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 ملخص البحث:

يهدددالبحث اددد بح ددد إبكابيددداتبكي  اختدددابحثار ددد بل الددد مبحث ددد ح بثددداتبحث ددد  ب  ي ددداب
حث ادددد بيصدددد حنابيدددداب دددد  بألسدددد طبحاردددد  بحيهدددد كبنتدددد  بحث  صددددختابثددددايه  بنن  ادددد ب ختردددداب

نط ث ابيابط  بج ي دابيصد حناابحهدا اي بأل حلبحث اد بي ختد  بب (بط ث  ب372حيه هختابياب)
(ابني ختددد  بحالددد مبحث ددد ح ب)بك ددداح بحث    ددداب(ابني ختددد  بحث  حيددد بحارددد  بحيهددد كب)بك ددداح بحث    ددداب

(ابنن صدل بااد  ابحث اد بكابأللبحثا دا ب3122حخلمسابثل  صختاب)بك اح بحث    بحممابه اب
 لددابحخلددوح بنحثا  يدد بحيهدد كبنحثام هددابحيهدد كابنحثا  لختددابيددابحث  حيدد بحثدد بنسدده ب بحالدد مب

اد ب بن جدابود ننيبلدذبحثدوك  بنحيفاد نب بحارد  بحيهد كبحث  ح ابكم بن صل باا  ابحث ا بكابأل
ب نحال مبحث  ح بنت  بحث  صختا
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Abstract 

 

     The current research aims at studying the possibility of making 

decision by students in the Faculty of Arts in Misurata University. This is 

based on family atmosphere and their personal features. 

     261 male and female students participated in this study. The researcher 

used family atmosphere measurement decision making measurement 

along with the five personal scale features which was conducted by 

Mohemed Haba in 2011. 

     Findings in the Present study reheated that being open to different 

experience, family inter- relationship, close net family and accepting 

others were important factors in decision making. It was also found there 

was no difference between male and female student in relation to family 

features, family atmosphere aspects and decision making.  

     

ببمقدمة البحث :
ن ادوبحيهدد لبيددابألهدد ب  حيدد بحثار ددةابح جام  ختددابثل  دد ابلدد بك دد بحثردد حلبحيه هددختابثا دد ياب
بببألكبجمامدددنبكاسددد سابو يهددد لبهدددىلبحام لدددابحينابثل   ودددابنيدددابألسددد تبح م  ددد  بنددد   ح ب بهدددل  

وهىلبحاا هابح جام  ختابحينابثل   بنهابحث  ي بحين ب بب؛حث   ابنثأله لبنظخت ابل ثغابحيمهختا
صدد سبهددل  بحث  دد بصدد غابحجام  ختددابنن دد لب لددابحثرمدد بح جامدد  ىلبثل  دد بنن دد ياب  صددختا ب

بنن جخت بهل ك ابكم بأل  بحاسة ثابحيناب ابنر ةابحث   بحجام  خت   
حس ختددابثلا  يدد بيددنبي هدد  بنهتددا بحثا حهدد  بلاردد ن بحاردد  بحيهدد تبل  ا دد  ربحث دد  بحيك دد بنب

 Family)حيهدد لب ب  سادد بااغدد ح ب  صددختابألو ح هدد  بنث ددابأليددابي هدد  بحاردد  بحيهدد تب

Climate)صدابثألهد لببحث    ذب بجمد  ب  حهدابحيهد لبا ل يد  ب دابحث رد كبحثسدخت  ث جىلب  
ب( 8با:311 راب  حهاه بك  البنح الب)مج  ب  ابحث  طابحممااب

يودد ح ب بحمام دد  بحثاط  حطختدداب  صدداب بحث دد لبح دد  كبنحث  دد يابأللبني دداب ن بننظخت ددابح
ببببي  ادددد حبسدددد   ياب لددددابكقدددد  ب لدددد  بير  ختددددابثلم دددد   بحثدددد بي حجه  دددد ابن لددددابحالدددد مبسدددد ح ح ب
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و  ثددداابن لدددابحثا  ددد بحثر سدددابثدددف حكابنيدددابابوددد يو ح ب م يددد  بد جدددابكابيهددد  ح ب خت نختدددابجختدددالبب
 (Hablemitogiu& yildirium, 2008,214)حث  ح ح  بكإ ح لبحثوح بنبحال مب

