیة واالجتماعیـة لهدفت الدراسة 

كون الطالب فى مرحلـة التعلـیم العـالي یواجهـون بعـض العوامـل االیجابیـة والسـلبیة أثنـاء ، فیون كوكاتیبأ

ـــــة مـــــن  ــــولهم وامـــــتالكهم علـــــى مهـــــارات ذات جـــــودة عالی ـــــذى یتطلـــــب حصـ ـــــة األمـــــر ال ــتهم الجامعی دراســـ

یعمــل خـالل الدراســة ممــن  اً متطوعـ اً ) طالبــ٣٤تكونــت عینـة الدراســة مـن (و ، التخصصـات الفنیــة والمهنیـة

اســتخدمت الدراســة ، ٢٠١٣-٢٠١٢فیــون كوكاتیــب للعــام الدراســي درســون فــي كلیــة التربیــة فــي جامعــة أی

حــول التعــرف علــى كیفیــة كســب المــال  امنظًمــ ســؤاالً  )١٧المقابلــة الشخصــیة واشــتملت االســتبانة علــى (

ادیمیــــة ونمـــط حیـــاتهم داخــــل كعیـــة واألر ذلـــك علــــى حیـــاتهم االجتماأثنـــاء الدراســـة الجامعیـــة وكیــــف یـــؤث

ــب بعــــض  :توصــــلت الدراســــة الــــى عــــدة نتــــائج یــــذكر منهــــاو ، الجامعــــة ــة تجلــ ــاة العلمیــــة الجامعیــ أن الحیــ

ــالهم لـــبعض  ـــذین یعملـــون مـــن خـــالل مـــدى التـــزامهم بحضـــور الـــدروس وٕاهمـ ـــة ال التحـــدیات بالنســـبة للطلب

وعــدم وجــود حــوافز وعــدم إدارة وتنظــیم  ومشــاكل التعــب واإلرهــاق وعــدم النــوم بســبب العمــلالمحاضــرات 



٣٩ 

ـــى الحیـــاة االجتماعیـــة واأل الوقـــت وهـــى جمیعهـــا مشـــاكل وتحـــدیات یوجـــد عالقـــة بــــین  .كادیمیـــةتـــؤثر عل

  .في الحیاة الجامعیة األكادیمي بالنسبة للطالب خصوًصا الوضع االقتصادي لألسرة والتفوق

  وـیـه، اوـكوب دراســة -

 :) (Hui-Wen Vivian Tang, Mu-Shang Yin, Kuopao (Chang,2015 

  "لدى طالب الجامعة في تایوان ط الحیاة السائدـوع نمـن"

ــوع نمـــط الحیـــاة الســـائد لـــدى طـــالب الجامعـــة فـــي تـــایوان ــى التعـــرف علـــى نـ ــة إلـ   ، هـــدفت الدراسـ

، فــي الجانــب العــاطفيســیما  مــط الحیــاة الســائد لــدیهم الا الكشــف عــن عینــة مــن طــالب الجامعــة ونوأیًضــ

، سـنة ٢٠فـوق سـن  ) طالب جامعي من ثـالث جامعـات فـي شـمال تـایون280ت عینة الدراسة من (تكون

 وأشــارت النتــائج إلــى أن، )LSTIســلوب الحیــاة أاســتخدمت الدراســة مقیــاس (، طالبــة ١٥٦طالبــا و  ١٢٤

ث اللـواتي نـاكـان بـه فـرق كبیـر بـین الـذكور واإل بالنسبة لمتغیر النوع نمط الحیاة السائد لدى عینة الدراسة

نحـو ارتبـاطهن بالروحانیـة والفضـیلة والسـالم والتفكیـر التـأملي الـذى یعطـیهن  )%٤٢,٣كان لدیهن نسبة (

ــذاتي مــ  الرتفــاع نســبة المنافســة وارتفــاع أمــا الــذكور فهــم غالًبــا یكونــون أكثــر نشــاًطا، ع أنفســهنالســالم ال

  لدیهم. الحدة العاطفیة

   



٤٠ 

 .لیة بین الدراسات السابقةسة الحامكانة الدرا المحور الثالث:

ــى مراجــــع  ــداء إلــ ــ ــى الدراســــات الســــابقة فــــي إنمــــاء معلومــــات الباحثــــة واالهت ــ ســــاعد االطــــالع عل

ـــع علیهـــا الباحثـــةومصـــادر ودراســـ ومـــن خـــالل ، للدراســـة اإلطـــار النظـــري فـــي بنـــاء وكـــذلك، ات لـــم تتطل

  :االطالع تبین اآلتي

كونهـا وصـفیة مسـحیة مـن حیـث تناولهـا لموضـوع  فـي السـابقة مـع الدراسـات الحالیة تتفق الدراسة -

  .النسق القیمي وأسالیب الحیاة

ا النســق تتفـق الدراســة الحالیــة مــع الدراســات الســابقة فــي عینـة الدراســة األساســیة مــن حیــت تناولهــ -

دراسـة ، )٢٠٠٩(دراسـة القیسـي ، )٢٠٠٢(الجعفـري  ي لدى طلبة الجامعـة كمـا فـي دراسـةالقیم

 .)٢٠١١دراسة عبدالكریم (، )٢٠١١(العمایرة وآخرون 

 سـیة مـن حیـت تناولهـا أسـالیبتتفق الدراسة الحالیة مـع الدراسـات السـابقة فـي عینـة الدراسـة األسا -

، )٢٠٠٨ي (دراسـة العكیلـ، )١٩٩٦(دراسـة الكبیسـي لـدى طلبـة الجامعـة كمـا فـي دراسـة  ةالحیا

  .)٢٠١٢(وطنوس ، ریحانيراسة د، )٢٠١٠(دراسة الشخانبة 

اسـتخدامها لمقیـاس فیرنـون ولینـدزي لقیـاس لحالیـة مـع بعـض الدراسـات السـابقة فـي تتفق الدراسة ا -

، )٢٠١٣( دراســـة صـــعدي، )٢٠٠٩دراســـة القیســي (، )٢٠٠٢القــیم كمـــا فـــي دراســة الجعفـــري (

تمتــع بدرجــة والمقیــاس یحظــى بقبــول عــالمي وی ).٢٠١١(دراســة ویلــي ، )٢٠١٣(دراســة خلیــل 

 وبعــض الدراســات اســتخدمت قائمــة أســالیب الحیــاة كمــا فــي دراســة عالیــة مــن الصــدق والثبــات.

  .)٢٠١١ودراسة ریحاني وطنوس (، )٢٠١١الشخانبة (

لمتغیـر التخصـص كمـا  ابقة من حیث دراسـتها للفـروق تبًعـاتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات الس -

، )٢٠١١حجـــازي (دراســـة اســـماعیل و ، )٢٠٠٩( بایعــةر اســـة در ، )٢٠٠٢فــي دراســـة الجعفـــري (

  ).٢٠٠٨دراسة عبداهللا(، )٢٠١٣(دراسة صعدي 



٤١ 

ــ - لمتغیــــر المعــــدل  ابقة مــــن حیـــث دراســــتها للفــــروق تبًعـــاتتفـــق الدراســــة الحالیـــة مــــع الدراســــات السـ

حیـــث أشـــارت ) ٢٠١٣دراســـة صـــعدي (، )٢٠٠١التراكمـــي كمـــا فـــي دراســـة العمـــایرة وآخـــرون (

حیــث أشــارت ، )٢٠١٣ودراســة كــارتس (، وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة مإلــى عــد نتائجهــا

 .إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیةنتائجها 

اختلفت الدراسة الحالیة مـع الدراسـات السـابقة بأنـه ال توجـد علـى حـد علـم الباحثـة دراسـات عربیـة  -

 .وأسالیب الحیاة لدى طلبة الجامعةتناولت العالقة بین النسق القیمي 

، اختلفت الدراسة الحالیة عـن الدراسـات السـابقة أنهـا طبقـت قائمـة أسـالیب الحیـاة للطلبـة األسـویاء -

كــان یســتخدمه  أن قائمــة أســالیب الحیــاة حیـث تبــین مــن خــالل االطــالع وعلــى حــد علـم الباحثــة

  .وسلوكًیا غال افي العیادات النفسیة والمضطربین نفسیً  وویلر وغیرهم من الباحثین، آدلر

  

   



٤٢ 

  

  ثالثالفصل ال

  منهجیة الدراسة واإلجراءات

    

ــــنهج : أوالً  - ـــــ ــــــ ــةمـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   .الدراســ
 

ـــــــا - ــــ ــــــــة: ثانًی ــــع الدراســـ ـــــ   .مجتمــ
 

ـــا - ـــــ ــة: ثالثًـــــ ــــــ ــــــــة الدراســـــ ـــــ   .عین
 

ـــــــــا - ــــــــة: رابًعـــــــــ ـــــ   .أدوات الدراســــــ
 

  .الدراسةتطبیق إجراءات  :خامًسا -
 

ــا - ــ ـــة اإلحصــــائیة: سادًس   .المعالجـ

  

  

  

  

  

  

  



٤٣ 

  الثالثالفصل 

  راءاتــة واإلجـة الدراسـیـمنهج

ــدراسـج الــهـمن: أوالً    :ةـ

، ي فـي الواقـعالمنهج الوصفي الذي یعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة كمـا هـ استخدمت الدراسة الحالیة

ي یصـف لنـا الظـاهرة ویوضـح ، فـالتعبیر الكیفـاا أو كمًیـا كیفًیـویعبـر عنهـا تعبیـرً  ویهتم بوصفها وصًفا دقیًقا

ا یوضــح مقــدار هــذه الظــاهرة أو حجمهــا ودرجــات ا رقمًیــوصــفً ، أمــا التعبیــر الكمــي فیقــدم لنــا خصائصــها

ــواهر المختلفـــة ا ــع الظـ ـــة بجمـــع البیانـــات مـــن خـــالل االســـ، ألخـــرىارتباطهـــا مـ تبانات حیـــث قامـــت الباحث

  .)٢٠٠٩، (طعمه وحنوش واستخدام الطرق اإلحصائیة

  : مجتمع الدراسة األصلي:ثانًیا

ــدبلوم والبكــــالوریوس فــــي یتــــألف المجتمــــع األصــــلي للدراســــة مــــن جمیــــع طالبــــا كلیــــة العلــــوم ت الــ

یظهــر  )١(والجـدول رقــم  ).٢٠١٦( ت) طالبـة حســب إحصــائیا١٧٥٠عــددهن ( والبــالغ، واآلداب بجامعـة

  .حسب التخصصات النظریة والتطبیقیةتوزیع مجتمع الدراسة 

  )١دول (ـــج

  تطبیقیةتوزیع مجتمع الدراسة حسب التخصصات النظریة وال

  المجموع  ومـدبل  الوریوسـبك  اتـــــــصـصــالتخ

  ١٢٢٩  ٢٤٤  ٩٨٥  )تخصصات التربیة وقسم اللغات وقسم اللغة العربیة(النظریة وتشمل 

  ٥٢١  ١١٠  ٤١١  العلوم الریاضیة والفیزیائیة والكیمیاء والعلوم الحیویة)(التطبیقیة وتشمل 

ــمـجـمـال   ١٧٥٠  ٣٥٤  ١٣٩٦  وعـــــــــ

  



٤٤ 

  :ةــة الدراسـینـع: اــًـــ ثالث

الدراسـة  ك عینتـان تـم التعامـل معهمـا فـي هـذهوهنالـ، هـي عینـة میسـرة ةوالعینة في الدراسة الحالیـ

  ألدوات وعینة الدراسة األساسیة.السیكومتریة ل عینة الدراسة :هما

  ة:ــریـتـالسیكوم ینة الدراسةـع

لباحثـة بتطبیقهـا وقائمـة أسـالیب الحیـاة قامـت ا القـیم للتحقق من الخصائص السـیكومتریة الختبـار

  .) طالبة من طالبات جامعة نزوى٤٠وبلغت (، على عینة الدراسة السیكومتریة

  :ینة الدراسة األساسیةـع

مـــا  طالبـــة مـــن كلیـــة العلـــوم واآلداب بجامعـــة نـــزوى )٤٠٠(تتكـــون عینـــة الدراســـة األساســـیة مـــن 

ریقـــة (القصـــدیة) حســـب وقــد تـــم اختیـــار العینـــة بالط، الدراســـة األصـــلي مجتمـــع%) مـــن ٢٠یشــكل نســـبة (

ــنة الثانیــــة وحتــــى الســــنة الخامســــةشــــملت العینــــة طالبــــات و ، التخصصــــات النظریــــة والتطبیقیــــة ــم و ، الســ تــ

حیــث ، وذلــك بســبب عـدم اســتیفاء الشــروط المطلوبــة فــي اإلجابــة ٣٤٠طالبــة لتصــبح العینــة  ٦٠اسـتبعاد 

  زع أفراد العینة حسب متغیراتها.) یبین تو ٣) و(٢والجدول (، أنهن لم یكملن إجابات االستبانة كاملة

  )٢دول (ـــج

  توزع أفراد العینة حسب متغیر التخصص

  ةـالنسب  ددــــالع  صـصـالتخ

  %٥٥,٩  ١٩٠  نظریة

  %٤٤,١  ١٥٠  تطبیقیة

  %١٠٠,٠  ٣٤٠  المجموع

  

   



٤٥ 

  )٣دول (ـــج

  ب متغیر المعدل التراكميتوزع أفراد العینة حس

  ةـالنسب  ددــــالع  المعدل التراكمي

  %٣٤.١  ١١٦  ممتاز

  %٣٧.٩  ١٢٩  جید جًدا

  %٢٥.٣  ٨٦  جید

  %٢.٦  ٩  مقبول

  %١٠٠  ٣٤٠  المجموع

  :ةـأدوات الدراس: اًــ رابع

  ).٢٠٠٢( الذي قام بتقنینه الجعفري) و ١٩٣١( اختبار القیم أللبورت وفیرنون ولندزي .١

 اذي قــام بتعریبهــالــو  )(Wheeler,et al., 1986قائمـة أســالیب الحیــاة إعــداد ویلــر وآخــرون  .٢

  .)٢٠١٠(الشخانبة 

  :اختبار القیم أللبورت وفیرنون ولیندزي .١

 Vernon وفیرنـون Allport استخدم في هـذه الدراسـة اختبـار القـیم الـذي صـممه كـل مـن ألبـورت

ر اختبـارات القــیم وهـو مـن أكثـ )A study of Values(وأطلقـوا علیـه اسـم  ١٩٣١ Lindzeyولنـدزي 

ا فــي قطــر والكویــت ومصــر ســتخدم أیًضــومُ ، ي أمریكــا وأوروبــا واســترالیا وكنــدا وغیرهــافــشــهرة واســتخداًما 

عنـدما أعـده فیرنـون وألبـورت  )١٩٣١(ویرجـع تـاریخ االختبـار إلـى عـام ، السعودیة ولیبیـا واألردن وُعمـانو 

ویســتند االختبــار فــي قیاســه للقــیم علــى تقســیم المفكــر ، )Atest for personal Values(تحــت اســم

  :إلى ست قیم وهي) Spranger(أللماني سبرانجرا

  .م ومیل الفرد نحو اكتشاف الحقیقةتكشف عن اهتما :القیم النظریة .١

ــة .٢ ــم  :القـــــــیم االجتماعیـــــ ــاركة معهـــــ ــــرد نحـــــــو اآلخـــــــرین كالمشـــــ ـــــل الفـــ   وتكشـــــــف عـــــــن اهتمـــــــام ومیــ

 .ومساعدتهم وخدمتهم



٤٦ 

ــــة. ٣ ــــرد نحــــو االبتكــــار  :القیمــــة الجمالی ــــداع وتــــذوق جمــــال األشــــیاء وتكشــــف عــــن اهتمــــام الف   واإلب

 .من حوله

   .وتكشف عن اهتمام الفرد بالمال والمنفعة المادیة :القیمة االقتصادیة. ٤

ـــــع  :القیمـــــة السیاســـــیة. ٥ ـــي جمی ــ ــب القیـــــادة ف   وتكشـــــف عـــــن اهتمـــــام الفـــــرد بالنشـــــاط السیاســـــي وحـــ

 .نواحي الحیاة

 بها. م الدین وااللتزامتكشف عن اهتمام الفرد نحو اتباع تعالی :القیمة الدینیة. ٦

إزاء كـل سـؤال منهـا بـدیالن یعطیهمـا  سـؤاًال  ٣٠قسـمین األول یحتـوي علـى  ویتكون االختبـار مـن

  حسب انطباقهما علیه. ٢و١أو صفر أو یعطیها  ٣المستجیب درجة 

  :إذا كان لدیك وقت فراغ فهل تقضیه في :مثال

  .نفي اآلخری میة مهارتك القیادیة لتكون مؤثًراتن .أ

  .تطوع للقیام بخدمة اجتماعیة عامةال .ب

 .قیمة سیاسیة   نعمأ. 

 .قیمة اجتماعیة   الب. 

