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دددة    لثةيدددن  لالطاتدددن مزدددا طللبدددلو  لتلحادددن   حاة دددن ححدددبؾ   لددددثن هدددا     لبثدددِ ى لدددر ف ا 
بدد ؽ  لثةيددن  لالطاتددن   لدددثن  لؾجا نتددن  قددؾا  لاةقددن  فتددل   حاة ددن  لؾجا نتددن لددا  طللبددلو  لتلحاددن  

 لا  طللبلو  لتلحان.
لار  ددددا طللبددددن  ددددا  لكمتاددددلو  لدددددبل تن لماددددل   ( 666 فكؾنددددن م زددددن  لبثددددِ    ددددلس حددددؽ   
    خب ةن بللظةيقن  لاخؾ ئتن.6116-6116

 لبل ةدددن  بادددا ا نت  فبادددن لدددان   لبثق ددده اهدددا    لبثدددِ ف دددؼ  بزدددلا حاتدددلس  لثةيدددن  لالطاتدددن حدددؽ 
ن  لراتدلس بددتهبه  لزئلئتدن حدؽ   ( 62 لجظؾ و  لامرتان  ا بزلئه    لبثقه حؽ صاقه  ثبلفه   قا فكؾا

لمراتددلسإ ىت ف ددؼ    ددبجة ق  لددداي بظددةيقب ؽ ص  لحددلومؾحبةين  قددةا   قددا فثققددن  لبل ةددن حددؽ  لجدددلئ
 هرددلا  لددداي  لغددلهةق   صدداي  لازددلا   رددل   ددبجةق  لةبددلو بظةيقددن ىمددلعا   خببددلرإ ىت بمدد  حالحدد  

(   ردددل ف دددؼ    دددبجة ق  لةبدددلو بظةيقدددن حالحددد    فحدددلي  لدددا خما   قدددا بمددد  حالحددد   لةبدددلو 1800 لةبدددلو  
(  قدةا  24 ئا  لدثن  لؾجا نتن   قا فكؾن  لراتلس بدتهبه  لزئلئتن حؽ   لة لنتن (  ا حال   ع ا 1806 

 قددا فثققددن  لبل ةددن حددؽ  لجدددلئص  لحددلومؾحبةين لمراتددلسإ ىت ف ددؼ    ددبجة ق  لددداي بظددةيقب ؽ  هرددلا 
 لددداي  لغددلهةق   صدداي  لازددلا   رددل   ددبجةق  لةاددن بظةيقددن ىمددلعا   خببددلرإ ىت بمدد  حالحدد   لةبددلو 

 (.1800(   رل ف ؼ    بجة ق  لةبلو بظةيقن حالح    فحلي  لا خما   قا بمهن حالح   لةبلو  1800 
زدن    داا   حالحد   رفبدل   مزا حاللتن بتلنلو  لار  ن ى دلئًتل بل بارلل   خببدلر  لبدلئا لا  

للربؾ دددل  لزغدددةق ا ن  ا دددة ع م زدددن  لبثدددِ لدددافئؼ  ةيدددن ملطاتدددن  تلً دددل بب ة دددؾن  ا دددنةو  لزبدددلئ  ممدددر 
 بندددة ي ت و ع لدددن حازؾيدددن ممدددر حاتدددلس  لثةيدددن  لالطاتدددن   ردددل ا دددنةو  لزبدددلئ  ممدددر ا ن  ا دددة ع م زدددن 
 لبثِ لافئؼ صثن  جا نتن  تلً ل بللربؾ دل  لزغدةق  بندة ي ت و ع لدن حازؾيدن ممدر حاتدلس  لددثن 

وتلبتددن بدد ؽ  لثةيددن  لالطاتددن  لؾجا نتددن   رددل اعئددةو نبددلئ  حالحدد   رفبددل  ب ة ددؾن  جددؾع مةقددن قؾيددن ى
   لدثن  لؾجا نتن   قا خةجن  لبل ةن بااٍع حؽ  لبؾصتلو   لرقبة لو.

Abstract: 
 The goal of the research is to know the emotional freedom of the 

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

university students, and to know the direction and strength of the relationship 

between emotional freedom and emotional health of university students. 
 The research sample consisted of (667) female students in the morning 

colleges for the academic year 2016-2017, randomly chosen. 
 In order to achieve the objectives of the research, the measure of 

emotional freedom was constructed from the researcher, after he followed the 

scientific steps in its construction and verifying its validity and stability. The 

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

achieved the cycometric characteristics of the scale. The stability coefficient 

was 0.88 and stability was obtained by the method of the internal consistency 
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coefficient. The stability factor was 0.82. The second tool is emotional 

health. The measure may be in the final form Of the (49) paragraph, has been 

achieved The stability coefficient was 0.88, stability was obtained by the 

internal consistency coefficient method, and the stability coefficient (0.85) 

was obtained. 
 When the study data were statistically treated using the T-test for one 

sample and the Pearson correlation coefficient, the results showed that the 

individuals in the research sample had emotional freedom relative to the 

theoretical average and with significant differences on the measure of 

emotional freedom. The results of Pearson correlation coefficient showed a 

strong positive relationship between emotional freedom and emotional 

health. The researcher came out with a number of recommendations and 

suggestions. 
 مشكلة البحث:

 ا حتبرازل  لرالصة ى لدر فندلقؼ صداؾبلو  لثتدلا   فاداع حخدمةو   إلنحلنتناع  فاقا  لثتلا  
 إلنحلن   ز عو   عبدلا   اصدبم حدؽ  لدداى ممدر  إلنحدلن فثق ده ا امدى  لجلفده  طرؾ لفده  ا  ا نت 

لثتلفتدن  لددةبن   لربة قدن بردل   ئدل  لبه دة و ا  الؼ   هذ   لغدة    وحمػ  ا  لثتلا حؽ ع ن حالنلا 
 لحةيان  لبدا طدةاو ممدر حتبرازدل    لثدة ت  لربة قدن    لادا  ن    لداحلر    إلرهدلت  لدذق  بدػ  دا 
 لرتبرع  لاة قاا ز ع حؽ حالنلا  إلنحلن  صة ملفه  لنكةين   لزنحتنإ ح ر ل فزب  مزده عداف  دا ححدبؾ  

إ  ددللنةع  لددذق واددلنا حددؽ  لاتددح  ددا حرلر ددن  لثةيددن  لالطاتددن  لثةيددن  لالطاتددن   ددة ع  لرت برددع  لاة قدداا
 ا  تلفه  ل ؾحتن ل ُه ا ثة  ا فظدؾية اكدملل حجبمندن حدؽ  لددة ملو  لزنحدتن   دللثحن     لدؼ      در  
  لقمدده    لجددؾ    ا ةهددل حددؽ  لدددة ملو    حددة م  لزنحددتن   رددل  جددا ا ن     ددة ع  لددذفؽ لددافئؼ ححددبؾ  

جنض حؽ حرلر ن  لثةين  لالطاتن   فبرمزؾن حؽ  لحتظةا   لبثمؼ  دا  تدلفئؼ  لالطاتدن   يادلنؾن حز
 (.1ا 1440حؽ صة ملو ننحتن ع خمتن فؤثة  ا قار فئؼ ممر  لبة  ح   لزؾرق  

كرددل ا ن     ددة ع  لددذق وةددتا  ددا همددذ  عددة    جبرلعتددن حةفبمددن وددداى ممتدده حرلر ددن  ةيبدده  
 وحددبظتع(  ددا قؾلددها ى ن   لنددةع   1402 ددا ا  كددة    هددذ  حددل اكددلر ىلتدده   ددلرفة   لالطاتددن حددؽ ع ن ق

فثق ه  ةيبه  ا حجبمف  لغة     رل   وحبظتع فثق ده  ةيبده برادحل مدؽ  ةيدن   خدةيؽ   دلرفة  
 (00ا 1402

ل دا    ملع فده   فقل كرل ا ن   لنةع   وحبظتع حرلر ن  لثةين  لالطاتن با ًا  مدؽ  دتؼ  لرتبردع   
 إت  حلر ددئل حددؽ ع ن حة مددلا  ددتؼ  لرتبرددع  ددؾ  فبثددؾل  لثةيددن ى لددر  للددن حددؽ  لنؾعددر     رفبددل   
   نقددةت ممددر  ددتؼ  لرتبرددع   ملع فدده   فقلل ددا    بللبددللا فددؤعق ى لددر   ننددةو   قددا ن    ددلس  لددذق 

 .(Nelis, 2011:40)  (3ا 611وقؾ  ممته  لرتبرع   لةبتاا  
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ن  حثل غن عوللر ُفاا  حؽ  لرثل غلو  لاخلئةين   لقامتدن  لبدا   فحدرم بدللباا ة  فة   لبل ةن ا   
بتزدددى حدددؽ ىطدددةع   خدددةيؽ ممدددر ن   مؾ طنزدددل   قدددا  ا ل تحدددزل لثدددة   لددددةيم مدددؽ بادددض حخدددلمةنل  

نبتزددى فتددةيم حخددلمة   خددةيؽ مددؽ طةيدده  ددرلع  لثاتقددن   ا تلًنددل فبتزددى  اتقددن حددل نخدداة بدده  ىت 
 باا ةإ خؾً ل حؽ  لة ض   جبرلما لآلخةيؽ ىنت ممرؾ  بثاتقن حل نخاة. لثةين  ا  ل

 بزدددلا ممدددر عددداف ححدددبؾ  حرلر دددن  لثةيدددن  لالطاتدددن مزدددا  لندددةع  با دددًا  مدددؽ  دددتؼ  لرتبردددع   
ا  دا   ملع فه   فقلل ا  قا فؤعق ى لر عاف ححبؾ   لدثن  لؾجا نتن لا     ة عإ ىت واةم  لنةع ى لدر م 

 لزنحدددا    جبردددلما حدددع ا دددة ع حتبراددده    لبؾ  دددهددددة ملو  لزنحدددتن  لثدددلعا   مدددا  حخدددمةو  حزئدددلا  ل
 .(Gardener, 2000: 27-34) عاف  ا  لخجدتن 

ا ددة  ددللنةع  لددذق واددلنا حددؽ عدداف  ددا ححددبؾ   لدددثن  لؾجا نتددن قددا فغئددة ممتدده  ددمؾ تلو  
   إلنحدلنتن  ل دت  برجبمف  لرخدلمة    لاؾ طدف      لخاؾر ا كجد بهإ لاا  قارفه ممر  حةاؾبن

 ددا  تاتددن  لباا ددة مزئددل بظةيقددن ىوتلبتددن  ددا حجبمددف  لرؾ قددف  لبددا ورددة بئددل   رددل واددلنا  ددا عدداف 
 حخدلمةهؼ   يادلنا حدؽ مدا   ا ل تحدئؼىحملنتن  لبثمؼ  ا اع ئئدل  ا   لبالحد  حدع   خدةيؽ بردل وتدة  
 فزرتن   بقةل به    دا  تاتدن  لبالحد    لجاةا  ا ىع را حخلمة    مؾ تلفه    ا فق تؼ ىحملنتلفه  لذ فتن 

 .(11-6ا 6116  را ن   حع عهؾ   لثتلا  لزنحتن    جبرلعتن  لبا فؾ جئئل
   دددبزلًع  لردددل  ددداه فدددة   لبل ةدددن ا ن   لخددداؾر  دددا عددداف ححدددبؾ   لثةيدددن  لالطاتدددن   لددددثن  

ممدر نثدؾ ممرداا عق دهإ   لؾجا نتن قا وخمةن حخممن جؾهةين لا  طللبلو جلحان عوللر فزبها عر  بزل
ممددر   قددع  لظللبددلو   ححددبقامئؼ   فكددتنئؽ   جبرددلما    لار  ددا    لرئزددا حددؽ جئددن  نغددًة   هر بئددل 

