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عناألسرةوعالقتةبجودةالحياةفيمرحلةالعاطفىاإلستقالل
المراهقة

  إعداد
 1 أحمدغادة صالح سالم /  الباحثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدؼ البحث التعرؼ عمي العالقة بيف اإلستقالؿ العاطفى عف األسرة و جودة الحياة لدي  المستخمص :

 وقد أظهرت النتائج أنه توجد عالقة إرتباطيه موجبة دالة،  (مف طالب الجامعة319المراهؽ، وبمغت العينة )
إحصائًيا بيف درجات الطالب عمي بعد اإلستقالؿ العاطفي ودرجاتهـ عمى مقياس جودة الحياة ككؿ وعمي أبعاد 

ة الصحة العامة ( لدى )جودة الوقت ، وجودة الصحة النفسية، وجودة التعميـ ، جودة الحياةاألسرية، جود
درجات عمي بعد اإلستقالؿ العاطفي ودرجاتهـ ال توجد عالقة إرتباطيه دالة إحصائًيا بيف العينةالبحث. ، بينما 

 عمي بعد جودة العواطؼ لدى عينة البحث. 

 المراهقة مرحمة - الحياة بجودة - العاطفى اإلستقالؿالكممات المفتاحية:

ى-:ىالمقدمظى:أواًل
ومكػػػػػػوف هػػػػػػاـ مػػػػػػف مكونػػػػػػات  مطمػػػػػػب مػػػػػػف مطالػػػػػػب النمػػػػػػو النفسػػػػػػى لعػػػػػػاطفىيعػػػػػػد اإلسػػػػػػتقالؿ ا

الشخصػػػػية السػػػػػوية، يسػػػػػعى المراهػػػػؽ نػػػػػى مرحمػػػػػة المراهقػػػػة نحػػػػػو ت كيػػػػػد ذاتػػػػه مػػػػػف حيػػػػػث كونػػػػػة 
رادة خاصػػػػػػة بػػػػػػة ويصػػػػػػب  أقػػػػػػؿ إعتمػػػػػػاداً  إسػػػػػػتقالاًل  عمػػػػػػى األخػػػػػػريف وأك ػػػػػػر إنسػػػػػػاف لػػػػػػة عقػػػػػػؿ واح

بنفسػػػػة، بػػػػالررـ مػػػػف قدرتػػػػة عمػػػػى أف يتقبػػػػؿ مسػػػػاعدة االهخػػػػريف وتػػػػوجيههـ نػػػػي المسػػػػائؿ الهامػػػػة 
ربػػػػط هونمػػػػاف بطريقػػػػة جيػػػػدة بػػػػيف مػػػػا يحػػػػدث نػػػػى مرحمػػػػة  (،125 ، 2009نهمػػػػى،)مصػػػػطفى 

الطفولػػػػػػػة مػػػػػػػف جهػػػػػػػود إسػػػػػػػتقاللية ومػػػػػػػا يمكػػػػػػػف تحقيقػػػػػػػة مػػػػػػػف مظػػػػػػػاهر اإلسػػػػػػػتقالؿ نػػػػػػػى مرحمػػػػػػػة 
أف هنػػػػػاؾ أربعػػػػػة مظػػػػػاهر لنسػػػػػتقالؿ النفسػػػػػى عػػػػػف األب واألـ هػػػػػى مرحمػػػػػة  المراهقػػػػػة مو ػػػػػحاً 

الموائمػػػػة وريرهػػػػا نػػػػى مرحمػػػػة المراهقػػػػة المراهقػػػػة ومػػػػايقوـ بػػػػة المراهػػػػؽ مػػػػف عمميػػػػات كالتم يػػػػؿ و 
 : (Hoffman, g.A:1984, P:170-178)عمى النحو االهتى

إف جهػػػػػػود المراهػػػػػػؽ ألف يعمػػػػػػؿ بخسػػػػػػتقالؿ ربمػػػػػػا تتم ػػػػػػؿ خػػػػػػالؿ مرحمػػػػػػة المراهقػػػػػػة نػػػػػػى  -1
الميػػػػؿ الػػػػى إسػػػػتغالؿ وتوجيػػػػة جهػػػػودة الشخصػػػػية والعمميػػػػة بشػػػػكؿ مباشػػػػر نػػػػى مجػػػػاؿ 

اإلسػػػػػػػػػػػتقالؿ الػػػػػػػػػػػػوظيفى  مهنػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدوف مسػػػػػػػػػػػاعدة األب وهػػػػػػػػػػػو مايػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػى
(Functional Autonomy. ) 
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إف تميػػػػػػز المراهػػػػػػؽ بػػػػػػيف التطػػػػػػورات العقميػػػػػػة لنفسػػػػػػة )ذاتػػػػػػة( والحاجػػػػػػة ل خػػػػػػريف ربمػػػػػػا  -2
تتم ػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػى مرحمػػػػػػػػة المراهقػػػػػػػػة نػػػػػػػػى القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى التمييػػػػػػػػز بػػػػػػػػيف إتجاهاتػػػػػػػػة وقيمػػػػػػػػة 
عتقػػػػػػػػادات الوالػػػػػػػػديف وهػػػػػػػػو مايػػػػػػػػدؿ  عمػػػػػػػػى إسػػػػػػػػتقالؿ  تجاهػػػػػػػػات وقػػػػػػػػيـ واح عتقاداتػػػػػػػػة واح واح

 ( .Attitudinal Autonomy)اإلتجاهات 
إف التحػػػػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػػػػف الحاجػػػػػػػػػػػػة المفرطػػػػػػػػػػػػة لمقبػػػػػػػػػػػػوؿ واإلنػػػػػػػػػػػػدماج والتػػػػػػػػػػػػدعيـ العػػػػػػػػػػػػاطفى  -3

المسػػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػػف العالقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا الوالػػػػػػػػػديف وهػػػػػػػػػو مايػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػػتقالؿ العػػػػػػػػػاطفى 
(Emotional Autonomy). 

إف تحػػػػػرر الفػػػػػرد مػػػػػف الشػػػػػعور المفػػػػػرط بالػػػػػذنب والقمػػػػػؽ أو عػػػػػدـ ال قػػػػػة ، والمسػػػػػئولية ،  -4
والغ ػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػى عالقتػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا والديػػػػػػػػػة وهػػػػػػػػػو مايػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى إسػػػػػػػػػتقالؿ  واألسػػػػػػػػػتيا  ،
 ( .   Conflictual Autonomyالصراعات )

وبػػػػػػػػذلؾ نكػػػػػػػػوف أمػػػػػػػػاـ أربعػػػػػػػػة مظػػػػػػػػاهر لنسػػػػػػػػتقالؿ النفسػػػػػػػػى عػػػػػػػػف الوالػػػػػػػػديف وهػػػػػػػػى )إسػػػػػػػػتقالؿ 
 تكػػػػػف لػػػػػـالصػػػػػراعات ، اإلسػػػػػتقالؿ العػػػػػاطفى ، اإلسػػػػػتقالؿ الػػػػػوظيفى ، إسػػػػػتقالؿ اإلتجاهػػػػػات (.

 الػػػػى تسػػػػتند بػػػػؿ ، نقػػػط التمػػػػرد نػػػػى الرربػػػة مجػػػػرد مػػػػف ناجمػػػػة المراهػػػؽ عنػػػػد لنسػػػػتقاللية النزعػػػة
 وقػػػػػد  اإلنفعػػػػػالى الجنسػػػػػى، ، اإلجتمػػػػػاعى العقمػػػػػى، الجسػػػػػمى، النمػػػػػو إنجػػػػػازات إلػػػػػى كبيػػػػػر حػػػػػد

 مػػػػػػػف أنػػػػػػة حيػػػػػػث ، اإلسػػػػػػػتقالؿ أجػػػػػػؿ مػػػػػػف المػػػػػػػراهقيف بػػػػػػيف الصػػػػػػراع مػػػػػػػف قػػػػػػدر أكبػػػػػػر يحػػػػػػدث
 نرديتػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ مػػػػػػػف والبػػػػػػػد مسػػػػػػػتقاله  المراهػػػػػػػؽ يصػػػػػػػب  أف نيػػػػػػػة المررػػػػػػػوب ومػػػػػػػف ال ػػػػػػػرورى
ف ااّلخػػػػريف، عػػػػف إسػػػػتقالليتة وت كيػػػػد الخاصػػػػة  ّاخػػػػر إلػػػػى نػػػػرد مػػػػف اإلسػػػػتقالؿ درجػػػػة أختمفػػػػت واح

 ومػػػػػنهـ اإلسػػػػػتقالؿ عمػػػػػى أبنػػػػػائهـ يشػػػػػجعوف مػػػػػف األبػػػػػا  نمػػػػػف اإلجتماعيػػػػػة التنشػػػػػئة لنظػػػػػاـ تبعػػػػػا
 ،النفسػػػػػى اإلسػػػػػتقالؿ تحقيػػػػػؽ مػػػػػف يمػػػػػنعهـ ممػػػػػا أبنػػػػػائهـ عمػػػػػى والتسػػػػػمط بالسػػػػػيطرة يتسػػػػػموف مػػػػػف
 اإلسػػػػػػتقاللية تحقيػػػػػػؽ أمػػػػػػاـ عائقػػػػػػاً  نيقفػػػػػػوف زائػػػػػػدة حمايػػػػػػة أبنػػػػػػا هـ يحممػػػػػػوف مػػػػػػف األبػػػػػػا  ومػػػػػػف

 ( . 125 ،2009، مصطفى حسف) المرروبة

نػػػػػى تحقيػػػػػؽ جػػػػػودة الحيػػػػػاة  مسػػػػػاعداً  قػػػػػد  يكػػػػػوف عػػػػػامالً  العػػػػػاطفىوتػػػػػرى الباح ػػػػػة أف اإلسػػػػػتقالؿ 
 لممراهقيف ، وهذا ما تبح ة الدراسة الحالية.

إحػػػػدى أهػػػػداؼ عمػػػػـ الػػػػنفس اإليجػػػػابى بػػػػؿ أهمهػػػػا ومفهػػػػوـ جػػػػودة الحيػػػػاة وجػػػػودة الحيػػػػاة تعتبػػػػر 
مفهػػػػػػػوـ نسػػػػػػػبى يختمػػػػػػػؼ مػػػػػػػف شػػػػػػػخص اّلخػػػػػػػر، نػػػػػػػالبعض يػػػػػػػرى جػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة نػػػػػػػى الصػػػػػػػحة، 

يختمػػػػػؼ هػػػػػذا \والػػػػػبعض يراهػػػػػا نػػػػػى المػػػػػاؿ، ومنػػػػػا مػػػػػف يراهػػػػػا نػػػػػى السػػػػػعادة ،...وهكػػػػػذا، وكػػػػػذلؾ 
لصػػػػػػػغار وكػػػػػػػذلؾ المفهػػػػػػػـو حسػػػػػػػب المرحمػػػػػػػة العمريػػػػػػػة نجػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة لمشػػػػػػػباب تختمػػػػػػػؼ عػػػػػػػف ا
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بالنسػػػػػبة لممسػػػػػنيف، وتختمػػػػػؼ مػػػػػف منطقػػػػػة ألخػػػػػرى ومػػػػػف  قانػػػػػة مجتمػػػػػا اّلخػػػػػر )صػػػػػفا  أحمػػػػػد 
ونظػػػػػػػػراه ألهميػػػػػػػػة المراهقػػػػػػػػة نػػػػػػػػخف طػػػػػػػػالب هػػػػػػػػذة المرحمػػػػػػػػة نػػػػػػػػى حاجػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى  ( . 68، 2007،

 الشعور بالسعادة والر ا عف الحياة وذلؾ لتحقيؽ التفوؽ الدراسى الذى يتمناة الطالب.