إزاء كــل سـؤال أربعــة بــدائل یقـوم المســتجیب بترتیبهــا  سـؤاًال  )١٥( أمـا القســم الثـاني فیحتــوي علــى

  حسب درجة األهمیة. )١( إلى )٤(من 

  :كـال ذلــمث

  ؟فزیونمتع بمشاهدته من برامج التلما الذي تست

 .قیمة سیاسیةاألفالم التي تدرس حیاة العظماء  .١

 .قیمة جمالیةالمسلسالت الخیالیة والرومانسیة  .٢

 .قیمة اجتماعیةالروایات والمسلسالت اإلنسانیة التي تعالج مشكالت المجتمع  .٣

 .قیمة نظریةالبرامج التي تناقش القضایا العلمیة  .٤



٤٧ 

، لالختبــار )فرعیــة(وهــي تعــد بمثابــة أســئلة ، دیًال بــ )١٢٠(وبــذلك یكــون مجمــوع بــدائل االختبــار 

وتتـرواح الدرجــة ، لكـل قیمــة ســؤاًال  )٢٠(وبواقـع، ســت بشـكل متســاوٍ علــى القـیم ال )وتتـوزع البــدائل (األسـئلة

ــین ( ــة بـ ـــة عـــن كـــل قیمـ ح المعیـــار ) یوضـــ٤() والجـــدول رقـــم ٤٠) بمتوســـط فرضـــي قـــدره (٧٠ -١٠الكلی

  .)٢٠٠٢(الجعفري المعتمد لمستوى القیم 

  )٤دول (ـــج

  المعیار المعتمد لمستوى القیم

  مـیـوى القــمست  المتوسط الحسابي

  (وتعني امتالك الفرد للقیمة)الدرجة مرتفعة   ٤٠أكثر من 

  )وتعني عدم امتالك الفرد للقیمة(الدرجة منخفضة   ٤٠أقل من 

ربیـــة حیـــث تـــم قـــام بإعـــداد االختبـــار فـــي صـــورته الع ١٩٥٩) أنـــه فـــي عـــام ١٩٨٦، ویـــذكر (هنـــا

تطبیقه علـى طلبـة الجامعـة فـي مصـر وُعـّدل فـي صـیاغة بعـض الفقـرات بمـا یجعلهـا أكثـر مالئمـة للثقافـة 

  .)٥١ص، ٢٠٠٠، كاظم(ار یتمتع بقدر من الصدق والثبات وقد تبین أن االختب، التي یعیش في جوها

  :ختبار الذي استخدمته الباحثةالخصائص السیكومتریة لال

  :ريــاهـدق الظــالص .١

انظـر الملحـق رقـم ) ٧على مجموعة من المحكمین بلـغ عـددهم (عرضت األداة بصورتها األولیة 

ــین٢( ــماء المحكمــ ــة ، ) بعنــــوان أســ وذلــــك مــــن أجــــل التأكــــد مــــن مــــدى مالئمــــة الفقــــرات والصــــیاغة اللغویــ

ار القـیم ) بعنـوان اختبـ٤%) انظـر الملحـق (١٠٠وجاءت نسبة االتفاق بین المحكمـین (، لهاوالموضوعیة 

  .في صورته النهائیة

  

  



٤٨ 

    :ردةـفـدق المــص .٢

صـلیة ) طالبـة مـن خـارج العینـة األ٤٠( لمعرفة صدق الدراسة قامـت الباحثـة باختیـار عینـة بلغـت

للدراسـة وتــم تطبیـق مقیــاس الدراســة علـى هــذه العینـة حیــث تــم اسـتخراج صــدق أداة الدراسـة ویتضــح ذلــك 

  من خالل اآلتي:

درجـــة االرتبـــاط بـــین الفقـــرة  الختبـــار القـــیم مـــن خـــالل حســـاب ق المفـــردةحیـــث تـــم اســـتخراج صـــد

  :)٥(وهذا ما یوضحه جدول رقم ، والمجموع الكلي لكل قیمة

  )٥دول (ـــج

  معامل ارتباط بیرسون بین الفقرة والمجموع الكلي لكل قیمة الختبار القیم

 مةالقی النظریة السیاسیة االجتماعیة االقتصادیة الجمالیة الدینیة

*.328 *.348  **.563 .345* **.486 **.340 1 

*.383  **.430 **.478  *.491 **.352 **.489 2 

**.453  *.324 **.491 *.392  *.321 **.419 3 

*.411  **.587 **.466 *.307 **.483 .305* 4 

*.390  .435** *.322 **.399 **.540 **.475 5 

**.592 **.743 **.435  **.471 *.370 **.572 6 

**.649 **.650 **.543 *.315 **.534 **.541 7 

**.423 *.387  **.713 **.682 **.626 **.619 8 

**.712 *.406 **.715 **.475 **.599 **.520 9 

**.564  *.413 **.567  **.541 .456** **.470 10 

  )٠,٠١≤α( وىـة عند مستــدال **  ) ٠,٠٥≤α( ة عند مستوىــدال *

  .صدق المفردةأبعاد القیم ب دول السابق تمتع جمیعیتضح من خالل الج

  :ارـتبـات االخــبـث .٣

    :وهما، تم استخدام طریقتین، ألجل التأكد من ثبات االختبار

 .الثبات بإعادة االختبار -

  .معامل كرونباخ ألفا -



٤٩ 

  :ارـتبـادة االخــالثبات بإع -

المقیـاس  حیـث قامـت الباحثـة بتطبیـق، عادة االختبارحیث تم التحقق من ثبات المقیاس بطریقة إ

 ثم أعید المقیاس نفسه بعـد عشـرة أیـام مـن التطبیـق األول علـى العینـة نفسـها، )٤٠على عینة مؤلفة من (

  .)٦(واستخدم معامل االرتباط بیرسون لحساب االرتباط بین التطبیقین من خالل الجدول رقم 

  )٦دول (ـــج

  رعادة االختباارتباط بیرسون بطریقة إ معامل بات الختبار القیم من خاللمعامل الث

 ارـتبـادة االخـعإة ـات بطریقـالثب مـیـالق م

 **٠,٧٠٧ النظریة ١

 **٠,٤٩٣ سیاسیة ٢

 **٠,٦٤٨  اجتماعیة ٣

 **٠,٤٧٠ اقتصادیة ٤

 **٠,٦٤٠ جمالیة ٥

 **٠,٥٧٧ دینیة ٦

  )٠,٠١≤α( لة عند مستوى**دا

وهــذا یــدل علــى ، معامــل االرتبــاط بــین التطبیقــین مرتفعــة یتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق بــأن

  .ثبات نتائج المقیاس واستقرارها

 .)٧ویتضح ذلك من خالل الجدول رقم ( الثبات باالتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا: -

  )٧دول (ـــج

  معامل كرونباخ ألفا ثبات االختبار باستخدام

  كرونباخ ألفامعامل   القیم  م

  ٠,٦٧١ لنظریةا  ١

  ٠,٦٩٨ سیاسیة  ٢

  ٠,٧٠١ اجتماعیة  ٣

  ٠,٦٨٨ اقتصادیة  ٤

  ٠,٧١٦ جمالیة  ٥

  ٠,٦٨٧ دینیة  ٦

  )٠,٠١≤α( ة عند مستوىـلدا** 



٥٠ 

اق الــداخلي ممــا یــدل علــى االتســ، بــأن بنــود المقیــاس مرتفعــةیتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق 

  .للبنود ومن ثم ثباته

  :اةـیـالقائمة الشخصیة ألسالیب الح. ٢

علـى قیـاس أسـالیب قـادرة  )Wheeler,etal.1986هي أداة تم تطویرها مـن قبـل ویلـر وآخـرون (

فــي مرحلــة  التــي تقــوم علــى عناصــر تتعلــق بالســلوك والخبــرات واألحــداث آدلــرالحیــاة تســتند علــى أفكــار 

ــة  صــنیف مــوزاك واســتند كــذلك علــى ت، وتعتمــد علــى التقریــر الــذاتيالطفولــة وتعامــل والــدیك أثنــاء الطفول

بتعریبهـا وتكییفهــا علـى البیئــة  )٢٠١٠(وقــام الشـخانبة ، )Wheeler, et al.) 1986 ألسـالیب الحیـاة

  .فقرة )٥٤( األردنیة مكونة من

  :)٢٠١٠، (الشخانیةوتقیس هذه القائمة تسعة أسالیب حیاة هي 

  :يـمـتـنـالم .١

ون مـع اجهـة متطلبـات الحیـاة بالتعـاوقدرتـه علـى مو ، البعد درجة انتماء الفرد للمجتمعذا یعكس ه

  .)1,2,3,4,5,6( ذوات األرقام وتمثله الفقرات، اآلخرین

  :ةـیـحـضال. ٢

، وتكـــون لدیـــه عالقـــة ســـلبیة بوالدیـــه، ذى مـــن اآلخـــرینلـــألذي یشـــعر بتعرضـــه وهـــو الشـــخص الـــ

  .)7,8,9,10,11,12(رقام ذوات األ وتمثله الفقرات

  :انـث عن االستحسـالباح. ٣

ــو الشــــخص ــرات، ســــعى للحصــــول علــــى االستحســــان مــــن اآلخــــرینذي یالــــ وهــ  ذوات وتمثلــــه الفقــ

  .)13,14,15,16,17,18رقام (األ

  :مـكـحـالمت .٤

ــ ــ ــو الشــــخص ال ولدیــــه نــــزوع نحــــو الســــیطرة علــــى أنشــــطة ، آلخرینایرغــــب فــــي الــــتحكم بــــ ذيوهــ

  .)19,20,21,22,23,24رقام (ذوات األوتمثله الفقرات ، الجماعة



٥١ 

  :ؤـــفـر الكــیــغ.٥

وتمثلـــه ، وبعـــدم المقـــدرة علـــى النجـــاح فـــي منافســـة اآلخـــرین، ذا الشـــخص بفقـــدان القیمـــةیشـــعر هـــ

  .)25,26,27,28,29,30رقام (ذوات األالفقرات 

  :لـدلــمـال. ٦

مــن الســلوك فــي التعامــل لســلبیة ذي یســتخدم األشــكال اوالــ، وهــو الشــخص المعتمــد علــى اآلخــرین

، (الشـــخانبةیتوقـــع أن یحصـــل علـــى كـــل مـــا یریـــد فـــي الحیـــاة  ذيوهـــو الشـــخص المـــدلل الـــ، مـــع اآلخـــرین

  .)31,32,33,34,35,36(رقام األ ذوات . وتمثله الفقرات)٢٠١٠

  :مــقــتـالمن. ٧

 ذاءویقـوم بعـدة سـلوكیات إلیـ، فـي االنتقـام مـن اآلخـرینذي یشعر باألذى والرغبة وهو الشخص ال

  .)(37,38,39,40,41,42 رقاماأل ذوات وتمثله الفقرات اآلخرین أو لالنتقام منهم

  :ؤذيــــالم. ٨

، السـلوكیات التـي یقــوم بهـا المنــتقمذي یوصـف بقیامـه بســلوكیات مخربـة تشــبه ویمثـل الشـخص الــ

  .)(43,44,45,46,47,48 ذوات األرقاموتمثله الفقرات ، باإلضافة إلى قیامه باستغالل اآلخرین

  :نـــــذعـمـال. ٩

اللتـــزام بمعـــاییر خلقیـــة عالیـــة لآلخـــرین والـــذي یفضـــل العـــیش وا وهـــو الشـــخص المـــذعن والمطیـــع

  .)(49,50,51,52,53,54ذوات األرقام  وتمثله الفقرات، جًدا

ـــذه اویجـــاب عـــن هـــ وتعنـــي عـــدم () (1ا لمقیـــاس لیكـــرت علـــى متصـــل یتـــراوح مـــا بـــین لفقـــرات وفًق

 )ا علــى الفــردة بشــكل كبیـر جــدً وتعنــي انطبـاق الفقــر ( )5(إلــى  )ا علــى الفـردانطبـاق الفقــرة بشــكل كبیـر جــدً 

ـــن كــــل أو وتتــــرا ــــة عـ ــــاة مــــن ح الدرجــــة الكلی ـــي (٣٠ -٦(ســــلوب مــــن أســــالیب الحی  .)١٨) بمتوســــط فرضـ

  .یوضح المعیار المعتمد في التصحیح )8(والجدول رقم 



٥٢ 

  )٨دول (ـــج

  المعیار المعتمد في تصحیح قائمة أسالیب الحیاة

  أسالیب الحیاة  المتوسط الحسابي (الفرضي)

  )الدرجة مرتفعة (تعني انطباق األسلوب على الفرد  ١٨ثر من أك

  )تعني عدم انطباق األسلوب على الفرد(الدرجة منخفضة   ١٨أقل من 

  :اةــیـیب الحـالـة للقائمة الشخصیة ألسـالخصائص السیكومتری

  :ريــاهــظــدق الــالص .١

سـالیب الحیـاة فـي صـورتها األولیـة ) بعنـوان قائمـة أ٣عرضت األداة بصورتها األولیة ملحق رقم (

فـي  نفس وطـرق التـدریسعلى مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص في اإلرشاد والتوجیه وعلـم الـ

) بعنـوان أســماء المحكمـین وذلــك مـن أجــل ٢(وجامعــة السـلطان قــابوس انظـر الملحــق رقـم ، جامعـة نـزوى

) بعنـوان قائمـة ٥انظـر الملحـق ( .وعیة للفقـراتوالموضـمالئمة الفقرات والصیاغة اللغویـة التأكد من مدى 

وبنــاء علــى اقتراحــات لجنــة ، %)٨٠وجــاءت نســبة االتفــاق بنســبة (، ســالیب الحیــاة فــي صــورتها النهائیــةأ

  .)٩(التحكیم تمت إعادة صیاغة الفقرات جدول رقم 

  )٩دول (ـــج

  لقائمة أسالیب الحیاة إعادة صیاغة الفقرات من قبل لجنة التحكیم

  لــدیـــــالتع  رةــــقــفــال  م

  في طفولتي كنت كنت في طفولتي أو  عندما كنت في طفولتي كنت)(إعادة صیاغة الجملة المكررة   ١

  مني في طفولتي كان أحد والدي دائم الغضب  طفولتي كان أحد والدي غاضبًا منيعندما كنت في   ٢

 كنت أع طفالً عندما كنت   ٣
ً
  طفولتي كان أحد والدي ظالمًا معيفي   عيم اتقد أن أحد والدي كان لئیم

 أشـــعر أنـــي أكثـــر قبـــوًال فـــي الجماعـــةكنـــت  عنـــدما كنـــت طفـــالً   ٤

  عندما أكون مسؤوالً 

اعــــة إال عنــــدما فـــي طفــــولتي ال أرتــــاح فــــي الجم

  أكون فیها مسؤوالً 

  في طفولتي فعلت أشیاء جیدة كثیرة  أشیاء كثیرة جیدةفعلت  طفًال عندما كنت   ٥

  كنت أخطط لالنتقام وأنفذ مخططاتيفي طفولتي   كنت أخطط لالنتقام لمخططاتي طفًال عندما كنت   ٦



٥٣ 

  :ردةـــفـدق المــص .٢

 ساسـیة) طالبـة مـن خـارج العینـة األ٤٠لمعرفة صدق الدراسة قامت الباحثة باختیار عینة بلغـت (

    :من خالل اآلتي ةصدق المفردحیث تم استخراج ، الدراسة على هذه العینة للدراسة وتم تطبیق قائمة

  .)١٠(وهذا ما یوضحه جدول رقم ، درجة االرتباط بین الفقرة والمجموع الكلي لكل بعدحساب  - 

ــج   )١٠دول (ـ

ــلي للبعـوع الكـرة والمجمــقـون بین الفـرسـاط بیـل ارتبـمعام   دـ

  اطــــل االرتبــمعام  الــــالمج  م

  **٠,٤٥٣  المنتمي  ١

  **٠,٤٧١  الضحیة  ٢

  **٠,٤٣٦  باحث على االستحسانال  ٣

  **٠,٦٢٢  المتحكم  ٤

  **٠,٥٥٧  غیر الكفؤ  ٥

  **٠,٥٣٧  المدلل  ٦

  **٠,٦٣٨  المنتقم  ٧

  **٠,٥٩٧  المؤذي  ٨

  **٠,٤٩٨  المذعن  ٩

  )٠,٠١≤α( وىــة عند مستــدال** 

حیـث یتضـح ، ئمـة أسـالیب الحیـاة بصـدق المفـردةویتضح مـن خـالل الجـدول تمتـع جمیـع أبعـاد قا

  .ارتباط دال إحصائًیا بین الفقرات والمجموع الكلي لكل بعد وجود

  :اسـیـقـات المـبـث .٣

  :وهماتم استخدام طریقتین ، ألجل التأكد من ثبات القائمة

  .الثبات بإعادة االختبار -

  .طریقة ألفا كرونباخ -



٥٤ 

  :ارـتبـادة االخــات بإعـبـالث -

ثــم أعیــد التطبیــق نفســه بعــد ، ) طالبــة٤٠مــن (مــة علــى عینــة مؤلفــة قامــت الباحثــة بتطبیــق القائ

واسـتخدم معامـل ارتبــاط بیرسـون لحسـاب االرتبـاط بــین ، عشـرة أیـام مـن التطبیـق األول علــى العینـة نفسـها

  .)١١من خالل جدول رقم (التطبیقین 

ــج   )١١دول (ـ

  تبارـادة االخــاة من خالل طریقة إعالحی معامل الثبات لقائمة أسالیب

  ارـــادة االختبــإع  الـــالمج  م

 **٠,٦٣٦ يـالمنتم  ١

 **٠,٨٩٦  ةـیـالضح  ٢

 **٠,٧٨١ انـث عن االستحسـالباح  ٣

 **٠,٦٧٣ مـكـالمتح  ٤

 **٠,٥٧٠ ؤـفـیر الكـغ  ٥

 **٠,٨٥٦ دللـالم  ٦

 **٠,٥٢٢ قمـالمنت  ٧

 **٠,٦٦٥ ؤذيـالم  ٨

 **٠,٥٢١ نــالمذع  ٩

  **٠,٧٤٤ يـلـكـال

  )٠,٠١≤α( لة عند مستوىدا** 

وهــذا یــدل علــى ، ل االرتبــاط بــین التطبیقــین مرتفعــةیتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق بــأن معامــ

  .ثبات نتائج المقیاس واستقرارها

  

  

  



٥٥ 

  :باخ ألفاـالثبات باالتساق باستخدام معامل كرون -

  :)١٢(ویتضح ذلك من خالل جدول رقم 

ــج   )١٢دول (ـ

  كرونباخ ألفا الحیاة من خالل طریقة الثبات لقائمة أسالیب

  ارـــادة االختبــإع  الـــالمج  م

 ٠,٨٨٣ يـالمنتم  ١

 ٠,٨٣٩  ةـیـالضح  ٢

 ٠,٨١٨ انـث عن االستحسـالباح  ٣

 ٠,٩٣٤ مـكـالمتح  ٤

 ٠,٧٥٦ ؤـفـیر الكـغ  ٥

 ٠,٨١٤ دللـالم  ٦

 ٠,٧٦٥ قمـالمنت  ٧

 ٠,٨٣٢ ؤذيـالم  ٨

 ٠,٨٠٥ نــالمذع  ٩

  ٠,٨٠٨  يـلـكـال

  )٠,٠١≤α( وىـتـمس دـنـة عــلدا** 

  .یتضح من خالل الجدول السابق تمتع القائمة بثبات جید من خالل معامل الفاكرونباخ

  :إجراءات تطبیق الدراسة األساسیة: اخامسً 

م ولغایــــات تحقیــــق أهــــداف ٢٠١٧/ ٢٠١٦تـــم إجــــراء الدراســــة األساســــیة خــــالل الســــنة الدراســــیة 

  :الدراسة تم اآلتي

مهمــة باحــث مــن جامعــة نــزوى مــن أجــل الحصــول علــى البیانــات الحصــول علــى رســالة تســهیل  -

  .الالزمة لتحقیق أهداف الدراسة

  .الجامعة یس وطباعة األعداد المطلوبة لطالباتتم إعداد أدوات المقای -



٥٦ 

وتــم  )كلیــة العلـوم واآلداب(جامعـة نـزوى  یم وقائمـة أسـالیب الحیــاة علـى طالبــاتتوزیـع اختبـار القــ -

  .للمشاركة قبل أن توزع أدوات الدراسة بعد موافقة الطالبات بیق بشكل جماعيالتط

كما تم الحرص على اتباع مجموعة من التوجیهات والتعلیمـات للمسـتجوبین مـن أجـل الـتحكم فـي  -

  :سة المیدانیة ومن هذه اإلجراءاتسیر تطبیق الدرا

  .شرح طریقة اإلجابة على المقیاسین .١

  .اإلجابة لطریقة التأكد من فهم الطالبات .٢

  .لتخصص والمعدل التراكميالتأكد من تسجیل جمیع البیانات الخاصة با .٣

  .الفعالة في إعداد الدراسة شكر الطالبات على مشاركتهن .٤

  :المستخدمة في الدراسة الحالیة األسالیب اإلحصائیة: اسادسً 

إجـراء التحلـیالت حیـث تـم ، أسئلة الدراسـة لإلجابة على SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي 