ل ا ن  حة من  لتلحان ُفادا  حة مدن حئردن  دا ىمدا ع  لظللبدلوإ   ن   ت ر   ممر  لرتبرع حؽ جئن ُاخة       
ملطاتددن   ا ددةين    جبرلعتددن   يدد فا كدداؾر  لبل ةددن حة مددن  لتلحاددن قددا ومةددة   ئددل حخددمةو ننحددتن    

بؾجؾع حخممن  لبثِ لا  طللبلو  لتلحان مؽ طةيه خاةفئل  لخجدتنإ بمؾنئل فاريحتن  ا  لتلحان  
  ردؽ خدةل ذًة مؽ  ؾنئل حافةا لؾ اا  إلركدلع  لزنحدا   لبؾجتده  لبةبدؾق  دا  لكمتادن  لبدا فارد  بئدل  

ددل حة غلفدده  ل ؾحتددن مددؽ  جددؾع  لر ر  خددمةو  لثتلفتددن    لالطاتددن    لؾجا نتددن مزددا طللبددلو  لتلحاددنإ ح 
  لاو لا   لبل ةن باض  لبحلؤ و فظمان  إلجلبن مزئل  ا اثزلا  لبثِ  هذ     ئمن هاا

؟  حل ححبؾ   لددثن حؽ خةل م زن  لبثِ حل ححبؾ   لثةين  لالطاتن لا  طللبلو  لتلحان 
  لددثن   لالطاتدن؟  هد  فؾجدا مةقدن بد ؽ  لثةيدن خدةل م زدن  لبثدِحدؽ  مزدا م زدن  لبثدِ  لؾجا نتن
  لؾجا نتن؟

 
 أهمية البحث وأدبياثه:
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ُفاا   لثةين جؾهة  لؾجؾع  إلنحلناإ     ن   لهلودن    درر لمثتدلا   فبثقده ى    بئدل  د  ن    زرع  
لجؼ مؽ  قا  لثةيدن هدؾ حدؽ ا كدا        لبؾي ىل ئلإ لذلػ  لن    لؼ  لز  لثةين ا  ظةا  إلنحلن مخه 

إ لدذلػ  د  ن     دة ع  لقدلعريؽ ممدر  لباا دة بثةيدن مدؽ (0ا 6111  لاب ادا    بًكل بة    إلنحلن   ةيلفه
مدؾ طنئؼ ب  ددلل ى  جبرلعتددن حقاؾلددن حددؽ  لربؾقددع ا نت ومؾنددؾ  اكةددة  نحددتلًحل   فكتًنددل   فؾ  ًقددل حددع اننحددئؼ 

 .(Ainsworth & Bowlby, 1991: 33) لرتبرع  حع   صاقلا   خةيؽ  حع 
   دة ع  دا  لثتدلا  لبدا وث ؾهدل   ردل فارد  ممدر فؾجتده  ر لهتدن  زعولع فار  ممرى ن   لاؾ طف  

 ددمؾ   لنددةع حددع   خددةيؽ   فثددل ق ممددر  لاةقددلو  إلنحددلنتن  إلوتلبتددن  لبددا فربددلز بللباددل ن    لرثبددن  
بددد ؽ    دددة ع  دددؾ ا ممدددر ححدددبؾ   لرتبردددع ا     دددةا ا   دددا     لندددن   فثحددد ؽ  لاةقدددلو   جبرلعتدددن

 .(Sumida, 2010: 14) لرار ن 
 فبتحددا اهرتددن  لاؾ طددف مزددا  لنددةع مزدداحل ورددلرس  لثةيددن  لالطاتددن برحددبؾيلفه  لاللتددنإ   ن ئددل  

دل  دا ننحده   بل لبدللا فتا   لنةع فبرمؽ حؽ حاة ن  اتقن مؾ طنه   حؽ ثؼ  وثحؽ  لباا ة  لددةيم م ر 
فتامدده قددلعًر  ممددر  تاتددن  لبالحدد  حددع  لرخددمةو  لالطاتددن بظةيقددن فكددؾن اكةددة فنددلؤً   ددا  لثتددلا   اكةددة 
قددارا ممددر  لبؾ  دده حددع  لربه ددة و  لثتلفتددن  ددا عددة  ئؼ   جبرلعتددن   بللبددللا ىحملنتددن فكددؾيؽ مةقددلو 

 & Ainswarth)خدددةيؽ ىنحدددلنتن  حدددزن قلئردددن ممدددر  لدددؾع    لبندددلهؼ    لرحدددلماا    لبادددل ن حدددع   

Bowlby, 1991: 33). 
كرل ا ن  حرلر ن  لثةين  لالطاتن لئل اهرتدن بللزحدبن  خدبة     دة ع   لرتبرادلو  فددة لفئؼإ  

 ئدددؾ فزغدددتؼ لمثتدددلا  لؾجا نتدددن   ا ن   نادددا    لقدددارا  دددا  لحدددتظةا ممدددر  لاؾ طدددف  فزغترئدددل   لثةيدددن  دددا 
   فنبقة ى لر  لزغل     لبرل دػ  ححبقةا   فكؾن قمقن ا ة عرحرلر بئل فدبم لمثتلا   نناللتن  ا  ؾ 

(  601ا 1443 حددع ا ددة ع حتبرادده   لتحددرلنا   اصدداقلئه    ددبرة رين   عدداف  ددا فنلمدد   لنددةع حددع 
(Eisenberg, 2000:75). 

ا خدددلئص لمثةيددن  لالطاتددن فتادد   لنددةع اكةددة ىوتلبتددن  اكةددة قددارا ممددر فثدداولو   ددا   هزددل  م 
 ا بنلممتن  حؽ هذ   لجدلئص حل و فااعهؾ   لثتل

 فحيا قارا  لنةع ممر  لبثةر حؽ  لرخلمة  لحماتن. -
 فؾل ا    كلر  إلوتلبتن  لبا فرمزه حؽ  لؾصؾل ى لر  لزبلئ   لبا فةياهل  ا هذ   لثتلا. -

 فرزع  لنةع  لةقن بللزن    لبقافة  لاللا لمذ و. -

 (.6111ب اا  كاؾر  لنةع بللحالعا   لقؾا    طرئزلن   لا -

 ( اربان انرل  ممر  لزثؾ   فاا6111 لالطنن  قا  اع   لاب اا  ا حال انرل   
باقد  فثم د  بدلرع   ندلعًر  حدل فبد ثة    كدجل  لزرل  لاقةناا هؾ  لدذق فبالحد  حدع    دا    .1

 برخلمة   خةيؽ.
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لا  لز دلس  لدؾ  لزرل  لربالطفا  هؾ فب ثة  ةًيال برخلمة   خةيؽ   يثة   ة ًة  ممدر ىرعد .6
 ممر  حلبه.

  لزرل  لربثنقا  هؾ وت ا    برلع ى لر   خةيؽ  لكزه  بؾ    وااة مؽ حخلمة . .3

 لددددزرل  لرزظمددددها  هددددؾ ممددددر ممدددد   لرددددبثنق  فددددار  اصددددثلت هددددذ   لددددزرل مددددؾ طنئؼ ج ددددًا    .2
ة  ى ن   يااة ن مزئل ع ئًرل   هؤ ا   كجل    فبة ؾنئل  ا   ةا حدؽ احةندل ىت  ارعندل ا نت ناد

  لاب اا   كلنؾ   ة  ؽ ا  العا ؽ ا  حثتظ ؽ  ى ن ئؼ وجاة نزل بذلػ  بار حؽ ع ن ا نت نح لئؼ
 .(66-16ا 6111

فترددل وجددص حنئددؾ   لثةيددن  لالطاتددن   ا ذدد  حددؽ  حددة  هددؾ   لزاغةيددن قددا  خبمنددن  لبنحدد ة و  
ئددل قلبمتددن بقددلا  لنددةع حثل ًغددل ممددر إ ىت اكددلرو ى لددر ا ن   لثةيددن  لالطاتددن ب  ن  (Orloff, 2009) لاددللؼ 

 لحدماتن  لبدا فثدتل بدللنةع   لبدا قدا فحداى ل دُه ها ا     بقة ر   لزنحا  ا  لغة     جؾ ا  لرخدثؾنن   
 .(Orloff, 2009: 3)  لبؾفة     ننالل    لثحن      ر

ارلل ى لدر  للدن  لبدؾ زن  لزنحدا مدؽ طةيده   دب لمؾصؾلخظؾف ؽ  (Orloff, 2009) قا  اع  
 لبددا     ددا   لثةيددن  لالطاتددن ا لئرددل ىحملنتددن  لنددةع حددؽ  لبثددةر حددؽ  لددذ وإ اق ممددر  لنددةع حة غددن 

قؾا    العا   فنلؤل  ا  لثتلا  اكةة ورة بئل  ؾ ا اكلنن  ماتن ا  ىوتلبتن    تاتن   بارللئل لبدبم 
ددل  لجظددؾا   لبؾ صدد  حددع   خددةيؽ فؾلددا لددا    لبثددةر حددؽ   خددةيؽإ   ن  حددؽ ىحملنتددن  لنددةع  ئددا   لةلنتددنا حا

فؾلددا لددا   لنددةع    ددر    لثددحن    لحددماتن  للرخددلمة  إلوتلبتددن  ددا وٍن    ددٍاإ   لحددماتن لنددةع  لرخددلمة 
    لحددالعا   للبنددلؤل   لددؼ    لزغددةا  لبخددلؤحتن لمثتددلا   ددا  دد ؽ فؾلددا لددا   لنددةع  لرخددلمة  إلوتلبتددن  

 لنةع اكةة  لممتن  خاةا  ا  تاتن  رلون ننحه حؽ  لبد ث ة و   فتا  لحة ر     ح   ا  لثتلاإ  بذلػ 
 .(Seabert, 2009: 13) لحماتن لئؤ ا   كجل  

ى لر ا ن  هزل  اربع خظؾ و لمثةين  لالطاتن فتا   لندةع اكةدة  (Orlolff, 2009)كرل اكلرو  
 يؽ   هذ   لجظؾ و هااحع ننحه  حع   خة قارا ممر حرلر ن  لحمؾ  ىلا فةيا    فاره حؽ فؾ صمه 

 لتحداق  لرة  ده لمخداؾر   فزرتدن  لخداؾر  لرة  ده ىعر    لخاؾرا  هؾ مرمتان ىعر    إل حلس  -
 لئذ   إل حلس  لتحاق  للقمه   لهذى.

 فقا   لخاؾرا اق فقا   لنةع لمخاؾر حئرل  لن    مببلر  احًة  طاتةًتل. -

   دبتلبن   لكدؽ هدذ ثةعدلو خلرجتدن   لب كا حؽ ر للن  لخداؾرا  للرخدلمة فد فا   دبتلبن لر -
بخدداؾر حددل  نخدداةفثددا  مددؽ طةيدده    ددا حددؽ  ا كلرنددل   فتلربزددل   حابقددا فزل(إ لددذلػ مزدداحل 

مم زددل ا نت نقددؾ  بدد حةيؽ هرددلا حاة ددن  لة ددللن    لب ك ددا حددؽ حظلبقبئددل لمؾ قددع   حددؽ اهددؼ  لة ددلئ  
    إلثدلرا    لحدالعاإل بل    لبا فة ئل  لاؾ طف هاا  لهذى    لخاؾر بللذنى    لجؾ     

   لرم .
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 لجظدؾ و  لدةة      لدرا   لقة ر ب  نت فقؾ  بار  حدل ا    فناد  كد ًئل   فتدار  إلكدلرا ى لدر ا ن   -
ها  ن من إلملعا  لنةع ى لدر فؾ زنده  لدا خما   قدا وثبدلق  لندةع ى لدر  لجظدؾا  لة بادن هدؾ صدل ى 

بمددددف بددددلخبة    كددددجل       ددددا     لخدددداؾر  قددددل هددددؾ  لددددذق وثدددداع تلددددػ   هددددؾ قددددة ر وج
 (.26-34ا 6111  لغة     لاب اا  

  عدددؾ  هدددذ     بة عدددلو  (Orloff, 2009) نغدددًة  لخدددرؾلتن    بة عدددلو  لزاغةيدددن لماللردددن  
  ثاؾو نتل ئل  ا  لار  لو  لاللرتن فازن  لبل ةن هذ   لزاغةين  ا بثةئل  لثللا.