ىى-مذكلظىالدرادظ:ىثانوًاى:

ف الفػػػػػػرد المسػػػػػػتقؿ والمعتمػػػػػػد عمػػػػػػي ذاتػػػػػػة  نػػػػػػي تصػػػػػػريؼ أمػػػػػػورة الحياتيػػػػػػة يكػػػػػػوف قػػػػػػادراه عمػػػػػػي إ
التعامػػػػؿ مػػػػا المواقػػػػؼ المختمفػػػػة بصػػػػورة مسػػػػتقمة بعيػػػػداه عػػػػف العناصػػػػر المحيطػػػػة بهػػػػا، وبالتػػػػالي 
يسػػػػتطيا أف يوجػػػػه سػػػػموكه بطريقػػػػة نعالػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػا المواقػػػػؼ الخارجيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ قدرتػػػػه 

كػػػػػويف معػػػػػايير خاصػػػػػة بذاتػػػػػة تحكػػػػػـ طػػػػػرؽ تعاممػػػػػه مػػػػػا البيئػػػػػة المحيطػػػػػة، ممػػػػػا يسػػػػػاعد  عمػػػػػي ت
 (.113، 2013عمي تحقيؽ إشباعاته، ومف  ـ يشعر بحسف الحاؿ والر ا)نهمة نرج،

التعػػػػػارض بػػػػػيف الحاجػػػػػة الػػػػػي اإلسػػػػػتقالؿ والتحػػػػػرر والحاجػػػػػة إلػػػػػى اإلعتمػػػػػاد عمػػػػػي األبػػػػػويف  إف
يدنعػػػػػه الػػػػػي البحػػػػػث عػػػػػف بػػػػػديؿ يعو ػػػػػه عػػػػػف يػػػػػ دي الػػػػػي خمخمػػػػػة التػػػػػوازف النفسػػػػػي لممراهػػػػػؽ و 

األمػػػػػاف النفسػػػػػي الػػػػػذي يكػػػػػد يفقػػػػػد  ويشػػػػػجعه عمػػػػػي اإلسػػػػػتقالؿ الػػػػػذي يحتػػػػػاج إليػػػػػه، وقػػػػػد يكػػػػػوف 
البػػػػػديؿ جماعػػػػػات األقػػػػػراف، وقػػػػػد يكػػػػػوف البػػػػػديؿ مدرسػػػػػاه أومدرسػػػػػة، أوبعػػػػػض الكبػػػػػار النا ػػػػػجيف 

 (.182، 2015ني بيئته )أماني عبد المقصود،
ه أف يقػػػػػػا النػػػػػػػزاع أو تسػػػػػػو  العالقػػػػػػػة بػػػػػػيف المػػػػػػػراهقيف ويزيػػػػػػد مػػػػػػف حػػػػػػػدة الصػػػػػػراع المشػػػػػػػار إليػػػػػػ

واألبػػػػويف وقػػػػػد يكػػػػوف األبػػػػػواف ريػػػػر م قفػػػػػيف أو يمػػػػ الف مرحمػػػػػة نكريػػػػة و قانيػػػػػة محانظػػػػة، وهنػػػػػا 
يتطػػػػػػور الصػػػػػػراع ليصػػػػػػب  صػػػػػػراع بػػػػػػيف جيمػػػػػػيف مختمفػػػػػػيف نػػػػػػي العػػػػػػادات والتقاليػػػػػػد ونػػػػػػي القػػػػػػيـ 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػاني )أ واإلتجاهػػػػػػػػػػػػػػػػات ونػػػػػػػػػػػػػػػػي ااّلرا  ووجهػػػػػػػػػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػػػػػػػػػر والحكػػػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي األشػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
 (.183، 2015عبدالمقصود،

ولكػػػػػوف جػػػػػودة الحيػػػػػاة لػػػػػدي المػػػػػراهقيف تػػػػػرتبط بمجموعػػػػػة مػػػػػف الم شػػػػػرات النفسػػػػػية ذات الصػػػػػمة 
بطبيعػػػػة المرحمػػػػة العمريػػػػة التػػػػي يمػػػػر بهػػػػا هػػػػ ال  المراهقػػػػوف بكػػػػؿ مػػػػايعرؼ عػػػػف هػػػػذ  المرحمػػػػة 
مػػػػػػػػف خصػػػػػػػػائص ومميػػػػػػػػزات م ػػػػػػػػؿ: ت كيػػػػػػػػد وتحقيػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػذات وتقػػػػػػػػديرها، والسػػػػػػػػعي ورا  إشػػػػػػػػباع 

ات الشخصػػػػػية وخاصػػػػػة الرربػػػػػة الشػػػػػديدة نػػػػػي اإلسػػػػػتقاللية، واح بػػػػػات القػػػػػدرة عمػػػػػي إتخػػػػػاذ الحاجػػػػػ
رأي خػػػػػاص بعيػػػػػداه عػػػػػف القيػػػػػود اإلجتماعيػػػػػة والمعػػػػػايير األخالقيػػػػػة نػػػػػي بعػػػػػض األحياف)العػػػػػارؼ 

تػػػػػري الباح ػػػػػة إنػػػػػه إذا لػػػػػـ يػػػػػتـ العمػػػػػؿ عمػػػػػي تحسػػػػػيف جػػػػػودة  (.94-93، 1999بػػػػػان الغنػػػػػدور،
مػػػػف المػػػػرض النفسػػػػي مسػػػػتقباله ويكػػػػوف شػػػػاب ريػػػػر سػػػػوي  الحيػػػػاة لػػػػدي المراهػػػػؽ نخنػػػػه سػػػػيعاني

تخاذ القرارات السميمة والنقض البنا .  ورير قادر عمي التفكير السميـ واح
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 : ااّلتىوتتمثل مشكمة البحث الحالي في 
جػػػػػػودة الحيػػػػػػاة لػػػػػػدي  وعػػػػػػف األسػػػػػػرة  عػػػػػػاطفىهػػػػػػؿ توجػػػػػػد عالقػػػػػػة بػػػػػػيف اإلسػػػػػػتقالؿ ال-1

 المراهؽ؟
ىثالثَا:ىأهدافىالدرادظ:

 لي:إتيدف الدراسة الحالية 

و جػػػػودة الحيػػػػاة لػػػػدي  العػػػػاطفى عػػػػف األسػػػػرةالتعػػػػرؼ عمػػػػي العالقػػػػة بػػػػيف اإلسػػػػتقالؿ  -1
 المراهؽ.

ىرابطًا:ىأهموظىالدرادظ:
 األىمية النظرية

لممػػػػػػراهقيف العػػػػػػاطفى ي ػػػػػيؼ هػػػػػػذا البحػػػػػث لممكتبػػػػػػة السػػػػػيكولوجية مقيػػػػػػاس لنسػػػػػتقالؿ  -1
 .لعاطفىيسهؿ عمي الباح يف قياس اإلستقالؿ ا

ي ػػػػػػػيؼ هػػػػػػػذا البحػػػػػػػث لممكتبػػػػػػػة السػػػػػػػيكولوجية مقيػػػػػػػاس لجػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة لممػػػػػػػراهقيف ذو  -2
 أبعاد محددة يسهؿ عمي الباح يف قياس جودة الحياة.

 األىمية التطبيقية

 عف األسرة لدي المراهؽ. عاطفىيساعد هذا البحث ني التحقؽ مف اإلستقالؿ ال -1
 مراهؽ.يساعد هذا البحث ني التحقؽ مف أبعاد جودة الحياة لدي ال -2
عػػػػػف  لعػػػػػاطفىيسػػػػػاعد هػػػػػذا البحػػػػػث نػػػػػي التحقػػػػػؽ مػػػػػف وجػػػػػود عالقػػػػػة بػػػػػيف اإلسػػػػػتقالؿ ا -3

 األسرة وجودة الحياة لدي المراهؽ.
ىخامدًاى:ىمصطلحاتىالدرادظ

 الحاجة مف التحرريعرف  بأنو "  (Emotional Autonomy) لعاطفىاإلستقالل ا -0
 مايدؿ وهو الوالديف ما العالقة مف المستمد العاطفى والتدعيـ واإلندماج لمقبوؿ المفرطة
 (.Hoffman, 1984, 170" ) العاطفى اإلستقالؿ عمى

 (Quality Of Lifeجودة الحياة  )  -8
( جػػػػػػودة الحيػػػػػػاة ب نهػػػػػػا إدراؾ الفػػػػػػرد لو ػػػػػػعه W.H.Oتعػػػػػػرؼ منظمػػػػػػة الصػػػػػػحة العالميػػػػػػة )

نػػػػػي الحيػػػػػاة نػػػػػي سػػػػػياؽ ال قانػػػػػة والقػػػػػيـ التػػػػػي يعػػػػػيش نيهػػػػػا ومػػػػػدى تطػػػػػابؽ أو عػػػػػدـ تطػػػػػابؽ 
هتماماتػػػػػػػه المتعمقػػػػػػػة بصػػػػػػػحته البدنيػػػػػػػة، حالتػػػػػػػه ذلمػػػػػػػؾ  مػػػػػػػا : أهدانػػػػػػػه، توقعاتػػػػػػػه، قيمػػػػػػػه، واح
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النفسػػػػػػػػية، مسػػػػػػػػتوى إسػػػػػػػػتقالليته، عالقاتػػػػػػػػه اإلجتماعيػػػػػػػػة، إعتقاداتػػػػػػػػه الشخصػػػػػػػػية، وعالقتػػػػػػػػه 
بالبيئػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة وبالتػػػػالي نػػػػخف جػػػػودة الحيػػػػاة بهػػػػذا المعنػػػػى تشػػػػير إلػػػػى تقييمػػػػات الفػػػػرد 

 . (36، 2013الذاتية لظروؼ حياته )محمد أحمد، 
 ( Adolescenceالمراىقة ِ)   -3

وتعػػػػػرؼ ب نهػػػػػا " الفتػػػػػر  الواقعػػػػػه بػػػػػيف نهايػػػػػة الطفولػػػػػة وبدايػػػػػة الرشػػػػػد ، ومػػػػػف السػػػػػهؿ تحديػػػػػد 
بدايػػػػػػة المراهقػػػػػػة ، ولكػػػػػػف مػػػػػػف الصػػػػػػعب تحديػػػػػػد نهايتهػػػػػػا ، نالبدايػػػػػػة تكػػػػػػوف بػػػػػػالبموغ ، أمػػػػػػا 

ختمفػػػػه " نهايػػػػة المرحمػػػػة نتحػػػػدد بوصػػػػوؿ الفػػػػرد إلػػػػى إكتمػػػػاؿ الن ػػػػج نػػػػى مظػػػػاهر النمػػػػو الم
 (. 142،  1991) ممدوحه سالمة ، 

ىداددًاى:ىاإلطارىالنظرىىللدرادظ
 Emotional Autonomy العاطفىالمحور األول : اإلستقالل 

والرربة ني ت كيد الذات مف أهـ الحاجات التي يسػعي إليهػا الفػرد خاصػة  لعاطفىيعد اإلستقالؿ ا
ني مرحمة المراهقة. حيث نجد أف المراهؽ يبدأ يصػبوا إلػي اإلسػتقالؿ الػذاتي نػي سػبيؿ الػتخمص 

وؿ استطاع ذلؾ أـ لػـ يسػتطا ن نػه يحػإحتياجاته وسوا  هو إمف اإلعتماد عمي الكبار ني إنجاز 
المرحمة يشعر ني قرارة نفسه ب ف ما يقمؿ مف قيمته ني نظر الراشديف هػو ممارسته ألنه ني هذ  

 (.275-274، 1977إعتماد  عميهـ )حامد عبد العزيز، 
ى-رنىاألدرة:ىطاطفىالطواملىالمؤثرةىفيىاإلدتقاللىالى-ىأ
عــــن األســــرة والتــــي تــــادي إلــــي تعجيــــل  لعــــاطفىوع العوامــــل المــــاثرة فــــي اإلســــتقالل اتنــــت

 -أو إلي تأجيمو ، وتتضمن ىذه العوامل : لعاطفىاإلستقالل ا
ى-أدالوبىالمطاملظىالوالدوظى:ى-أواًلى

تعتبػػػػر األسػػػػرة إحػػػػدي م سسػػػػات التنشػػػػئة اإلجتماعيػػػػة والخميػػػػة األولػػػػى التػػػػي يشػػػػبا نيهػػػػا الطفػػػػؿ 
ليب اويت ػػػػػ  دور األسػػػػػرة نػػػػػي تحقيػػػػػؽ إسػػػػػتقاللية المراهػػػػػؽ مػػػػػف خػػػػػالؿ أسػػػػػ، حاجاتػػػػػه وررباتػػػػػه

ىالمعاممػػػػة الوالديػػػػة، لمػػػػا لهػػػػػا مػػػػف أ ػػػػر كبيػػػػػر نػػػػي حيػػػػاة الفػػػػػرد وتوانقهػػػػا الشخصػػػػي واإلجتمػػػػػاع
 (.18-17 ،1997، دانياؿ عفاؼ)

ى-جمارظىاألقرانى:ى-ىًانوثا
نجػػػػد أف جماعػػػػة األقػػػػراف لهػػػػا دور هػػػػاـ نػػػػي اإلسػػػػتقالؿ لػػػػدي المػػػػراهقيف ونػػػػي تكيػػػػؼ المراهػػػػؽ  

عػػػػػػداد تقبؿ، وكػػػػػػذلؾ تػػػػػػ  ر جماعػػػػػػة األقػػػػػػراف عمػػػػػػي لحيػػػػػػاة اإلعتمػػػػػػاد عمػػػػػػي الػػػػػػذات نػػػػػػي المسػػػػػػ ةواح
تسػػػػػػػػتهويه وتجذبػػػػػػػػه نحوهػػػػػػػػا وتخ ػػػػػػػػعه لوالئهػػػػػػػػا وتعػػػػػػػػد  لمحيػػػػػػػػاة حيػػػػػػػػث أنهػػػػػػػػا سػػػػػػػػموؾ المراهػػػػػػػػؽ 
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اإلنفعاليػػػػػة اإلسػػػػػتقاللية، وتنقػػػػػذ  مػػػػػف ك يػػػػػر مػػػػػف التنػػػػػاقض النفسػػػػػي واإلجتمػػػػػاعي )حامػػػػػد الفقػػػػػي، 
1995 ،391 .) 