حث ايدابيدابحث د   ذبنأللبنحيو ح بيرا د لبط سد  بخمال داب الد مبحث د ح ح ب بحا حسدلبحا ال دااب
  نث حبحث  لب ابحث  حي بحيك  بن   ح ب بحال مبحث  ح ابنمهببو يقب  لبكابألمهختابن   بحث  حي ب

 ب ذبي ا ابو يقب  ثد ب بأللبحث  حيد بح جام  ختدابنحث   يدابهدىلبحثد ببح ا   ثختاب بحال مبحث  ح ا
ب (469با3121ن   ب لابحال مبحث   بث  ح حن  ب)ج  لبحثسختابج  لاب

مدى إسهام أمناط ادلناخ األسري ومسات الشخصية  عن والدراسة احلالية هي حماولة للكشف
  ا باختالف نوع الطالبيف اختاذ القرار لدى عينة من طالب اجلامعة واختالفه

 مشكلة البحث :
ي دددابطدددد  بح  ي دددداب لددددابي دددد  لبحث مددد بنبن دددد ياب ختدددد لبألهدددد يابجايددددالابنبأللبحاردددد  ب

ب(بهدد بحثددوكبي  ددنب ح دد ب ي ا ن  يدد  بب ط  حطختدد  اب)بي خت دد لبوختدد بهدد حكبكدد لبير  دد  ببحيهدد تبحثددوك
جددددد حكبألهددددد يابابنيدددددر   ب لدددددابهدددددل كه ب بحاسدددددا   ابنمهددددد ب بأل دددددابح  جدددددابكابأل  صدددددختاه 

دمددد بيدددر   بمثددداب لددداببانسددد  اه ب لدددابحثامادددنبل ثصددداابحثر سدددختابنبحث ددد   بلددد ييابنبحث  ددد 
ببببصدددختاه بنبيرمدددابثدددايه بحاهددد  ح بح خت نختدددابحثددد بقدددببأللبط  هددد   ب ب ختددد هت ب ح ددد بح  ي ددداب  

بهردد  بن   جهدد بل  ا دد  ه بسدد لبل دد ياب بيفددجملب رهدد ب بحمامددنبكمهدد  لبحالدد مبحث دد ح ابب  صددابألل
كابوحبحث ص ابثدوثابوهد بجاد ج لبهلن ر ث جختابي حك  ببن   ح نبن   ح بحجام  ختاببيف ب   ياب

حثاسدددل بل ث ايدددابيدددابحاهددد  ح بحثددد بنسددد  اه ب لدددابيسددد ي لبهدددوربحثا ددد  ح بنبح ثااددد نيبل كدددبب
ألهد ي كببححاسا   اب بج بياس بل ثس ياابحيي بحثوكبيرسابب لاب  صختاه بنبيص ا حبألود ح  ب

نسددد ابا  ودددابيددداتبأللبنبثدددوثابودددإلبحثا حهدددابح  ثختددداب ددد ن بب؛جمامدددنبهددد ب انددد ب بحاسدددا   ب 
كهه  بحار  بحيهد كبنبتد  بحث  صدختاب لدابيهد  لبحالد مبحث د ح بثداتب ختردابيدابطد  بج ي داب

بيص حناب 
نحث  دلب رهد بني  ودابيداكبحثار د ب د بحثا حهدابنهر  ب  جابي هابكإب  حهدابياغد ح ب    

يسد قب  حهداه بنسابأل    باا  ابنن صخت  بحث ايابيابحثا حه  بلا حهداه اب  صدابأل د ب ب
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 بحثسددد حثذبحث اددد بنهدددوحب ب دددان ب لددد بحث    دددابنلرددد كب لدددىلبمثدددابط دددابصدددخت يفابي ددد لاب
بحث  ختسختذبحثا ثختذ;