 وربمدددػوربمدددػ ححدددبؾ  مدددلٍل حدددؽ  لثةيدددن  لالطاتدددن  دددؾ    لدددذق فتدددار  إلكدددلرا ى لدددر ا ن   لندددةع  
ححبؾ  ملٍل حؽ  لدثن  لؾجا نتنإ  للدثن  لؾجا نتن ا ا عة ر و  لدثن  لزنحتن خلصنإ  للدثن 
 لؾجا نتن  إلوتلبتن فتا   لنةع قلعًر  ممر ا نت فباةا   ل ن  لظلقلو  لربل ن لاوه   رل فبتم لمنةع  ةصن  

عهؾطلو  لثتلا  لبا فؾ جئه    ا  تاتن  لبهمى مم ئل    لبالح  حائل بزتل   لزتل   ا  لبالح  حع 
(General Surgeon Report, 2017). 

بددللبؾ  ه  كرددل ا ن  لمتددؾ    ددةق ا ثددة  ددا ححددبؾ   لدددثن  لؾجا نتددن لمنددةعإ  ل  ددةا  لبددا فربددلز 
بنلؤل     ح     لثى نتا ا ن  ا ة ع  لزنحا    رفبل   لاللا  لالئما ب ؽ ا ة عهل  كاؾرهؼ بللحالعا    ل

حدؽ  لددثن  لؾجا نتدن  ا حادل    دة  لبدا فادلنا حدؽ  لبنكدػ   لددة ملو  هذ     ةا فربلز برحبؾ  مدللٍ 
بذداف ححدبؾ   لددثن  لؾجا نتدنإ  وخداة ن  ا دة ع  لالئمدنب ؽ  لؾ لافؽ  ا ة ع    ةا  حدةملن حدل فتاد  

ؾبدددن لدددا  ا دددة ع    دددةا   دددللقمه    لجدددؾ     لادددا  ن فحدددلما ممدددر عئدددؾر  دددمؾ تلو ا دددة حةا بدددذلػ 
 (.6116للا  ب  لت

ممددر  لزثددؾ     ا ن  هزددل   ددبان مةحددلو لمدددثن  لؾجا نتددن (Kolakowski, 2013) يددذ ة  
   فاا
 حالحمن   خةيؽ بدؾرا ىوتلبتن. -
 ا نت فثى ننحػ ممر حل ها ممته. -

 ا نت فبدف بللرة نن. -

 ا نت فخاة بل حبزلن لرؽ فثى. -

 ا نت فبتل ت حع  ننال فػ بدؾرا ىوتلبتن. -

 ا نت فكؾن لثتلفػ حازر. -

 .(Kolakowski, 2013)ا نت فقار  لجاةا اكةة حؽ فقافة  لمثللن  لؾعتاتن  -

ى لددر مدداع حددؽ  لجظددؾ و  لبددا فحددئؼ  ددا  لؾصددؾل ى لددر (Kolakowski, 2013) كرددل اكددلر  
  لزثؾ   فاا  ا  لؾصؾل ى لر  لدثن  لؾجا نتن ممر  لدثن  لؾجا نتن

  للن  جا نتن فزخ  مؽ حدار ننحا. -
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  للن فه ة  ا  لكلئؽ  لثا ودل ائل  عظة ت  ا  لحمؾ . -

 قا فدل ى بللكة ة حؽ  لبه ة و  لنح ؾلؾجتن  لا خمتن  حة ا  زعولع عهل  لا . -

 قا فثا  نبتتن ىعر   باض  لرؤثة و  لجلرجتن ا   لا خمتن. -

  لتحن  للن بحتظن. ثا ل  لكلئؽلا   حاقااُفاا   للن  -

 ها خاةا ت و كاؾر قؾق. -

 قا فذراؽ بل بتلبلو كاؾرين  ا الل علهةين خلرجتن  اخة  ع خمتن بلطزتن. -

 فؤعق  لتئلز  لاداا  لرحبق  ع ًر  حئًرل   ئل. -

 لغدددلهةاإ  ئدددا فنبقدددا لازددددة  بآثلرهدددل  فحدددبال مم ئدددل حبلكدددةا  ارمتدددن   لكدددؽ فحدددبال مم ئدددل  -
نندددلل فاظدد  جرتددع انددؾ ع  لزخددل    خددة   لبددا وقددؾ  بئددل  لنددةع   لؾعددؾ  مزدداحل وثددد    

  يدبم نخلطه ُ ماه حؾجه نثؾ حؾعؾع   نندلل.

  (. 6116مرمتان   فبزل ل مزدًة   جا نًتل  ثحى  ب  ى ن ُه نح ع ع  ع فؤعق ى لر  مؾ   ريلن   -

ؾ  هدذ     بة عدلو   عد (Kolakwski, 2013) نغًة  لخرؾلتن    بة علو  لزاغةين لمادللؼ  
  ثبلو نتل ئل  ا  لار  لو  لامرتانإ لذ  فازن  لبل ةن هذ   لزاغةين  ا بثةئل.

  حؽ هزل فبتمر اهرتن  لبثِ  لثللا برل و فاا 
ددل وقبذددا  .1 ر  وخدد ة ى لددر ا ثددة  لثةيددن  لالطاتددن  ددا  لثتددلا   جبرلعتددن     خة تددن    لالطاتددنإ ح 

 عر  به عر  ن ممرتن. 

عر  ن  لدثن  لؾجا نتدن  دا  لثتدلا   جبرلعتدن     خة تدن    لددثتن    لالطاتدنإ  وخ ة ى لر .6
 ح ر ل وقبذا عر  به عر  ن ممرتن.

ا نت فباددة   لبددل ةؾن    لرامرددؾن    لرةبددؾن  ددا  ز را  لبةبتاددن    لبامددتؼ  لاددللا    لخددبلت ممددر  .3
 ئؾحا  لثةين  لالطاتن   لدثن  لؾجا نتن    إل لعا حزُه.حن

 ثقه ىعل ن جافاا لمرمببن  لاة  تان.و .2

 فزخة ثقل ن  لثةين  لالطاتن   لدثن  لؾجا نتن. .0

فبزدددل ل كدددةيثن حئردددن  هدددا كدددةيثن طللبدددلو  لرة مدددن  لتلحةتدددن  لمدددؾ فا  دددتمؽا ححدددؤ  و  دددا  .6
   لرحبقا . 

 
 

 أهداف البحث:

 فئا   لبثِ  لثللا ى لرا 
 ان.ححبؾ   لثةين  لالطاتن مزا طللبلو  لتلح ف ا ة   .1
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  لؾجا نتن مزا طللبلو  لتلحان. ححبؾ   لدثن ف ا ة   .6

  لاةقن ب ؽ  لثةين  لالطاتن   لدثن  لؾجا نتن مزا طللبلو  لتلحان. .3

 حدود البحث:

ىنحددددلنا(  لار  ددددن  –فبثدددداع  لبثددددِ  لثددددللا بظللبددددلو جلحاددددن عوددددللر حددددؽ  لبجدددددص  ممرددددا   
 (.6116-6116 لدبل تن    لتن لمال   لار  ا  

 المصطلحات: ثحديد

: الحرية العاطفية   :(Emotional Freedom)أّوًلا
 ُ  ا حؽا لمة ئ 
مزداحل نكدؾن  دا  للدن ا ب  ن ئلا " لقارا ممر  لبقلا  ا  للدن  لبة  دح (Orloff, 2005)ا رلؾ   -

    إل بل    حماا بللظلقلو  لحدماتن حؽ  إلرهلي  لالطنا   لاللؼ  لرخثؾن بللجؾ    لهذى
(Orloff, 2009: 32). 

ا ب  ن ئددلا " لقددارا ممددر  لخدداؾر بللمثغددن ت فئددل بدد ق ملطنددن   حددؽ ثددؼ  (David, 2011) ع   ددا -
  فرزثػ  لجتلر  ا  لبنلم  حائلإ  ئا فبذرؽ  لقارا ممر ع ع  لرخلمة  لحماتن خلرق  لذ و

 :David, 2011)فثاع  تف فحبت ى  ق كاا  فحلما  ممر  لحتظةا ممر رع ع ا اللػ" 

2). 

تلػ  مبرلعهل  نغةين ا زلؾ (  (Orloff, 2009)اةيف  لزغةقا قا فازن  لبل ةن فاةيف  لب -
 لمثةين  لالطاتن.

 لباةيدددف  إلجة ئددداا هدددا  لارجدددن  لكمتادددن  لبدددا فثدددد  مم ئدددل  لظللبدددن  لرحدددبت بن ممدددر  قدددة و  -
 حاتلس  لثةين  لالطاتن  لذق امافه  لبل ةن لئذ   لهةم.

 ثانياا: الرحة الوجدانية:
 ُ  ا حؽا لة ئم 
ب  ن ئل فحرم لأل ة ع ا نت فباة ؾ  ممدر  ل دن  لظلقدلو  لربل دن لدافئؼ    لزتدل  (ا "6116   لتبللا -

 (.11ا 6116 ا  لبالح  حع عهؾطلو  لثتلا  لبا فؾ جئئؼ"   لتبللا  
(ا "ها قارا امذلا    ةا ممر  لخاؾر برجبمف  لاؾ طدف  إلنحدلنتن   لباا دة 6116 را ن   -

ا  لرؾ قددف  لرزل ددبن لُكدد ا حزئددل  ثددؼ   لددبثمؼ  ددا اع ئئددل ا   لبالحدد  حددع   خددةيؽ برددل   مزئددل  دد
 (.6116وحاا ا  وتة  حخلمةهؼ"   را ن  

- (Kolakowski, 2013) ا "هؾ  لنةع  لذق والحد    خدةيؽ بددؾرا ىوتلبتدن  يبددف بللرؾرندن
 :Kolakowski, 2013)".    حبزدلن لردؽ وثدى    ا نت فبنلمد  حدع  ننال فده بددؾرا ىوتلبتدن

7). 
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إ تلدػ  مبرلعهدل نغةيدن (Kolakowski, 2013)  لباةيف  لزغةقا قا فازدن  لبل ةدن فاةيدف -
(Kolakowski) .لمدثن  لؾجا نتن 

 لباةيف  إلجة ئاا ها  لارجن  لكمتان  لبا فثد  مم ئل  لظللبن  لرحبت بن مؽ  قة و حاتلس  -
 ذ   لهةم. لدثن  لؾجا نتن  لذق امافه  لبل ةن لئ

 إجراءات البحث:

 أّوًلا: مججمع البحث:

وادة  حتبردع  لبثدِ ب  ن دُها "جرتدع    دة ع  ا    كدجل   ا    كدتلا  لدذفؽ ومؾندؾن حؾعددؾع  
 (.113ا 1446حخممن  لبثِ"  ما ا و  وخة ن  

 يبثدددداع حتبرددددع  لبثددددِ  لثددددللا بظللبددددلو جلحاددددن عوددددللر لمار  ددددن  لدددددبل تن  لماددددل   لار  ددددا  
( فاد ؽ فؾزيدع ا  دة ع  لرتبردع 1( طللبدن    لتدا ل  0321( بم  حتبرع  لبثدِ  لثدللا  6110-6116 