وتػػػػري الباح ػػػػة أف جماعػػػػة األقػػػػراف لهػػػػا دور حيػػػػوي نػػػػي حيػػػػاة المراهػػػػؽ نهػػػػي تسػػػػاعد  نػػػػي هػػػػذ  
إلػػػػي حػػػػػد مػػػػا عػػػػف األسػػػػػرة،  لعػػػػاطفىالفتػػػػرة الم ػػػػطربة مػػػػف حياتػػػػػه عمػػػػي التحػػػػرر واإلسػػػػػتقالؿ ا

ف قػػػػػػػدرة المراهػػػػػػػؽ عمػػػػػػػي إقامػػػػػػػة عالقػػػػػػػات طيبػػػػػػػة مػػػػػػػا األقػػػػػػػراف واإلحتفػػػػػػػاظ بهػػػػػػػذ  العالقػػػػػػػات أو 
  .ته النفسية ني مستقبؿ حياتهيجابي عمي صحإسيكوف لها مردود 

ى-الجنسى:ى-ًاىثالث
، نطريقػػة التنشػػػئة  لعػػاطفىإف الفػػرؽ بػػيف الجنسػػػيف أحػػد العوامػػؿ الهامػػػة المػػ  رة نػػي اإلسػػػتقالؿ ا

اإلجتماعيػػة التػػي تنتهجهػػا  األسػػرة نػػي تػػدريب الػػذكور عمػػي اإلسػػتقالؿ تختمػػؼ نػػي الطريقػػة التػػي 
ا األبػػا  أنماطػػًا معينػػه مػػف السػػموؾ اإلجتمػػاعي عنػػد تنتهجهػػا نػػي تػػدريب اإلنػػاث، نك يػػرًا مػػا يشػػج

الػػذكور، وال يشػػجعونها عنػػد اإلنػػاث، كػػالقوة والشػػجاعة واإلسػػتقالؿ والسػػيطرة، عمػػي حػػيف يشػػجعوا 
لدي اإلناث أنماطػًا خخػري مػف السػموؾ اإلجتمػاعي تتم ػؿ نػي الدقػة والطاعػة والنظػاـ، ممػا يعػوؽ 

 (160، 1999نمو شخصية الفتاة  )سميـ الشايب، 
إنمػػػػا ترجػػػػا إلػػػػي كػػػػوف  لعػػػػاطفىوتػػػػري الباح ػػػػة أف اإلختالنػػػػات بػػػػيف الجنسػػػػيف نػػػػي اإلسػػػػتقالؿ ا

لحاحػػػػػػًا مػػػػػػف حيػػػػػػث السػػػػػػعي نػػػػػػي سػػػػػػبيؿ اإلسػػػػػػتقالؿ، كمػػػػػػا أف عمميػػػػػػة  الػػػػػػذكور أك ػػػػػػر نشػػػػػػاطًا واح
هػػػػـ قػػػػدر مػػػػف الحريػػػػة يمكػػػػنهـ الخػػػػروج خػػػػارج نطػػػػاؽ األسػػػػرة لالتنشػػػػئة اإلجتماعيػػػػة لمػػػػذكور تتػػػػي  

والتفاعػػػػؿ مػػػػا ا خػػػػريف نػػػػي سػػػػف مبكػػػػر، ممػػػػا يسػػػػاعدهـ عمػػػػي تحقيػػػػؽ إسػػػػتقالليتهـ وهػػػػو مػػػػا ال 
  .يحدث ما اإلناث

ى-:ىالطاطفىاألراءىالنظروظىالتيىتناولتىمفكومىاإلدتقاللىى-ب
ىىPsycho- analysis Theoryنظروظىالتحلولىالنفديى:ىى-أواًل

تعتبػػػػػر نظريػػػػػة التحميػػػػػػؿ النفسػػػػػي مػػػػػػف أولػػػػػي النظريػػػػػات التػػػػػػي تحػػػػػد ت عػػػػػػف مفهػػػػػـو اإلسػػػػػػتقالؿ 
، حيػػػػػػػػػػث Separation-Individuationتحػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػطم  اإلسػػػػػػػػػػتقالؿ والفرديػػػػػػػػػػة  لعػػػػػػػػػػاطفىا

تػػػػػري أف الباعػػػػػث لػػػػػػدي الفػػػػػرد نحػػػػػػو التوانػػػػػؽ الشخصػػػػػي الصػػػػػػحي  يعتمػػػػػد بدرجػػػػػػة كبيػػػػػرة عمػػػػػػي 
كتسػػػػػا ب اإلحسػػػػػاس بالهويػػػػػة كشػػػػػخص مسػػػػػتقؿ ) قدرتػػػػػه عمػػػػػي اإلسػػػػػتقالؿ نفسػػػػػيًا عػػػػػف والديػػػػػه واح

 (  .262-261، 1993محمد السيد ، محروس الشناوى،
(ىفااااايىالنماااااوىالنفدااااايىىىىىErikson,1968نظرواااااظىأروااااا)ىأروكداااااونى ىىى-ثانواااااًا

ى-اإلجتماريى:
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ي كػػػػػػد "إريكسػػػػػػوف" عمػػػػػػي أف أهػػػػػػـ حاجػػػػػػات النمػػػػػػو نػػػػػػي مرحمػػػػػػة المراهقػػػػػػة تتم ػػػػػػؿ نػػػػػػي إسػػػػػػتقالؿ 
تخػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػػة بخختيػػػػػػار المهنػػػػػػػة ، وتحمػػػػػػػؿ المراهػػػػػػؽ عػػػػػػػف الوالػػػػػػديف والقػػػػػػػدرة عمػػػػػػػي إ

المسػػػػػػػ لية ، ويػػػػػػػري أريكسػػػػػػػوف أف إسػػػػػػػتقالؿ المراهػػػػػػػؽ عػػػػػػػف الوالػػػػػػػديف أ نػػػػػػػا  مرحمػػػػػػػة المراهقػػػػػػػة 
يتطمػػػػب طاقػػػػة متجػػػػددة حيػػػػث يحػػػػدث اإلسػػػػتقالؿ الحقيقػػػػي عػػػػف سػػػػيطرة الوالػػػػديف نتيجػػػػة لجهػػػػود 

إلػػػػػػي اإلسػػػػػػتقالؿ المراهػػػػػػؽ لمحاولػػػػػػة تخمػػػػػػيص نفسػػػػػػه مػػػػػػف اإلعتمػػػػػػاد عمػػػػػػي الولػػػػػػديف والوصػػػػػػوؿ 
(Allen,et.al,1990, 57-58) . 

ى-:Family System Theoryنظروظىالمنظومظىاألدروظىىى-ثالثًاى
 Family( وهو مف أبرز مف كتبوا ني نظرية المنظومة األسرية  Bown,1972يري "بوويف" ) 

system theory  أف هناؾ قوي تعادلية ني حياة األسرة، قوة تدنا نحو الفرديةIndividuality 
، وقد أطمؽ عمي القوة التي تدنا إلي الفردية إصطالح  Fusionواإلستقالؿ أو اإلنتشار 
ني مقابؿ القوة ال انية اإلئتالؼ أو التجما  Differentiationالمفارقة أو التمايز 

Togetherness  ، ،(. 258، 2001)محمد السيد 
ى-(:ىBloom,1980نظروظىبلومى ىى-رابطًاى
 :بموم " إلي أن عممية اإلنفصال لتحقيق اإلستقالل تمر بمراحل معينة ىي  يشير "

ىىSeparation Ambivalenceالمرحلظىاألولىى:ىاإلدتقاللىالجزئيىرنىالوالدونىىى•
ويتم ػػػػػؿ نػػػػػي رربػػػػػة الطفػػػػػؿ وميمػػػػػه لممارسػػػػػة اإلسػػػػػتقالؿ، حيػػػػػث يعتمػػػػػد عمػػػػػي نفسػػػػػه نػػػػػي بعػػػػػض 

 ذلؾ الميؿ يقابؿ بحذر أو بقمؽ زائد مف قبؿ األسرة.  المواقؼ اإلجتماعية اإل اف
ىCognitively Proving To selfالمرحلظىالثانوظى:ىإثباتىالذاتىالمطرفوظىى•

وهػػػػػػذ  المرحمػػػػػػة تعنػػػػػػي و ػػػػػػوح الر يػػػػػػة ربمػػػػػػا ي هػػػػػػؿ الطفػػػػػػؿ لتحمػػػػػػؿ المزيػػػػػػد مػػػػػػف المسػػػػػػئوليات 
 ة .واإلستقالؿ شبه التاـ ني إتخاذ القرارات ني حدود ما تسم  به األسر 

ىالمرحلظىالثالثظ:ىاإلدرا)ىالطاطفيىلطملوظىاإلدتقاللى•
Process Emotional Realization Of Separation 
وتعتبػػػػػػر هػػػػػػذ  المرحمػػػػػػة إحػػػػػػدي المراحػػػػػػؿ التػػػػػػي يظهػػػػػػر نيهػػػػػػا الن ػػػػػػج اإلسػػػػػػتقاللي حيػػػػػػث يمجػػػػػػ  

الجزئػػػػػي عػػػػػف  الطفػػػػػؿ إلػػػػػي إسػػػػػتهجاف مػػػػػا تػػػػػـ نػػػػػي مرحمػػػػػة التنػػػػػاقض الوجػػػػػداني، أي اإلسػػػػػتقالؿ
 الوالديف وذلؾ عف طريؽ الغ ب أو اإلعتراض. 

ىالمرحلظىالرابطظى:ىوتتمثلىفيىالتوحدىمعىمطاوورىالجمارظى•
 Internalization Of Important Gratificationsى
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ونػػػػي هػػػػذ  المرحمػػػػة يبػػػػدأ الطفػػػػؿ نػػػػي الشػػػػعور بمسػػػػئولية تجػػػػاة المواقػػػػؼ التػػػػي يمػػػػر بهػػػػا ، ويبػػػػدأ 
جماعػػػػػة ) المجتمػػػػػا ، الوالػػػػػديف ( والتوحػػػػػد مػػػػػا مػػػػػا يػػػػػرا  صػػػػػحيحًا نػػػػػي الوقػػػػػوؼ عمػػػػػي معػػػػػايير ال

 ومناسبًا له.
ىىىIndependenceالمرحلظىالخامدظى:اإلدتقاللىى•

نػػػػػػي شخصػػػػػػية الفػػػػػػرد بالقػػػػػػدر الػػػػػػذي  لعػػػػػػاطفىويتم ػػػػػػؿ نػػػػػػي هػػػػػػذ  المرحمػػػػػػة ت صػػػػػػيؿ اإلسػػػػػػتقالؿ ا
 (.Bloom, 1980, 25-26ي همه إلجتياز الخبرات التي يمر بها بنجاح ) 

ىرليىالتوجوكاتىالنظروظىىىتطقوب
 لعػػػػػاطفىمػػػػػف خػػػػػالؿ العػػػػػرض السػػػػػابؽ لمتوجيهػػػػػات النظريػػػػػة التػػػػػي تناولػػػػػت مفهػػػػػـو اإلسػػػػػتقالؿ ا

يت ػػػػػ  إخػػػػػتالؼ النظريػػػػػات السػػػػػابقة حػػػػػوؿ عػػػػػدد المراحػػػػػؿ التػػػػػي مػػػػػف خاللهػػػػػا ينتقػػػػػؿ الفػػػػػرد مػػػػػف 
مرحمػػػػة اإلعتماديػػػػة إلػػػػي مرحمػػػػة اإلسػػػػتقالؿ، نفػػػػي حػػػػيف نجػػػػد أف نظريػػػػة "التحميػػػػؿ النفسػػػػي " قػػػػد 

، نػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف حػػػػػػػػػدد :  لعػػػػػػػػػاطفىدت عمػػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػرحمتيف يحػػػػػػػػػدث نيهػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػتقالؿ اأكػػػػػػػػػ
"إريكسػػػػػوف" أبعػػػػػاد النمػػػػػو السػػػػػيكولوجي مػػػػػف اإلعتماديػػػػػة إلػػػػػي اإلسػػػػػتقالؿ نػػػػػي المراحػػػػػؿ األربػػػػػا 
" إلػػػػػي اف عمميػػػػػة  األولػػػػػى مػػػػػف مراحػػػػػؿ النمػػػػػو ال مػػػػػاني لتطػػػػػور الشخصػػػػػية، بينمػػػػػا يشػػػػػير "بمػػػػػـو

النفسػػػػػػي التػػػػػػي تمػػػػػػر بمراحػػػػػػؿ خمػػػػػػس أمػػػػػػا "نظريػػػػػػة المنظومػػػػػػة  اإلنفصػػػػػػاؿ لتحقيػػػػػػؽ اإلسػػػػػػتقالؿ
األسػػػػػرية" نمػػػػػـ تحػػػػػػدد مراحػػػػػؿ معينػػػػػػة يػػػػػتـ مػػػػػػف خاللهػػػػػا عمميػػػػػػة اإلنتقػػػػػاؿ مػػػػػػف اإلعتماديػػػػػة إلػػػػػػي 