  :اإلحصائیة اآلتیة

ــتخدمین  .١ ـــات اختبـــار القـــیم وقائمـــة أســـالیب الحیـــاة المسـ   معامـــل ألفـــا كرومبـــاخ لحســـاب معامـــل ثب

  .في الدراسة

  .تحلیل التباین للتعرف على أسالیب الحیاة والقیم السائدة .٢

، وقائمـــة أســـالیب الحیـــاةلتقـــدیر الثبـــات بطریقـــة اإلعـــادة الختبـــار القـــیم  :معامـــل ارتبـــاط بیرســـون .٣

  .ولدراسة العالقة االرتباطیة بین أسالیب الحیاة والنسق القیمي

تخصـــص لمتغیـــر ال لنســـق القیمـــي وأســـالیب الحیـــاة تبًعـــاالختبـــار الفـــروق فـــي ا (t-test)اختبـــار  .٤

  .والمعدل التراكمي

القیمـــي الســـائد  ولمعرفـــة النســـق، نحرافـــات المعیاریـــة لحســـاب الفـــروقالمتوســـطات الحســـابیة واال .٥

  .لدى عینة الدراسة وكذلك أسالیب الحیاة

  .للمقارنة البعدیة LSDاختبار  .٦



٥٧ 

  

   رابعالفصل ال

  یرهاـة وتفسـج الدراسـنتائ

  

  .رهاـة وتفسیــج الدراسـائـرض نتــع :أوالً 

ــائج الســـــؤال األول .١ ـــ ــــة نت   .عـــــرض ومناقشـ
  

ــة نتــــائج الســــؤال الثــــاني .٢   .عــــرض ومناقشــ
  

  .نتــــائج الســــؤال الثالــــث عــــرض ومناقشــــة .٣
  

ـــع .٤ ــــائج الســــؤال الرابـ ــة نت   .عــــرض ومناقشــ
  

  .عــرض ومناقشــة نتــائج الســؤال الخــامس .٥

ــــ: التوصیاًـــ ثانی   .اتــ

ـــــ: المقترحثالثًا ـــ   .اتـ

  

   



٥٨ 

  عـرابالفصل ال

  ةــج الدراســرض نتائــع

علــى ت إلــى التعــرف للنتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة والتــي هــدف یتضــمن هــذا الفصــل عرًضــا

  .بجامعة نزوى العالقة بین النسق القیمي وبین أسالیب الحیاة لدى طلبة العلوم واآلداب

  :اــرهـسیـة وتفـدراسـج الـائـرض نتــ: عأوالً 

  ؤال األول:ـة السـشـرض ومناقــع .١

  ؟ةــینة الدراسـلدى ع اــًـهي أكثر القیم شیوع ما :والذي ینص على اآلتي

واالنحرافـــات المعیاریـــة  جابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابیةمـــن أجـــل اإل

بــأن الدرجــة الكلیــة عــن كــل قیمــة تتــراوح  اعلًمــ One Sample T-test)( لعینــة واحــدةت) ( واختبــار

ــة ٤٠( ) بمتوســـط فرضـــي قـــدره٧٠ -١٠بـــین( ـــدل الدرجـــة المنخفضـــة علـــى عـــدم امـــتالك الفـــرد للقیمـ ) وت

) المتوسـطات الحسـابیة ١٣حیـث یظهـر الجـدول رقـم (، مرتفعـة علـى امـتالك الفـرد للقیمـةلوتعني الدرجـة ا

  ق القیمي.ــلعینة النس )ت(واالنحرافات المعیاریة واختبار 

ــج   )١٣دول (ـ

   One Sample T-testار ـبـتـالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واخ

  ةــدراسـینة الـد عـنـع يـمـق القیـللنس

  درجات الحریة  المعیاري االنحراف  النسبة المئویة  المتوسط الحسابي  لقیما

 339 7.654 54,01%  37.81 النظریة

 339 6.510 57,14% 40 السیاسیة

 339 6.753 51,94% 36.36 االجتماعیة

 339 8.005 43,72% 30.61 االقتصادیة

 339 8.013 57.14% 40 الجمالیة

 339 6.254 57.14%  40 الدینیة

  )α≤ 0.05( ة عند مستوىـدال*



٥٩ 

  تي:یتضح من خالل الجدول السابق اآل

عنـــد عینـــة الدراســـة القـــیم الدینیـــة والجمالیـــة والسیاســـیة حیـــث حصـــلت  كثـــر القـــیم شـــیوًعاإن أ -١

) وهــو المتوســط ٤٠قــل مـن (صـلت بقیــة القــیم علـى متوســط حسـابي أبینمــا ح )٤٠علـى متوســط حسـابي (

المـــذكورة  ن الفـــروق اإلحصـــائیة كانـــت لصـــالح القـــیملجـــدول الســـابق أحیـــث یتضـــح مـــن خـــالل االفرضـــي 

إن بقیــة القــیم األخــرى  -٢ )٤٠ســط الفرضــي(للمتو  اكــان مســاویً  ألن المتوســط الحســابي لهــذه القــیم ســابقًا

، كـان متوسـطها الحسـابي أقـل مــن المتوسـط الفرضـي ویعنـي ذلـك عــدم انطبـاق القیمـة علـى عینـة الدراســة

جــدول الســابق أن الفــروق اإلحصــائیة كانــت لصــالح المتوســط الفرضــي بالنســبة لهــذه ویتضـح مــن خــالل ال

  .االقتصادیة)، االجتماعیة، النظریة(القیم 

ـــدى الطالبـــات ــ وقـــد یعـــزى تصـــدر القـــیم الدینیـــة للســـلم القیمـــي ل ة ة التنشـــئأفـــراد العینـــة إلـــى طبیعـ

باعتبــار أنهــم ینتمــون إلــى ، لعمــاني المســلموأثرهــا فــي بنــاء شخصــیة الفــرد ا، االجتماعیــة والثقافیــة والدینیــة

مجتمــع عمــاني مســلم محــافظ یلتــزم أفــراده بالتمســك بتعــالیم الــدین اإلســالمي الحنیــف وهــم حریصــون علــى 

ـــق مبـــادئ الشـــریعة اإلســـالمیة ــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة الجعفـــري (، تطبی ودراســـة عبـــداهللا ، )٢٠٠وتتفـ

ــة القیســـي (، )٢٠٠٨( ــة ، )٢٠١١دراســـة العمـــایرة وآخـــرون (، )٢٠٠٩(دراســـة ســـالم ، )٢٠٠٩دراسـ دراســ

) ٢٠١٤). واختلفـت هـذه النتیجـة مـع دراسـة خلیـل (٢٠١٣ودراسـة صـعدي (، )٢٠٠١وحجـازي( إسماعیل

  .حیث أظهرت نتیجتها في القیم الدینیة بمركز متأخر

وعــي كمـا قــد یـدل تصــدر القـیم السیاســیة أیضـا للســلم القیمـي لــدى أفـراد العینــة للتعبیـر عــن مـدى 

واهتمـام أفــراد العینــة ومیــولهم ونشـاطهم وتفــاعلهم مــع قضــایا المجتمــع ومشـكالته وقــد یكــون لتــأثیر وســائل 

ـــى المســـتوى المحلـــي أو اإلقلیمـــي أو العـــالمي أثـــر فـــي هـــذه  اإلعـــالم المختلفـــة ومـــا تنقلـــه مـــن مشـــاهد عل

ــوقــــد یكــــون لعامــــل حــــب الــــوطن واالنت، )٢٠١٠، النتیجــــة (العمــــایرة وآخــــرون وطني أثــــر فــــي هــــذه مــــاء الــ

ن السلطنة شأنها كغیرها من الدول العربیة تواجه العدید من التحـدیات ممـا یحـتم تكـاتف السیما أ، النتیجة

أبناء الوطن وتعاونهم وتمسكهم بالثوابت والقیم الوطنیة والتي تعبر عن مدى الـوالء واالنتمـاء والحـب لهـذا 
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راد العینـة بالحصـول علـى المكانـة والقـوة ومحاولـة الـتمكن كما قد تشیر هذه النتیجة إلى اهتمـام أفـ، الوطن

ن حقــوق كانــت محظــورة مــ )ومــا حققتــه المــرأة (نصــف المجتمــع، )٢٠٠٢، مــن قیــادة اآلخــرین (الجعفــري

واتفقت هذه النتیجـة فـي تصـدر القـیم السیاسـیة المراكـز األولـى فـي ، )٢٠١٠، العمایرة آخرون(علیها سابقًا

وقــد اختلفـــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج الدراســات التـــي ، )٢٠١١اســة ویلــي (ســلم األنســاق القیمیــة در 

ـــیم السیاســـیة ومـــن هـــذه الدراســـات دراســـة الجعفـــري التـــي  )٢٠٠٨(ودراســـة عبـــداهللا ، )٢٠٠٢( تناولـــت الق

  .ز متأخرة في سلم األنساق القیمیةأظهرت نتائجها في القیم السیاسیة بمراك

یة وشیوعها لـدى أفـراد العینـة عـن مـدى اهتمـام الطالبـات ومـیلهن كما قد یعبر تصدر القیم الجمال

وربمــا كـــان ، إلــى كــل مــا هـــو جمیــل مــن ناحیــة الشـــكل والتنســیق والتوافــق وحــبهن للفـــن والــذوق والجمــال

  .)٢٠١٤دور وقد اتفقت هذه النتیجة مع دراسة خلیل (للمرحلة العمریة 

االقتصــــادیة) كــــان متوســــطها ، االجتماعیــــة، أن بقیــــة القــــیم (النظریــــة )١٣ویتبـــین مــــن الجــــدول (

ــاق القیمـــــة علـــــى عینـــــة الدراســـــة٤٠الحســـــابي أقـــــل مـــــن المتوســـــط الفرضـــــي ( ــدم انطبـــ   ، ) وهـــــذا یعنـــــي عـــ

وقـد یعـزى حصـول القـیم النظریـة علـى ، أو حصولها على مستوى متدٍن من السلم القیمي لدى أفراد العینـة

ـــة اهتمـــام أفـــراد العینـــة  )٣٧,٨١( ســـابيمســـتوى متـــدني مـــن الســـلم القـــیم حیـــث بلـــغ متوســـطها الح إلـــى قل

باألفكـار والمبـادئ الفلسـفیة المعرفیـة واكتشـاف الحقیقـة التـي تمكــنهم مـن فهـم مـا حـولهم مـن القـوانین التــي 

وربمــا كــان لتركیــز الطــالب فــي هــذه المرحلــة علــى المــواد الدراســیة ، تحكــم هــذه األشــیاء بهــدف معرفتهــا

ــار أنهــــا تشــــمل مســــ ــدیهم الوقــــت لالطــــالع أو البحــــث المقــــررة باعتبــ   اقات دراســــیة یجــــب إنجازهــــا ولــــیس لــ

  أو التطبیق للقیم النظریة.

حصــول القــیم االجتماعیــة أیضــا علــى مســتوى متــدٍن مــن الســلم القــیم ) ١٣(ویالحــظ مــن الجــدول 

ي وخاصــة فــي ورغــم أهمیــة القــیم االجتماعیــة فــي البنــاء القیمــ، )٣٦,٣٦( حیــث بلــغ متوســطها الحســابي

وذلك لحاجة الطالبات إلى التعاون فیما بیـنهن وٕاظهـار االهتمـام والتقـدیر واالحتـرام ، المرحلة الدراسیةهذه 

ال أن حصول القیم االجتماعیة على هذا المسـتوى المتـدني حسـب مـا تشـیر إلیـه نتـائج الدراسـة إ، خرینلآل
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ب الكامنـة وراء تـدني السـلم یعني الحاجة إلى مزید من البحوث والدراسة الموضوعیة للتعـرف علـى األسـبا

وقـــد تعـــزى هـــذه النتیجـــة إلـــى تـــأثیر وســـائل اإلعـــالم ، القیمـــي االجتمـــاعي لـــدى هـــذه العینـــة مـــن الطالبـــات

قــیم الطالــب االجتماعیــة  ي علــىالمختلفــة وظهــور مــا یســمى بالعولمــة والحداثــة والتــي أثــرت بشــكل رئیســ

ة والتطــــویر دون الفصــــل بــــین النــــافع حیـــث أصــــبحت تــــروج عبــــر هـــذه الوســــائل عملیــــة التجدیــــد والنهضـــ

). وهــذا یتوافــق مــع مــا ٢٠١٠، والضــار ممــا أدى إلــى إضــعاف المســؤولیة االجتماعیــة (العمــایرة وآخــرون

ــــة ـــــه دراسـ ــــلت إلی ــــرت نتائجهـــــا أن االتصـــــال Guan&Dodder,2001(جـــــوان ودودر توصـ ـــــي أظهـ ) والت

صـینین الـذین یدرسـون فـي الوالیـات المتحـدة الثقافي له عالقة بالتغیر في التوجهـات القیمیـة لـدى الطلبـة ال

حیث اعتقد الطلبـة الـذین لهـم اتصـال ثقـافي أن القـیم الثقافیـة أقـل ، والطلبة الصینیین في جمهوریة الصین

ن فــي یوتبــین أن الطلبــة الصــینیین فــي الصــین یقــاومون التغییــر الثقــافي أكثــر مــن الطلبــة الصــینی، أهمیــة

) أن النســق القیمــي لــدى طــالب الجامعــة بالوالیــات Dipietro,2011و(كمــا أشــارت دراســة دیبتــر ، أمریكــا

ثر باألحــداث ) تغیـرت مــع مـرور الوقـت أو الــزمن كمـا أن القــیم تتـأ٢٠١٠ -١٩٩٩المتحـدة خـالل الفتــرة (

ـــبالد ــل فــــرد، التــــي تمــــر بهــــا الـ ــــك إلــــى أن كــ ــت إال ویعــــود ذل لتحقیــــق  أصــــبح ال یهــــتم إال بنفســــه وال یلتفــ

حیـــث أصـــبحن یقضـــیین ، اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي ن الطالبـــات علـــىكـــذلك إدمـــا، مصـــالحه

 إلـــى تالشــي بعـــض القــیم االجتماعیـــةالســاعات الطویلــة دون أن یتحـــدثن مــع بعضـــهن الــبعض ممــا أدى 

دراســة العمــایرة وآخــرون ، )٢٠٠٨( وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة عبــداهللا .)٢٠١١، اســماعیل، (حجــازي

ــذه النتیجــــة مــــع الجعفــــري (٢٠١١عیل وحجــــازي () ودراســــة إســــما٢٠١١( ــة ٢٠٠٢) واختلفــــت هــ ) ودراســ

  .)٢٠٠٩( ودراسة ربایعة، )٢٠٠٩القیسي (

كمــا قــد یعلــل حصــول القــیم االقتصــادیة أیضــا علــى مســتوى متــدٍن مــن الســلم القیمــي حیــث بلــغ 

دي وكــل مــا علــى الجانــب االقتصــا البــات أو تركیــزهنإلــى قلــة اهتمــام الط )٣٠,٦١( متوســطها الحســابي

تركیز الطالبات على  جع إلىویق واستثمار المال.. ولعل ذلك یر یتعلق به مثل: اإلنتاج واالستهالك والتس

وربمـا ألن المنـاهج الدراسـیة أو ثقافـة ، وأن االهتمام بالجانب االقتصادي هـو مجـال سـابق ألوانـه دراستهن
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ــــاتا ــع بصــــورة عامــــة ال تشــــجع الطالب ـــوعیهنأ لمجتمــ ــیط االقتصــــادي وتشــــكیل القـــــیم بأهمیــــة ا و تــ لتخطــ

وربما ألن التنشئة االجتماعیة لم توجه أفراد العینة نحو االهتمـام ، االقتصادیة منذ مرحلة مبكرة من العمر

ودراسـة  )٢٠٠٢(). وقـد اتفقـت هـذه النتیجـة مـع دراسـة الجعفـري ٢٠٠٨، باألمور االقتصادیة (المخزومي

  .قیم االقتصادیة المرتبة األخیرة في السلم القیميحیث احتلت ال، )٢٠١٠العمایرة وآخرون (

وبالنظر إلى الدراسـات السـابقة ذات العالقـة بالدراسـة الحالیـة یتبـین توافـق نتـائج هـذه الدراسـة مـع 

بینمــا یختلــف ترتیــب ، نتــائج أغلــب الدراســات الســابقة فــي تصــدر القــیم الدینیــة للســلم القیمــي ألفــراد العینــة

) أن ٢٠٠٢فقـــد توصـــلت دراســـة الجعفـــري (، طبیعـــة العینـــة ومجتمـــع الدراســـة القـــیم األخـــرى وذلـــك حســـب

ــاة طلبـــة جامعـــة الســـلطان قـــابوس جـــاء كـــاآلتي ـــیم حســـب أهمیتهـــا بالنســـبة لحیـ ـــة :ترتیـــب الق ، القـــیم الدینی

إلــى أن ترتیــب  )٢٠٠٨( وأشــارت دراســة عبــداهللا، الجمالیــة، االقتصــادیة، السیاســیة، النظریــة، االجتماعیــة

قیمي لدى طالب الكلیات النظریة والعملیة جاء وفق الترتیـب اآلتـي: القـیم الدینیـة مكـان القمـة ثـم النسق ال

وكشــفت ، القــیم السیاســیة االقــیم الخلقیــة ثــم القــیم االقتصــادیة ثــم القــیم الثقافیــة ثــم القــیم االجتماعیــة وأخیــرً 

قســـم التربیـــة  مـــن طـــالب ) تصـــدر القـــیم الدینیـــة لنســـق القـــیم لـــدى عینـــة الدراســـة٢٠١٣( دراســـة صـــعدي

بینمـا تحتـل ، ، الخاصة بكلیة التربیة بجامعة الملك عبدالعزیز تلتها القـیم االقتصـادیة ثـم القـیم االجتماعیـة

ــة والنظریــــة نفـــس الترتیــــب ــة ٢٠٠٩( ربایعـــه وتوصـــلت دراســــة، القـــیم االقتصــــادیة والجمالیـ ) إلــــى أن درجــ

نت كبیرة وجـاءت ترتیـب القـیم حسـب أهمیتهـا بالنسـبة النسق القیمي بین طالبات كلیة عجلون الجامعیة كا

القـیم ، القـیم الجمالیـة، القـیم االقتصـادیة، القـیم المعرفیـة، القـیم االجتماعیـة، للطالبات كاآلتي: القـیم الدینیـة

) أن ترتیــب النســـق القیمـــي لــدى طلبـــة جامعــة الزقـــازیق جـــاء ٢٠١١وكشـــفت دراســة حجـــازي (، السیاســیة

ا الجمالیـة وأخیـرً ، االقتصـادیة، یـةالعلم، السیاسـیة، القـیم الدینیـة، لقـیم المرتبطـة بالعمـلعلى النحو اآلتي: ا

) إلــى أن درجــة تمثــل أفــراد العینــة لألنســاق ٢٠١١(وتوصــلت دراســة العمــایرة وآخــرون ، القــیم االجتماعیــة

وجــاء ، ألردنیــةالقیمیــة قــد جــاء بدرجــة كبیــرة علــى الدرجــة الكلیــة لــألداة مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات ا