   صما لمبثِ.
 (9الجدول )

 عدد أفراد مجتمع البحث موزعة بحدب الكلّية في جامعة ديالى.
 ػذد انطبنجبد اسى انكهّٛخ د 

 1001 انززثّٛخ األسبسّٛخ  1

 160 انززثّٛخ انزٚبضٛخ  6

 6606 هٕو اإلَسبَٛخانززثّٛخ نهؼ  3

 611 انززثّٛخ نهؼهٕو انصزفخ  2

 662 انؼهٕو  0

 041 انُٓذسخ  6

 611 انطت  6

 116 انطت انجٛطز٘  0

 011 انمبٌَٕ  4

 611 اإلدارح ٔااللزصبد  11

 211 انشراػخ  11

 011 انؼهٕو اإلساليٛخ   16

 0321 انًجًٕع

 جلحان عوللر. ف ؼ   لثدؾل ممر  لاتلنلو حؽ قحؼ  لبجظتل   لربلبان  ا رئل ن 
 

 ثانيًا: عينة البحث الجطبيقية:

باا ا نت جران  لرامؾحلو  لربامقن بللرتبرع   صما لمبثدِ   لربرةمدن بظللبدلو جلحادن عودللر  
 هداا   لبةبتادن    ل دتان    لبةبتدن  لةيلعدتن  (  متادلو 6 خب ةو م زدن  لبثدِ بللظةيقدن  لاخدؾ ئتن حدؽ  

لبةبتن لمامؾ   لدة ن    لامؾ     لئزا ن(    ا عدؾا تلدػ ف دؼ   خبتدلر م زدن   لبةبتن لمامؾ   إلنحلنتن    
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( 6%( حدؽ حتردؾع حتبردع  لبثدِ    لتدا ل  0( طللبن   فخم  نحبن  666 لبثِ  لبظاتقا  لبللهن  
 فا ؽ تلػ.

 (8الجدول )
 توزيع أفراد عينة البحث التطبيقية بحدب الكلّيات.

 ماع  لظللبلو   ؼ  لكمتان و
 131  لبةبتان    ل تان  1
 111  لبةبتان  لةيلعتن  6
 161  لبةبتان لمامؾ   إلنحلنتن   3
 111  لبةبتان لمامؾ   لدة ن  2
 116  لامؾ   0
 111  لئزا ن  6

 666  لرترؾع
 

 ثالًثا: أداثا البحث:

 لهةم فثق ه  لبثِ  لثللا قلحن  لبل ةن برل و فاا 
 ا. بزلا حاتلس  لثةين  لالطاتن.

 لا حقلس  لدثن  لؾجا نتن.ت. بز
 أ. خطوات بناء مقاس الحرية العاطفية:

اهدا    لبثدِ قلحدن  لبل ةدن بازدلا حاتدلس  لثةيدن  لالطاتدن   تلدػ  دا عدؾا حؽ ا ج  فثق ده  
 دا بزدلا   خببدلر و   لرقدلفت   لزنحدتن    جبرلعتدن   لبدا  (Paul, 1992: 8) لجظدؾ و  لبدا ت ةهدل 

  اعهل  ا  لجظؾ و   فتنا
 لبا   (Orloff, 2009) لزاغةين  لبا  اعهل    طة باا  إلطةع ممر   عبتلو  . تحديد المفيوم:9

فالحمن حع حنئؾ   لثةين  لالطاتدن نغةًيدل  إجة ئًتدل  مبرداو  لبل ةدن  دا فنحد ةهل لمثةيدن  لالطاتدن ممدر 
  لزاغةين  رل  رع  ا فثافا  لردظمثلو.

بللثةيدن  نقدة و مدؽ طةيده  إلطدةع ممدر   عبتدلو  لزغةيدن  لربامقدنف دؼ  صدتلان  ل. صياغة الفقرات: 8
( طللبن  ا لعو  لبل ةدن مدؽ طةيده 01( ممر  1 لالطاتن    ذلػ فؾجته   باتلن   بظةما   لرمثه 

 (  قةا بدتهبئل  لزئلئتن.62ىجلببئؽ  ا صتلان  لنقة و    ا عؾا تلػ ف ؼ  صتلان  
لبقدافة  لجرل ددا ىز ا ُ د ا  قدةاإ بؾصددنه ف دؼ    مبردلع ممددر  دمؼ  بااة(: . مقااييس التقاادير )باداإلج ا جا4

( بللبةف دددددددددى لمنقدددددددددة و  إلوتلبتدددددددددن   ا 2،3،6،1،1حزل دددددددددًبل لا زدددددددددن  لبثدددددددددِإ ىت امظ دددددددددن عرجدددددددددلوا  
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( لمنقةا  لحماتن   ممر  لرحبت ى ا نت وجبلر  لااف   لدذق فزظاده ممتده اكةدة حدؽ ا دة   دا 1،1،6،3،2 
  إلجلبن.

 عان  لبل ةن فامترلو  إلجلبن مؽ حاتلس  لثةين  لالطاتن  حع حةدلل تعليمات المقياس: . إعداد 3
فؾعم  تاتن  إلجلبن   ذًة مؽ  ِ  لرحدبت بلو ممدر  لاقدن  دا  إلجلبدن   فتزدى فدة  اق  قدةا حدؽ 

 ع ن  إلجلبن مزئل.
لان  قة فدده   لراتددلس   صددت  قددة وباددا فثافددا الفقاارات )صاادم المقياااس(:  صاايايات. التحقاام ماا  5

 فامترددلو  إلجلبددن  قلحددن  لبل ةددن باددةم  لراتددلس بدددتهبه    لتددن ممددر مدداع حددؽ  لربجدددد ؽ  ددا 
حتلل  إلركلع  ممؼ  لزن إ لهةم فقؾيره   لثمؼ ممته    ا عؾا ىز ا  لجاة ا اصدبم حاتدلس  لثةيدن 

 (1(  قةا   لرمثه 62 لالطاتن بدتهبه  لزئلئتن فبكؾن حؽ  
لببثقددده  لبل ةدددن حدددؽ   ع ا قلحدددن ببظا ددده يباااي للفقااارات )عيناااة وااااو  الفقااارات(: . اًلختباااال التجر 6

( طللبن حؽ طللبلو جلحان عوللر   قا فاد ؽ 01ممر م زن   بظةعتن بمهن    لالطاتنحاتلس  لثةين 
ا ن  فامترددلو حاتددلس  لثةيددن  لالطاتددن   قة فدده   عددثن  حنئؾحددن   ا ن   لؾقددن  لرحددبهةي ل جلبددن مزئددل 

 .ع تقن(  60قار     بربؾ ل( ع تقن 31-61    ب ؽ  فبة 
 الجحليل الإحصائي للفقرات: رابعاً:

  لجظؾ و   فتن لبثم    لنقة و ى دلئًتلا فبان  لبل ةن  
 أ. عينة التحليج ا اراإلي:

حددؽ  قلحددن  لبل ةددن بلخبتددلر م زددن  لبثم دد   إل دددلئا لنقددة و   خببددلرإ ىت فكؾنددن هددذ   لا زددن 
 ( فا ؽ تلػ3بن ف ؼ   خبتلرهؽ حؽ  متالو جلحان عوللر بثحى  لظةيقن  لاخؾ ئتن   لتا ل  ( طلل011 
 
 
 
 
 
 

 (4الجدول )
 عينة التحليج ا اراإلي موزعة بحدب الكلّيات.

 ػذد انطبنجبد اسى انكهّٛخ د

 01 انمبٌَٕ  1

 26 انُٓذسخ  6

 00 انؼهٕو  3
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 166 انززثّٛخ نهؼهٕو اإلَسبَٛخ  2

 30 ٕو انصزفخانززثّٛخ نهؼه  0

 130 انززثّٛخ األسبسّٛخ   6

 011 انًجًٕع

  قددا   ددبزاو  لبل ةددن  ددا  خبتلرهددل لئددذ   لادداع لا زددن  لبظا دده  إل دددلئا ى لددر حددل اكددلرو ىلتدده 
(  ددةًع  211ى لددر ا ن  م زددن  لبثم دد   إل دددلئا وتددى ا نت   فقدد  مددؽ   (Anstasia, 1976)  نحددبلزق 

(Anstasia, 1976: 209). 
 وة التمييزية للفقرات: ب. الق
لثحددلت  لقددؾا  لبر  حيددن لُكدد ا  قددةا حددؽ  قددة و حاتددلس  لثةيددن  لالطاتددن قلحددن  لبل ةددن بل ددبارلل  

 ا مؾت  لرترؾمب ؽ  لربظة ب ؽ ممر  لزثؾ   فاا
بظةيقدن ( طللبن  خبدةن 011(  قةا ممر م زن  لبثِ  لبللهن  62فظا ه  لراتلس  لرؤلف حؽ   -

ىجلبن مؽ  قةا ممر   ه طةيقن فددثتم حاتدلس  ه ف ؼ  ىمظلا عرجن لُك ا مخؾ ئتن   باا  لبظا
  لثةين  لالطاتن.

  لارجلو  لكمتان  لبا  دمن مم ئل ا ة ع  لا زن فزلزلًتل حؽ اممر عرجن ى لر اعنر عرجن. فةف ى -

%( حددؽ    ددبرلر و  لثلصددمن ممددر اممددر  لددارجلو  ددا حاتددلس  لثةيددن  لالطاتددن 66فثافددا   -
نتل.  (130(   برلرا فرة   لرترؾمن  لامتل   130 ماعهل     برلرا فرة   لرترؾمن  لا 

بادددا فثافدددا  لرتردددؾمب ؽ  لامتدددل   لدددانتل   دددبارمن  لبل ةدددن   خببدددلر  لبدددلئا لا زبددد ؽ ححدددبقمب ؽ  -
 خببددلر  لنددة ي بدد ؽ  لرترددؾمب ؽ  لامتددل   لددانتل لُكدد ا  قددةا حددؽ  قددة و  لراتددلس   لبددلل  مدداعهل 

 فاد ؽ ا ن  جرتدع  قدة و  لراتدلس  لندن حر دحاإ ىت فة   دن  لاتردن  لبلئتدن  لرثحدؾبن (  قةا  62 
( 1810( مدددؽ ححدددبؾ   1846(  هدددا ا كادددة حدددؽ  لاتردددن  لبلئتدددن  لتا لتدددن  11860-6832بددد ؽ  

 ( فا ؽ تلػ2(   لتا ل  660 بارجن  ةين  

 
 
 
 

 (3الجدول )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الحرية العاطفية.