 اإلستقالؿ. 
  Quality Of Lifeجودةىالحواة :المحورىالثاني 
،  تعػػػػد جػػػػودة الحيػػػػاة مػػػػف المو ػػػػوعات ذات األهميػػػػة التػػػػي نػػػػادي بهػػػػا عمػػػػـ الػػػػنفس اإليجػػػػابي 

ويػػػػػػػػػرى بعػػػػػػػػػض العممػػػػػػػػػا  أف معظػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػات أهتمػػػػػػػػػت ولسػػػػػػػػػنوات طويمػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى الجوانػػػػػػػػػب 
المر ػػػػػػػية نػػػػػػػي الشخصػػػػػػػية اإلنسػػػػػػػانية، بينمػػػػػػػا وجهػػػػػػػت قمػػػػػػػيال مػػػػػػػف اإلهتمػػػػػػػاـ لدراسػػػػػػػة النػػػػػػػواحي 

  (.234، 2009اإليجابية لمشخصية كالسعادة أو الهنا  النفسي )زينب شقير، 
ى
ىالحواةى:ىىالرؤىىالنظروظىالتيىتناولتىتفدورىجودةىى-ىأ

Theories that explain quality of lifeى 
ىتفدورىجودةىالحواةىفيىضوءىنظروظىإذباعىالحاجاتىاإلندانوظى"لمادلو"ى:ىى-أواًل

تعػػد هػػذ  النظريػػة مػػف أك ػػر النظريػػات أهميػػة وشػػيوعًا نػػي تنػػاوؿ مفهػػوـ جػػودة الحيػػاة نػػي  ػػو  
( أف الحاجػػات الحيويػػة تعػػد Maslow. A. H, 1987إشػػباع الحاجػػات، حيػػث يػػرى ماسػػمو )
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األساس ني دراسة جودة الحياة، وأف أهـ النتائج عمى وصػوؿ الفػرد لمرحمػة مػف إشػباع الحاجػات 
اإلساسػية هػػو اإلحسػاس بجػػودة الحيػاة التػػي يعيشػها مػػف خػالؿ شػػعور  بالسػرور والسػػعادة بالشػػكؿ 

ة تجعػػؿ الفػػرد يتجػػه إلػػى اإليجػػابي مػػف الناحيػػة الوجدانيػػة، وأف اإلشػػباع الكمػػي لمحاجػػات اإلساسػػي
 (. 64، 2008تحقيؽ القيـ العميا ني الحياة محققًا بذلؾ طموحاته وأهدانه ني الحياة )هند سميـ، 

ىتفدورىجودةىالحواةىفيىضوءىنظروظىالمقارنظىاإلجتماروظى:ىى-ثانوًا
تعد هذ  النظريػة مػف أهػـ نظريػات عمػـ الػنفس اإلجتمػاعي التػي إسػتعاف بهػا بعػض البػاح يف مػف 
أجؿ معالجة مفهوـ جودة الحيػاة، حيػث تبحػث أف المصػادر المو ػوعية لمبيئػة اإلجتماعيػة التػي 
تحدد و ػا الفػرد المػادي والمهنػي واإلجتمػاعي لهػا دور  ػانوي عنػد مقارنػة الفػرد نفسػه بػا خريف 

 (. 65، 2008مف أبنا  مجتمعه )هند سميـ، 
ىى-(ى:Samuel. S, 1989تفدورىجودةىالحواةىفيىضوءىإتجاهىصموئولى ى-ثالثًا

حيث يرى ىذا اإلتجاه أنو يمكن فيم جـودة الحيـاة مـن خـالل النظـر إلـى كممـة حيـاة ب عتبارىـا 
وبــذلك تتحقــق جــودة الحيــاة مــن خــالل تكامــل أبعــاد وعناصــر ومكونــات ىــذا  Systemنظــام 

تـربط  النظام، كما يـرتبط تفسـير جـودة الحيـاة بـالتعرف عمـى ماىيـة التفـاعالت والعال ـات التـي
 ( . 22، 2009مكونات نظام الحياة )دعاء الصاوي، 

ى(ى:ىSoren, V. et al, 2003تفدورىجودةىالحواةىفيىضوءىالنظروظىالتكاملوظى ى-رابطًا
قػػػػػدـ هػػػػػ ال  البػػػػػاح وف ر يػػػػػة نظريػػػػػة لتفسػػػػػير جػػػػػودة الحيػػػػػاة وأطمقػػػػػوا عميهػػػػػا النظريػػػػػة التكامميػػػػػة 

IntegrativeTheory  لفهػػػػػػػػػػـ الحيػػػػػػػػػػاة الجيػػػػػػػػػػدة، حيػػػػػػػػػػث تو ػػػػػػػػػػ  أف الحيػػػػػػػػػػاة الجيػػػػػػػػػػدة هػػػػػػػػػػدؼ
إنسػػػػػاني دائػػػػػـ التجػػػػػدد، كمػػػػػا أف الحيػػػػػاة الجيػػػػػدة تتحقػػػػػؽ مػػػػػف خػػػػػالؿ مجموعػػػػػة مػػػػػف السػػػػػموكيات 
العمميػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى إدارة متطمبػػػػػػات الحيػػػػػػاة واإلسػػػػػػتمتاع بالمعيشػػػػػػة، وكػػػػػػذلؾ الشػػػػػػعور 

 (. 50، 2012بجودة الحياة )ناطمة عمي، 
د وتربط بيف حخالؿ ما سبؽ أف جودة الحياة الوجودية ذات أهمية بالغة ألنها تو ترى الباح ة مف 

كؿ مف جودة الحياة المو وعية والذاتية لهذا و عت جودة الحياة الوجودية ني المنتصػؼ، كمػا 
 يالحظ ني النظرية التكاممية اإلتجا  الوا   لتقديـ معنى أشمؿ لجودة الحياة. 

 
ى-جودةىالحواة:ىالطواملىالمؤثرةىرلىىى-جى

ىرواملىخاصظىبالفردىنفدهىىى-أواًل
ى
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ى( التدين: أ)
 ةومعالجتػػػػػػػػػػػػػ ةوعالقاتػػػػػػػػػػػػػ ةنػػػػػػػػػػػػالفرد الصػػػػػػػػػػػػػحي  نفسػػػػػػػػػػػػػيًا هػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػذي يرجػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػػػرنات

طػػػػػػػػػػػػػار مرجعػػػػػػػػػػػػػي إنسػػػػػػػػػػػػػاني وأخالقػػػػػػػػػػػػػي  لمق ػػػػػػػػػػػػػايا والمشػػػػػػػػػػػػػكالت إلػػػػػػػػػػػػػى نمسػػػػػػػػػػػػػفة وا ػػػػػػػػػػػػػحة واح
مكػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف المعتقػػػػػػػػػػدات والقػػػػػػػػػػيـ الدينيػػػػػػػػػػة، نيشػػػػػػػػػػعر أف هػػػػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػػػػار نػػػػػػػػػػابا مػػػػػػػػػػف داخمػػػػػػػػػػه 

 (.72-71، 2003وليس مكرها عميه )عبدالمطمب القريطى، 
 ( التفاعل اإلجتماعى: ب)ى

نػػػػػػػػػػػي زيػػػػػػػػػػػادة أو خفػػػػػػػػػػػض  أساسػػػػػػػػػػػياً  تمعػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػػػى التفاعػػػػػػػػػػػؿ اإلجتمػػػػػػػػػػػاعى دوراً 
مسػػػػػػػػػػتوى جػػػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػػػاة لديػػػػػػػػػػه، نمكػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػوف الفػػػػػػػػػػرد قػػػػػػػػػػادرًا عمػػػػػػػػػػى التفاعػػػػػػػػػػؿ اإلجتمػػػػػػػػػػاعى 
الجيػػػػػػػػػػػد، يجػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػوف لػػػػػػػػػػػدى الفػػػػػػػػػػػػرد القػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػى ت كيػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػذات والتعبيػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف 

 (.72-71، 2003المشاعر )عبدالمطمب القريطى، 
ى:ى( المشكالت النفسيةج)

إف تعػػػػػػرض الفػػػػػػرد لمشػػػػػػكالت، كاإلحبػػػػػػاط أو الغ ػػػػػػب أو الخػػػػػػوؼ أو التػػػػػػوتر أو أزمػػػػػػة الهويػػػػػػة 
أو اإلجهػػػػػاد واإلنهػػػػػاؾ النفسػػػػػي لػػػػػه عالقػػػػػة بخنخفػػػػػاض مسػػػػػتوى جػػػػػودة الحيػػػػػاة لديػػػػػه )نهمػػػػػة نػػػػػرج 

2013 ،124-125.) 
 

ى-رواملىخاصظىباألدرة:ىى-ثانوًاى
 )أ( المستوي اإلجتماعي واإل تصادي لألسرة:

سػػػػػتوى اإلجتماعيػػػػػة واإلقتصػػػػػادي ل سػػػػػرة عمػػػػػى إشػػػػػباع حاجػػػػػات المػػػػػراهقيف، يػػػػػ  ر إنخفػػػػػاض الم
ومػػػػػف  ػػػػػـ قػػػػػد يتزايػػػػػد لػػػػػديهـ الػػػػػرنض والتمػػػػػرد عمػػػػػى البيئػػػػػة األسػػػػػرية وينتػػػػػابهـ الشػػػػػعور بالدونيػػػػػة 
والعجػػػػػػز، األمػػػػػػر الػػػػػػذي يػػػػػػ  ر بالسػػػػػػمب عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى إحساسػػػػػػهـ بجػػػػػػودة الحيػػػػػػاة )نهمػػػػػػة نػػػػػػرج، 

2013 ،125 .) 
 لموالدين:)ب( المستوي التعميمي 

أف إنخفػػػػاض المسػػػػتوي التعميمػػػػي لموالػػػػديف قػػػػد يكػػػػوف لػػػػه خ ػػػػر سػػػػمبي عمػػػػى مسػػػػتوى جػػػػودة حيػػػػاة 
األبنػػػػػا  نظػػػػػرًا ألنػػػػػه قػػػػػد يػػػػػ  ر عمػػػػػى نهػػػػػـ الوالػػػػػديف لحاجػػػػػات أبنػػػػػائهـ ومحاولػػػػػة تمبيتهػػػػػا، وكػػػػػذلؾ 
عمػػػػػػى محػػػػػػاولتهـ لتػػػػػػونير بيئػػػػػػة أسػػػػػػرية داعمػػػػػػة ومتقبمػػػػػػة تحقػػػػػػؽ الشػػػػػػعور بجػػػػػػودة الحيػػػػػػاة داخػػػػػػؿ 

 ( 525: 2010عبد المقصود، سميرة شند،  األسرة )أماني
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 )ج( أساليب المعاممة الوالدية:
رتباطيػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػة موجبػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف أسػػػػػػػػػموب التسػػػػػػػػػام  وجػػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػػاة وكػػػػػػػػػذلؾ إتوجػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػة 

والػػػػػػػػػػػػرنض وجػػػػػػػػػػػػودة  وجػػػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػػػة إرتباطيػػػػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػالبه بػػػػػػػػػػػػيف أسػػػػػػػػػػػػموبي اإلسػػػػػػػػػػػػتبداد
الحيػػػػػػػػاة، ممػػػػػػػػا يشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى أهميػػػػػػػػة تػػػػػػػػ  ير أسػػػػػػػػاليب المعاممػػػػػػػػة الوالديػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػودة حيػػػػػػػػاة 

 (. 126، 2013األبنا  النفسية )نهمة نرج ، 
 رواملىخاصظىبالمجتمع:ى-ثالثًا

 )أ( ضغوط العمل:
تسػػػػػػػػبب  ػػػػػػػػغوط الحيػػػػػػػػاة التػػػػػػػػي يواجههػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػاف وخاصػػػػػػػػة  ػػػػػػػػغوط العمػػػػػػػػؿ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 

 القرحة،  وريرها.  –القمب  األمراض منها: أمراض
ى:اإل تصادية الضغوط( ب) 

كما وجد أف المستوي اإلقتصادي ي  ر عمػى جػودة حيػاة األنػراد واألنػراد الػذيف يعيشػوف نػي الفقػر 
 ويسكنوف ني المناطؽ النائية يواجهػوف العديػد مػف المشػكالت م ػؿ محدوديػة نػرص العمؿ،إرتفػاع
تكمفػػة السػػفر لمعمػػؿ،  عػػدـ تػػوانر وسػػائؿ المواصػػالت،  ممػػا يػػنعكس سػػمبًا عمػػى إحساسػػهـ بجػػودة 

 . (Wong, 2011 ,436الحياة )
ى:ى( إستخدام وسائل التكنولوجياج)

إف الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة الحدي ػػػػة لهػػػػا خ ػػػػار إيجابيػػػػة عمػػػػى اإلنسػػػػاف، كمػػػػا أنهػػػػا سػػػػاعدته عمػػػػى 
يجابيػػػػة بػػػػيف اإلنترنػػػػت إ يػػػػةف هنػػػػاؾ عالقػػػػة إرتباطأمواكبػػػػة العصػػػػر وقػػػػدمت لػػػػه الراحػػػػة، حيػػػػث 