ــا ترتیًبــدرجــة تمثــل الطلبــة لألنســاق القیمیــة مرتًبــ ، العلمیــة، القــیم السیاســیة، ا كــاآلتي: القــیم الدینیــةا تنازلًی
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طلبــة الكلیــة  ) أن٢٠١١ومــن جهــة أخــرى فقــد كشــفت دراســة عبــدالكریم (، االقتصــادیة ااالجتماعیــة وأخیــرً 

) ٢٠١٤وأشــارت دراســة خلیــل (، االجتماعیــة والدینیــة مــن القــیم یتمتعــون بمســتوى عــالٍ التربویــة المفتوحــة 

، القــیم النظریــة، القــیم الجمالیــة، تي: القــیم االجتماعیــةقــیم لــدى الشــباب الجــامعي جــاءت كــاآلأن ترتیــب ال

أن ترتیـــب النســـق ) ٢٠٠٩(وتوصـــلت دراســـة القیســـي ، القـــیم السیاســـیة، القـــیم الروحیـــة، القـــیم االقتصـــادیة

ـــة جامعـــة  ـــة فاالجتماعیـــةالقیمـــي لـــدى طلب ــم ، قـــاریونس مـــن حیـــث أهمیتهـــا جـــاء كـــاآلتي: القیمـــة الدینی ثـ

  .تلتها االقتصادیة ثم السیاسیة والجمالیة، النظریة

  :رض ومناقشة السؤال الثانيــع .٢

  ؟لدى أفراد عینة الدراسة شیوًعاأكثر أسالیب الحیاة  ما والذي نص على اآلتي:

واالنحرافـــات المعیاریـــة  خدام المتوســـطات الحســـابیةمـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم اســـت

ــا One Sample T-test)( لعینــة واحــدة )ت(واختبــار بــأن الدرجــة الكلیــة عــن كــل أســلوب مــن  علًم

) وتــدل الدرجـة المنخفضــة علــى أســلوب ١٨( بمتوسـط فرضــي قــدره) ٣٠ – ٦( سـالیب الحیــاة تتــراوح بــینأ

  الدرجة المرتفعة انطباق األسلوب على الفرد. الحیاة عدم انطباق األسلوب على الفرد وتعني

ـــة واختبــــار  )١٤(حیـــث یظهــــر الجـــدول  ــابیة واالنحرافــــات المعیاری ــة (ت) المتوســــطات الحسـ لعینــ

  .واحدة ألسالیب الحیاة

   



٦٤ 

  )١٤( جــدول

   One Sample T-test (ت)المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار

  یاةـألسالیب الح

أسالیب 

  یاةالح

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئویة

االنحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة
  قیمة ت

مستوى 

  الداللة

 000.* 90.848 339 4.72563 74,39% 22.3189  المنتمي

 000.* 47.452 339 4.61455  37,93% 11.3838  الضحیة

الباحث عن 

  االستحسان
23.3333 %77,76 3.96109 339 113.155 *.000 

 000.* 53.299 339 5.81141 53,73% 16.1247  المتحكم

 000.* 71.331 339 3.81031 47,13% 14.1491  غیر الكفؤ

 000.* 63.322 339 5.26316 57,8% 17.3496  المدلل

 000.* 57.584 339 5.37987 53,73% 16.1274  المنتقم

 000.* 43.683 339 4.67315 35,46% 10.6413  المؤذي

 000.* 98.336 339 4.65857 79,6% 23.8804  المذعن

  )(α≤ 0.05 ة عند مستوىــدال *

  یتضح من خالل الجدول السابق اآلتي:

 عنــد عینـــة الدراســـة المـــذعن حیــث حصـــل علـــى متوســـط حســـابي ســـالیب الحیـــاة شـــیوًعاأن أكثــر أ .١

یلیــه أســلوب  )23.3333یلیــه أســلوب الباحــث عــن االستحســان بمتوســط حســابي( )23.8804(

ــ حیــــث یتضـــح مـــن خــــالل الجـــدول الســـابق أن الفــــروق ، )22.3189ط حســـابي(المنتمـــي بمتوسـ

اإلحصــائیة كانــت لصــالح هــذه األســالیب ألن المتوســط الحســابي لهــذه األســالیب كــان أكبــر مــن 

  ).١٨( المتوسط الفرضي
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أن بقیة األسالیب األخرى كان متوسطها الحسابي أقـل مـن المتوسـط الفرضـي وبالتـالي یعنـي ذلـك  .٢

ــةعــــدم انطبــــا ویتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق أن الفــــروق ، ق األســــلوب علــــى عینــــة الدراســ

اإلحصــائیة كانــت لصــالح المتوســط الفرضــي بالنســبة لهــذه األســالیب وقــد تعــزى هــذه النتیجــة إلــى 

ـــة  ــالیب حیوی ــــف أصــــأن هـــذه األســـالیب جمیعهــــا تعتبـــر أســ ــــاء إلـــى الجماعـــةیتصـ ، حابها باالنتمــ

ــــع وتقبلـه ورضـتحسـاسومحاولـة الحصـول علـى  وربمـا ، )٢٠١٢، (ریحـاني وطنـوس ـاهـــان المجتمــ

ـــاتج عـــن التنشـــئة االجتماعیـــة التـــي یتمیـــز ویلتـــزم بهـــا المجتمـــع وذلـــك مـــن منطلـــق  یكـــون ذلـــك ن

وربمــا كــان للمؤسســات االجتماعیــة المختلفــة ، الحــرص علــى التعــاون واحتــرام اآلخــرین وتقــدیرهم

ســجد واألندیــة الثقافیــة والریاضــیة دور فــي تأصــیل تلــك األســالیب بدایــة مــن األســرة والمدرســة والم

وذلك من خالل التوجیـه واإلرشـاد والممارسـة وتقلیـد المظـاهر االجتماعیـة التـي تـدعو إلـى تمسـك 

وتتفق ، الفرد بعادات المجتمع وتقالیده ومسایرته لآلخرین وٕابداء مظاهر الوالء والطاعة واإلذعان

ودراسـة الشـخانبة ، )٢٠١٤ودراسـة العـدوان (، )٢٠١٢یحـاني وطنـوس (هذه النتیجـة مـع دراسـة ر 

  .بقیة األسالیب في تصدر األسالیب الحیویة الثالث أكثر األسالیب شیوًعا من بین، )٢٠١٠(

ویشـیر آدلـر ، )أسـلوب المنتمـي، أسـلوب الحیـاة الباحـث عـن االستحسـان، (أسلوب الحیاة المذعن

)Adler,1927( ـــز  إلـــى أن إظهـــار الفـــرد ــاء االجتمــــاعي هــــو مقیــــاس لصــــحة الفــــرد النفســــیة ویتمی االنتمــ

إلــى وجــود عالقــة  )Walsh,2011(والــشدراســة كمــا توصــلت ، الفــرد بدرجــة مرتفعــة مــن التكیــف النفســي

وبالتـالي یمكـن القـول أن  دالة إحصائیة بین أسالیب الحیاة لدى طالب جامعة كالیفورنیـا والصـحة النفسـیة

ألن عینة الدراسـة هـم مـن طـالب الجامعـة ویمكـن وصـفهم باألسـویاء كمـا أنهـم  ؛منطقیة دوهذه النتیجة تب

  بداء االحترام والتقدیر لآلخرین.ابیة كاالهتمام بقضایا المجتمع وإ یتمیزون بالعدید من الصفات اإلیج

ــا نســـتنتج مـــن الجـــدول  ــر الكفـــؤ، المـــتحكم، ) أن بقیـــة األســـالیب: الضـــحیة١٤(كمـ ، المــــدلل، غیـ

حیـث كانـت المتوسـطات الحسـابیة لهـذه األسـالیب أقـل ، لم تكـن شـائعة لـدى أفـراد العینـة، المؤذي، نتقمالم

وقد یفسر ضعف أو قلـة شـیوع هـذه األسـالیب لـدى أفـراد العینـة ألنهـا بصـورة ، )١٨من المتوسط الفرضي(
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قـد تعطـي صــورة ا و اجتماعًیـ فــرد الغیـر مقبولـة أو مستحسـنهعامـة تبـرز جوانـب مـن الصـفات الشخصـیة لل

حیــث تســعى أفــراد العینــة ، نــه یمكــن وصــف أفــراد العینــة باألســویاءنطباعــاً ســلبًیا تجــاه الفــرد وال ســیما فإوا

ام اآلخـرین وأن كـل تصـرف یصـدر ا بـأنهم محـط اهتمـالحصول على مكانة اجتماعیة یشعرون من خاللهـ

جــة مــع دراســة ریحــاني وطنــوس وتتفــق هــذه النتی )٢٠١٤، مــنهم هــو محــط تقیــیم مــن قبــل اآلخــرین (خلیــل

  .)٢٠١٠ودراسة الشخانبة (، )٢٠١٤ودراسة العدوان (، )٢٠١٢(

) أن طلبــة جامعــة األنبــار ذوي االلتــزام الــدیني العــالي یفضــلون ١٩٩٦(وأشــارت دراســة الكبیســي 

  أمــا الطلبـــة ، والتســـلط علــى اآلخـــرین، األســلوب الــذي یؤكـــد علــى التعـــاطف مــع اآلخـــرین وتجنــب الجشــع

ــین المتعـــــة والتأمـــــلذو اال ـــل الفعـــــال بـــ ــة ، لتـــــزام الـــــدیني الضـــــعیف یفضـــــلون التكامــ   كمـــــا توصـــــلت دراســـ

ــة جامعــــة المستنصــــریة یحملــــون اتجاهــــات إیجا) أن ٢٠٠٨( العكیلــــي بیــــة نحــــو أســــالیب الحیــــاة فــــي طلبــ

) إلــى أن أكثــر أســالیب الحیــاة شــیوًعا هــي األســالیب المتعلقــة ٢٠١٤وتوصــلت دراســة الشــوابكة ( الغــرب.

) أن اإلنـاث یفضـلن نمـط الحیـاة الـذي یشـعرهن بالروحانیـة ٢٠١٥قبل الفرد. وأشارت نتائج كوبـاو هیـو (بت

  والفضیلة والتفكیر التأملي الذي یعطیهن السالم الذاتي مع أنفسهن.

  ة السؤال الثالث:ـرض ومناقشــع. ٣

  :والذي ینص على اآلتي

ــل توجـــــد ـــین أ إحصـــــائیة دالـــــةذات عالقـــــة  هـــ ــدى أفـــــراد والنســـــ ســـــالیب الحیـــــاةبــ   ق القیمـــــي لـــ

  ؟عینة الدراسة

ویتضــح ذلــك مــن خــالل مــن أجــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون 

  ).١٥جدول(
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  )١٥( دولــج

  معامل ارتباط بیرسون بین النسق القیمي وأسالیب الحیاة

  مـیـالق               

  سالیب الحیاةأ
  الدینیة  الجمالیة  االقتصادیة  یةـماعاالجت  السیاسیة  ریةــالنظ

 005.- 002.- 064.- 022.- 052.  079.  المنتمي

 003.- 047. *112. 055. 017. 062.-  الضحیة

 005.- 024. 014.- 024. 014. 003.  االستحسان الباحث عن

 087. 054. 029. 043.- 007.- 016.  المتحكم

 043.- 046. 008. 013. 018.- **143.-  غیر الكفؤ

 036.- 055. 094. 016.- 060.- 017.-  المدلل

 005.- *123. 054. 088.- 068.- 094.-  المنتقم

 003. 045. 070. 051.- 072.- 086.-  المؤذي

 036.- 056.- 080.- 084. *130. *115.  المذعن

  α≤ 0.01 **دالة عند مستوى    α≤ 0.05 *دالة عند مستوى  

  تي:آلیتضح من خالل الجدول السابق ا

  بین أسلوب المنتمي وجمیع القیم. إحصائًیاعالقة ارتباطیة دالة توجد  ال .١

  .بین أسلوب الضحیة والقیمة االقتصادیة ودالة إحصائًیا طردیة وجود عالقة ارتباطیة .٢

  بین أسلوب الباحث عن االستحسان وجمیع القیم.إحصائًیا عالقة ارتباطیة دالة  ال توجد .٣

  بین أسلوب المتحكم وجمیع القیم. إحصائًیاة ارتباطیة دالة عالق ال توجد .٤

  وجود عالقة ارتباطیة عكسیه دالة بین أسلوب غیر الكفؤ والقیمة النظریة. .٥

  بین أسلوب المدلل وجمیع القیم. إحصائًیاعالقة ارتباطیة دالة  ال توجد .٦

  وب المنتقم والقیمة الجمالیة.ومنخفضة بین أسل إحصائًیاوجود عالقة ارتباطیة طردیة ودالة  .٧

  بین أسلوب المؤذي وجمیع القیم. ة إحصائًیاعالقة ارتباطیة دال ال توجد .٨

ــــة ودالـــــــة  .٩ ـــة طردیـــ ـــة ارتباطیــــ ــة  إحصـــــــائًیاوجـــــــود عالقــــ ـــــة النظریـــــ ـــــلوب المـــــــذعن والقیمــ   بـــــــین أســ

  والقیمة السیاسیة.
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بین أسـالیب الحیـاة  إحصائًیا ةعالقة ارتباطیة دالأنه ال توجد  ) یتضح١٥(وبالرجوع إلى الجدول 

المــؤذي) وبــین جمیــع ، المـدلل، والمــتحكم أو المســیطر، والباحــث عـن االستحســان، المنتمــي( المتعلقـة ب:

ألن تطـور أسـلوب  وقـد یفسـر ذلـك، )الدینیة، الجمالیة، القتصادیةا، االجتماعیة، السیاسیة، (النظریة القیم

ا فأســلوب الحیــاة یبقــى غیــر ثابــٍت لتــي قــد تكــون غیــر دقیقــة أحیاًنــحیـاة الفــرد یعتمــد علــى إدراكاتــه الذاتیــة ا

وكثیر ما یغیر الفرد أسلوب حیاته نتیجـة لتـأثره بمحـیط األسـرة ، خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة نسبیاً 

كمــا أن الفــرد یكتســب مــن خــالل التجــارب والخبــرة فــي التعامــل مــع ، الدراســة أو العمــل أو الرفقــة أو مكــان

ت وطـــرق حلهـــا والتفاعـــل مـــع اآلخـــرین مـــا قــد یظهـــر بعـــض االختالفـــات أو التغییـــر فـــي ســـلوكه المشــكال

ا لهـــذه النتیجــة فقــد ال یعنـــي حصــول أفــراد العینـــة علــى درجــة مرتفعـــة فــي أســـلوب ووفقًــ )١٩٩٦، (كــوري

أو الدینیـة الحیاة المنتمي یعنـي االرتبـاط بالنسـق القیمـي لدیـه فقـد تكـون درجـة القـیم الجمالیـة أو السیاسـیة 

مرتفعة لدى الطالب ولكن قد یفضل االنعزال وعدم مخالطة اآلخرین أو االحتكاك بهـم ومشـاركتهم ویركـز 

  جل انتباهه ووقته خالل هذه الفترة من العمر بالدراسة كونها تحدد مالمح مستقبله.

حیة بـــین أســـلوب الضـــ إحصـــائًیاوجـــود عالقـــة ارتباطیـــة طردیــة ودالـــة ) ١٥(ویتبــین مـــن الجـــدول 

وقــد یفســر ذلــك العتقــاد الطالــب أن معیــار امــتالك الفــرد للمــال ربمــا قــد یغیــر وجهــة ، والقیمــة االقتصــادیة

وجــود  كمــا یتضــح، وربمــا یعــزز ذلــك ویرفــع مــن مســتوى ثقتــه بنفســه، نظــر اآلخــرین نحــوه إلــى األفضــل

ـــة عكســـیة دالـــة ــة عالقـــة ارتباطی ـــین أســـلوب غیـــر الكفـــؤ والقیمـــة النظریـ ــاس وقـــد یفســـر ذ، ب لـــك ألن إحسـ

ا فــي وجــود دافعیــة ورغبــة فــي الطالــب بالفشــل وفقــدان القیمــة واالعتمــاد علــى اآلخــرین ســینعكس ذلــك ســلبً 

القــیم النظریــة وخاصــة أن هــذه القــیم هــي عبــارة عــن أفكــار ومبــادئ فلســفیة معرفیــة لــیفهم الفــرد مــا یــدور 

ادة فـإن األفــراد الـذین یملكـون طمــوح وفــي العـ، حولـه مـن القـوانین التــي تحكـم هـذه األشــیاء بهـدف معرفتهـا

كبحــث الفـرد حــول الكــون والطبیعیــة وٕایمانـه بهــذه القــیم تعتبــر  المعرفــة هــم الـذین یبحثــون فیهــا وتطلـع إلــى

ـــین  إحصـــائًیا) وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة طردیـــة ودالـــة ١٥( كمـــا نســـتنتج مـــن الجـــدول، نظریـــة ومنخفضـــة ب

ألن الشــخص الــذي یشــعر بــاألذى ویرغــب فــي االنتقــام  ؛لــكأســلوب المنــتقم والقیمــة الجمالیــة وقــد یعــزى ذ
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وربمـا ، یحاول تعویض هذا النقص أو الشعور مـن خـالل میلـه واهتمامـه بالجمالیـات یذائهممن اآلخرین وإ 

یكــون ذلـــك محاولـــة منــه الســـتفزاز اآلخـــرین وٕایهـــامهم بعــدم االكتـــراث بهـــم أو أنــه یحـــاول إخفـــاء محاولتـــه 

أن الرغبــة فــي االنتقــام  حیــث یــرى، آدلــرا وهــذا مــا أكــده فیحســن األمــور ظاهرًیــ االنتقامیــة اتجــاه اآلخــرین

كالغضب أو العـدوان اللفظـي أو الجسـدي نحـو اآلخـرین یعتبـر غریـزة لـدى الفـرد وجـزء مـن كفاحـه للتغلـب 

) وجـود ١٥(كمـا یتضـح مـن الجـدول ، )١٩٣٢، آدلـر(على مشاعر النقص والحفاظ على مشـاعر التفـوق 

وقـد یفسـر ، بـین أسـلوب المـذعن والقیمـة النظریـة والقیمـة السیاسـیة إحصـائًیاطیـة طردیـة ودالـة عالقة ارتبا

وبالتــالي یمكــن ، ذلــك ألن الشــخص المــذعن یحــاول إظهــار الخضــوع لآلخــرین وأنــه شــخص ودود ومطیــع

  وأنه فرد طموح باحث عن المعرفة.، أن یسمع رأیه ویحترم

  :عـؤال الرابــة السـرض ومناقشــع .٤

  والذي ینص على التالي:

) فـي النســق القیمـي لــدى أفــراد ٠,٠٥(الداللــة فـروق ذات داللــة إحصـائیة عنــد مسـتوى  هـل توجــد

  تعزى لمتغیري التخصص والمعدل التراكمي؟ عینة الدراسة

مـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة 

 )ONE WAY ANOVA( لمتغیـر التخصـص واختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي )T-Test( (ت)واختبـار