 د
ٛب انًجًٕػخ انؼهٛب  انًجًٕػخ انذَُّ

 انمًّٛخ انزبئٛخ
 انزجبٍٚ انٕسظ انذسبثٙ انزجبٍٚ انٕسظ انذسبثٙ

1  3811 1840 6802 1811 3802 

6  3816 1803 6866 1841 3866 
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3  3812 1806 6841 1861 6832 

2  3816 1843 6866 1846 3806 

0  3830 1801 6801 1802 0860 

6  3862 1806 3810 1804 6816 

6  3821 1861 6866 1860 6813 

0  3866 1861 6860 1803 0802 

4  3834 1860 6840 1860 2841 

11  3866 1861 3806 1806 3861 

11  3866 1841 6822 1812 6806 

16  3821 1861 6866 1860 6813 

13  3820 1864 6863 1804 6836 

12  3833 1864 6841 1841 2836 

10  3832 1861 3811 1803 3861 

16  3816 1846 1866 1802 6862 

16  3826 1861 6860 1811 11860 

10  3826 1864 6846 1841 0816 

14  3861 1866 6860 1806 0826 

61  3821 1861 6801 1802 0861 

61  3862 1860 6864 1803 0863 

66  3861 1863 6866 1801 0860 

63  3806 1866 3814 1800 0860 

62  3830 1862 6830 1816 4863 

 (.660(   عرجن  ةين  1810( مزا ححبؾ  ع لن  1846 لتا لتن=   (t) ترن  
 عيقة دلجة الفقرة بالدلجة الكلّية للمقياس: -

ف ددؼ    ددبجة ق حقددا ر  لاةقددن   رفبلطتددن بدد ؽ ُ دد ا  قددةا بللارجددن  لكمتاددن لمراتددلس بؾ ددلطن حالحدد   
 لتا لتدن   قدا  بللاتردنحقلرندن  دتؼ حالحد    رفبدل  ف دؼ    رفبل  ب ة ؾن بل دبارلل م زدن  لبثم د  ت فدهإ ىت

صددلعقن  ددا  تددلس حددل  عددابه حددؽ اجمددهإ ىت  لنددن جرتائددل ت و ع لددن   لراتددلسفادد ؽ ا ن  جرتددع  قددلر و 
( مزا ححبؾ  1866ى دلئتنإ   ن   لاترن  لرثحؾبن لرالح    رفبل  ا كاة حؽ  لاترن  لتا لتن  لبللهن  

 ( فا ؽ تلػ0(   لتا ل  1810(  حالح    رفبل  وحل ق  240ن  (  عرجن  ةي1810  ع لن
 (5الجدول )

 معاميت التباط دلجة الفقرة بالدلجة الكلّية لمقياس الحرية العاطفية.
 يؼبيم االررجبط د يؼبيم االررجبط د يؼبيم االررجبط د يؼبيم االررجبط د

1 1860 6 1866 13 1866 14 1833 

6 1866 0 1861 12 1866 61 1801 

3 1836 4 1861 10 1810 61 1830 

2 1802 11 1866 16 1811 66 1833 
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0 1834 11 1860 16 1862 63 1863 

6 1831 16 1836 10 1816 62 1862 

 الخراإلص الدايكومترية لمقياس الحرية العاطفية:
: الردم:   قلحن  لبل ةن بثحلت  لداي بظةيقب ؽ هرلاأّوًلا

قا فثقه هذ   لزؾع حدؽ  لدداي  دا  لراتدلس  لثدللا   تلدػ مدؽ طةيده مدةم   الردم الظاىري:  .9
( 61 لراتددلس بدددؾرفه    لتددن ممددر حترؾمددن حددؽ  لرثمردد ؽ  ددا  لبةبتاددن  ممددؼ  لددزن    لبددلل  مدداعهؼ  

ممددر حددا  صددة تن  قة فدده  ددا  تددلس حددل ا مددا لاتل دده   ذددًة مددؽ فقددؾيؼ  لمثمددؼ(إ 6حثمًرددل   لرمثدده 
رلو  لراتلس   قا فا ؽ مؽ طةيه هدذ   إلجدة ا ا ن  جرتدع  قة فده صدللثنإ ىت بمهدن با ئ   إلجلبن  فامت

 %(.111نحبن   فنلي  
  قا فثقه هذ   لزؾع حؽ  لداي مؽ طةيها. صدم اًلختبال: 8

ىوتلع  لقؾا  لبر  حين لنقة و  لراتلس ب فبلع ا مؾت  لرتردؾمب ؽ  لربظدة ب ؽ   قدا مداو جرتدع  . ا
جدلببئؽ مدؽ حاتدلس  تلس  لنة ي  لنةعون بد ؽ  لظللبدلو مزدا ىن  لئل  لقارا  لنقة و حر حاإ اق ى  

 ( فا ؽ تلػ.2 لثةين  لالطاتن    لتا ل  

 كرل فثقه صاي  لازلا مؽ طةيه حترؾمن حؤكة و  ها   بجة قا . ت

مةقددن عرجددن ُ دد ا  قددةا   لارجددن  لكمتاددن لمراتددلسا  جددة   حددلت تلددػ بل ددبارلل حالحدد   رفبددل   -
 ؽ ا ن  جرتدددع حادددلحةو   رفبدددل   لردددذ ؾرا ع لدددن ى ددددلئًتل مزدددا حقلرنبئدددل بللاتردددن ب ة دددؾن   فاددد

 ( فا ؽ تلػ.0(   لتا ل  18100 لتا لتن  لثةجن لرالح    رفبل   
 فثققن  لبل ةن حؽ ثبلو  لراتلس بظةيقب ؽ هرلاثانياا: الثبات: 

ىمددلعا   خببددلر طبقددن  لبل ةددن   لثحددلت ثبددلو حاتددلس  لثةيددن  لالطاتددن بظةيقددن. إعااادة اًلختبااال: 9
( طللبنإ ىت جدة   خبتدلر  م بداا  لبةبتادن    ل دتان   متدن 111 لراتلس ممر م زن  لةبلو  لبلل  ماعهل  

( فؾ  ف ؼ  12( طللبن حؽ ُ  ا  متان   باا حة ر  01 لبةبتان لمامؾ   إلنحلنتن بللظةيقن  لاخؾ ئتن   بؾ قع  
ل   لةددلنا بل ددبارلل  رفبددل    لبظاتقدد ؽىمددلعا   خببددلر ممددر  لا زددن ننحددئل  ثددؼ  ا جدداو  لاةقددن بدد ؽ      ا

(   هددؾ حالحدد  ج دداإ ىت اكددلرو باددض   عبتددلو ى لددر ا ن   ددتؼ 1800ب ة ددؾن   قددا بمدد  حالحدد   لةبددلو  
(  ابددؾ 1861(   فادداا حقاؾلددن ىت   لنددن اكةددة حددؽ  1801ج دداا ىت   لنددن اكةددة حددؽ  حالحدد   لةبددلو ُفاددا  

 (.011ا 1404مة   
(   دددبرلرا حدددؽ   دددبرلر و 111 لبثق ددده تلدددػ قلحدددن  لبل ةدددن بحدددثى  . معاماااج اًلتداااام الاااداخلي: 8

طةيدده مددؽ   لبثم دد   إل دددلئا بل ددبارلل  لظةيقددن  لاخددؾ ئتن  لرزل ددبن   فددؼ ىوتددلع حالحدد   لةبددلو لئددل
و ج دددا ورمدددؽ  لة دددؾن ىلتددده لرقبذدددتلو  لبثدددِ ل(   هدددؾ حالحددد  ثبددد1806  ىت بمددد   حالعلدددن النلكة نبدددل 

ى لدددر ا ن  حادددلحةو   رفبدددل  وتدددى ا نت   فقددد  مدددؽ  (Guilford, 1956) لثدددللاإ ىت اكدددلر ج مندددؾرع 
 (.011ا 1404(  ابؾ مة   1861 

 األداة في الريغة النياإلية:
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(  قةا  ا حال با ئ   إلجلبدن مدؽ  قدة و 62 لالطاتن بدتهبه  لزئلئتن حؽ  فذراؽ حاتلس  لثةين  
 كلنددن خرل ددًتلا  فزظادده ممدداا ع ئًرددل  فزظادده ممدداا اللًبددل  فزظادده ممدداا ا  تلًنددل   فزظادده ممدداا   لراتددلس

) ( ممددر  لبددؾ لا 2،3،6،1،1(   فكددؾن عرجددلو  لبدددثتم فدددلماًولا  1  لرمثدده نددلعًر     فزظادده ممدداا
نتل 46و  إلوتلبتددن   فزلزلًتددل لمنقددة و  لحددماتنإ  بددذلػ فكددؾن  لارجددن  لقدددؾ   لمنددة  ( عرجددن    لارجددن  لددا 

لمبظا ه ممر  جلهحا( عرجنإ  بئذ  اصبثن   ع ا بدتهبئل  لزئلئتن 20( عرجن   بربؾ ل  ةعا  1 
 ( طللبن جلحةتن.666م زن  لبثِ    ل تان  لبللهن  

 :نيةالوجداثانياا: مقياس الرحة 
حؽ ا ج  فثق ه اها    لبثِ قلحن  لبل ةن بازدلا حاتدلس  لددثن  لؾجا نتدنإ  تلدػ  دا عدؾا  

 ددا بزددلا   خببدلر و   لرقددلفت   لزنحددتن    جبرلعتددن  لبددا  (Paul, 1992: 8) لجظدؾ و  لبددا ت ةهددل 
  اعهل  ا  لجظؾ و   فتنا

نئددؾ   لدددثن  لؾجا نتددن نغةًيددل باددا  إلطددةع ممددر   عبتددلو  لبددا فالحمددن حددع حتحديااد المفيااوم:  .9
 إجة ئًتدددددل  مبرددددداو  لبل ةدددددن  دددددا فنحددددد ةهل لمددددددثن  لؾجا نتدددددن ممدددددر  لزاغةيدددددن  ردددددل  رع  دددددا فثافدددددا 

  لردظمثلو.

ف ؼ  صتلان  لنقة و مؽ طةيه  إلطةع ممدر   عبتدلو  لزاغةيدن  لربامقدن بللددثن صياغة الفقرات:  .8
( طللبددن  ا ددلعو  لبل ةددن مددؽ 01( ممددر  3هذلػ فؾجتدده   ددباتلن   ددبظةما   لرمثدد دد لؾجا نتددن    

(  قةا بدتهبئل    لتدن   بادا 01طةيه ىجلببئؽ  ا صتلان  لنقة و    ا عؾا تلػ ف ؼ  صتلان  
 حاتلس  لدثن  لؾجا نتن جئلًز  لمبثم    إل دلئا.تلػ اصبم 

ُ د ا  قدةاإ بؾصدنه  ف دؼ    مبردلع ممدر  دمؼ  لبقدافة  لجرل دا ىز ا مقاييس التقادير )باداإلج ا جاباة(:  .4
( ممر  لبؾ لاإ لكؾنئل فزل دى هدذ   لرة مدن 2،3،6،1،1عرجلوا   حزل ًبل لا زن  لبثِ  ىت امظ ن

  لارةين لظمبن  لتلحان.

 عددان  لبل ةددن فامترددلو  إلجلبددن مددؽ حاتددلس  لدددثن  لؾجا نتددن  حددع  المقياااس: تعليماااتإعااداد  .3
ممر  لاقن  دا  إلجلبدن   فتزدى فدة  اق  حةلل فؾعم  تاتن  إلجلبن   ذًة مؽ  ِ  لرحبت بلو

  قةا حؽ ع ن  إلجلبن مزئل.