  .وجودة الحياة وذلؾ مف حيث نعاليه اإلنترنت ني محو األمية المعموماتية
ىتطقوب:

العوامػػػػؿ السػػػػابقة هػػػػي جػػػػز  مػػػػف العديػػػػد مػػػػف العوامػػػػؿ التػػػػي ال يمكػػػػف  ومػػػػف  ػػػػـ نخننػػػػا نالحػػػػظ أف
نهػػػػػي سمسػػػػػمه مكممػػػػػة  ،إرفالهػػػػػا، والتػػػػػي قػػػػػد تػػػػػ  ر بصػػػػػور  متفاوتػػػػػة عمػػػػػى مسػػػػػتوى جػػػػػودة الحيػػػػػاة

نػػػػػػي تنشػػػػػػئة الفػػػػػػرد، ممػػػػػػا  هامػػػػػػاً  مترابطػػػػػػة مػػػػػػا بع ػػػػػػها الػػػػػػبعض، نػػػػػػخذا كانػػػػػػت األسػػػػػػرة لهػػػػػػا دوراً 
ا بمػػػػػا نيػػػػػه مػػػػػف مػػػػػ  رات عػػػػػدة يػػػػػنعكس عمػػػػػى مسػػػػػتوى جػػػػػودة حياتػػػػػه، نػػػػػال رنػػػػػي عػػػػػف المجتمػػػػػ

نػػػػػي حيػػػػػاة اإلنسػػػػػاف باإل ػػػػػانة إلػػػػػى مػػػػػدي تقبػػػػػؿ الفػػػػػرد لتمػػػػػؾ العوامػػػػػؿ وذلػػػػػؾ  هامػػػػػاً  تمعػػػػػب دوراً 
 .ونقا لشخصية الفرد نفسه

ى-دابطًاى:ىىالدراداتىالدابقظى:
ىىEmotional Autonomyىطاطفىدراداتىتناولتىاإلدتقاللىالى-أى
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 الشخصػػية إ ػػطراب بػػيف العالقػػة عمــى لمتعــرف دراســة( 2012) زرعــي مــريم أجــرت -1
 المػراهقيف لػدي اإلنفعػالى واإلستقالؿ اليقيف وعدـ اإلجتماعية والمخاوؼ الطابا نصامية

-13) مػػف العمريػػة المسػػتويات نػػى وطالبػػة طالبػػاً ( 515) قوامهػػا عينػػة اختيػػار تػػـ وقػػد ،
 أربعػه عميهـ ُطبؽ ، المنيا بمحانظة الموازية وال انوية اإلعدادية المدارس مف سنة(  18

 ،(  كالريػدج صػاره الػذي) الطػابا نصػامية الشخصػية إ ػطراب مقيػاس وهـ ، مقاييس
 اإلنفعػػػػػالى اإلسػػػػػتقالؿ ومقيػػػػػاس(  وكالريػػػػػدج لمايكػػػػػؿ) اإلجتماعيػػػػػه المخػػػػػاوؼ ومقيػػػػػاس

 وبخسػػػتخداـ( وروجػػػر لفيرونيكػػػا)  اإلنفعػػػالى اليقػػػيف عػػػدـ ومقيػػػاس(  وسػػػيمفيردرج لسػػػتبرج)
 العػػاممي التحميػػؿ بخسػػتخداـ الدراسػػة نتػائج وأشػػارت ، المقػػارف اإلرتبػػاطي الوصػػفي المػنهج

 القمػؽ ، البارانويدي الشؾ}  هي عوامؿ  ال ة أنتج الطابا نصامية الشخصية إل طراب
 بيف دالة الدراسة متغيرات بيف اإلرتباطية العالقة وجا ت{ لمنقد والحساسية ، اإلجتماعي

 دالػػة تكػف لػـ ولكنهػػا اإلنفعػالى واإلسػتقالؿ الطػػابا نصػاميه الشخصػية إ ػػطراب مػف كػؿ
 واإلناث الذكور بيف الفروؽ جا ت أي اً  اإلنفعالى واإلستقالؿ اإلجتماعيه المخاوؼ بيف
 وعػدـ ، اإلجتماعيػه والمخػاوؼ ، الطػابا نصػامية الشخصػية إ ػطراب مػف كػؿ نى دالة

 كانػػت أي ػػاً  ، اإلنفعػػالى اإلسػػتقالؿ نػػى بيػػنهـ دالػػة تكػػف ولػػـ ، اإلنػػاث إتجػػا  نػػى اليقػػيف
 ، الطػابا نصػامية الشخصية إ طراب نى المختمفة العمرية المستويات بيف دالة الفروؽ

 وقػػد اليقػػيف عػػدـ نػػى دالػػة تكػػف لػػـ ولكنهػػا ، اإلنفعػػالى واإلسػػتقالؿ اإلجتماعيػػه والمخػػاوؼ
 اإلنفعػػالى وباإلسػػتقالؿ بالمخػػاوؼ التنبػػ  نػػى الطػػابا نصػػامة الشخصػػية إ ػػطراب أسػػهـ
 .المراهقيف مف عينة لدي% 6 بنسبة

 أزمػػػػػة مواجهػػػػػة أسػػػػػاليب عمـــــى لمتعـــــرف دراســـــة( 1996)  شـــــعبان نجـــــوى وأجـــــرت  -2
 المراهقػػػػػػه مرحمػػػػػػه نػػػػػػى األبػػػػػػوييف عػػػػػػف النفسػػػػػػى اإلسػػػػػػتقالؿ أبعػػػػػػاد نػػػػػػى المػػػػػػ  ر  الهويػػػػػػة
 جامعػػػػػه ال انيػػػػػه بالفرقػػػػػه وطالبػػػػػه طالػػػػػب(  185)  الدراسػػػػػػػػة عينػػػػػة تكونػػػػػت ، المتػػػػػ خرة
 ريػػػػػػػػر سػػػػػػػػويه أسػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ينحػػػػػػػػدروف و(  21 – 18)  أعمػػػػػػػػػػػػػػارهـ تراوحػػػػػػػػت الزقػػػػػػػػازيؽ
(  85) ، طالػػػػػػػػػػب( 100) إلػػػػػػػػػػى مقسػػػػػػػػػػميف األـ و األب مػػػػػػػػػػا يعيشػػػػػػػػػػوف و متصػػػػػػػػػػدعه

 و المراهقػػػػػة مرحمػػػػة نػػػػػى الهويػػػػة أزمػػػػه مواجهػػػػػة أسػػػػاليب مقيػػػػاس عمػػػػػيهـ ُطبػػػػؽ.  طالبػػػػه
 النفسػػػػػػػى اإلسػػػػػػػتقالؿ مقيػػػػػػػاس و( 1994 عبػػػػػػػدالرحمف السػػػػػػػيد محمػػػػػػػد) المبكػػػػػػػر الرشػػػػػػػد
 األسػػػػػػػػاليب وبخسػػػػػػػػتخداـ( 1984 هونمػػػػػػػػاف:إعػػػػػػػػداد) الجامعػػػػػػػػه لطػػػػػػػػالب األبػػػػػػػػوييف عػػػػػػػػف

 المتعػػػػػػػػػدد اإلنحػػػػػػػػػدار وتحميػػػػػػػػػؿ ، لبيرسػػػػػػػػػوف البسػػػػػػػػػيط األرتبػػػػػػػػػاط كمعامػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػػػائية
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 new)  كػػػػولز نيومػػػػاف ومعادلػػػػه( 4×2  التصػػػػميـ) ذات التبػػػػايف وتحميػػػػؿ المراحػػػػؿ،
man kols ) توجػػػػد أنػػػػه إلػػػػى الدراسػػػػة نتػػػػائج توصػػػػمت و الفػػػػروؽ، داللػػػػة و إلتجػػػػا 

 الهويػػػػػػة إنجػػػػػاز بػػػػػيف و، 001 مسػػػػػػتوى عنػػػػػد إحصػػػػػائياً  دالػػػػػػة موجبػػػػػة إرتباطيػػػػػة عالقػػػػػة
 عنػػػػػد العػػػػػاطفى واإلسػػػػػتقالؿ  ، األب عػػػػػف العػػػػػاطفى اإلسػػػػػتقالؿ مػػػػػف وكػػػػػالً  اإليدولوجيػػػػػه

 وعنػػػػػػػد الصػػػػػػػراعات إلسػػػػػػػتقالؿ الكميػػػػػػػه األـ،والدرجػػػػػػػه عػػػػػػػف الصػػػػػػػراعات ،إسػػػػػػػتقالؿ األـ
سػػػػػػتقالؿ اإليدولوجيػػػػػػه الهويػػػػػػه إنجػػػػػػاز بػػػػػػيف و 001، مسػػػػػػتوى  األب عػػػػػػف الصػػػػػػراعات واح

 هويػػػػػػه إنجػػػػػػاز بػػػػػػيف و، 001 مسػػػػػػتوى عنػػػػػػد إحصػػػػػػائياً  دالػػػػػػة إرتباطيػػػػػػة عالقػػػػػػه توجػػػػػػد ،
 إرتباطيػػػػػػػة عالقػػػػػػه ، توجػػػػػػد األب عنػػػػػػد العػػػػػػاطفى اإلسػػػػػػتقالؿ و اإلجتماعيػػػػػػه العالقػػػػػػات
 و الهويػػػػػػه إلنجػػػػػػاز الكميػػػػػػه الدرجػػػػػػه بػػػػػػيف، 001 مسػػػػػػتوى عنػػػػػػد إحصػػػػػػائياً  دالػػػػػػة موجبػػػػػػه
 األب، عنػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػراعات األب، إسػػػػػػػػػػتقالؿ عنػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػاطفى اإلسػػػػػػػػػػتقالؿ مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػالً 

 الكميػػػػػػػػه الدرجػػػػػػػػه ، األـ عػػػػػػػػف الصػػػػػػػػراعات إسػػػػػػػػتقالؿ األـ، عنػػػػػػػػد اإلتجاهػػػػػػػػات إسػػػػػػػػتقالؿ
، 01 مسػػػػػػتوى وعنػػػػػػد ، الصػػػػػػراعات إلسػػػػػػتقالؿ الكميػػػػػػه الدرجػػػػػػه ، العػػػػػػاطفى لنسػػػػػػتقالؿ

 ، األـ عػػػػػػف العػػػػػػاطفى اإلسػػػػػػتقالؿ مػػػػػػف كػػػػػػالً  و الهويػػػػػػة إلنجػػػػػػاز الكميػػػػػػه الدرجػػػػػػه بػػػػػػيف و
 . اإلتجاهات إلستقالؿ الكميه والدرجه

 لمعرنػػػػة دراســــة( (Michael francis 2001 فرانســــيس ميخائيــــل وأجــــرى -3
 واإلنفصػػػػػاؿ اإلرتبػػػػػاط درجػػػػػه نػػػػػى المتبنيػػػػػوف وريػػػػػر المتبنيػػػػػوف المػػػػػراهقيف بػػػػػيف الفػػػػػروؽ
( 30) ، تبنػػػػػيهـ تػػػػػـ مراهػػػػػؽ( 30) قوامهػػػػػا عينػػػػػة عمػػػػػى الدراسػػػػػة هػػػػػذ  ُطبقػػػػػت ، النفسػػػػػى
 يخ ػػػػػا مشػػػػػارؾ كػػػػػؿ ، سػػػػػنه( 22-12) بػػػػػيف أعمػػػػػارهـ تتػػػػػراوح متبنػػػػػيف ريػػػػػر مراهػػػػػؽ
 اإلنفصػػػػػػػػػػػػاؿ ومقيػػػػػػػػػاس( armsden,1987 الرمسػػػػػػػػػدف) الوالػػػػػػػػػدى اإلرتبػػػػػػػػػاط لمقيػػػػػػػػػاس
 معامػػػػػػػػؿ بخسػػػػػػػػتخداـ البيانػػػػػػػػات تحميػػػػػػػػؿ وتػػػػػػػػـ ،( Hoffman,1987) هونمػػػػػػػػاف النفسػػػػػػػػى
 أف إلػػػػػى الدراسػػػػػة نتػػػػػائج المتعػػػػػدد، وتوصػػػػػمت اإلنحػػػػػدار وتحميػػػػػؿ  ، لبيرسػػػػػوف اإلرتبػػػػػاط
 ريػػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ريػػػػػػػػػرهـ مػػػػػػػػف أك ػػػػػػػػر األـ عػػػػػػػػػف العػػػػػػػػاطفى اإلسػػػػػػػػػتقالؿ لػػػػػػػػديهـ المػػػػػػػػراهقيف
 . اإلناث مف أك ر العاطفى اإلستقالؿ لديهـ والذكور المتبنيف،

ى-:Quality of Lifeدراداتىتناولتىجودةىالحواةىى - أ
الروحية العالقة بيف مستوي التديف والقيـ دراسة لمتعرف عمى  Kretllo( 2015أجرى كريتمو ) -1