 صية باختاذ القرار؟هل ميكن التنبؤ بأمناط ادلناخ األسري ومسات الشخ -1
ما عالقة أمناط ادلناخ األسري ومسات الشخصية باختااذ القارار لادى طاالب جامعاة  -2

 مصراتة؟
بنيا  غبيابمثابحيهةلابحث   ختابحثا ثختا;

ه بالاللبألس طبحار  بحيه كبنت  بحث  صدختابحالد مبحث د ح بلد  ا لب)حثرد ي(بثداكب (2)
 ط  بج ي ابيص حناب؟

يس طبحار  بحيه كبنت  بحث  صختاب بحثار  بل ال مبحث  ح بثاكبي بحيفهه  بحثرسيبب (3)
  ط  بج ي ابيص حناب؟

 : البحثأمهية 
ب;حث ا ب بن مابألمهختاب

نبحاام لداب بألسدد طبحاردد  بحيهدد تبنحالدد مبحث دد ح بحث ادد بح دد إب بهلددألمهختدابحااغدد ح بحثدد بنر نب -2
 نت  بحث  صختاابل  ا   ه بج ه ب ل بحثر  ب 

حثا حهدد  بحثسدد ل ابن  صددابحث  لختدداب بجمدد  بألسدد طبحاردد  بحيهدد تبنتدد  بحث  صددختابباددا ل -3
 نياتبكي  اختابحثار  بل ال مبحث  ح ح بحثسلختمابنب بنر نهل بهلوربحثا حه  بجمام ا 

 ختد بيارد ن بي  لداب م يدابب؛ن نابألمهختابحا  لابيابط خت ابحث خترابحث بق تب لخته بحث اد  -4
 ن  حهختابه ياب ب خت لبحث   بنهابحا  لابح  ي ختابنحث بهل ب ن بك  ب بلر كبحث  صختاب 

يدددابألمهختددداب بحمددد  بحيف  ددد  كبحث اددد ببحاددد بنر ددد كب لختددد بااددد  ابهدددوحث اددد بن جدددنبألمهختددداب -5
 نحثا  خت ىلبث ا بيابحث ة  بحث م يابنحثا حهختابحا ال اب 
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 : ثالبح أهداف
ب;يهالبهوحبحث ا بكإب

حث  ددلب ددابحث دد ننيبلددذبحثددوك  بنبحيفادد نب بألسدد طبحاردد  بحيهدد تبنتدد  بحث  صددختاب -2
 نحال مبحث  ح  

 ايددابيدداتبكي  اختددابحثار دد بل الدد مبحث دد ح بثدداتبحث دد  بيدداب دد  بألسدد طبحاردد  بحيهدد تب -3
 نت  بحث  صختابثايه  

 حدود البحث:
 الددد مبحث ددد ح بيددداب ددد  بألسددد طبحارددد  بحيهددد كبل ددد كبي اصددد بهدددوحبحث اددد ب لدددابيددداتبكي  اختدددابحثار

نكا  د  (بل ث لختد  بحي لختدابنحث لمختداب د  ببحنت  بحث  صختابثاتبط  بج ي دابيصد حناب)بمكد   ب
  بل ي نح بحا   ابنل يه ثختببحيف ص  ختابحاسا ايا 3126-3125حث   بح  ي ىلب

 :  ت البحثمصطلحا
ب-وختم بيلىلب;ح  إبحث ا بنام  بأله بيص لا  ب

 Family Climateادلناخ األسرى  -1
ن   د بيدابن  و بحث    اب لابألا ب"بح  بحث   بثألهد لبحاام د بوختمد بيسد  بلدذبألود ح بحيهد لببب