بادا فثافدا  قة فده  صدتلابئل  فامتردلو  إلجلبدن  الفقرات )صدم المقياس(: صياياتالتحقم م   .5
قلحدددن  لبل ةدددن بادددةم  لراتدددلس بددددتهبه    لتدددن ممدددر مددداع حدددؽ  لربجددددد ؽ  دددا حتدددلل  لامدددؼ 

مدددؼ ممتددده    دددا عدددؾا ور ا  لجادددة ا اصدددبم حاتدددلس  لددددثن  لبةبؾيدددن   لزنحدددتن لهدددةم فقؾيرددده   لث
(  قددةاإ ىت بمهددن نحددبن   فنددلي ممددر بقددلا  لنقددة و هددا 01فبكددؾن حددؽ      لتددن لؾجا نتددن بدددتهبه 

 (.2%(   لرمثه 111 

لمبثقددده  لبل ةدددن حدددؽ   ع ا قلحدددن ببظا ددده  اًلختباااال التجريباااي للفقااارات )عيناااة وااااو  الفقااارات(: .6
( طللبددن حددؽ طللبددلو جلحاددن عوددللر  31ممددر م زددن   ددبظةعتن بمهددن   تددن لؾجا نلراتددلس  لدددثن 
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   ا ن   لؾقددن  لرحددبهةي  حنئؾحددن  عددثن    قة فدده لدددثن  لؾجا نتددن  حاتددلس قددا فادد ؽ ا ن  فامترددلو 
 ( ع تقن.10( ع تقن  بربؾ ل قار   61-11ل جلبن مزئل فبة    ب ؽ  

 لراتدددلس  هددداا   قدددة ولبقدددافة  إلجلبدددن مدددؽ   دددبارمن  لبل ةدددن خرحدددن بدددا ئ   تراااحيل المقيااااس: .7
 فزظادده ممدداا ع ئًرددل  فزظادده ممدداا اللًبددل  فزظادده ممدداا ا  تلًنددل  فزظادده ممدداا نددلعًر     فزظادده ممدداا 

 ( ممر  لبؾ لا  لترتع  لنقة و  ؾنئل ىوتلبتن.1-0ابًا (    اعو    ز ن حؽ  

 التحليج ا اراإلي للفقرات:
 تن لبثم    لنقة و ى دلئًتلا فبان  لبل ةن  لجظؾ و   ف 

قلحن  لبل ةن بلخبتدلر م زدن  لبثم د   إل ددلئا لنقدة و   خببدلرإ ىت   أ. عينة التحليج ا اراإلي:
 جلحادن عودللر بثحدى  لظةيقدن  لاخدؾ ئتن ( طللبدن ف دؼ   خبتدلرهؽ حدؽ  متادلو011فكؾنن هذ   لا زن حدؽ  

 . لظباتن
ؾا  لبر  حيددن لُكدد ا  قددةا حددؽ  قددة و حاتددلس  لدددثن  لؾجا نتددن لثحددلت  لقددب. القااوة التمييزيااة للفقاارات: 

 قلحن  لبل ةن بل بارلل ا مؾت  لرترؾمب ؽ  لربظة ب ؽ ممر  لزثؾ   فاا
( طللبن  خبدةن بظةيقدن 011(  قةا ممر م زن  لبثِ  لبللهن  01فظا ه  لراتلس  لرؤلف حؽ   -

ؽ  قةا ممر   ه طةيقن فددثتم حاتدلس مخؾ ئتن   باا  لبظا ه ف ؼ  ىمظلا عرجن لُك ا ىجلبن م
  لدثن  لؾجا نتن.

 فةف ى  لارجلو  لكمتان  لبا  دمن مم ئل ا  ة ع  لا زن فزلزلًتل حؽ اممر عرجن ى لر اعنر عرجن. -

 لثلصددمن ممددر اممددر  لددارجلو  ددا حاتددلس  لدددثن  لؾجا نتددن     ددبرلر و%( حددؽ 66فثافددا   -
نتل.130ل    (   برلرا فرة   لرترؾمن  لامت130 ماعهل    (   برلرا فرة   لرترؾمن  لا 

 لبل ةدددن   خببدددلر  لبدددلئا لا زبددد ؽ ححدددبقمب ؽ    دددبارمن لامتدددل   لدددانتل   لرتردددؾمب ؽبادددا فثافدددا  -
( 01  خببلر  لنة ي ب ؽ  لرترؾمب ؽ  لامتل   لانتل لُك ا  قةا حؽ  قة و  لراتلس  لبلل  ماعهل 

( بل دبةزلا 1810لندن حر دحا  ع لدن( مزدا ححدبؾ  ع لدن   قةا   فا ؽ ا ن  جرتع  قدة و  لراتدلس  
 لاتاردن  لبلئتدن  لتا لتدن  لبللهدن (  هدا ا قد  حدؽ 1824( ىت  دمن ممدر  تردن فلئتدن  31 لنقةا  

 ( فا ؽ تلػ.6(   لتا ل  660(  بارجن  ةين  1846 

 

 (6الجدول )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الرحة الوجدانية.

 د
ٛب ٛبانًجًٕػخ انؼه  انًجًٕػخ انذَُّ

 انمًّٛخ انزبئٛخ
 انزجبٍٚ انٕسظ انذسبثٙ انزجبٍٚ انٕسظ انذسبثٙ

1  2830 1806 3860 1816 0843 

6  3866 1846 3832 1833 6846 

3  2830 1804 3861 1816 0836 

2  2816 11811 3810 1864 6861 

0  3842 1840 3811 1863 6800 
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6  2866 1864 3860 1811 0842 

6  2821 1863 3820 1811 0826 

0  2836 1866 3820 1810 6832 

4  6863 1804 6840 1864 4820 

11  2813 1846 3866 1816 0846 

11  2861 1813 3861 1830 6866 

16  2860 1844 3801 1836 0812 

13  2810 1862 3836 1860 2826 

12  2860 1806 3800 1804 6812 

10  2810 1812 6840 1836 682 

16  3832 1802 3806 1860 3846 

16  2836 1800 3803 1810 2842 

10  2834 1860 3831 1861 0863 

14  2811 1812 3816 1821 0831 

61  2804 1800 3820 1814 4861 

61  2831 1806 3866 1830 6806 

66  2812 1810 3836 1860 0820 

63  2812 1846 3866 1836 6863 

62  2831 1801 3864 1860 0821 

60  2814 1811 3863 1833 0866 

66  2816 1844 6803 1836 4816 

66  2866 1846 3820 1863 6800 

60  3800 1814 6860 1862 0860 

64  3836 1810 6861 1866 6866 

31  2866 1861 3861 1866 1824 

31  3801 1816 3834 1860 6824 

36  3862 1810 3812 1836 3846 

33  2814 1843 3826 1811 6801 

32  2860 1806 3862 1860 2864 

30  2826 1801 3826 1810 6843 

36  2836 1806 3836 1860 6836 

36  2814 1846 3814 1862 6836 

30  2811 1806 3816 1810 0860 

34  2813 1846 3866 1816 0846 

21  2821 1801 3866 1811 0836 

21  3861 1866 6866 1862 0801 

26  2816 1866 3811 1863 6801 

23  3816 1821 6861 1816 3811 

22  2836 1841 3866 1816 0803 

20  2814 1840 3816 1863 6806 

26  2812 1806 3862 1816 6816 

26  2823 1802 3846 1813 3846 

20  3826 1813 6800 1863 6836 
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24  3866 1812 6802 1863 6860 

01  2811 1844 3811 1866 6800 

 لاةقدن   رفبلطتدن بد ؽ عرجدن    بجة ق لبثق ه تلػ   بارمن  لبل ةن حالح   رفبل  ب ة ؾن      
   قددا فة   ددن ( طللبددن011لددا  ا ددة ع م زددن  لبثددِ  لبددلل  مدداعهؼ   لمراتددلس لارجددن  لكمتاددن ُكدد ا  قددةا   

   فاددد ؽ ا ن  جرتدددع حاددددلحةو  لؾجا نتددددن(  ددددا حاتدددلس  لددددثن 1826-1810حادددلحةو   رفبدددل  بددد ؽ  
ن  لنددن ع لددن ى دددلئًتلإ  ؾنئددل ا كاددة حددؽ ا  فحددل ق  لاترددن  لثةجددن  لتا لتددن  لبللهدد  رفبددل   لرثحددؾبن 

 ( فا ؽ تلػ6(   لتا ل  240(  بارجن  ةين  1810( مزا ححبؾ  ع لن  18100 
 (7الجدول )

 .الرحة الوجدانيةمعاميت التباط دلجة الفقرة بالدلجة الكلّية لمقياس 

 و
حالح  
   رفبل 

 و
حالح  
   رفبل 

 و
حالح  
   رفبل 

 و
حالح  
   رفبل 

 و
حالح  
   رفبل 

1 1832 11 1823 61 1.31 31 1860 21 1831 
6 1816 16 1860 66 1866 36 1861 26 1833 
3 1866 13 1861 63 1816 33 1864 23 1810 
2 1831 12 1833 62 1836 32 1860 22 1823 
0 1832 10 1832 60 1860 30 1821 20 1830 
6 1834 16 1863 66 1821 36 1830 26 1823 
6 1836 16 1860 66 1831 36 1830 26 1.61 
0 1830 10 1826 60 1836 30 1834 20 1866 
4 1826 14 1860 64 1836 34 1866 24 1831 
11 1866 61 1826 31 18100 21 1832 01 1836 

 (.18100(=  240(  عرجن  ةين  1810 لاتارن  لتا لتن لرالح    رفبل  مزا ححبؾ  ع لن  
 الخراإلص الدايكومترية لمقياس الرحة الوجدانية:

 قلحن  لبل ةن بثحلت  لداي بظةيقب ؽ هرلا : الردم:أوًلا 
فثققدددن  لبل ةددن حدددؽ  لدددداي  لغدددلهةق لراتددلس  لددددثن  لؾجا نتدددن مدددؽ طةيددده . الرااادم الظااااىري: 9

(   لذفؽ ابا   ور ئئدؼ  دا 2مةعه ممر حترؾمن حؽ  لرجبد ؽ  ا ح ا ن  لبةبتان  ممؼ  لزن    لرمثه
 لبل ةن   نبتتن لذلػ لؼ فحبباا اون  قةا حؽ  قة و  لراتدلس حا  صة تن  قة و  لراتلس  لذق امافه 

 %(.111بدتهبه    لتن    لنن نحبن   فنلي  
 قا فثقه هذ   لزؾع حؽ  لداي مؽ طةيه   بجة ق باض  لا ئ    لرؤكة و  لا   . صدم البناء:8

قددة و مددااو جرتائددل حبر ددحا  اهرئددل  لنددة ي بدد ؽ    ددة عإ  ممتدده مزدداحل  حددان  لبل ةددن  لقددؾا  لبر  حيددن لمن
 ا ن  جرتددع حاددلحةو  رفبددل  عرجددن  لنقددةا بللارجددن  لكمتاددن لمراتددلس  لنددن ع لددن ى دددلئًتلإ اق لئددل  لقددارا 
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(إ ىت ى ن ئدددل لدددؼ فكدددؽ ح دددحا بددد ؽ 31ممدددر  تدددلس  لندددة ي  لنةعودددن  دددا  لددددثن  لؾجا نتدددن حدددل مدددا   لنقدددةا  
ع لدددن ى ددددلئًتلإ ىت بمهدددن  لاتاردددن  لبلئتدددن  لرثحدددؾبن لئدددل  لربظدددة ب ؽإ ىت ى ن   لندددة ي  لندددن   لرتردددؾمب ؽ

 ( فا ؽ تلػ.6(   لتا ل  1846(   ها ا ق  حؽ  لتا لتن  لبللهن  1824 
 ف ؼ  ىوتلع ثبلو حاتلس  لدثن  لؾجا نتن بللظة ئه   فتنا ثانياا: الثبات:

باا فظا ه  لراتلس ممر م زن   فؼ    بجة ق  لةبلو بئذ   لظةيقن :(test-retest). إعادة اًلختبال 9
ا ا داؾم ؽ   بل دبارلل حالحد  111ىملعا   خببلر  لبللهن   ( طللبن    لصد  زحزدا بد ؽ  لبظاتقد ؽ لُرداا

(  هدؾ حالحد  1800 رفبل  ب ة ؾن ب ؽ عرجلو  لبظاتقد ؽ ف دؼ   لثددؾل ممدر حالحد   لةلبدن   قدا بمد   
.  ثبلو ج ا ورمؽ   بارلله  اة م  لبثِ  لامراا

بئددذ   لظةيقددن ف ددؼ    ددبارلل م زددن  لبثددِ ننحددئل   قددا لثحددلت حالحدد   لةبددلو  . معامااج ألفاورونبااا :8
ددل فددالا ممددر ا ن  حالحدد  ثبددلو حاتددلس قلبمتددن  لدددثن  لؾجا نتددن 1800بمهددن  ترددن حالحدد   لةبددلو   ر  ( ح 