طالب جامعي يتراوح  548، تكونت عينة الدراسة مف  ةوجودة الحياة لدي طالب الجامع
( ومقياس الرناهية SWBSسنة ، ُطبؽ عميهـ مقياس الرناهية الروحية ) 22 -18أعمارهـ بيف 
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( وبعد تحميؿ البيانات ، توصمت نتائج الدراسة إلي أف طالب الجامعه OWBSالوجودية )
معتدؿ بالرناهية الروحية وجودة حياة عالية ،كما أف الطالب الذيف سجموا  يمتمكوف شعور

ي ًا درجات عالية نى الرناهية الروحانية ، نقد أمستويات عالية مف الرناهية الوجودية سجموا 
كشفت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ متغيرات القياس ، وهناؾ عالقة إيجابية 

 لروحية والرناهية الدينية ، والرناهية الوجودية ، وجودة الحياة . بيف الرناهية ا
ت  ير وجود المساحات الخ را  داخؿ الحـر دراسة لمعرفة  Eron ( 2015وأجرى إيرون ) -2

الجامعي عمي جودة حياة الطالب ، ُطبقت الدراسة عمي  الث جامعات ، أ نيف منهـ يقعوا نى 
وتالندا ممف يحتووف عمي مساحات خ را  داخؿ الحـر ، تـ الواليات المتحدة وال ال ة نى إسك

تطبيؽ مقياس جودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية ، وبعد تحميؿ اإلرتباط لممتغيريف جودة 
دراؾ المساحات الخ را  ، توصمت نتائج الدراسة إلي أف الطالب الذيف يدركوف  الحياة واح

وي جودة حياة أكبر ، نيساعد هذا البحث نى مساحات خ را  داخؿ الحـر الجامعي لديهـ مست
التعرؼ عمي الطرؽ الفعاله لتطوير وزيادة المساحات الخ را  داخؿ الجامعه لتنمية الجوانب 

 الصحية لمطالب .
دراسػة عالقػة التفػا ؿ والمرونػة دراسـة بيـدف  Fang Yang( 2015وأيضًا أجرى فانج يانج ) -3

مػػػف طػػػالب  365الجامعػػػة ، بمغػػػت عينػػػة الدراسػػػة والصػػػحة الذاتيػػػة بجػػػودة الحيػػػاة لػػػدي طػػػالب 
تجػػا  لمحيػػاة ، ومقيػػاس تػػـ قيػػاس التفػػا ؿ عػػف طريػػؽ مقيػػاس اإل –جامعػػات هونػػن كػػونج بالصػػيف 

)حػػػـز العمػػػـو  SPSSالمرونػػػة لكونػػػور ديفيدسػػػوف ، ومقيػػػاس جػػػودة الحيػػػاة ، وبخسػػػتخداـ برنػػػامج 
الحيػػاة ، وتوصػػمت نتػػائج  عمػػي جػػودةاإلجتماعيػػة ( لدراسػػة العالقػػة بػػيف هػػذ  المتغيػػرات وت  يرهػػا 

 الدراسة إلي أف التفا ؿ ي  ر عمي جودة الحياة الجسمية والعقمية لمطالب . 
ى,ىوجودةىالحواةطاطفىدراداتىتناولتىاإلدتقاللىالى-ج

Psychological Autonomy And Quality of Life 

إلػػػػي الكشػػػػؼ عػػػػف مسػػػػتويات كػػػػؿ مػػػػف األمػػػػف ( :  2013ىــــدفت دراســــة  رمــــزى شــــحدة  ) 
لػػػػدي الطمبػػػػة المعػػػػاقيف بصػػػػريًا نػػػػي مدرسػػػػة  –النفسػػػػي واإلسػػػػتقالؿ/ اإلعتماديػػػػة وجػػػػودة الحيػػػػاة 

لػػػػي التحقػػػػؽ مػػػػف وجػػػػود عالقػػػػة إرتباطيػػػػة بػػػػيف األمػػػػف النفسػػػػي وكػػػػؿ  النػػػػور واألمػػػػؿ لممكفػػػػونيف واح
يػػػػػػػػة وال انويػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػتقالؿ / اإلعتماديػػػػػػػػة وجػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػاة لػػػػػػػػدي طمبػػػػػػػػة المرحمػػػػػػػػة اإلعداد

لممعػػػػاقيف بصػػػػريًا نػػػػي محانظػػػػات رػػػػزة ، ، كمػػػػا هػػػػدنت إلػػػػي التحقػػػػؽ مػػػػف وجػػػػود نػػػػروؽ جوهريػػػػة 
نػػػػػػػػي مسػػػػػػػػتويات األمػػػػػػػػف النفسػػػػػػػػي واإلسػػػػػػػػتقالؿ واإلعتماديػػػػػػػػة وجػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػاة . تكونػػػػػػػػت عينػػػػػػػػة 
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طالبػػػػػًا وطالبػػػػػة مػػػػػف طمبػػػػػة مدرسػػػػػة النػػػػػور واألمػػػػػؿ لممكفػػػػػونيف بمحانظػػػػػات رػػػػػزة 75الدراسػػػػػة مػػػػػف 
ي الحػػػػادي عشػػػػر ُطبػػػػؽ عمػػػػيهـ مقيػػػػاس ل مػػػػف النفسػػػػي واإلسػػػػتقالؿ / مػػػػف الصػػػػؼ السػػػػابا وحتػػػػ

اإلعتماديػػػػػة وجػػػػػودة الحيػػػػػاة  ، ولقػػػػػد أتبػػػػػا الباحػػػػػث المػػػػػنهج الوصػػػػػفي التحميمػػػػػي لتحميػػػػػؿ ومعرنػػػػػة 
نتػػػػائج الدراسػػػػة تػػػػـ إسػػػػتخداـ أسػػػػاليب إحصػػػػائية منهػػػػا المتوسػػػػط الحسػػػػابي النسػػػػبي ومعامػػػػؿ ألفػػػػا 

نصػػػػػػػفية ومعامػػػػػػػؿ إرتبػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػوف ومعادلػػػػػػػة كرونبػػػػػػػاخ ومعامػػػػػػػؿ ال بػػػػػػػات بطريقػػػػػػػة التجزئػػػػػػػة ال
سػػػػػػبيرماف وتحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف األحػػػػػػادي وتوصػػػػػػمت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة إلػػػػػػي وجػػػػػػود عالقػػػػػػة إرتباطيػػػػػػة 
ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف األمػػػػػػػف النفسػػػػػػػي وجػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة وال توجػػػػػػػد عالقػػػػػػػة إرتباطيػػػػػػػة ذات 

قػػػػػة تنب يػػػػػة داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف األمػػػػػف النفسػػػػػي و اإلسػػػػػتقالؿ / اإلعتماديػػػػػة ، كمػػػػػا توجػػػػػد عال
بػػػػيف األمػػػػف النفسػػػػي وجػػػػودة الحيػػػػاة ، وال توجػػػػد عالقػػػػة تنب يػػػػة بػػػػيف األمػػػػف النفسػػػػي واإلسػػػػتقالؿ 
/اإلعتماديػػػػػػة ، وال توجػػػػػػد نػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائيه نػػػػػػي مسػػػػػػتوي كػػػػػػؿ مػػػػػػف جػػػػػػودة الحيػػػػػػاة 
واإلسػػػػػتقالؿ / اإلعتماديػػػػػة تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر الجػػػػػنس، كمػػػػػا ال توجػػػػػد نػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائيه 

مػػػػػػػػف األمػػػػػػػػف النفسػػػػػػػػي واإلسػػػػػػػػتقالؿ / اإلعتماديػػػػػػػػة  تعػػػػػػػػزى لمتغيػػػػػػػػر درجػػػػػػػػة نػػػػػػػي مسػػػػػػػػتوي كػػػػػػػػؿ 
اإلعاقػػػػػة، كمػػػػػا توجػػػػػد نػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية نػػػػػي مسػػػػػتوي جػػػػػودة الحيػػػػػاة  تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر 
درجػػػػػػػػة اإلعاقػػػػػػػػة لصػػػػػػػػال  أصػػػػػػػػحاب اإلعاقػػػػػػػػة الجزئيػػػػػػػػة . كمػػػػػػػػا ال توجػػػػػػػػد نػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة 

لمتغيػػػػػػػر المرحمػػػػػػػة  إحصػػػػػػػائية نػػػػػػػي مسػػػػػػػتوي كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف األمػػػػػػػف النفسػػػػػػػي وجػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة تعػػػػػػػزى
التعميميػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػا توجػػػػػػد نػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية نػػػػػػي مسػػػػػػتوي اإلسػػػػػػتقالؿ /اإلعتماديػػػػػػة 

 تعزى لمتغير المرحمة التعميمية لصال  طمبة المرحمة ال انوية.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 

عػػػػف األسػػػػرة وجػػػػودة  هنػػػػاؾ نػػػػدرة نػػػػي الدراسػػػػات التػػػػى تناولػػػػت العالقػػػػة بػػػػيف اإلسػػػػتقالؿ العػػػػاطفى
(،  حيػػػػػث أتفقػػػػػت تمػػػػػؾ 2013الحيػػػػػاة ، حيػػػػػث لػػػػػـ تجػػػػػد الباح ػػػػػة سػػػػػوى دراسػػػػػة رمػػػػػزى شػػػػػحدة )

الدراسػػػػػة مػػػػػا الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة نػػػػػى المػػػػػنهج الُمسػػػػػتخدـ وهػػػػػو الوصػػػػػفى التحميمػػػػػي ونػػػػػى متغيػػػػػرات 
 الدراسة.

ىثامنًا:ىفروضىالدرادظى:
ات السػػػػػابقة يمكػػػػػف مػػػػػف خػػػػػالؿ العػػػػػرض السػػػػػابؽ لنطػػػػػار النظػػػػػرى، ومػػػػػا توصػػػػػمت إليػػػػػة الدراسػػػػػ

 تي :صيارة الفرض االّ 
 عف األسرة وجودة الحياة لدى المراهؽ . لعاطفىال توجد عالقة بيف اإلستقالؿ ا -1
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ىتادطًا:ىإجراءاتىالدرادظ:
 منكجىالدرادظ:ى-أ

نػػػػػػي هػػػػػػذ  الدراسػػػػػػة، الػػػػػػذى يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى دراسػػػػػػة  أتبعػػػػػػت الباح ػػػػػػة المػػػػػػنهج الوصػػػػػػفى التحميمػػػػػػى
الظػػػػػػػاهرة نػػػػػػػي الواقػػػػػػػا ووصػػػػػػػفها بدقػػػػػػػة التعبيػػػػػػػر عنهػػػػػػػا كمػػػػػػػًا وكيفػػػػػػػًا نػػػػػػػي تصػػػػػػػنيؼ المعمومػػػػػػػات 

 وتنظيمها .
 مجتمعىالدرادظ:ىى-ب

يتم ػػػػػػؿ نػػػػػػي طػػػػػػالب كميػػػػػػة التربيػػػػػػة بجامعػػػػػػة المنيػػػػػػا نػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػى ال ػػػػػػانى مػػػػػػف العػػػػػػاـ 
 .2016/2017الدراسى 

ىرونظىالدرادظ:ى-ج

قامػػػػػت الباح ػػػػػة بدراسػػػػػة إسػػػػػتطالعية عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب  الدراســـــة اإلســـــتطالعية: عينـــــة -1
( طالبػػػػػًا وطالبػػػػػة نػػػػػي الفصػػػػػؿ الدراسػػػػػى 227كميػػػػػة التربيػػػػػة بجامعػػػػػة المنيػػػػػا  وقػػػػػد بمػػػػػن عػػػػػددهـ)

( بمتوسػػػػػػط 21-18، تتػػػػػػراوح أعمػػػػػػارهـ مػػػػػػا بػػػػػػيف ) 2016/2017ال ػػػػػػانى مػػػػػػف العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػى 
نحراؼ معيارى قدرة)19.5عمرى قدرة)  . (0.6( واح

تتم ػػػؿ عينػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة نػػػى عػػػدد مػػػف طػػػالب الفرقػػػة األولػػػى  عينـــة الدراســـة األساســـية: -2
تتػػػػػراوح أعمػػػػػارهـ مػػػػػا  ( ،319وال انيػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب كميػػػػػة التربيػػػػػة جامعػػػػػة المنيػػػػػا بمػػػػػن عػػػػػددهـ)

نحػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارى قػػػػػػػدرة)19.5( بمتوسػػػػػػػط عمػػػػػػػرى قػػػػػػػدرة)21-18بػػػػػػػيف ) ( وذلػػػػػػػؾ نػػػػػػػي 0.6( واح
 .2016/2017مف العاـ الدراسى   الفصؿ الدراسى ال انى

ىأدواتىالدرادظى:ى-د

 الباح ة( . :عف األسرة) إعداد لعاطفىمقياس اإلستقالؿ ا -1
 ( ، ) تعديؿ/ الباح ة (.2010مقياس جودة الحياة) إعداد: محمود عبد الحميـ ، -2
 (.1998مقياس اإلستقالؿ النفسى عف الوالديف)إعداد:محمدالسيد عبد الرحمف، -3