  :تيذلك من خالل اآل لمتغیر المعدل التراكمي ویتضح

 :یر التخصصــبالنسبة لمتغ .١

ـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة واختبـــــار )١٦(حیـــــث یوضـــــح الجـــــدول  -T (ت)المتوســـــطات الحســ

TEST  لمتغیر التخصص. تبًعا في النسق القیمي  
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  )١٦دول (ــج

   T-TEST) (تالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار

  لمتغیر التخصص اتبعً  للنسق القیمي

  ددــالع  صـالتخص  یمـالق
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة
  قیمة ت

مستوى 

  الداللة

اتجاه 

  الداللة

لصالح  0.018* 2,385 338 7.023 36.92 190  نظریة  النظریة

 8.272 38.93  150  تطبیقیة  التطبیقیة

 غیر دالة 0,116 1,575 338 6.613 40.31 190  نظریة  السیاسیة

 6.344 39.19 150  تطبیقیة

 غیر دالة 0,054 1,937 338 6.218 36.99 190  نظریة  االجتماعیة

 7.319 35.57 150  تطبیقیة

 غیر دالة 0,715 0,365 338 7.643 30.47 190  نظریة  االقتصادیة

 8.464 30.79 150  تطبیقیة

 غیر دالة 0,650 0,454 338 7.058 39.21 190  نظریة  الجمالیة

 9.099 39.62 150  تطبیقیة

 غیر دالة 0,538 0,617 338 5.759 39.46 190  نظریة  الدینیة

 6.841 39.89 150  تطبیقیة

الداللــة فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  أنــه ال توجــدبق یتضــح مــن خــالل الجــدول الســا

0.05≥α)( یم النظریـة فقــد بالنسـبة لمتغیـر التخصــص ماعـدا القـ فـي امـتالك عینـة الدراسـة للنســق القیمـي

وقــد اتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة ، ة إحصــائًیا لصــالح تخصــص العلــوم التطبیقیــةدالــ كانــت هنالــك فروًقــا

قد یعزى وجود هذه الفروق لصالح العلـوم التطبیقیـة إلـى أن طبیعـة وأسـلوب الدراسـة و ، )٢٠٠٢( الجعفري

ـــفـــي التخصصـــات التطبیقیـــة تفـــرض علـــى الطالـــب نمًطـــ ـــر العلمـــي یوجـــه نحـــو التا معیًن ـــز ا مـــن التفكی ركی

  ).٢٠٠٢،الجعفري( یة والبحث في صحة الفروضلثناء إجراء تجاربه العمواالهتمام باكتشاف الحقیقة أ
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والتـي أظهـرت عـدم وجـود فـروق ، )٢٠٠٨عبـداهللا ( مع نتائج دراسةه الدراسة اتفقت نتائج هذوقد 

الكلیــات عملیــة و الالكلیــات النظریــة والكلیــات (ا لمتغیــر الكلیــة ذات داللــة إحصــائیة لــدي عینــة الدراســة تبًعــ

عنــد  ة إحصــائیةذات داللــ أنــه ال توجــد عالقــة) والتــي أظهــرت ٢٠٠٩(ودراســة ربایعــه ، )علمیــةالنظریــة ال

القـــیم ، القـــیم االجتماعیـــة، طالبـــات كلیـــة عجلــون الجامعیـــة (القـــیم الدینیــة) بـــین قــیم ٠,٠٥( مســتوى داللـــة

دراســة حجــازي و، ) تعــزى لمتغیــر التخصــصالقــیم السیاســیة، القــیم الجمالیــة، القــیم االقتصــادیة، المعرفیــة

) فــي ترتیـــب ٠,٠٥د مســتوى داللـــة (فــروق ذات داللـــة إحصــائیة عنـــأنــه ال توجـــد ) التــي أشـــارت ٢٠١١(

ــیم الدینیـــة، النســـق القیمـــي لـــدى طلبـــة جامعـــة الزقـــازیق (القـــیم المرتبطـــة بالعمـــل ـــة، السیاســـیة، القـ ، العلمی

) التـي ٢٠١٣( صـعدي ودراسـة، ا القـیم االجتماعیـة) یعـزى لمتغیـر التخصـصالجمالیـة وأخیـرً ، االقتصادیة

) فــي ترتیــب النســق القیمــي ٠,٠٥عنــد مســتوى داللــة ( فــروق ذات داللــة إحصــائیة أظهــرت أنــه ال توجــد

 )االجتماعیـة، االقتصـادیة، لدى طلبة قسم التربیة الخاصة بكلیة التربیة بجامعة الملـك عبـدالعزیز (الدینیـة

  تعزى لمتغیر التخصص.

  :دل التراكميــیر المعـبالنسبة لمتغ .٢

لمتغیــر لمنظومــة القــیم  لمعیاریــة) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات ا١٧حیــث یوضــح الجــدول (

  تحلیل التباین األحادي لنفس المتغیر. )١٨(المعدل التراكمي كما یوضح الجدول 
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  )١٧(دول ــج

  دل التراكميــلمتغیر المع اًـ لنسق القیمي تبعالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ل

 لمعیاريراف اـاالنح  المتوسط الحسابي ددـــالع  يـدل التراكمـالمع  مـیـقـال

 7.920 37.84 116 ممتاز ریةـالنظ

 7.264 37.87 129 اجید جدً 

 7.918 37.22 86 جید

 6.837 42.00  9 مقبول

 6.298 40.09 116 ممتاز السیاسیة

 7.138 40.05 129 اجید جدً 

 6.037 39.30 86 جید

 3.756 37.89 9 مقبول

 5.640 37.06 116 ممتاز االجتماعیة

 7.048 36.61 129 اجید جدً 

 7.525 35.06 86 جید

 7.225 36.22 9 مقبول

 8.745 30.37 116 ممتاز  االقتصادیة

 7.910 30.20 129 اجید جدً 

 7.201 31.10 86 جید

 6.000 35.00 9  مقبول

 7.900 38.51 116 ممتاز  الجمالیة

 8.069 39.73 129 اجید جدً 

 7.720 40.74 86 جید

 8.352 33.00 9 مقبول

 6.871 39.76 116 ممتاز  الدینیة

 6.054 39.64 129 اجید جدً 

 5.783 39.88 86 جید

 4.848 36.33 9 مقبول
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  )١٨(دول ــج

  الدراسة لمتغیر المعدل التراكمي تحلیل التباین األحادي للنسق القیمي عند عینة

  مجموع المربعات مصدر التباین  القیم
درجات 

 الحریة

متوسط 

 مربعاتال
 قیمة ف

مستوى 

 ةـالدالل

 361. 1.073 62.806 3 188.419 بین المجموعات  النظریة

 58.544 336 19670.769 داخل المجموعات

  339 19859.188 المجموع الكلي

 640. 563. 23.969 3 71.908 بین المجموعات  السیاسیة

 42.544 336 14294.787 داخل المجموعات

  339 14366.694 ليالمجموع الك

 201. 1.550 70.347 3 211.040 بین المجموعات  االجتماعیة

 45.379 336 15247.463 داخل المجموعات

  339 15458.503 المجموع الكلي

 325. 1.160 74.216 3 222.648 بین المجموعات  االقتصادیة

  63.988 336 21499.878 داخل المجموعات

  339 21722.526 المجموع الكلي

 020.* 3.339 210.035 3 630.106 بین المجموعات  الجمالیة

 62.901 336 21134.867 داخل المجموعات

  339 21764.974 المجموع الكلي

 444. 895. 35.031 3 105.093 بین المجموعات الدینیة

  39.143 336 13151.955 داخل المجموعات

  339 13257.047 المجموع الكلي

  (α≤ 0.05) ة عند مستوىــدال* 

الداللــة فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  أنــه ال توجــدیتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق 

0.05≥α) (ــا ــة  بالنســـبة لمتغیـــر المعـــدل التراكمـــي لجمیـــع القـــیم مـ عـــدا القیمـــة الجمالیـــة ومـــن أجـــل معرفـ

  .)١٩( بعدیة ویتضح ذلك من خالل جدولللمقارنات ال LSDمصدر الفروق تم استخدام اختبار

   



٧٤ 

  )١٩(دول ــج

  للمقارنات البعدیة لمتغیر المعدل التراكمي للقیمة الجمالیة LSDاختبار 

  القیمة
المعدل 

 التراكمي

المتوسط 

  الحسابي
 مقبول جید  جید جدا  ممتاز

 الجمالیة

 0,046*  0,048*   38.51 ممتاز

 0,014*    39.73 اجید جدً 

  0,006*    40.74 جید

       33.00  مقبول

  α≤ 0.05 توىـدالة عند مس *

ــتوى  ـــد مســ ــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنـ ـــابق وجــ ــح مــــن خــــالل الجــــدول السـ ــة یتضــ الداللـــ

0.05≥α) (بین:  

  .معدل ممتاز وجید لصالح الجید -

  .معدل ممتاز ومقبول لصالح الممتاز -

  .االجید جدً  مقبول وجید جًدا لصالحمعدل  -

  مقبول وجید لصالح الجید. معدل -

وقد یفسر ذلك لتجانس أفراد العینة مـن حیـث المرحلـة الدراسـیة وتقـارب خصـائص وسـمات البیئـة 

، )٢٠٠٨، المخزومــي(العمانیـة والمرحلـة العمریــة ممـا أدى إلــى تكـوین منظومــة قیمیـة متقاربــة ومتماسـكة 

أو انخفاضــه بقــدر ارتباطهــا بمــدى إیمــان كمــا أن القــیم بصــورة عامــة ال تــرتبط بمــدى ارتفــاع معــدل الفــرد 

، عبـــارة عـــن أحكـــام عقلیـــة انفعالیـــة توجـــه الطالـــب نحـــو رغباتـــهالطالـــب بهـــا وترســـخها فـــي وجدانـــه كونهـــا 

كلمـا أدى ذلـك إلـى ارتفـاع مسـتوى  اأنـه كلمـا كـان معـدل الفـرد مرتفًعـ) ١٩(جـدول رقـم الویتبین كذلك مـن 

ارتفاع معدل الطالب یشعره بـالفخر واالعتـزاز بـالنفس والنظـر إلـى لدیه وقد یعلل ذلك ألن  القیمة الجمالیة

 مــع نتــائج دراســة صــعديوقــد اتفقــت نتیجــة هــذه الدراســة ، الســرور والرضــا األشــیاء بصــورة إیجابیــة تبعــث

فــي ترتیــب ) ٠,٠٥داللــة (فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  أنــه ال توجــدأظهــرت  ) والتــي٢٠١٣(



٧٥ 

ـــة التربیـــــة بجامعـــــة الملـــــك عبـــــدالعزیز (الدینیـــــةالنســـــق القیمـــــي لـــــدى طلبـــــ ، ة قســـــم التربیـــــة الخاصـــــة بكلیــ

  .مرتفع / منخفض)(لمتغیر األداء األكادیمي للطالب  تبًعا )االجتماعیة، االقتصادیة

  :سـامـؤال الخــة السـشـرض ومناقــع .٥

فـي ) ٠,٠٥(الداللـة فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  هل توجـدوالذي ینص على التالي: 

  تعزى لمتغیري التخصص والمعدل التراكمي؟ أسالیب الحیاة لدى أفراد عینة الدراسة

مـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة 

 )ONE WAY ANOVA( لمتغیـر التخصـص واختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي )(T-Test) (تواختبـار

  عدل التراكمي ویتضح ذلك من خالل اآلتي:لمتغیر الم

 :بالنسبة لمتغیر التخصص .١

ـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة واختبـــــار )٢٠(حیـــــث یوضـــــح الجـــــدول  -T (ت)المتوســـــطات الحســ

TEST  لمتغیر التخصص. في أسالیب الحیاة تبًعا  

   



٧٦ 

  )٢٠دول (ــج

   T-TEST (ت)المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار

  صـلمتغیر التخص ألسالیب الحیاة تبًعا

  ددــالع  التخصص  األسالیب
ط ـوسـالمت

  يـابـالحس

راف ـاالنح

  اريـــالمعی

درجات 

  الحریة
  قیمة ت

مستوى 

  الداللة

اتجاه 

  الداللة

  المنتمي
 4.56005 22.2872 190  نظریة

338 0,131 0,896 
غیر 

 4.90320 22.3516 150  تطبیقیة  دالة

  الضحیة
 4.75956 11.3777 190  یةنظر 

338 0,062 0,979 
غیر 

 4.47294 11.3901 150  تطبیقیة دالة

الباحث عن 

  االستحسان

 4.22978 23.2766 190  نظریة
338 0,280 0,780 

غیر 

 3.67208 23.3923 150  تطبیقیة دالة

  المتحكم
 5.90048 16.1543 190  نظریة

338 ٠,٩٢١  ٠,١٠٠  
غیر 

 5.73363 16.0939 150  ةتطبیقی دالة

  غیر الكفؤ
 3.71368 14.5053 190  نظریة

338 ٠,٠٦٧  ١,٨٣٦  
غیر 

 3.88384 13.7790 150  تطبیقیة دالة

  المدلل
 5.12124 17.5532 190  نظریة

338 ٠,٤٥٠  ٠,٧٥٧  
غیر 

 5.41271 17.1381 150  تطبیقیة دالة

  المنتقم
 5.36802 16.1543 190  نظریة

338 ٠,٩٢٢  ٠,٠٩٨  
غیر 

 5.40689 16.0994 150  تطبیقیة دالة

  المؤذي
 4.77018 10.9412 190  نظریة

338 ٠,٢١١  ١,٢٥٢  
غیر 

 4.56320 10.3315 150  تطبیقیة دالة

  المذعن
 4.81924 23.8930 190  نظریة

338 ٠,٩٥٨  ٠,٠٥٣  
غیر 

 4.49989 23.8674 150  تطبیقیة  دالة

الداللــة فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  دول الســابق أنــه ال توجــدح مــن خــالل الجــیتضــ

0.05≥α)( فــي امــتالك عینــة  ن هنالــك تقارًبــاوهــذا یعنــي أ، ألســالیب الحیــاة بالنســبة لمتغیــر التخصــص

لتقـــارب  ًراوقـــد تعـــزى هـــذه النتیجـــة نظـــ، األســـالیب والكلیـــات التطبیقیـــة لهـــذه الدراســـة مـــن الكلیـــات النظریـــة

لتــي یعــیش فیهــا الطــالب وكــذلك التنشــئة االجتماعیــة باعتبــار أن جمیــع الطــالب أفــراد العینــة هــم البیئــة ا
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كمــا ، أسـلوب ونمــط الحیــاة فـي مختلــف محافظـات الســلطنةنسـیج العمــاني الــذي یتمیـز بتقــارب جـزء مــن ال

ربمـا ألن و ، )٢٠٠٨المخزومـي ( قد یكون لتقارب أعمـار الطـالب والمرحلـة الدراسـیة أثـر فـي هـذه النتیجـة

ولكــن یــتم ، أســلوب ونمــط الحیــاة ال یمكــن أن یتشــكل لــدى الطالــب خــالل مرحلــة معینــة مــن حیــاة الطالــب

ــة مـــرورً  ا بمراحــل العمــر األخــرى حتـــى تتشــكل وتثبــت لـــدى عبــر مراحــل متعــددة بدایـــة مــن مرحلــة الطفول

  الطالب أسالیب الحیاة الخاصة به.

  :بالنسبة لمتغیر المعدل التراكمي .٢

لمتغیـر ألسـالیب الحیـاة  المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة )٢١(وضح الجـدول حیث ی

  تحلیل التباین األحادي لنفس المتغیر. )٢٢(المعدل التراكمي كما یوضح الجدول 

  )٢١(دول ــج

  ب الحیاة لمتغیر المعدل التراكميالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ألسالی

 یاريـراف المعـاالنح  ابيـط الحسـالمتوس  ددــالع  كميراـدل التـالمع  سالیباأل

 المنتمي

 4.82969 22.3750 116 ممتاز

 4.80807 22.3295 129 اجید جدً 

 4.58869 22.3333 86 جید

 4.55443 21.8000 9 مقبول

 الضحیة

 4.49465 10.9750 116 ممتاز

 4.88071 11.3931 129 اجید جدً 

 4.47002 11.6176 86 جید

 2.97289 11.8667 9 مقبول

الباحث عن 

 االستحسان

 3.80914 23.5063 116 ممتاز

 3.88124 23.4624 129 اجید جدً 

 4.12493 23.0686 86 جید

 4.74291 22.7333  9 مقبول
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 یاريـراف المعـاالنح  ابيـط الحسـالمتوس  ددــالع  كميراـدل التـالمع  سالیباأل

  المتحكم

 5.85240 16.0759 116 ممتاز

 5.83953 16.5145 129  اجید جدً 

 5.61280 15.2647 86 جید

 6.37480 17.7333 9 مقبول

  غیر الكفؤ

 3.50147 13.2911 116 ممتاز

 3.64281 14.1214 129 اجید جدً 

 4.07339 14.6275 86 جید

 4.69752 15.7333 9 مقبول

  المدلل

 5.48401 16.9494 116 ممتاز

 5.12173 17.2023 129 اجید جدً 

 5.40989 18.0196 86 جید

 4.70258 16.6000 9 مقبول

  نتقمالم

 5.03815 16.7215 116 ممتاز

 5.52739 15.9827 129 اجید جدً 

 5.10687 15.6176 86 جید

 6.88546 18.1333 9 مقبول

  المؤذي

 4.47370 10.3165 116 ممتاز

 4.63032 10.7803 129 اجید جدً 

 4.70287 10.2255 86  جید

 5.29410 13.7857 9 مقبول

  المذعن

 4.42511 24.4304 116 ممتاز

 4.51534 24.1561 129 اجید جدً 

 4.97793 23.2843 86 جید

 4.71379 21.7143 9 مقبول
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  )٢٢(دول ــج

  دل التراكميـیر المعـة لمتغـالدراس ینةـتحلیل التباین األحادي ألسالیب الحیاة عند ع

 مجموع المربعات مصدر التباین یبـاألسال
ات ـدرج

 ةـالحری

متوسط 

 اتـالمربع
 ة فقیم

مستوى 

 الداللة

  المنتمي

 1.444 3 4.331 بین المجموعات
.064 

 

.979 

 
 22.503 366 8236.036 داخل المجموعات

  369 8240.368 المجموع الكلي

 الضحیة

 7.486 3 22.459 بین المجموعات
.350 

 

.789 

 
 21.407 366 7835.043 داخل المجموعات

  369 7857.503 المجموع الكلي

الباحث عن 

  االستحسان

 5.931 3 17.794 بین المجموعات
.376 

 

.770 

 
 15.770 366 5756.206 داخل المجموعات

  369 5774.000 المجموع الكلي

  المتحكم

 46.907 3  140.721 بین المجموعات
1.393 

 

.244 

 
 33.665 366 12287.544 داخل المجموعات

  369 12428.266 المجموع الكلي

  غیر الكفؤ

 39.757 3 119.271 بین المجموعات
2.778 

 

*.041 

 
 14.311 366 5223.531 داخل المجموعات

  369 5342.802 المجموع الكلي

 المدلل

 23.542 3 70.625 بین المجموعات
.849 

 