 ج ًا .
 األداة في صيغتيا النياإلية:

(  قدددةا  حؾزًمدددل ممدددر خرحدددن بدددا ئ  24لئتدددن   لزئ بددددتهبهفذدددراؽ حاتدددلس  لددددثن  لؾجا نتدددن  
 فزظاه مماا ع ئًرل  فزظاه ممداا اللًبدل  فزظاده ممداا ا  تلًندل  فزظاده ممداا ندلعًر   لة بتلبن فخ ة ى لرا 

(إ  بدددذلػ 1،6،3،2،0( عرجدددن  هددداا  1-0(  فبدددة     لدددارجلو بددد ؽ  6  فزظاددده ممددداا ابدددًا (   لرمثددده
عرجن   ها فرة  اقدر عرجن ورمؽ ا نت فثد  مم ئل  لظللبدن  (620فكؾن  لارجن  لقدؾ  لمراتلس  

( 24ممددر حاتددلس  لدددثن  لؾجا نتددن   اعنددر عرجددن ورمددؽ ا نت فثددد  مم ئددل  لظللبددن  لرحددبت بن هددا  
( عرجدددنإ  بئددذ  اصدددبثن   ع ا بدددتهبه  لزئلئتدددن جددلهحا لمبظا ددده ممدددر 126عرجددن  بربؾ دددل  ةعددا  

 ( طللبن حؽ  لرة من  لتلحةتن.666م زن  لبثِ    ل تان  لبللهن  
 

 الجطبيق النهائي لأدوات البحث:

( طللبدن 666 لبثدِ ممدر مد ؽ  لبثدِ  لبدلل  مداعهؽ   ع فدا فرن ىجة ا و  لبظا ه  لزئلئا  
ا حددؽ     قددا   غددن  لبل ةددن فتددل ت  لظللبددلو مددؽ طةيدده 11/2/6116 لهلوددن  4/3/6116 ددا  لُردداا

 مؽ  قة و  لراتلس. مزلفبئؽ  فنلممئؽ  ا اثزلا  إلجلبن
 الىسائل الإحصائية:

  لراللتدددددلو دددددا  (SPSS) مبرددددداو  لبل ةدددددن ممدددددر  لثق بدددددن  إل ددددددلئتن لمامدددددؾ    جبرلعتدددددن  
 ع  و  لبثدددِ  ا   دددا   لحدددلومؾحبةين إل ددددلئتن ُ مائدددل  دددؾ ا  دددا ىجدددة ا و  لبثقددده حدددؽ  لجددددلئص 

 ا لزبلئ    قا   بارمن  لؾ لئ   إل دلئتن   فا ت ةهل   بجة ق
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ا   ددبار   خببددلر ع لددن  لنددةي بدد ؽ  لرترددؾمب ؽ ححددبقمب ؽلا زبدد ؽ  (t-test)  خببددلر  لبددلئا  .1
  لربظة ب ؽ  ا  حلت  لقؾا  لبر  حين لمراتلس   لثةين  لالطاتن    لدثن  لؾجا نتن(.

لا زن    ااا   دبار   خببدلر ع لدن  لندة ي بد ؽ  لربؾ دل  لثحدلبا  (t-test) لبلئا    خببلر .6
 ربؾ ل  لنةعا.  ل

لةفحدلي رمن   بجة ق  لةبلو بظةيقدن النلكة نبدل  حالح  النلكة نبل  لةفحلي  لا خماا   با .3
 .لمراتل  ؽ لا خما 

 حالح   رفبل  ب ة ؾنا   بار   ا ىوتلع   فاا .2

 مةقن عرجن  لنقةا بللارجن  لكمتان لمراتلس. .ا 

 حالح   لةبلو بظةيقن ىملعا   خببلر. .ت 

 ب ؽ  لربه ة و.   رفبلطتنىوتلع  لاةقن  .ق 

 عرض النجائج وثفسيرها ومناقشجها:

فتردل ود فا مدةم نبدلئ   لبثددِ  لبدا ف دؼ   لبؾصد  ىل ئدل  ددا عدؾا فحمحد  اها  ده   ممدر  لزثددؾ  
   فاا

 اليدف اأَلّول: َتَعرُّف الحرية العاطفية لدى طالبات الجامعة:
اددددن  قلحددددن  لبل ةددددن ببظا دددده حاتددددلس لراة ددددن ححددددبؾ    لثةيددددن  لالطاتددددن( لددددا  طللبددددلو  لتلح 

( طللبددن   فددؼ ىوتددلع 666ممددر ا ددة ع م زددن  لبثددِ  لبددلل  مدداعهؽ    لزئلئتددن  لثةيددن  لالطاتددن( بدددؾرفه 
حقلرنبده بللربؾ دل  (  مزدا0840حةتدلرق قدار    ( عرجدن  بدلنثة  66863 لثحلبا  لدذق بمد    لربؾ ل 
لا زدن  (t-test)رجن   بل بارلل   خببدلر  لبدلئا ( ع20لراتلس   لثةين  لالطاتن(  لذق بم     لنةعا

(  مزدددا حقلرنبئدددل بللاتردددن  لبلئتدددن  لتا لتدددن 116806   ددداا عئدددة ا ن   لاتاردددن  لبلئتدددن  لرثحدددؾبن بمهدددن  
( عئددة ا ن   لاتارددن  لبلئتددن  لرثحددؾبن 666  (  عرجددن  ةيددن1810( مزددا ححددبؾ  ع لددن  1846  لبللهددن  

 ( فا ؽ تلػ0حبؾ ل  لا زن    لتا ل   دللملتا لتن  لاممر حؽ  لاتارن  لبلئتن  
 (8الجدول )
 التاإلية لمقياس الحرية العاطفية. والقيمةالمتوسطات الحدابية واًلنحرافات المعيالية 

 لربؾ ل  م زن  لبثِ
  لثحلبا

  نثة   
  لرةتلرق 

 لربؾ ل 
  لنةعا

ححبؾ    لاتارن  لبلئتن
 ن لتا لت  لرثحؾبن 1810ع لن 

 ع ل 1846 116806 20 0840 66863 666
  
 فنحدد ة هددذ   لزبتتددن ا ن  طللبددلو  لتلحاددن فبر ددحن بددلحبةكئؽ  ةيددن ملطاتددن   هددذ  وازددا ا ن ددُه   

ممددر  لددةاؼ حددؽ    عددلع   قبدددلعون     جبرلعتددن    لحتل ددتن  لربةعوددن  ددا  لحددزؾ و   خ ددةا  ى    ا ن  
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بمػ ححبؾ  ج ا حؽ  لثةيدن  لالطاتدن   فبنده هدذ   لزبتتدن حدع    بة عدلو  لظللبن  لتلحةتن   فح ل فر
 لزاغةين لد  ا رلؾ (  لذق اكلر ى لر ا ن   لثةين  لالطاتن ها  لقارا ممر  لبقلا  ا  للدن  لبة  دح مزداحل 
فكددددؾن  ددددا  للددددن حددددؽ  إلرهددددلي  لاددددلطنا    لاددددللؼ  لرخددددثؾن بددددللجؾ     لهذددددى    إل بددددل    حمدددداا 

 .(Orloff, 2009:32) لزنحتن  بللظلقلو
 اليدف الثاني: َتَعرُّف الرحة الوجدانية لدى طالبات الجامعة:

دة   ححدبؾ    لدا  طللبدلو  لتلحادن قلحدن  لبل ةدن ببظا ده حقدلس  لددثن   لددثن  لؾجا نتدنلب ا 
بؾ ددل ( طللبددن   فددؼ ىوتددلع  لر666 لؾجا نتددن بدددؾرفه  لزئلئتددن ممددر ا ددة ع م زددن  لبثددِ  لبددلل  مدداعهؼ  

(   مددا  حقلرنددن  لربؾ ددل  لنةعددا 16806(   بددلنثة   حةتددلرق حقددا ر   102860 لثحددلبا  لددذق بمدد   
لا زدن    داا عئدة  (t-test)( بل دبارلل   خببدلر  لبدلئا 126 لدذق حقدا ر     لؾجا نتدنلراتلس  لددثن 

( 1846 لتا لتددن   لبللهددن  (  مزددا حقلرنبئددل بللاترددن  لبلئتددن 00826ا ن   لاتارددن  لبلئتددن  لرثحددؾبن بمهددن  
( عئددة ا ن   لاتارددن  لبلئتددن  لرثحددؾبن اممددر حددؽ  لاتارددن 666(  عرجددن  ةيددن  1810مزددا ححددبؾ  ع لددن  

ر دل وخد ة ى لددر ا ن  ا دة ع  لا زدن فبربادؾن بللددثن  لؾجا نتدن    لتددا ل  ددللم لتا لتدن  ل  لبلئتدن  لا زدنإ ح 
 ( فا ؽ تلػ4 

 (9الجدول )
 ابية واًلنحرافات المعيالية والقيمة التاإلية لمقياس الرحة الوجدانية.المتوسطات الحد

 لربؾ ل  م زن  لبثِ
  لثحلبا

  نثة   
  لرةتلرق 

 لربؾ ل 
  لنةعا

ححبؾ    لاتارن  لبلئتن
  لتا لتن  لرثحؾبن 1810ع لن 

 ع ل 1846 00826 126 16806 102860 666
ى لددر ا ن   (Kolakowski, 2013) لزغددةق  لرابردا لدد  فنحد ة هدذ   لزبتتدن  ددا عدؾا  إلطدلر  

 لزنحددتن    نناللتددنإ  باددر فددبرمؽ  لظللبددلو حددؽ فزغددتؼ طللبددلو  لتلحاددن فبر ددحن بللكنددلاا حددؽ  لزل تددن 
 م ئؽ بلننال فئؽ  ا مؾت ىع رفئؽ  ؾ ا حع اننحئؽ  ا  حع   خةيلو  ا  حدع  لرتبردع  ردل ا ن  لدا  

    لباا ددة مزئددل  ددا  لرؾ قددف  لرزل ددبن لُكدد ا  إلنحددلنتناؾر برجبمددف  لاؾ طددف  لظللبددلو  لقددارا ممددر  لخدد
بئدل حدع   خدةيؽ بردل   وحداا ا  وتدة  حخدلمةهؽ   ردل فربمدػ ا   لبالحد   اع ئئدلحزئل  ثؼ   لدبثمؼ  دا 
 لرةفبظددن بئددل برددل  ددا تلددػ  لبق ددتؼ  لددؾ قاا   لحددمؾ تلوىع را حخددلمةهؽ ا            لظللبددلو قددارا ممددر

 لذ فتددددن   فزرتددددن   ددددبقةل بئؽ    لبالحدددد   لازددددلا حددددع  لذددددهؾ   لزنحددددتن  لبددددا فؾ جئؾنئددددل  إلحملنتددددلفئؽ
(Barron,1963)   طللبدلو فؾمح  لبل ةن  داى فربدع  لظللبدلو بللددثن  لؾجا نتدن ى لدر حدل فربدع بئدل 

 ب حمدلنئؽ ردل  لالحن   إلبا ع  لذق وحلماهؽ  دا  د   لرخدمةو    لةقل ن لتلحان حؽ عرجن مللتن حؽ 
ددل وتامئددل فبر ددح بللدددثن  لؾجا نتددن   ددمترلن  فزغددتؼ  لرامؾحددلو  فنحدد ةهل  ر  ا 6116بظةيقددن   عتددنإ ح 