 :المقواسىوصف
عػػػػػػف األسػػػػػػرة ، وقػػػػػػد طبقتػػػػػػة  العػػػػػػاطفى(عبػػػػػػارة تصػػػػػػؼ اإلسػػػػػػتقالؿ 53يتكػػػػػػوف المقيػػػػػػاس مػػػػػػف )

( طالبػػػػػًا وطالبػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب الفرقػػػػػة األولػػػػػى وال انيػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب كميػػػػػة 227الباح ػػػػػة عمػػػػػى )
التربيػػػػػة بجامعػػػػػة المنيػػػػػا، ولكػػػػػؿ عبػػػػػارة  ال ػػػػػة بػػػػػدائؿ هـ)دائمػػػػػًا، أحيانػػػػػًا، نػػػػػادرًا( وتشػػػػػير الدرجػػػػػة 

  العاطفى.ة مف اإلستقالؿ العالية إلى درجة مرتفع
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 ماىوقودظىالمقواس:
لػػػػػػدى طػػػػػػالب كميػػػػػػة التربيػػػػػػة عينػػػػػػة  العػػػػػػاطفىتعػػػػػػرؼ الباح ػػػػػػة عمػػػػػػى مػػػػػػدة تحقػػػػػػؽ اإلسػػػػػػتقالؿ  

 الدراسة.
 الخصائصىالدوكومتروظىللمقواس:ى-ج

 : Scale Validityصدق المقياس  -1
الباح ػػػػة صػػػػدؽ المحكمػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ عر ػػػػة عمػػػػى  لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ المقيػػػػاس أسػػػػتخدمت

 ( محكميف مف أع ا  هيئة التدريس ، وصدؽ المحؾ .9)
( طابػػػػػًا وطالبػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب 227حيػػػػػث طبػػػػػؽ المقيػػػػػاس عمػػػػػى عينػػػػػة قوامهػػػػػا) صـــــدق المحـــــك:

تطبيػػػػػػؽ مقيػػػػػػاس اإلسػػػػػػتقالؿ تػػػػػػـ عػػػػػػة المنيػػػػػػا ، كمػػػػػػا مالفرقػػػػػػة األولػػػػػػى وال انيػػػػػػة بكميػػػػػػة التربيػػػػػػة جا
عػػػػػف األسػػػػػرة عمػػػػػى نفػػػػػس العينػػػػػة ونػػػػػى نفػػػػػس الوقػػػػػت وبخيجػػػػػاد معامػػػػػؿ اإلرتبػػػػػاط بػػػػػيف  العػػػػػاطفى

إعػػػػػػػداد: )الػػػػػػدرجات الكميػػػػػػػة لكػػػػػػػاًل مػػػػػػف المقياسػػػػػػػيف مقيػػػػػػػاس اإلسػػػػػػػتقالؿ النفسػػػػػػى عػػػػػػػف الوالػػػػػػػديف 
،  (إعػػػػػػداد: الباح ػػػػػػة) العػػػػػػاطفىومقيػػػػػػاس اإلسػػػػػػتقالؿ   - (1998،محمػػػػػػد السػػػػػػيد عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف

( وهػػػػػػو معامػػػػػػؿ إرتبػػػػػػاط موجػػػػػػب 0.734يمتػػػػػػة )وقػػػػػػد أظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج وجػػػػػػود معامػػػػػػؿ إرتبػػػػػػاط ق
 مما يوكد صدؽ المقياس .

لمتحقؽ مف  بات المقياس أسػتخدمت الباح ػة معامػؿ ألفػا : Scale Reliabilityثبات المقياس  -2
لفاكرونباخ لػدرجات أحيث تـ حساب معامؿ  Alphaكرونباخ والتي يطمؽ عميها أسـ معامؿ ألفا 

( كمػا هػو مو ػ   بالجػدوؿ 0.01المعامالت دالة عنػد ) طالب العينة االستطالعية وجميا هذ 
(1). 

ى(1جدولى 
ىلفاكرونباخىللمقواسأمطامالتى

 ثبات الفاكرونباخ عدد العبارات األبعاد
 ،**719 8 البعد األول 

 ،(01** معامالت الثبات دالو عند مستوى )
 -الباحثة(:( )تعديل / 2010مقياس جودة الحياة )إعداد : محمود عبد الحميم، -1
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( عبػػػػػػارة يسػػػػػػتخدمها المفحػػػػػػوص لقيػػػػػػاس 45يتكػػػػػػوف المقيػػػػػػاس مػػػػػػف )وصــــــف المقيــــــاس :  -أ
، إلػػػى حػػػد مػػػػا ، ، قميػػػؿ جػػػداً مػػػدى شػػػعورة بجػػػودة الحيػػػاة ، لكػػػػؿ مفػػػردة خمسػػػة بػػػدائؿ وهػػػـ )أبػػػػداً 

 ( ويت لؼ المقياس مف ستة أبعاد هـ :جداً  ، ك يراً ك يراً 
ى(ى2جدول 

ىالحواةتوزوعىالطباراتىرلىىأبطادىجودةى

 عدد العبارات العبارات المنتمية لمبعد البعد

-31-46-41-47-43-42-34 جودة الصحة النفسية
44-33-57 

10 

دارتة -58-28-24-38-50-48-56 جودة شغل الو ت وا 
26-18-22-30-4 

12 

 6 45-15-12-13-20-19 جودة الحياة األسرية واإلجتماعية
 6 51-29-23-27-21-25 جودة التعميم والدراسة
 7 8-1-49-39-7-14-11 جودة الصحة العامة

 4 60-32-2-40 جودة العواطف) الجانب الوجدانى (
 45 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 
مف أجؿ إستخراج عوامؿ تتسـ  تـ إستخداـ التحميؿ العاممى: Scale Validityصدق المقياس    -1

 باإلستقرار والدقة أعتمدت الباح ة عمى المحكات التالية لتحديد هذ  العوامؿ:
 1.5اإلبقا  عمى العوامؿ التي جذرها الكامف  >  -
   3اإلبقا  عمى العبارات ذات التشبا >  -
 حذؼ العامؿ الذي ال يتشبا ب الث عبارات عمى األقؿ. -
  ر مف عامؿ.اإلبقا  عمى التشبا األعمى لمعبارة التي تتشبا عمى أك -
( مفػردة 15ة كما تـ حػذؼ)يستخالص ست عوامؿ رئيسإعمى هذ  المحكات السابقة تـ  عتماداً اح و 

 ( عبارة45لعدـ تشبعها عمى أي عامؿ وبذلؾ أصب  عدد العبارات لمقياس جودة الحيا  )
معادلػة  لمتحقػؽ مػف  بػات المقيػاس أسػتخدمت الباح ػة Scale Reliabilityثبـات المقيـاس-2
سػتطالعية ل بعػاد لفاكرونبػاخ لػدرجات طػالب العينػة اإلألفا كرونباخ ، حيػث تػـ حسػاب معامػؿ أ
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(. كمػػا هػػو 0.01ؿ عمػػى حػػد ، والمقيػػاس الكمػػي، وجميػػا هػػذ  المعػػامالت دالػػة عنػػد )كػػالفرعيػػة ك
 (3مو    بالجدوؿ )

ى(3جدولى 
ىلفاكرونباخىلألبطادىالفرروظىلمقواسىجودىالحواةىأمطامالتىى

ى(222نى=ى والدرجظىالكلوظىرندىى
 لفاكرونباخأثبات  عدد العبارات األبعاد

 ،**719 8 البعد األول 
 ،**679 8 البعد الثاني
 ،**615 5 البعد الثالث
 ،**683 6 البعد الرابع
 ،**848 27 المقياس ككل

 ،(01** جميع معامالت الثبات دالو عند مستوى )
 
 األساليب اإلحصائية: -ىـ

وذلػػػػػؾ بخسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ اإلرتبػػػػػاط  SPSSسػػػػػوؼ يػػػػػتـ معاجػػػػػة البيانػػػػػات إحصػػػػػائيًا بخسػػػػػتخداـ 
 .الخطى لبيرسوف 

 
ىنتائجىالدرادظىوتفدورها:ى-راذرًا

ويــــنص ىــــذا الفــــرد عمــــى " ال توجــــد عال ــــة إرتباطيــــو ذات داللــــة  :نتااااائجىالفاااارضىاااااألول -1
ــــاس اإل ــــى مقي ــــين درجــــات الطــــالب عم ــــاده  ســــتقاللإحصــــائية ب النفســــي عــــن األســــرة بأبع

ــــة  ــــدى عين ــــة ل ــــاده المختمف ــــاة بأبع ــــاس جــــودة الحي ــــى مقي ــــة ودرجــــات الطــــالب عم المختمف
البحــــث. ولمتحقــــق مــــن صــــحة ىــــذا الفــــرط تــــم إســــتخدام معامــــل إرتبــــاط الــــدرجات الخــــام 

( وجــــاءت النتــــائج كمــــا ىــــي موضـــــحة (Spss V22"بيرســــون" مــــن خــــالل برنــــامج 
 .(4بالجدول)
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ى(4جدولى 
رنىاألدرةىىطاطفىمقواسىاإلدتقاللىالىرتباطوظىبونىدرجاتىالطالبىرلىووضحىالطالقظىاإل

ىودرجاتىالطالبىرلىىمقواسىجودةىالحواةىبأبطادهىالمختلفظىلدىىرونظىالبحثى
ى(ىى313رندى ن=ى

جودة  األبعــــــاد
 العواطف

جودة 
جودة  جودة الو ت الصحة

جودة الصحة  جودة األسرية التعميم
 العامة

جودة الحياه 
 ككل

ستقالل اإل
 العاطفي

-07077- *-07140- **-07176- *-07120- **-07259- **-07216- **-07217- 

(*.0705(** وعند مستوى )0‚01رتباط الدالة عند مستوى)معامالت اإل 

 ( أنو:4ويتضح من الجدول )

موجبة دالة إحصائًيا بين درجات الطالب عمي بعد اإلستقالل  توجد عال ة إرتباطيو -أ
العاطفي ودرجاتيم عمى مقياس جودة الحياة ككل وعمي أبعاد )جودة الو ت ، وجودة 
الصحة النفسية، وجودة التعميم ، جودة الحياةاألسرية، جودة الصحة العامة ( لدى 

 عينةالبحث.

دالة إحصائًيا بين الدرجات عمي بعد اإلستقالل العاطفي  ال توجد عال ة إرتباطيو - ب
 ودرجاتيم عمي بعد جودة العواطف لدى عينة البحث.

 الشعور زاد كمما األسرة عن العاطفى باإلستقالل الطالب شعور زاد كمما أنو يعنى ىذا
 -: يمى فيما مفصل بشكل العال ة ىذه تفسير ويمكن ، الحياة بجودة

 اإلستقالل بعد عمي الطالب درجات بين إحصائًيا دالة موجبة إرتباطيو عال ة توجد  (1)
 الو ت،وجودة جودة) أبعاد وعمي ككل الحياة جودة مقياس عمى ودرجاتيم العاطفي
 لدى(  العامة الصحة جودة الحياةاألسرية، جودة ، التعميم وجودة النفسية، الصحة

 .عينةالبحث
  المرحمة، هذ  نى المراهؽ حاجات أهـ مف العاطفى اإلستقالؿ ب ف ذلؾ الباح ة وتفسر
 واإلستقالؿ النفس عمى اإلعتماد محاولة إلى المراهؽ يدنا الجسمى الن ج أف شؾ وال
 ما السميـ التكيؼ إلى الصغير الطفؿ يحتاج وكما بذاته، تتصؿ التى القرارات إتخاذ نى
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 يحتاج نكذلؾ  اإلبتدائية، بالمدرسةيمتحؽ  أف قبؿ ما حد إلى اإلنفعالى والن ج األسرة،
 عف عاطفياً  يستقؿ أف يستطيا حتى اإلنفعالى الن ج مف كانية درجة إلى المراهؽ
 العاطفى اإلستقالؿ بيف عالقة وجود مف الحالية النتيجة ت كدة ما وهذا واألسرة األبويف
تساع اإلستقالؿ هذا تحقيؽ عمى المراهؽ يساعد ومما  العامة، الصحة وجودة  عالمه، واح
زدياد نخراطة أصدقائه، وتعدد وتجاربة، خبراتة واح  األنشطة وك رة األقراف جماعات نى واح
 إلى النزعة هذ  مف األبا  ينزعج أال وينبغى  خارجة، أو المنزؿ داخؿ يزاولها التى

 يتدرب أف ال رورى مف أنه حيث  المراهقيف، لدى النفس عمى واإلعتماد اإلستقالؿ
 سوؼ التى باألدوار القياـ وعمى المسئوليات تحمؿ عمى المرحمة هذ  خالؿ المراهؽ
 نى معه يتعامؿ أو بالمراهؽ يحتؾ مف كؿ يوهـ أف ينبغى كما المستقبؿ نى يتقمدها
 ومواجهة النفس عمى واإلعتماد والتحرر اإلستقالؿ إلى النزعة أف المدرسة نى أو البيت