.468 

 
 27.735 366 10123.277 داخل المجموعات

  369 10193.902 المجموع الكلي

 المنتقم

 39.457 3 118.371  بین المجموعات
1.367 

 

.252 

 
 28.857 366 10532.643 داخل المجموعات

  369 10651.014 المجموع الكلي

  المؤذي

 55.913 3 167.740 بین المجموعات
2.594 

 

.052 

 
 21.557 366 7846.913 داخل المجموعات

  369 8014.652 المجموع الكلي

  المذعن

 46.325 3 138.974 بین المجموعات
2.155 

 

.093 

 
 21.499 366 7825.765 داخل المجموعات

  369 7964.739 المجموع الكلي

  )α≤ 0.05( وىـتـة عند مســدال



٨٠ 

الداللــة داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى فــروق ذات  أنــه ال توجــدیتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق 

0.05≥α) ( عـــدا أســـلوب غیـــر الكفـــؤ ومـــن أجـــل  التراكمـــي لجمیـــع األســـالیب مـــابالنســـبة لمتغیـــر المعـــدل

  .)٢٣( للمقارنات البعدیة ویتضح ذلك من خالل جدول LSDمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار

  )٢٣(دول ــج

  ؤـفـیر الكـوب غـراكمي ألسلـدل التـیر المعـللمقارنات البعدیة لمتغ LSDاختبار 

 المعدل التراكمي سلوباأل
توسط الم

  الحسابي
 مقبول جید  جید جدا  ممتاز

 غیر الكفؤ

 0,022*  0,019* - - 13.2911 ممتاز

 - - - - 14.1214 اجید جدً 

  - - - - 14.6275 جید

  - - - - 15.7333  مقبول

  α≤ 0.05 وىـة عند مستـ*دال

ــتوى  ـــد مســ ــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنـ ـــابق وجــ ــح مــــن خــــالل الجــــدول السـ ــة یتضــ الداللـــ

0.05≥α) (وممتــاز ومقبــول ومــن خــالل المتوســط الحســابي یتضــح أن الفــروق ، بــین معــدل ممتــاز وجیــد

مـن  ا ألسـلوب غیـر الكفـؤلصالح معدل المقبول وهذا یعني أن الحاصـلین علـى معـدل مقبـول أكثـر امتالًكـ

ذلـك زى وقـد یعـ، ا إحصـائیة فـي المعـدل التراكمـيولم تكن هنالك فروقًـ، الحاصلین على المعدالت األخرى

إلى أن المعدل األكادیمي للطالب لیس له تـأثیر ملمـوس فـي تشـكیل أسـلوب الحیـاة فـي هـذه المرحلـة ربمـا 

الطالب قد تأثر وتشكل بصورة كبیرة مـن خـالل مـرور الطالـب بخبـرات وتجـارب وتفاعـل ن أسلوب حیاة أل

وجـود فـروق كمـا قـد یعلـل  ،واحتكاك مـع اآلخـرین خـالل مراحـل حیاتـه المختلفـة بدایـة مـن مرحلـة الطفولـة

ــة ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســــتوى  ــدل ممتــــاز وجیـــد )(α≤0.05الداللـ وممتـــاز ومقبـــول فــــي ، بـــین معـ

أســـلوب الحیـــاة غیـــر الكفـــؤ ولصـــالح معـــدل المقبـــول إلـــى أن الطـــالب الـــذین یشـــیع عنـــدهم هـــذا األســـلوب 

الب بفقــدان الثقــة فــي الــنفس وقــد یتصــف هــؤالء الطــ، أســلوب الحیــاة غیــر الكفــؤ) اعتــادوا علــى اإلهمــال(

وقـد یحـاولون تعـویض ذلـك مـن خـالل طلـب ، واإلحساس بضعف القدرة على النجاح فـي منافسـة اآلخـرین

  .)٢٠١٠، الشخانبة( همخدمة ومساعدة اآلخرین ل
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  :اتــــ: التوصیثانًیا

تـــم اســـتخالص العدیـــد مـــن التوصـــیات فـــي هـــذا ، فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة

 یلي:  مجال كماال

ــیم اإلیجابیـــة و  -  أســـالیب الحیـــاة العمـــل علـــى إدخـــال مســـاقات دراســـیة فـــي الجامعـــة تهـــتم بتربیـــة القـ

ي فــي بنـــاء المــواطن العمـــاني حتـــى تــتمكن الجامعـــة مــن القیـــام بــدور إیجـــاب الســلیمة لـــدى الطلبــة

 ا.وفكرً  سلوًكا

ــرورة التأكیــــد علــــى أهمیــــة التخطــــیط والتنظــــیم وااللتــــزام و  -  ــل ضــ وقــــت الاســــتغالل مســــئولیة و التحمــ

 سلبیات األنانیة واالتكالیة والخضوع.كأسلوب عام للحیاة والتوعیة حول 

وتشـبع حاجـاتهم  جوانـب النفسـیة واالجتماعیـة للطلبـةهـا الورة أن تهیئ الجامعـة بیئـة تراعـي فیضر  - 

 وتنمي روح المسئولیة لدیهم.

ـــرف علــــى األســــب -  اب الكافیــــة وراء تــــدني القـــــیم الحاجــــة إلــــى مزیــــد مــــن الدراســــات والبحــــوث للتعـ

 في السلم القیمي. االجتماعیة

حــب ر علــى القــیم النظریــة وغــرس تفعیــل البــرامج العلمیــة فــي الجامعــة كأنشــطة لمــا فیهــا مــن تــأثی - 

 .لدى الطلبة االكتشاف والبحث

 ا ومسایرة للقیم والسلوك اإلیجابي.الحوافز یقدم للطلبة األكثر التزامً  العمل على وضع نظام - 

ورة تفعیل اإلرشـاد الطالبـي فـي الجامعـات لمـا لـه مـن أهمیـة فـي إدراك وفهـم الطـالب لقـیمهم ضر  - 

 وأسالیبهم في الحیاة.

   



٨٢ 

  :اتـــالمقترح: ثالثًا

  :وبناء على ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج تقترح الباحثة القیام بالدراسات اآلتیة

الجامعــة ولكــن  أســالیب الحیــاة لــدى طلبــةق القیمــي و إجــراء دراســة مماثلــة حــول العالقــة بــین النســ - 

 في بیئات مختلفة في سلطنة عمان ومن وجهات نظر أخرى. 

إجــراء دراســـة لمعرفـــة العالقـــة بـــین النســـق القیمــي وأســـالیب الحیـــاة لـــدى طلبـــة الجامعـــة وعالقتهـــا  - 

 السكن.، العمر، الجنس، بمتغیرات أخرى مثل

 نسق القیمي للطالب.ال تكوین الجامعة في عمل دراسة للتعرف على دور - 

 .تصمیم برنامج إرشادي للتعریف بأسالیب الحیاة وأثرها في حیاة الفرد - 
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  عـــــــراجــمــال

   



٨٤ 

  :ةــیـربـــع العــــالمراجوًال: أ

المـؤتمر الســنوي ، المترتبـات الصــحیحة لعمـل المـرأة وتعلیمهــا وأسـلوب حیاتهـا). ٢٠٠٥(هبـة ، أبـو النیـل

  جامعة األزهر.، )فبرایر –إبریل  ٣٠(والعشرون لعلم النفس في مصر  الثاني

ـــادل نجیـــــب، معنـــــى الحیـــــاة). ٢٠٠٥( ألفریـــــد، آدلـــــر    .المجلـــــس األعلـــــى للثقافـــــة :القـــــاهرة، )(ترجمـــــة عــ

  ).١٩٣١(العمل األصلي نشر في عام 

امعـــة النســـق القیمـــي لـــدى عینـــة مـــن طلبـــة ج ).٢٠١١(محمـــد المــري ، و إحســان، حجـــازي، ســماعیلإ

  .: الزقایقالزقایقجامعة ، الة ماجستیر غیر منشورةرس، الزقایق بعد ثورة ینایر

جســتیر رســالة ما .منظومــة القــیم لــدى طلبــة جامعــة الســلطان قــابوس .)٢٠٠٢غصــن هــالل (، الجعفـري

  .مسقط :السلطان قابوس جامعة، غیر منشورة

  .دار المسیرة :عمان، ٣ط .تعلم القیم وتعلیمها .)٢٠١٠( .ماجد زكي، الجالد

ــات نحـــو أســــالیب الحیـــاة المتغیــــرة والتقلیدیــــة.)٢٠٠٩(عمــــرفادیـــة ، الجـــوالني ــر االتجاهــ  .عوامـــل تغییــ

  المكتبة المصریة للطباعة والنشر. :القاهرة

ـــــل ـــــود بشـــــرى و، خلی ـــــه بـــــالقلق٢٠١٤ضـــــحى (، عب ــــة جامعـــــة تشـــــرین .).النســـــق القیمـــــي وعالقت      مجلـ

  .١٥٣-١٣٣ )٣( ٣٦، للبحوث والدراسات

ــر والنســق القیمــي لــدى عینــة ). ٢٠١٤بشــرى نبیــل (، خلیــل الصــحة النفســیة وعالقتهــا بأســالیب التفكی

  دمشق. :جامعة دمشق .غیر منشورة ماجستیررسالة  .من الشباب الجامعي

  الكویت: عالم المعرفة. .ارتقاء القیم .)١٩٩٢( عبد اللطیف، خلیفة  

المجلــة األردنیــة  .لحیــاة وعالقتهــا بــالقلق واالكتئــاب). أســالیب ا٢٠١٢عــادل (، ســلیمان وطنــوس، ریحـاني

  .١٩٤-١٨٣، )٣( ٨، في العلوم النفسیة والتربویة



٨٥ 

    .مدینة نصر: دار الكتاب للنشر .القیم في العملیة التربویة). ١٩٩١ضیاء (، زاهر

       دار الشروق. :عمان .الشباب والقیم في عالم متغیر. )٢٠٠٦ماجد (، الزیود

األنســاق القیمیــة وعالقتهــا بالتخصــص األكــادیمي لــدى طالبــات  ).٢٠٠٩یــف وآخــرون (رفقــه خل، ســالم 

العـدد ، جامعـة المنصـورة، مجلـة كلیـة التربیـة .رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة .كلیة عجلون الجامعیة

  .٢٠١٢أكتوبر  -٨١

ــانیین فـــي جامعــــة الســــلطان قــــا.)٢٠٠٨( ســــعاد، ســـلیمان بوس مســــتوى نمــــط الحیـــاة لــــدى المــــوظفین العمــ

  .)٢( ٣٦ مجلة العلوم االجتماعیة .وعالقته ببعض المتغیرات

ــة مــن ).٢٠١٠أحمــد عیــد (، الشــخانبة ــاة وعالقتهــا بــبعض االضــطرابات النفســیة لــدى عین أســالیب الحی

 عمان. :الجامعة األردنیة .غیر منشورة . أطروحة دكتوراةالمضطربین نفسیًا في األردن

رســالة ماجســتیر غیــر  .النفســي القــیم الدینیــة وعالقتهــا بــاألمنبعــض ) ٢٠١١(، فــایزة علــي، الشــندودیة

  نزوى. :وىجامعة نز  .منشورة

أسـالیب الحیـاة وعالقتهـا بمسـتوى القلـق االجتمـاعي لـدى الطلبـة ذوي  ).١٠١٤شفاء حلمـي (، الشوابكة

  عمان. :الجامعة األردنیة .رسالة ماجستیر غیر منشورة .اإلعاقة السمعیة في األردن

مجلــة أبحـاث البصـرة للعلــوم  .).أسـالیب الحیــاة وعالقتهـا بـالتوافق األسـري٢٠١٤(اد إسـماعیل عیـ، صـالح

  .٣٠٠ -٢٧٨، )٤( ٣٩، اإلنسانیة

  عمان: دار الصفا. .طرق اإلحصاء الوصفي).٢٠٠٩إیمان (، حسن وحنوش، طعمة

مجلــة  .فــرزیــة للشخصــیة بطریقــة كیــوز للدلر بنــاء مقیــاس األلویــات اآل ).٢٠١٤ (نــورس شــاكر، العبــاس

  .٥٣٣ -٥١٧). ٢(٢٢، جامعة بابل

  دار الزهرة. :الریاض .نظریات الشخصیة). ٢٠٠٦محمد السید (، عبدالرحمن



٨٦ 

، ). األنســاق القیمیــة لــدى الشــباب الجــامعي فــي ضــوء المســتجدات العالمیــة٢٠٠٨عبــدالمنعم. (، عبــداهللا

  .٣١٨ – ١٩٩) ١٤(٤٩ مجلة المستقبل

ـــــافي ـــــد الكــ ــــــماعیل (، عبــ ــــالمیةم). ٢٠٠٥إسـ ــالق اإلســـ ــیم واألخـــــ ـــــوعة القـــــ   مركـــــــز  :ســـــــكندریةاال .وســ

 االسكندریة للكتاب.

المــؤتمر  .النســق القیمــي لطلبــة المرحلــة الثانویــة للموهــوبین فــي األردن).٢٠١٢(أســماء خلیــل ، عبــداهللا

ـــوقین ــاني  ١١-١٠والمنعقـــــد بتـــــاریخ ، العلمــــي العربـــــي التاســـــع لرعایـــــة الموهـــــوبین والمتفـ تشـــــرین الثـــ

  .عمان، ٢٠١٢

ــارة .). العنــف الجــامعي وعالقتــه بــالنمو األخالقــي٢٠١٤( غــادة، دراغمــة و، عــدنان، العتــوم ، مجلــة المن

٢٤٣ -٢٢١، )٢( ٢٠.  

العالقـة بـین أسـالیب الحیـاة والكفـاءة الذاتیـة المدركـة لـدى الطلبـة ذوي ). ٢٠١٤دعـاء عبـداهللا(، العـدوان

  .عمان :األردنیة الجامعة .رسالة ماجستیر غیر منشورة .اضطرابات السلوك

والمنعقـد ، مـؤتمر القـیم والتربیـة فـي عـالم متغیـر .القیم وطرق تعلمها وتعلیمهـا.)١٩٩٩العاجز(، العمري 

  إربد.، الجامعة الیرموك، ٢٩/٧/١٩٩٩-٢٧بتاریخ 

مجلـــة  .). اتجاهـــات طلبـــة الجامعـــة نحــو أســـالیب الحیـــاة فـــي الغــرب٢٠٠٨أحمـــد عبـــد الزهــرة (، العكیلــي

  .٦٠٠ -٥٤١، ٩٢ العدد، اآلداب

ـــدةمحمـــد و ، العمـــایرة ). األنســـاق القیمیـــة لـــدى طلبـــة الجامعـــات ٢٠٠٩عواطـــف (، مقابلـــهو تیســـیر ، الخوال

، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة .األردنیــة فــي ضــوء التحــدي التكنولــوجي مــن وجهــة نظــر أنفســهم

  .٩٩ -٥١).٢( ٢٤العدد

ــیم دار  :ســــكندریةاالیاســــها نظریاتهــــا. ســــیكولوجیة الشخصــــیة محــــدداتها ق). ١٩٧٥ســــید محمــــد (، غنــ

  النهضة العربیة.
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). العالقـة بـین النسـق القیمـي والمسـؤولیة االجتماعیـة لـدى عینـة مـن طلبـة ٢٠٠٩طالب ناصـر (، القیسي

  .٨٠-٥٨) ٥(، مجلة العلوم النفسیةقاریونس. 

  .رمص، مجلة علم النفس .).النسق القیمي لدى طلبة جامعة قاریونس٢٠٠٠علي مهدي (، كاظم

، سـامح ودیــع الخفــش .ترجمــة .النظریـة والتطبیــق فــي اإلرشــاد والعــالج النفسـي). ٢٠١١جیرالــد (، كـوري

  دار الفكر. :عمان

ـــة جامعـــة نـــزوى األهلیـــة٢٠٠٨ناصـــر (، المخزومـــي ـــة دمشـــق .). القـــیم المـــدعاة لـــدى طلب ـــة جامع  مجل

  .٣٨-٢٧، )١٠( ٣٩٧ -٣٥٩مجلة دمشق  .٢)٢٤(

ـــم  ــان، األســــس النظریــــة والتطبیقیــــة :إلرشــــاد والعــــالج النفســــيا). ٢٠٠١(ســــامي محمــــد ، ملحـ    :عمــ

 .دار المسیرة
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  )١ـق (ـمـلح

  رسـالة تحكیـم استبـانـة أولیـة

  

  ة............................................المحترم / ................................األستاذ الدكتور / ة

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

ــالموض   ةــه أولیــانـیم استبــوع: تحكــ

ا وشرًفا
ً
، والتـي تشـكل أدوات قیـاس فـي صـورتها األولیـة، مقـاییسأن أضـع بـین أیـدیكم فقـرات هـذه ال یزیدني فخر

نیــل درجــة الماجســتیر فــي بصــدد إعــداد دراســة ل ةحیــث إن الباحثــ، لجمــع بعــض المعلومــات الالزمــة إلجــراء هــذه الدراســة

  بعنوان:، التربیة / إرشاد وتوجیه

تحــت إشــراف  "النســق القیمــي وعالقتــه بأســالیب الحیــاة لــدى طالبــات كلیــة العلــوم واآلداب بجامعــة نــزوى"

  .ضحى عبود :الدكتورة

 اســةلــألدوات المســتخدمة فــي هــذه الدر  )الثبــات، الصــدق(الســیكومتریة  ممــا تطلــب مــن الباحثــة إعــادة الدراســة

  وجاءت على النحو اآلتي: 

والـذي ، ١٩٣١ Lindzeyولنـدزي Vernon وفیرنون Allportالقیم والذي صممه كلٌّ من البورت  اختبار :أوًال 

 قیاس القیم اآلتیة:  ویهدف )٢٠٠٢(وقام بتقنینه ومالئمته للبیئة العمانیة الجعفري ، قام بتعریبه الدكتور عطیة محمود هنا

 .الجتماعیة والعالقات بین األشخاصالتي تهتم بالنواحي ا :القیمة االجتماعیة  - 

 .فةالتي ترتبط بالحقیقة والمعر  :القیمة النظریة  - 

 .رتبط بالنواحي المادیة والمعنویةالتي ت :القیمة االقتصادیة  - 

 .التي تختص بالشكل والتناسق :القیمة الجمالیة  - 

 .ترتبط بالمعتقدات والسلوك الدیني :القیمة الدینیة  - 

  .ترتبط بالمركز والسلطة :القیمة السیاسیة  - 



٩٢ 

ـثانی
ً
 .)Wheeler, et al., 1986( :ویلر وآخرونقائمة أسالیب الحیاة تصنیف  :اـ

  فقرة. ٥٤بتعریبها وتكییفها على البیئة األردنیة مكونة من  ٢٠١٠والذي قام الشخانبة 

ا
ً
ـــرتكم الوا ونظـــر ــال، ســـعةلخب ـــي هـــذا المجـ ـــه مـــن دواعـــفإ، واهتمـــامكم ف ـــاحي وســـرورين   أن تكـــون مـــن ، ي ارتی

ـــم الصـــائب مـــن خـــالل ملحو  المّحكمـــین لتلـــك األدوات ـــإذن اهللا المـــردود اإلیجـــابي ، ظـــاتكموٕابـــداء رأیك   ممـــا ســـیكون لـــه ب

بـاالطالع علـى الفقـرات مـن مـنكم ولذلك أرجو من التكرم ، ومن ثم على الدراسة ككل، في تحسین ما تقیسه هذه األدوات

، ودقـة الصــیاغةمناسـبة الفقــرات لغوًیـا ، إضـافة أو حـذف مــا ترونـه مناسـًبا، ةتها لموضــوع الدراسـمناسـب، حیـث: وضـوحها

  وسهولة اإلجابة علیها.