006-636.) 
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 اليدف الثالث: اتجاه وقوة العيقة بي  الحرية العاطفية والرحة الوجدانية:
قلحن  لبل ةن ببظا ده بئا  ف ا ة    فتل   قؾا  لاةقن ب ؽ  لثةين  لالطاتن   لدثن  لؾجا نتن  

( عرجدددن    خببدددلر ع لدددن حاللتدددن 18101 تردددن حالحددد  ب ة دددؾن  حالحددد   رفبدددل  ب ة دددؾن   قدددا بمهدددن 
  رفبددددل  ف ددددؼ    ددددبارلل   خببددددلر  لبددددلئا لا لددددن حالحدددد    رفبددددل    اعئددددةو  لزبددددلئ  ا ن   لاتارددددن  لبلئتددددن 

( عرجدن مزدا 1846لاتاردن  لتا لتدن  لبللهدن  (  هدا ا كادة حدؽ  28666 لرثحؾبن لا لن حالح    رفبل   
 ( فا ؽ تلػ 11(   لتا ل  666(  بارجن  ةين  1810ححبؾ  ع لن  

 (91الجدول )
 معامج اًللتباط بي  الحرية العاطفية والرحة الوجدانية والقيمة التاإلية لدًللة معامج اًللتباط

 لاترن  لرثحؾبن    
 لرالح    رفبل 

 لاتارن  لبلئتن 
 ثحؾبن لر

 لاتارن  لبلئتن 
  لتا لتن

ححبؾ   لا لن  عرجن  لثةين
1810 

 ع ل 666 18100 28666 18101
فباددد ؽ حدددؽ  لتدددا ل امدددة   جدددؾع مةقدددن  رفبلطتدددن ت و ع لدددن ى ددددلئتن بددد ؽ  لثةيدددن  لالطاتدددن  

   لدثن  لؾجا نتن.
 دا  إلطدلر  لزغدةق  احازدللدؾ  ياا  لمبل ةن  ؾن  لاةقن ع لن ى دلئًتل ها نبتتن ُفاا  حزظاتدن  

م لأل دة ع ا نت فباة ددؾ  رلُكد ا حدؽ  لثةيدن  لالطاتدن   لدددثن  لؾجا نتدن فؤ دا ن ممدر  لدددثن  لؾجا نتدن فحد
كل ددن  إلحملنتدددلو    لقددار و    لظلقدددلو  لربل دددن لئددؽ   ردددل فبدددتم لئددؽ  ةصدددن  لزتدددل   ددا  لبالحددد  حدددع 

 لؾجا نتدددن ع ًر  حئًردددل  دددا فزرتدددن  لرخدددلمة   لذدددهؾ   لثتلفتدددن  لبدددا فدددؾ جئئؽ   ذدددًة مدددؽ ا ن  لمددددثن
    ل ت  بدؾرا ىوتلبتن فحئؼ  دا فزرتدن مةقدن  لندةع  إلوتلبتدن حدع ننحده    خدةيؽ    د ا حدل فبامده 

 .حاه  ا  لثتلا
 الجىصيات:

   بزلًع  ى لر  لزبلئ   لبا فؾصمن ىلته  لاار  ن  لثللتن    ن   لبل ةن فؾصا برل و فاا 
حدؽ ا دلفذا  لتلحادلو ممدر   دبارلل  لثةيدن  لالطاتدنإ لمثندلت ممدر صدثبئؼ  فختع  لظللبلو .1

  لزنحتن  ا ع     علع  لدةبن  لثللتن  لبا ورة ن بئل.

 مزلون  ز رفاا  لبةبتان   لبامتؼ  لاللا بللتلنى  لؾجا نا  ا  لرزله   لار  تن. .6

ت ىع رفئدل  دؾ ا حدع ننحدئل  مزلون ا لفذا  لتلحان  ا فاغتؼ  ما  لظللبلو بلننال فئؽ  ا دمؾ  .3
 ا  حع   خةيؽ  ا  حع  لرتبرع.

 المقجرحات:

   فتنا بللار  لو  بكرلً  لمبثِ  لثللا فقبة   لبل ةن  لاتل   
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ىجددة ا عر  ددلو  رفبلطتددن بدد ؽ  لددذ لا  لة  ددا   لدددثن  لؾجا نتددن    لددذ لا  إلقزددلما   لدددثن  .1
  لؾجا نتن.

ىنحدددلنا(    لزدددؾع  –ة و ُاخدددة    لبجددددص  ممرددداا عر  دددن  لثةيدددن  لالطاتدددن ممدددر   ددده حبه ددد .6
 ىنل (. – ت ؾر 
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 (9الملحق )

 مقياس الحرية العاطفية بالصيغة النهائية.

 انفمزح د

رُطجك 

 ّٙ ػه

ب ًً  دائ

رُطجك 

 ّٙ  ػه

 غبنجًب

رُطجك 

 ّٙ ػه

 أَدٛبًَب

رُطجك 

 ّٙ ػه

 َبدًرا

ال 

رُطجك 

 ّٙ  ػه

      أرذبٔر ثهطف يغ سيٛالرٙ انزٙ رذبٔل جزح يشبػز٘  1

ٌْ أ بببٌٕ أ ضبببز مبببزادخ فبببٙ يٕالبببف انذٛببببح يبببغ   6 أرغبببت أَ

 سيٛالرٙ

     

أرغببت ثبنًشبببر خ ٔانذببذٚش فببٙ يُبببقزح أٔ يُبلشببخ يببغ   3

 سيٛالرٙ

     

ب ٚسببببِ ىِنبببٗ يشببببػز٘ فبببٙ ارجبببغ أسبببهٕة انصبببًذ ػُبببذي  2

 انًذرسخ
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      اػجز ػٍ يشبػز انًٕدح َذٕ سيٛالرٙ نكست ػطفٍٓ  0

ٌْ اػًم أ٘ شِٙ أرالت  6       يشبػز٘ لجم أَ

      اسزطٛغ انزذذس ثذزٚخ أيبو سيٛالرٙ ػٍ اَفؼبالرٙ  6

      أشؼز ثبنفزح ػُذيب اػجز ػٍ يشبػز٘ ثذزٚخ  0

ٖٔ يٕلبف يبب، أَبب أربز فبٙ سيٛالرٙػُذيب رشػجُٙ ىدذٖ   4

 لجم انزدّ ػهٛٓب

     

      ػُذيب رٕاجُٓٙ يشكهخ ػبطفٛخ أٔجّ انهٕو نذارٙ  11

      ثبنمهك ٚشؼزٌأرؼبطف يغ سيٛالرٙ انهٕارٙ   11

      بيزرد ثٓ انزًٙشبػز٘ ثأفكز   16

      ػُذيب أشؼز ثبإلخفبق انًذرسٙ أرجُت رٕثٛخ َفسٙ  13

      أغضت أرمجم انُصبئخ يٍ سيٛالرٙ ػُذيب  12

      نذ٘ انمذرح ػهٗ فٓى يشبػز سيٛالرٙ ثشكم جٛذ  10

ػبٍ ػببٕاطفٙ ٔيشببػز٘ أيبببو  اإلفصبببحأجبذ مببؼٕثخ فبٙ   16

 سيٛالرٙ

     

      ػُذيب رضبر اَفؼبالد فإََِّٙ أخفٛٓب ػٍ سيٛالرٙ   16

أشؼز ثبنخجم ػُذيب ال اسزطٛغ انزؼجٛز ػٍ يشببػز٘ أيببو   10

 سيٛالرٙ 

     

ٔيشبببػز٘ أيبببو سيٛالرببٙ ٔفمًببب نضمزببٙ  ػببٍ ػببٕاطفٙ أػجببز  14

 انؼبنٛخ ثذارٙ

     

      أرؼبطف يغ يؼبَبح سيٛالرٙ ٔأدشآٍَ  61

ػُببذيب أٔجببّ يٕلفًببب دزًجببب أجببذ انصببؼٕثخ فببٙ انزؼجٛببز ػببٍ   61

 يٕلفٙ

     

ٌ مذلبد ػبطفٛخ دٌٔ االْزًبو ىِنٗ آراِ سيٛالرٙ  66 ّٕ       أ 

      ذرسٙ أرًكٍ يٍ ىقٓبر يشبػز ىٚجبثٛخ فٙ ػًهٙ انً  63

      اخزبر أسبنٛت غٛز يُبسجخ فٙ انزؼجٛز ػٍ ػٕاطفٙ   62

 

 

 

 

 (8الملحق )

   بالصيغة النهائية.صحة الوجدانية مقياس ال

 انفمزح د

رُطجك 

 ّٙ ػه

ب ًً  دائ

رُطجك 

 ّٙ ػه

 غبنجًب

رُطجك 

 ّٙ ػه

 أَدٛبًَب

رُطجك 

 ّٙ ػه

 َبدًرا

ال 

رُطجك 

 ّٙ  ػه

      أرؼبيم يغ سيٛالرٙ ثًزَٔخ  1

      ز ثبنخجطخ ٔانسؼبدح ػُذيب انزمٙ ثشيٛهزٙ انزٙ أدجٓبأشؼ  6

      أرًكٍ يًٍ انزغهت ػهٗ يشكالرٙ يٍ رٕرز ٔاَفؼبل  3

ٌْ أرذذس ػٍ يشبػز اررٛبح أيبو سيٛالرٙ  2       نذ٘ اإليكبَٛخ أَ

      أرًكٍ يٍ ىٚمبف األفكبر انزٙ رضٛز اَشػبجٙ  0

      أشؼز ثبنضٛك ػُذيب اجزح يشبػز سيٛالرٙ  6

      نذ٘ اإليكبَٛخ ػهٗ يٕاجٓخ انًزبػت ٔانًشكالد انُفسٛخ  6
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      أشؼز ثباليزُبٌ نًٍ أدت يٍ سيٛالرٙ  0

نببذ٘ اإليكبَٛببخ ػهببٗ انزؼجٛببز ثًخزهببف انؼٕاطببف ٔانزؼجٛببز   4

 ػُٓب فٙ انًٕالف انًُبسجخ نُكّم يُٓب

     

نذ٘ اإليكبَٛخ ػهٗ ىدارح يشببػز٘ ٔانسبهٕ ٛبد انًزرجطبخ   11

 بحثٓب ثُج

     

      أرؼبيم ثطزٚمخ ثُبِح يغ انضغٕط انُفسٛخ انزٙ رٕاجُٓٙ  11

أرؼبببطف يببغ سيٛالرببٙ فببٙ انًٕالببف انًذزجببخ دٌٔ جببزح   16

 يشبػزٍْ

     

رفبببينٙ فببٙ انذٛبببح ٚجؼهُببٙ ادببذد انٓببذف انببذ٘ أسببؼٗ ىنٛببّ   13

 ثٕضٕح

     

      أرًكٍ يٍ رُظٛى أفكبر٘ انؼبطفٛخ ثطزٚمخ يُظًخ ٔيمجٕنخ   12

      نهذصٕل ػهٗ دت سيٛالرٙ ٔيذرسبرٙأسؼٗ   10

أٔقف خجزارٙ انؼبطفٛخ انسبثمخ فٙ دم يشكالرٙ انؼبطفٛخ   16

 انجذٚذح

     

      أػٛش دٛبح ػبئهٛخ ْبدئخ ٔسؼٛذح  16

أَب رٚبضٛخ ػٍ َفسٙ فٙ ُ ّم انًٕالف ٔانظبزٔف انذٛبرٛبخ   10

 انزٙ أيز ثٓب
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      أدت انًشبر خ ثبنُشبطبد انززٔٚذٛخ فٙ أٔلبد انفزاؽ  61

      أشؼز ثبنسؼبدح ػُذيب ألذو انًسبػذح نهًذزبط  61
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ّٙ دم يشكهخ سيٛهزٙ  30       أشؼز ثبنزؼبسخ ػُذيب ٚصؼت ػه
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