 حامد)  إستهتار أو عصياف وليست إيجابية نتائج لها طيبة نزعة والمشكالت المواقؼ
 الت  ير نى األسرة تمعبه الذى الدور ، كما أف(  275 – 273 ،1997 عبدالعزيز،

 بيف التعامؿ نى وذكا  ودعـ عاطفية مرونة مف نيها بما وذلؾ الفرد حياة وجود عمى
حتراـ واألبنا  ا با   به تمر وما تفاعالت مف بها يحدث لما ونقاً  وذلؾ  بينهـ، متبادؿ واح
 ومستقراً  هادئاً  األسرى الجو كاف نخذا بها الالزمة اإلمكانات توانر ويجب ظروؼ مف

 ذلؾ ي دى سوؼ معاممتهـ وحسف سميمة تربية األبنا  تربية عمى الحرص عمى وقائماً 
 واإلحساس الحياة جوانب بكانة اإلستمتاع  ـ ومف ل بف، النفسية الحالة إستقرار إلى

 المالئمة السبؿ إيجاد ومحاولة األسرة عمى اإلهتماـ ب رة تركيز مف البد لذا  بجودتها،
 بيف إرتباطية عالقة وجود كما يت   ،( 126  ،2013  ، نرج نهمة)  جوانبها لتحسيف

 وااّلخريف المراهؽ بيف المتبادؿ الحب أف كما األسرية، الحياة وجودة العاطفى اإلستقالؿ
 حب يشمؿ متنوع هنا والحب بالسعادة، والشعور النفسى والنمو التقبؿ عمى يساعدة
 البشرى الجنس أنراد وحب ااّلخر، الجنس وأنراد واألقارب واألخوات والوالديف ااّلخريف
 نمو وتحقيؽ المتبادؿ التقبؿ عمى يساعدة الذى الحب مشاعر لدية نتزيد ان وحب عامة
 وهذا ،( 99-98 ،2011 جبريؿ، ناروؽ جبريؿ، مصطفى) نفسية وصحة سميـ نفسى

 النفسية. الصحة وجودة العاطفى اإلستقالؿ بيف عالقة وجود مف الحالية النتيجة مات كدة
 الدرجات بين إحصائياً  دالة إرتباطية عال ة وجود عدم إلى النتائج توصمت كما (2)

  البحث عينة لدى العواطف جودة بعد عمى ودرجاتيم العاطفى اإلستقالل بعد عمى
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 نحو الشخصية العواطؼ بعض تكويف إلى تميؿ المراهؽ إنفعاالت ب ف ذلؾ الباح ة وتفسر
 خرائة أبدا  نى الحؽ له وأف طفالً  يعد لـ ب نة ويشعر برأية ويعتد بنفسة يفاخر حيث الذات
 ذلؾ ألف المسئولية وتحمؿ اإلستقالؿ نى المراهؽ يررب كما المختمفة المو وعات نحو

 تظهر كما  المستقبؿ، نى عميه تسند سوؼ التى ل دوار نهمة وتعميؽ  عداد   رورى
 بعض ويكوف ويعشقها الطبيعه يحب نهو الجميمة األشيا  نحو العواطؼ المراهؽ عند

 والدناع والمحبة والسالـ والحرية كالت حية معنوية مو وعات حوؿ تدور التى العواطؼ
 مرحمة نى اإلنفعالية الحياة به تتسـ ما أهـ مف الحب ويعتبر . إلخ.....  ال عيؼ عف

 الصحة لتحقيؽ أساس والمحبة الحب إلى نخشباع الحاجة األخريف يحب نالمراهؽ ، المراهقة
 الكمفة ويزيؿ األلفه يزيد المتبادؿ الحب أف( 1977) زهراف ويرى المراهؽ، عند النفسية
 قوة يعتبر الحب أف كما إيجابية إك ر النفسية اإلتجاهات ويجعؿ العدواف عمى ويق ى
 الطريؽ نى السير النفسى لمنمو المجاؿ يتي  حيث المشكالت مف لك ير كبيرة عالجية
 .وتقبمة بقبولة ويشعر  التفا ؿ إلى الفرد يدعو الحب أف كما الصحي 

 ننجدة مفاجئة، بصورة أحياناً  بة المحيطيف األشخاص تجاة المراهؽ عاطفة أف الباح ة وترى
 تتغير بالسو  دائماً  يصفة مف وأي اً  ، ذلؾ مف النقيض إلى معيف شخص مدح مف نج ة ينقمب
 ت كدة ما وهذا عواطؼ جودة لدية يكوف نال وبالتالى مقنعة مقدمات وبال بسرعة له نظرتة
 . العواطؼ وجودة العاطفى اإلستقالؿ بيف عالقة وجود عدـ مف الحالية النتيجة

 البحث:ىتوصواتى-ب
فــــي ضــــوء الفــــروط ومــــا أســــفرت عنــــة الدراســــة مــــن نتــــائج يمكــــن تقــــديم مجموعــــة مــــن 

 التوصيات تتمثل فيما يمى: 
حترامه والنظر إلية عمى أنه شخصية نريدة له  -1 العمؿ عمى تنمية شخصية المراهؽ واح

تجاهاته حتى تتاح له نرصة النمو األسرى .  قدراته وميولة واح
متا بحرية أكبر والسعى نحو اإلستقالؿ والمساعدة عمى  رورة إعطا  المراهؽ حؽ الت -2

جتماعيًا ومهنيًا عمى والدية   .التحرر مف اإلعتماد الزائد عاطفيًا واح
من  المراهؽ الفرصة لكى يعبر عف خرائة وأنكارة ومناقشتة نيها بمرونة وهدو  وتقبؿ  -3

ف الحاجة إلى النقد حتى يستطيا تبيف خط ة بنفسة ما إشباع الحاجات النفسية له م
 )األمف، والحب، والفهـ، وت كيد الذات، واإلستقاللية، والنجاح.....الخ (.
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 قائمظىالمراجع
ىأواًلى:ىالمراجعىالطربوظى:

ــة والمراىقــة( : عمػػـ نفػػس النمػػو )2015أمػػانى عبػػد المقصػػود عبػػد الوهػػاب)- (، دار نرحػػة الطفول
 لمنشر والتوزيا، الطبعة األولى.

(:جػػػودة الحيػػػاة االسػػػرية وعالقتهػػػا 2010المقصػػػودعبد الوهػػػاب، سػػػمير محمػػػد شػػػند)أمػػػانى عبػػػد -
رشـاد الماتمر السنوى الخامس عشـر ل  بفاعمية الذات لدى عينة مف االبنا  المػراهقيف، 

ــة ــةالمجتمع نحــو أفــاق ارشــادية رحب "، مركػػز االرشػػاد النفســى، "االرشــاد االســرى وتنمي
 .536-491أكتوبر:4-3النفسى، جامعة عيف شمس، 

،الطبعػة السادسػة، الكويػت، دار دراسـات فـى سـيكولوجية النمـو(:1995حامد عبد العزيز الفقػى)-
 القمـ لمنشر والتوزيا. 

،مكتبػػػة االسػػػكندرية، جامعػػػة دراســـات فـــى ســـيكولوجية النمـــو(:1997حامػػػد عبػػػد العزيػػػز الفقػػػى)-
 الكويت. 

كميػػة التربيػػة، جامعػػة مجمػػة ( : المقػػاييس النفسػػية المقننػػة، 2009حسػػف مصػػطفى عبػػد المعطػػى)-
   .الزقازيؽ

(:"جودة الحيػاة المدركػة لػدى عينػة مػف طػالب الجامعػة ومػدى 2009دعا  السيد حسف الصاوى)-
(، كمية التربية، غير منشورة)رسالة ماجستيرناعمية برنامج ارشادى وجودى نى تنميتها، 

 جامعة سوهاج.

( : أسػػاليب مواجهػػة أزمػػة الهويػػة وعالقتهػػا باإلسػػتقالؿ النفسػػى لػػدى 2007دعػػا  محمػػد حسػػف )-
 ، كمية التربية جامعة الزقازيؽ.رسالة ماجستيرالمراهقيف ذوى اإلعاقة البصرية، 

األمػػػف النفسػػػى وعالقتػػػة باإلسػػػتقالؿ /اإلعتماديػػػه وجػػػودة  -( :2013رمػػػزى شػػػحدة السػػػويركى ) -
، كميػػة التربيػػة ، جامعػػة رســالة ماجســتيرة لػػدى المعػػاقييف بصػػريًا بمحانظػػات رػػزة ، الحيػػا

 اإلسالمية )رزة( .

يجابية لعمـ (:"الصحة النفسية االيجابية وجودة الحياة"المساهمة اإل2009زينب محمود شقير)-
النفس نى تحسيف جودة الحياة "وخفض قمؽ المستقبؿ لدى حالة صداع توترى )نفسى(عبر 
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 . الماتمر السنوى السادس لقسم عمم النفسدردشة باالنترنيت، جامعة طنطا، كمية األداب، ال

(:نػػوع التعمػػيـ والفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف نػػى مسػػتوى الطمػػوح نػػى 1999سػػميـ محمػػد سػػميـ الشػػايب)-
 .180-150، القاهرة، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، ص(50مجمة عمم النفس، العدد)سينا ، 

( : أسموب حؿ المشكالت وعالقتة بنوعية الحياة "دراسة 1999العارؼ بان محمد الغندور )-
، مركز لمقرن الحادى والعشرين(ى الماتمر الدولى السادس )جودة الحياة توجة  ومنظرية"، 

 177-1نونمبر، ص 12-10اإلرشاد النفسى، جامعة عيف شمس،  

 ، القاهرة، دار الفكر العربى. النفسية الصحة(: 2003عبد المطمب أميف القريطى)-

سػػػتقاللى والن ػػػج (:تطبيػػػؽ برنػػػامج لتنميػػػة مهػػػارات العمػػػؿ اإل1997عفػػػاؼ عبػػػد الفػػػادى دانيػػػاؿ)-
، معهػػػد (غير منشـــورةرســـالة دكتـــوراة)(، 12-9جتمػػػاعى لػػػدى االطفػػػاؿ المتخمفػػػيف عقميػػػّا مػػػف)اإل

 الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس 

رشػػادى لتحسػػيف جػػودة الحيػػاة لػػدى معممػػى إ(:ناعميػػة برنػػامج 2012ناطمػػة عمػػى أحمػػد المرخػػى)-
 كمية البنات ل داب والعمـو والتربية، جامعة الزاوية. مجمة مرحمة التعميـ األساسى، 

، القاهرة، مكتبة نظريات النمو"عمم نفس النمو المتقدم" (:2001محمد السيد عبد الرحمف)-
 زهرا  الشرؽ. 

(: تطػػوير وتقنػػيف مقيػػاس جػػودة الحيػػاة لػػدى طمبػػة الجامعػػة نػػى 2010محمػػود عبػػد الحمػػيـ منسػػى)-
ــــوم سػػػػمطنة عمػػػػاف ،  ــــة لمعم ــــة العربي ــــة األمريكي ــــة تصــــدر عــــن األكاديمي ــــة عممي مجم

 .60-41، المجمد األوؿ، العدد األوؿ،  ص صوالتكنولوجيا

ـــــى(: 1978مصػػػػػطفى نهمػػػػػى)- ـــــع الصـــــحة النفســـــية ف ، الطبعػػػػػة األســـــرة والمدرســـــة والمجتم
 ال انية، القاهرة. 

، القػػػػاهرة، مكتبػػػػة األنجمػػػػو نمــــائىإرشــــاد النفســــى منظــــور اإل  (:1991مدوحػػػػة محمػػػػد سػػػػالمة)-
 المصرية. 

( : دراسة العالقة بيف إ طراب الشخصية نصامية الطابا  2012مريـ زرعى سامى )  -
ؿ اإلنفعالى لدى عينه مف المراهقيف ، والمخاوؼ اإلجتماعية وعدـ اليقيف واإلستقال

 جامعة المنيا . –، كمية ا داب  رسالة ماجستير
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( : أسػػاليب مواجهػة أزمػػة الهويػػة وعالقتهػا باإلسػػتقالؿ النفسػػى 1996نجػوى شػػعباف محمػد خميػػؿ)-
ـــة كمينيكيػػػة (،  -عػػػف األبػػػويف نػػػى مرحمػػػة المراهقػػػة المتػػػ خرة) دراسػػػة إمبريقيػػػة ـــة كمي مجم

 ، العدد السابا والعشروف، الجز  األوؿ الز ازيقالتربية، 

( : ناعمية العالج الجشطمتى نى تحسيف بعض م شرات جودة الحياة لدى 2013نهمة نرج عمى)-
 عينة مف طالب جامعة المنيا، رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة المنيا. 

اعى لدى طالب المرحمة ال انوية (:جودة الحياة وعالقتها بالرهاب االجتم2008هند سميـ محمد)-
 ، جامعة حمواف. ، رسالة ماجستير، كمية التربية

 ثانوًاى:ىالمراجعىاالجنبوظى:
-Fang yang , tohathan E Ramsay , et.al (2015) : Divergent pathways, to 

influence, cognition and behavior differentially mediate the 
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