  یرــزاكم اهللا كل خــنا وجــاونكم معــم وتعــودكـهـم جــرین لكــشاك

  

     

  الباحــثـة   

  آسیة بنت سالم بن بدوي الحجیة 

  

 

 

   

ــكــحّ ـم المــــــــاس  ...................................................م: .........................ـ

 ..........................................................: ..................المسمى الوظیفي

 .................................................التخصص الدقیق: ...........................

ــــــــمـعـة الـــــهـج  ..................................: ...التوقیع .........ل: ....................ـ



٩٣ 

  )٢ق (ــملح

  محكمین ألداة الدراسة (االستبانة) لموضوع دراسة النسق القیمي وعالقته قائمة أسماء ال

  بأسالیب الحیاة لدى طالبات جامعة نزوى

  المسمى الوظیفي سماال  م
التخـصص 

  الدقیق
  لــمـالع جـهـة

 جامعة السلطان قابوس تربیة خاصة أستاذ مساعد د. أحمد حسن حمدان  ١

 عدأستاذ مسا د. ماهر محمد أبو هالل  ٢
مناهج بحث 

 وتقویم
 جامعة السلطان قابوس

 جامعة نزوى إرشاد النفسي أستاذ مشارك اجهد. عبد الفتاح الخو   ٣

 جامعة السلطان قابوس إرشاد نفسي أستاذ مشارك محمد الشیخ حمودد.   ٤

  جامعة نزوى  صحة نفسیة  أستاذ مشارك  د. مطاع بركات  ٥

 جامعة نزوى لطفلتربیة ا أستاذ مساعد آمال محمد بدويد.   ٦

 جامعة نزوى  إرشاد نفسي أستاذ مشارك  محمد أحمد نقاديد.   ٧

 الكلیة التطبیقیة بنزوى طرق تدریس أستاذ مساعد د. سعود بن سلیمان النبهاني  ٨

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٤ 

  )٣ق (ــملح

  القائمة الشخصیة ألسالیب الحیاة في صورتها األولیة

  اتـظـالحـالم

مدى السالمة 

  اللغویة

ئمة مدى مال 

  دــالفقرة للبع

ـــــقــفــال ـغ  م  رةــ
ر 

ی
ض

وا
ــ

ةــح
 

ض
وا

ــ
ةــح

 

ـغ
ر 

ی
ــم

ةــــمـالئ
 

ــم
ةــــمـالئ

  

  البعد األول: المهتم اجتماعًیا (المنتمي) یقیس هذا البعد درجة انتماء الفرد للمجتمع، 

  )٢٠١١وقدرته على مواجهة متطلبات الحیاة بالتعاون مع اآلخرین (الشخانبة، 

  عندما كنت طفًال      
ً
 ١  ا بشكل جید مع رفاقيكنت منسجم

 ٢ كنت أواجه صعوبة في تكوین األصدقاء طفًال عندما كنت      

  طفًال عندما كنت      
ً
 ٣ ا في أي جماعةلم أكن عضو

 ٤ كنت أجد صعوبة في الشعور بأني عضو في جماعة ما طفًال عندما كنت      

 ٥ االشتراك بأي مجموعة تجنبكنت أ طفًال عندما كنت      

 ٦  منعزالً  كنت طفًال عندما كنت      

  وهو الشخص یشعر بتعرضه لألذى من قبل اآلخرین،  الشعور باأللم والیأس (الضحیة) –البعد الثاني: المستغل (السلبي) 

  .)٢٠١١(الشخانبة،  ولدیه عالقة سلبیة بالوالدین ویرتبط هذا األسلوب باحتمال تعرض الفرد لإلساءة في الطفولة

 ١ مني طفًال كان أحد والدي غاضًباعندما كنت      

ا كنت طفًال عندما كنت      
ً
 ٢ معي أعتقد أن أحد والدي كان لئیم

ا كنت طفًال عندما كنت      
ً
 ٣ أعاقب ظلم

 ٤ كنت أشعر بأني محبوب من قبل والدي طفًال عندما كنت      

 ٥ ر بالخوف من والديكنت أشع طفًال عندما كنت      

 ٦ كان أحد والدي یعتقد بأن لیس هناك فائدة ترجى مني طفًال عندما كنت      

  وهو الشخص الذي یبحث عن الحصول على االستحسان من قبل اآلخرین  البعد الثالث: الشخص الملتزم (النوع النشط)

  .)٢٠١١در الخارجیة (الشخانبة، عن طریق الجهود التي یبذلها للنجاح وتقییمه لذاته مشتق من المصا

 ١ أرغب في أن أكون محبوًبا كنت طفًال عندما كنت      

 ٢ كنت اهتم باستحسان البالغین ألفعالي طفًال عندما كنت      

 ٣ كنت أرغب في الحصول على محبة المعلم طفًال عندما كنت      

 ٤ د القیام بعمل حسنكنت أفرح بالثناء الذي أحصل علیه عن طفًال عندما كنت      

     
كانت لدي حاجة ملحة بالنجاح كي أشعر بـأني مقبـول مـن  طفًال عندما كنت 

  اآلخرین األطفال

٥ 



٩٥ 

  اتـظـالحـالم

مدى السالمة 

  اللغویة

ئمة مدى مال 

  دــالفقرة للبع

ـــــقــفــال ـغ  م  رةــ
ر 

ی
ض

وا
ــ

ةــح
 

ض
وا

ــ
ةــح
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 ٦ بأني مقبول فقط عندما أكون ناجًحاكنت أشعر  طفًال عندما كنت      

  خرین، وهو الشخص الذي یرغب في التحكم باآل المتحكم أو المسیطر (النوع النشط) البعد الرابع:

  )٢٠١١ولدیه نزوع نحو السیطرة على أنشطة الجماعة (الشخانبة، 

 ١  كنت أتزعم األطفال اآلخرین طفًال عندما كنت      

 ٢  كنت أحب أن أملي على اآلخرین ما یجب علیهم أن یفعلوه طفًال عندما كنت      

ا كنت طفًال عندما كنت      
ً
 ٣ مسیطر

 ٤ ب في التحكم باألطفال اآلخرینكنت أرغ طفًال عندما كنت      

 ٥ كنت أرغب في أن أقرر ما یفعله اآلخرین طفًال عندما كنت      

 ٦  في الجماعة عندما أكون مسؤوالً كنت أشعر أني أكثر قبوًال  طفًال عندما كنت      

  البعد الخامس: الشخص غیر الكفء وهو الشخص الذي یشعر بفقدان القیمة، 

  )٢٠١١النجاح في منافسة اآلخرین (الشخانبة، وبعدم المقدرة على 

 ١ كنت بارعًا في األنشطة التنافسیة طفًال عندما كنت      

 ٢ فعلت أشیاء كثیرة جیدة طفًال عندما كنت      

 ٣ شعرت بالثقة بنفسي في كثیر من المجاالت طفًال عندما كنت      

 ٤  بعمل صعب لم أكن أرغب في محاولة القیام طفًال عندما كنت       

     
كنت أشعر بأنني قادر على عمـل كـل شـيء بشـكل أفضـل  طفًال عندما كنت 

  من األطفال اآلخرین

٥ 

 ٦ كنت أنجح في معظم األشیاء التي حاولت القیام بها طفًال عندما كنت      

  یستخدم األشكال السلبیة البعد السادس: الشخص المتحكم أو المسیطر (النوع السلبي) هو الشخص المعتمد على اآلخرین و 

  .)٢٠١١في التعامل مع اآلخرین وهو الشخص المدلل الذي یتوقع أن یحصل على ما یرید في الحیاة (الشخانبة، 

 ١ إلى حد اإلفساد مدلًال  كنت طفًال عندما كنت      

 ٢ كنت أحصل على ما أرید في البیت طفًال عندما كنت      

 ٣ في المنزل مدلًال  كنت طفًال عندما كنت      

 ٤ كنت أحصل على اهتمام خاص طفًال عندما كنت      

 ٥ كنت أحصل على أكثر مما أستحق طفًال عندما كنت      



٩٦ 

  اتـظـالحـالم

مدى السالمة 

  اللغویة

ئمة مدى مال 

  دــالفقرة للبع

ـــــقــفــال ـغ  م  رةــ
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 ٦  كنت أحصل على ما أرید بطریقتي طفًال عندما كنت      

  لذي یشعر باألذى، البعد السابع: الشخص المستغل (النوع النشط) الذي یعتمد على االنتقام (المنتقم) وهو الشخص ا

  )٢٠١١(الشخانبة،  ویرغب في االنتقام من اآلخرین ویوصف بأنه متمرد وغیر مطیع

 ١ كنت أرغب في االنتقام من الذین آذوني طفًال عندما كنت      

 ٢ كنت أصر على الحصول على حقي طفًال عندما كنت      

 ٣ كنت أنفذ مخططاتي على االنتقام طفًال عندما كنت      

 ٤ كنت أنتقم عندما أتعرض للعقاب طفًال عندما كنت      

 ٥ كنت أغضب إذا لم تسر األمور كما أرید طفًال عندما كنت      

 ٦ كنت أتمرد عندما ال أحصل على ما أرید طفًال عندما كنت      

  رین) وهو الشخص الذي یوصف البعد الثامن: الشخص المستغل (النوع النشط) إیذاء اآلخرین (الذي یعتمد على إیذاء اآلخ

  باإلضافة إلى استغالل اآلخرین، بقیامه بسلوكیات مخربة مثل األسلوب السابق، ولكنه یختلف عنه بأنه ال یوجد أیة داللة 

ا لسلوكه هذا مثل االنتقام (الشخانبة، 
ً
  .)٢٠١١على أنه یعطى سبًبا أو مبرر

 ١ ناتكنت أستمتع بمضایقة الحیوا طفًال عندما كنت      

 ٢ كنت أشعر بالفخر عنما أقوم بإیذاء اآلخرین طفًال عندما كنت      

 ٣ كنت أستمتع بمضایقة األطفال اآلخرین طفًال عندما كنت      

 ٤ لم أكن أمانع بإیذاء اآلخرین طفًال عندما كنت      

 ٥ ما أتعرض للنقد لقیامي بإیذاء اآلخرین غالًبا كنت طفًال عندما كنت      

 ٦ على احترام حقوق اآلخرین في المدرسة حریًصا كنت طفًال عندما كنت      

  البعد التاسع: الشخص الملتزم (النوع السلبي) وهو الشخص المسایر لآلخرین والمطیع لهم بشكل سلبي 

  .)٢٠١١وهو یشبه الشخص الذي یفضل العیش وااللتزام بمعاییر خلقیة عالیة جًدا (الشخانبة، 

 ١ اجدً  مطیًعا كنت طفًال كنت  عندما     

 ٢ اجدً  متعاوًنا كنت طفًال عندما كنت      

 ٣ ا لوالديلم أكن مزعجً  طفًال عندما كنت      

 ٤ من إزعاجهم أحرص على إرضاء الكبار بدًال  كنت طفًال عندما كنت      

 ٥ جدا مؤدًبا كنت طفًال عندما كنت      

 ٦  أعمال البیت كنت أساعد في طفًال عندما كنت      



٩٧ 

  )٤(ق ــملح

  اختبار القیم في صورته النهائیة

 ة:ـــامــات عـــــبیان  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

ــــــصـخـتـال ـــــــ             )           ص: (     ـــ

 ) مقبول   ) جید    (   ) جید جًدا   (  ) ممتاز  (  المعدل التراكمي : (

ـــعـة وبــبـیـة طــیـحــت  :  دـ

واألسـئلة قـراءة  اءة التعلیمـاتبین أیدیكن استبیان الدراسة بقسمیه األول والثاني أرجو قر 

، علًمــا أن هــذه المعلومــات هــي ألغــراض البحــث قیقــة واإلجابــة عنهــا بمــا هــو مناســبد

 .  احثة، ولكم جزیل الشكر والتقدیرالعلمي فقط ولن یطلع علیها أحد غیر الب

 



٩٨ 

  زء األولــــــالج

  :التعلیمات

بــّین مــدى  )احتمــاالن(التــي یختلــف النــاس بشــأنها منهــا إجابتــان أو )األســئلة(فیمــا یلــي عــدد مــن العبــارات أو 

  وٕاذا ظهـر فـي بعـض العبـارات ، بإعطـاء الدرجـة المناسـبة لكـل منهمـا )حتمـالیناال(تفضیلك لكل مـن هـاتین اإلجـابتین أو 

أن تحــاول ، أو اإلجـابتین متكــافئتین (أو متعادلتـان) مــن حیــث تفضـیلك أو عــدم تفضـیلك لكــل منهمــا فـإن علیــك مـع ذلــك

  .التي تفضلها نسبًیا على األخرىثانیة تحدید اإلجابة 

  :بإحدى الطرق اآلتیة ) درجات یمكنك توزیعها٣لكل عبارة (

) فــي المربــع ٣إذا كنــت توافــق علــى العبــارة (أ) وال توافــق علــى (ب) اكتــب (  ١

الموجود أسفل (أ) و(صفر) في المربع الثاني الموجود أسفل (ب) كما هو 

  موضح في الشكل المقابل.

  

      ب    أ

              

          

) فـي المربـع ٣) فاكتـب (وٕاذا كنت توافق على العبارة (ب) وال توافق علـى (أ  ٢

الثـاني الموجـود أسـفل (ب) و(صـفر) فـي المربـع األول الموجـود أســفل (أ) 

  كما هو موضح في الشكل المقابل.

      ب      أ

                

            

ـــــع ٢وٕاذا كنـــــت تفضـــــل (أ) علـــــى (ب) بدرجـــــة طفیفـــــة فاكتـــــب (  ٣   ) فـــــي المرب

  مـا هـو موضـح ) فـي المربـع الموجـود أسـفل (ب) ك١الموجود أسـفل (أ) و(

 في الشكل المقابل.

    ب      أ  

                

            

) في المربع الموجود ٢وٕاذا كنت تفضل (ب) على (أ) بدرجة طفیفة فاكتب (  ٤

ــا هـــو موضـــح فــــي ١أســـفل (ب) و( ــود أســـفل (أ) كمـ   ) فـــي المربـــع الموجـ

 الشكل المقابل.

    ب      أ  

                

            

ـــدرجات التـــي ســـت ـــي أن ال ــالي وهـــذا یعن ـــى النحـــو التـ   ) ٣+٠() أو ٠+٣(عطیها لكـــل عبـــارة یجـــب أن تتـــوزع عل

  ).٣) أي مجموعهما دائمًا یساوي (٢+١() أو ١+٢(أو 

  ة:ــظــمالح

 إلجابـة عـن أي سـؤال وال تتـرك ســؤاًال فـي التفكیـر با محـدد لإلجابـة ولكـن ال تقضـي وقتًـا طــویال ال یوجـد زمـن(

  دون اإلجابة عنه).

   



٩٩ 

    

 

 

إن الغرض األساسي من البحـث العلمـي هـو اكتشـاف الحقیقـة أكثـر منـه التطبیـق . ١  أ  ب

  ؟العلمي لها

  أ) نعم

  ب) ال

 ؟یجب اعتبار الكتب الدینیة كتًبا ذات قیمة أدبیة أكثر منها كتًبا ذات قیمة روحیة. ٢  أ   ب 

  أ) نعم 

  ب) ال

  في تقدم الجنس البشري؟ أي الرجلین تعتقد أنه كان أكثر. ٣ أ  ب   

  أ) فیلسوف

  مصلح اجتماعي ب)

  هل تفضل إذا أتیحت لك الفرصة أن تكون؟. ٤ أ   ب  

  كمن أصحاب البنو  أ)

  من أصحاب السیاسة ب)

هل تعتقد أن من حق كبار الفنانین مثـل الموسـیقار والشـاعر والرسـام، أن یكونـوا . ٥   أ  ب  

  رین؟أنانین ال یهتمون بمشاعر اآلخ

  أ) نعم

  ب) ال

  

  

  ؟ا هي الدراسة األكثر فائدة للبشرم .٦  أ     ب

  )الحساب والجبر والهندسة(أ) الریاضیات  

 التفسیر والحدیث والفقه)(الدین  ب)

  ؟ما هي وظیفة المسؤولین في العصر الحدیث .٧ أ   ب  

  .العمل على تنفیذ األهداف المرسومة) أ

 .لى االهتمام بحقوق اآلخرینتشجیع أتباعهم ع) ب

  ؟) بماذا تتأثرأو سیاسًیا احتفاًال مهمًا (دینًیا أو علمًیاعندما تحضر  .٨  أ  ب  

  .بالنواحي الجمالیة في الزینة واإلعالم) أ 

 .بقوة الجماعة وتأثیرها وتماسكها) ب 

  ؟لصفة التي تعتبرها أفضل من غیرهاما هي ا .٩ أ   ب    

  .والورعأ) التقوى 

  .التعاطف مع اآلخرین ونكران الذات ب)

  ؟فهل تفضل تدریس، إذا أتیحت لك الفرصة ألن تكون أستاذاً في الجامعة .١٠   أ  ب 

  .الشعر واألدب أ)

  .الفیزیاء والطب وعلوم الفلك ب)



١٠٠ 

 

إذا وجــدت العنــوانین اآلتیــین فــي إحــدى صــحف الصــباح وكانــا فــي حجــم واحــد  .١١  أ    ب  

  ؟هما تقرأ بعنایة أكثرأیف

  یجتمعون لالتفاق على بعض المسائلأ) علماء 

  ب) تحسن عظیم في السوق التجاریة

  ؟أیهما تقرأ بعنایة أكثر، إذا وجدت العنوانین اآلتیین .١٢ أ      ب   

  ع مجلس الشورى لمناقشة قضیة مهمةأ) یجتم 

 ب) اكتشاف نظریة علمیة جدیدة

تزور أحد المساجد الكبیرة فهل تجد أن تـأثرك بالرهبـة والخشـوع والناحیـة  عندما .١٣ أ    ب  

  ؟ر من إعجابك بجمال الفن والعمارةالدینیة أكث

  أ) نعم

  ب) ال

  :كان لدیك وقت فراغ فهل تقضیه فيإذا  .١٤     أ  ب   

 تنمیة مهارتك  أ) 
ً
  ا في اآلخرینالقیادیة لتكون مؤثر

  عیة عامةطوع للقیام بخدمة اجتماالت ب)

   ب

 

  ؟هل تهتم برؤیة، إذا قمت بزیارة أحد المعارض التقنیة .١٥    أ   

  المنتجات الصناعیة الحدیثة من حیث أسعارها وجداولها أ) 

  رات الجدیدة من األجهزة العلمیةاالبتكا ب)  

  ؟هل، إذا أتیحت لك الفرصة .١٦ أ     ب  

  أ) ترشح نفسك لمجلس الشورى 

  قة موسیقیة أو مسرحیةب) تنشئ فر  

  :إن الهدف من المحاضرات واللقاءات الدینیة في الوقت الحاضر یجب أن یكون .١٧ أ   ب  

  .أ) تنمیة اإلیثار وعمل الخیر 

 .ع الناس على أداء الفرائض الخمسب) تشجی 

  ؟إذا كنت في حجرة االنتظار توجد مجلتان فأیهما تقرأ .١٨   أ    ب

  .أ) مجلة علمیة 

  ب) مجلة فنیة.

  ؟تفضل سماع سلسلة من المحاضرات عنهل  .١٩  أ    ب  

  أ) أنظمة الحكم المختلفة في العالم

  یة وأكثرها شمولیة لحیاة اإلنسانب) األدیان السماو  

  أي الغایتین أهم من المنظور التربوي؟، في رأیك .٢٠ أ ب    

  لیة خاصة.إعداد النشء للكسب المادي وتحقیق أهداف عم أ) 

  .نشاط االجتماعي ومساعدة اآلخرینإعداد النشء للمشاركة في ال ب)

 



١٠١ 

  ؟هل تفضل أن تقرأ في حیاة ومؤلفات .٢١  أ    ب  

  زعماء وقادة جیوش مشهورین أ)

  فالسفة وحكماء معروفین ب)

مـن هل تعتبـر التطبیـق التكنولـوجي لتحسـین اإلنتـاج أكثـر داللـة علـى الحضـارة  .٢٢ أ    ب 

  ؟التقدم الفني والجمالي الحدیث

  نعم أ) 

 ال ب) 

  ؟فهل تفضل أن یكون من عملك، إذا اشتغلت في مؤسسة صناعیة .٢٣  أ ب   

  .نساني في توجیه العمال وٕارشادهممراعاة البعد اإل أ)

  .استخدام النفوذ في إدارة المؤسسة وتنظیمها ب) 

  ؟رأــفأّیهما تفضل أن تقبین اآلتین إذا وجدت الكتا .٢٤  أ    ب  

  .نشأة األدیان أ)

  نشأة الصناعات. ب)

  ؟أیهما أكثر فائدة للمجتمع الحدیث .٢٥  أ  ب    

  .االهتمام بحقوق المواطنین ورفاهیتهم أ) 

  .لقوانین المفسرة للسلوك اإلنسانيالتعمق في فهم ا ب) 

  ؟ىوًال فهل یكون تركیزك الشخصي علإذا كنت مسؤ  .٢٦    أ  ب ب

  لمعیشي للمواطنین وتحسین أحوالهمأ) رفع المستوى ا

  سكب) التأثیر في الرأي العام وتحقیق الشعبیة لنف

  ؟رات عنهل تفضل سماع سلسلة من المحاض .٢٧ أ   ب    

  تنوع الخدمات االجتماعیة في عمان وشمولیتها )أ 

 ب) تطور الفنون في سلطنة عمان

  ؟نشأة الكون یتمثل في الرجوع إلى أفضل أسلوب لفهم .٢٨  أ ب   

  أ) تفسیرات بعض النظریات العلمیة

  ب) األصول والتفسیرات الدینیة 

  ؟تفضل أن تقرأ في الجریدة الیومیةأي الصفحتین  .٢٩   أ    ب 

  أ) صفحة أسواق المالیة

 ب) صفحة الفنون واألخبار الفنیة 

  ؟لطفلبالنسبة لأیهما في نظرك أهم  .٣٠  أ     ب  

  أ) التربیة الدینیة

  ب) التربیة الوطنیة
 

 ر س ت ص ي ز                    



١٠٢ 

  

  يـانـثـزء الــــــجـال

  :اتـــمـیـلــالتع

وذلك بأن ، رتب هذه اإلجابات حسب تفضیلك الشخصي لكل منها، لكل سؤال من األسئلة التالیة أربعة إجابات

  ى الیسار.) في المربع المناسب الموجود عل١، ٢، ٣، ٤(تكتب واحدًا من األرقام التالیة 

  ) لإلجابة التي تفضلها على جمیع ما عداها.٤عط الرقم (أ

  ) لإلجابة التي تفضلها بالدرجة الثانیة.٣الرقم ( عطأ

  .) لإلجابة الثالثة في التفضیل٢و(

  .) لإلجابة األخیرة١و(

حسـب  تذكر أنك یجب أن تختار من بین األجوبة المعروضة علیك فقط وأنك یجـب أن ترتـب األجوبـة األربعـة

    فإنه یمكنك اللجوء إلى التخمین.، ) أو مستحیًال علیكاصعب جدً (وٕاذا وجدت التفضیل ، تفضیلك الشخصي لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٣ 

  ؟قد أن الحكومة ینبغي أن تركز علىهل تعت. ١ د ب  ج  أ 

  أ) زیادة معونة الفقراء والمرضى والمسنین

  ب) تطور الصناعة والتجارة

  رائع الدینیة في سیاستهاج) اتباع المبادئ والش

  الشعب وكرامته بین الشعوب األخرىد) توطید احترام 

ــــام .٢ ب ج  د أ    األســــبوع یــــوم عطلتــــه  یحســــن أن یقضــــي الشــــخص الــــذي یشــــتغل طــــوال أی

  ؟األسبوعیة في

  نفسه بقراءة الكتب الحدیثة تثقیفأ) 

  األخبار واألحداث العالمیة مشاهدةب) 

  قیةالحفالت الموسی حضورج) 

 إلى محاضرة دینیة االستماعد) 

   ب

 

  ؟سیاسة التربیة للمدارس فهل تحاولإذا كان في مقدروك أن تؤثر في ال .٣ أ  د ج

  دراسة الموسیقى والفنون الجمیلة تشجعأ) أن 

  دراسة المشكالت االجتماعیة تشجع ب) أن

  ج) أن تزود المدرسة بالمعامل

  عملیة للمواد الدراسیةد) العمل على زیادة الفائدة ال

  هل تفضل الصدیق؟ .٤ ج د  أ  ب 

  یر العلمي في تحسین دخله ومواردهأ) ذا التفك

  في الكون والحیاة المتأملب) 

  بالقیادة والتنظیم المتمیزج) 

 في الفن ذوًقا وحًسا مرهًفا یظهرالذي د) 

  ؟الذي یزید عن حاجتك فهل تفضل مالوتوفر لدیك ال إذا كنت ثریا جًدا .٥   أ ب ج د 

  في تنمیة التجارة والصناعة تثمرهتسأ) أن 

  ب) تمنحه للهیئات الدینیة لمساعدتها في عملها

  العلمیة لصرفه في البحث العلمي تللهیئاج) تقدمة 

 لجمعیات رعایة األسرة تهبهد) 

  ؟ما الروایات التي تستمتع بها .٦  أ ب  د  ج ج

  حیاة العلماء والقادةالتي تتناول  أ) 

  التي تبین سحر الطبیعة وجمالها ب)

  التي تعالج مشكالت المجتمع ج)

  التي تناقش القضایا العلمیة د) 

 



١٠٤ 

ا واحـدة فمـا وكانـت مرتباتهـ، إذا كنت تستطیع القیام بأي عمل من األعمال اآلتیة .٧ ج   أ د  ب

  ؟هو العمل الذي تفضله

  )والهندسة، والجبر، الحساب(ضیات أ) أن تكون عالما في الریا

  أن تكون مدیرًا لمحل تجاري كبیر ب)

  ج) أن تكون من علماء الدین

  د) أن تكون من رجال السیاسة 

  ؟فماذا تفضل، إذا توفر لدیك المال والوقت .٨ أ   ج ب د

  أن تقتني عددا من اللوحات الفنیةأ) 

  مب) أن تنشئ معهدا لرعایة ضعاف العقول وتعلیمه

  لى أن تكون عضوًا في مجلس الشورىج) أن تعمل ع

 مؤسسة مالیة او تجاریة خاصة بك تنشئد) أن 

   د 

 

  لك من نفس الجنس فما الموضوع الذي تفضل  أصدقاءإذا كنت في مجتمع یضم  .٩  ج أ ب

  التحدث فیه؟

  أ) معنى الحیاة من منظر إسالمي  

  العلمیة الحدیثة التطوراتب) 

  روعه المختلفةوف األدبج) 

 االجتماع  اإلصالحد)  

  ؟ل أن تعمل في أثناء عطلتك الصفیةماذا تفض. ١٠  ب  أ ج  د

  مقاًال یتناول أحد الموضوعات العلمیة تكتبأ) أن 

  تتمتع بالمناظر الطبیعیة الجمیلةمكان منعزل و  إلىب) أن تذهب 

  قاال یتناول قضایا عالمیة معاصرةم تقرأج) أن 

  على عمل تجاري أو صناعي جدید دربتتد) أن  

  ؟االكتشافات العظیمة مهمة في نظركلماذا تعتبر  .١١   د ب  أ ج 

  من سیطرة ونفوذ اإلنسان والجماعة  تزیدأ)ألنها 

  تزید معلوماتنا في المجاالت العلمیة ألنهاب)

  ج)ألنها تؤثر في العالقات والروابط بین الشعوب

  معرفتنا في الجوانب الدینیة إلى زیادة تؤديد)ألنها 

  یسیر اإلنسان في حیاته تبعًا؟ أنینبغي  .١٢ ج  ب د   أ 

  أ) لعقیدته الدینیة  

  ب) القیم الفنیة والجمالیة 

  ج) لما تفرضه علیه المنفعة المادیة 

  د) تبعا لمصلحة اآلخرین وخیر اإلنسانیة  



١٠٥ 

  ؟أیكأي المهن أفضل حسب ر  .١٣ د ج  أ  ب 

  اجتماعي أخصائيأ)  

  سیاسي قائدب) 

  أعمال رجلج) 

 د) عالم 

  ؟لــأردت تزیین حجرتك فأیة لوحة تفضإذا  .١٤ ج ب د  أ   

  معاني دینیة تحملأ) لوحة 

  غالیة الثمن لوحةب) 

  إحدى الحقائق العلمیة توضحج) لوحة 

 وروعة التصمیم الفني اإلبداعد) لوحة تبرز 

  :للذكور فقط .١٥  د  ب  أ  ج ج

  :المرأة التي تفضل أن تكون زوجتك هي

  ا في المجتمعأ) التي تستطیع أن تحقق مركز مرموقً  

  اآلخرین مساعدةب) التي تحب 

  إلى الحیاة نظرة روحیة في أساسهاج) التي تنظر 

  د) الموهوبة من الناحیة الفنیة 

  :لإلناث فقط .١٦   د  ب   أ ج

  :وــیكون زوجك ه الرجل الذي تفضلین أن 

  أ) الذي یستطیع أن یحقق مكانة مرموقة في المجتمع

  ب) الذي یحب مساعدة اآلخرین

  إلى الحیاة نظرة روحیة في أساسهاج) الذي ینظر 

  من الناحیة الفنیة وهوبد) الم

 

 ر س ت ص ي ز                    

  

  

  

   



١٠٦ 

  )٥ق (ــملح

  القائمة الشخصیة ألسالیب الحیاة في صورتها النهائیة

 ة:ـــامــات عـــــبیان  

  

 

  

  

  

  

  

ــــــصـخـتـال ـــــــ             )           ص: (     ـــ

 ) مقبول   ) جید    (   ) جید جًدا   (  ) ممتاز  (  راكمي : (المعدل الت

ــعـة وبــبـیـة طــیـحــتأخواتـي الطالبـات..   :  دــ

ــة أســلوب حیــاة الفــردتهــدف هــذه الد ، حیــث أن أفضــل طریقــة لمعرفــة راســة إلــى معرف

أدنـاه ثـم ، أرجو قراءة الفقرات الـواردة هو دراسة ذكریاته عن الطفولة أسلوب حیاة الفرد

، علًمـا أن ه من أثر على صحة  نتائج الدراسـةاإلجابة على جمیع الفقرات بصدق لما ل

 . ولن یطلع علیها غیر الباحثة فقط.هذه المعلومات هي ألغراض البحث العلمي 

 .ولكم جزیل الشكر والتقدیر
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ـــــــرات ــ   الرقم  الفـقـــــ

 ١  كنت في طفولتي منسجما بشكل جید مع رفاقي     

 ٢  كنت في طفولتي أواجه صعوبة في تكوین األصدقاء     

 ٣ في طفولتي لم أكن عضوا في أي جماعة      

 ٤  كنت في طفولتي أجد صعوبة في الشعور بأني عضو في جماعة ما     

  ٥  كنت في طفولتي أتجنب االشتراك بأي مجموعة     

  ٦ في طفولتي كنت منعزالً      

  ٧   في طفولتي كان أحد والدي دائم الغضب مني     

  ٨  أحد والدي كان ظالمًا معي في طفولتي كان     

  ٩ ي كنت أعاقب ظلمًا في طفولت     

  ١٠ في طفولتي كنت أشعر بأني محبوب من قبل والدي      

  ١١ في طفولتي كنت أشعر بالخوف من والدي      

  ١٢ في طفولتي كان أحد والدي یعتقد بأن لیس هناك فائدة ترجى مني      

  ١٣ في طفولتي كنت أرغب في أن أكون محبوبًا      

  ١٤ هتم باستحسان البالغین ألفعالي في طفولتي كنت ا     

  ١٥  في طفولتي كنت أرغب في الحصول على محبة المعلم     

  ١٦ في طفولتي كنت أفرح بالثناء الذي أحصل علیه عند القیام بعمل حسن      

     
ــة بالنجـــــاح كـــــي أشـــــعر بـــــأني مقبـــــول مـــــن  ـــة ملحـــ ـــت لـــــدي حاجــ ـــولتي كانــ   فـــــي طفــ

 اآلخرین  األطفال

١٧  

  ١٨ طفولتي كنت أشعر بأني مقبول فقط عندما أكون ناجحًا في      

  ١٩ في طفولتي كنت أتزّعم األطفال اآلخرین      

  ٢٠  في طفولتي كنت أحب أن أملي على اآلخرین ما یجب علیهم أن یفعلوه     

  ٢١ في طفولتي كنت مسیطرًا      

  ٢٢  في طفولتي كنت أرغب في التحكم باألطفال اآلخرین     

  ٢٣  في طفولتي كنت أرغب في أن أقرر ما یفعله اآلخرین     

  ٢٤ في طفولتي ال أرتاح في الجماعة إال عندما أكون فیها مسؤوالً      

  ٢٥  في طفولتي كنت بارعًا في األنشطة التنافسیة     

  ٢٦  في طفولتي فعلت أشیاء جیدة كثیرة      

  ٢٧   ي كثیر من المجاالتفي طفولتي شعرت بالثقة بنفسي ف     
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ـــــــرات ــ   الرقم  الفـقـــــ

  ٢٨ في طفولتي لم أكن أرغب في محاولة القیام بعمل صعب      

     
  فـــي طفـــولتي كنــــت أشـــعر بــــأني قـــادر علــــى عمـــل كــــل شـــيء بشــــكل أفضـــل مــــن 

  األطفال اآلخرین

٢٩  

  ٣٠  في طفولتي كنت أنجح في معظم األشیاء التي حاولت القیام بها     

  ٣١   إلى حد اإلفسادفي طفولتي كنت مدلالً      

  ٣٢  في طفولتي كنت أحصل على ما أرید في البیت     

  ٣٣ في طفولتي كنت مدلًال في المنزل      

  ٣٤ في طفولتي كنت أحصل على اهتمام خاص      

  ٣٥ في طفولتي كنت أحصل على أكثر مما أستحق      

  ٣٦ في طفولتي كنت أحصل على ما أرید بطریقتي      

  ٣٧  في طفولتي كنت أرغب في االنتقام من الذین آذوني     

  ٣٨  في طفولتي كنت أصر على الحصول على حقي     

  ٣٩  في طفولتي كنت أنفذ مخططاتي على االنتقام     

  ٤٠  في طفولتي كنت أنتقم عندما أتعرض للعقاب     

  ٤١ في طفولتي كنت أغضب إذا لم تسر األمور كما أرید      

  ٤٢  في طفولتي كنت أتمرد عندما ال أحصل على ما أرید     

  ٤٣  في طفولتي كنت أستمتع بمضایقة الحیوانات     

  ٤٤  في طفولتي كنت أشعر بالفخر عنما أنجح في إیذاء اآلخرین     

  ٤٥  في طفولتي كنت أستمتع بمضایقة األطفال اآلخرین     

  ٤٦  اء اآلخرینفي طفولتي لم أكن أمانع بإیذ     

  ٤٧  غالبًا ما أتعرض للنقد لقیامي بإیذاء اآلخرین في طفولتي كنت     

  ٤٨  في طفولتي كنت حریصًا على احترام حقوق اآلخرین في المدرسة     

  ٤٩  في طفولتي كنت مطیعًا جًدا     

  ٥٠  في طفولتي كنت متعاونًا جًدا     

  ٥١  ديفي طفولتي لم أكن مزعجا لوال     

  ٥٢  في طفولتي كنت أحرص على إرضاء الكبار بدًال من إزعاجهم     

  ٥٣  في طفولتي كنت مؤدًبا جًدا     

  ٥٤   في طفولتي كنت أساعد في أعمال البیت     
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Abstract 

The Value System and it's Relation to the Lifestyles of Students of 
College of arts and Sciences in University of Nizwa 

The current study aims at reveling the relationship between the value 

system and the lifestyles of the students of College of Arts and Science (CAS), 

in University of Nizwa (UoN). The sample included 340 students of College of 

arts and Sciences in University of Nizwa, and the Albert , Vernon and Lindzey 

values test was used. Which was legitimated by Al Gafari (2002), moreover the 

list of lifestyles prepared by Wheeler, et al., 1986, and translated by Al 

Shakhanfah (2010). The study came to a number of results, some of which are: 

 The most common values are the religious, aesthetic, and political values 

 The most common lifestyle among the sample is the passive conforming 

theme, with an average of 23.8804, followed by the active conforming 

theme with an average of 23.3333, then the social interest lifestyle with 

an average of 22.3189. 

 There is no statistical function relating the passive controlling theme, the 

social interest, the active conforming theme, the exploiting theme, and 

all the values. On the other hand, a direct correlation and a statistical 

function exists between the exploiting theme and aesthetic values, 

between the victim style and economic value, and between the passive 

conforming theme and the political value. Moreover, an inverse 

correlation exists between the inadequate style and the theoretical value.  

 Differences with statistical indications does not exist at function level 

(0.05≥α) for the value system of the sample for "major" variable, except 

for the theoretical values, which showed statistically indicating 



b 

differences in favor of applied sciences major. And no statistically 

indicating differences existed at function level (0.05≥α) for "GPA" variable 

for all values, except for aesthetic value. 

 No statistically indicating differences existed at function level (0.05≥α) for 

nor lifestyles of "major" variable, and neither for "GPA" variable of all 

lifestyles, except for the inadequate style. 
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