ن دد  ه بث  ح ددابحمددا لبنسختدد  بكدد بودد  بلددان ربنيدداكبحنندد حلأبألنبن   ددابن  سدداه بلدد    يابنب
ل د  ب د  بي ختد  بيدابك داح ه ببني دم بحيمثابيداب بل ث خت بحثايرختابنحي  سختا "بنبحثازحيه
اببحث  سددد  بابح ثادددزح بحيهددد كابحثا جددد بحي  سدددىلبنحث  ددد  بثألهددد ل;بحثا  يددد بحيهددد كحثا ثختدددا

بابحثام هابحيه كب حيه يابل    يا
 مسات الشخصية  -2

 العوامل اخلمسة الكربى للشخصية :وتتمثل يف  
ط دددابن  يدددلبحث  حيددد بيب ددد كبا  يدددابنببنهدددىلبسددد مشب بحث  صدددختابياودددماب سددداب  حيددد ا

  ;ب(42اب3122كم بألن  ه ب)بحممابهخت اابببحث  حي بحخلمساب لابحثرا بحثا إ
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 Neuroticismالعصابية    -1
ي ددخت بهددوحبحث  يدد بحثا حوددقب بي  لدد ب ددا بحث  دد  بح ا  دد إبنبجددا بحيودد ح بحثددويابثددايه بألو دد  بببب

به كبن ختلب بيف بنحس ختاابنبح هاج ل  بح ااو  ختابنب
 Extraversionاالنبساط   -3
ي خت بهوحبحث  ي بس لبحثا د    بح جام  ختداابنبيسدا تبحيا د اابنبح  جدابث، د  لابنبحث دا لبببب

ب  لابح لاه شبنبحا حب
 Openness to Experienceالتفتح على اخلربات  -4
نبحث يف ددددددداب بباي دددددددخت بهدددددددوحبحث اددددددد ب دددددددابحخلدددددددوح بح ايدددددددالابنبك  ح بحخلدددددددولبيدددددددابيصدددددددا ه ببب

بن م بحثغم ضب بباح ها   ل
 Agreeablenessادلقبولية  -4

بcompassionي خت بهوحبحث  ي بك  كلبحث   بح جام  ختاب لدابيداتبنحهدنبي داألبيدابح رد بببببب
  ببب ىتبح   كب بحيو   ابنبحا    ابنبحي حكح 

  Conscientiousnessيقظة الضمري -5
ب ابنحث حس ختاب بهل  بحثا ج بثلهالببحبحث  ي ب  جابحيو ح ب بحثر   ابنحا  ل لي خت بهوببب

نبهدددد لبن امددددابحث    دددداب لددددابسختدددد  بحث  صددددختابيدددداب دددد  بي ختدددد  بحث  حيدددد بحخلمسدددداب
ب( ب3122باثل  صختابنبحثوكبأل ار)بحممابهخت ا

 اختاذ القرار -3
حثدد بنصدد بل ث د حبكاب دد بي يددابحث صدد  بكثختد ب بي دد لابح   ددا ابنمثدداببهد ب"بحث ددا ل

ل   اختدد  بلددذبلدداح  بح دد بحا جدد  لبألنبحا ا دد لابنهددوحبح  اختدد  بي امدداب لددابحا ل يدد  بحا جدد  لب
ثدداتبحث دد حبألنبحثدد بقم هدد ابن لددابحث ددخت بنحث دد  ح بنحخلددولبنحثا لددخت بنحاهدد  ح بحث  صددختاب" ب

ب(387اب7::2)  انلبهختلبحثايااب
نيااا بحال مبحث  ح بكج ح خت بل ثا جابحث بجص ب لخته بط ثببح  ي اب بي خت  بحال مبحث  ح بب

 )ك اح ب;بحث    ا( 
ب;وقد تعددت الدراسات اليت تناولت عالقة ادلناخ األسرى باختاذ القرار
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بعنوان " صان  القارار لادى   Bednar DE, Fisher TD( 2003 )و دراسة    -
 " .  ادلراهقني بوصفها وظيفة ألساليب ادلعاملة الوالدية

نصدددرنبحث ددد ح بثددداتبابلدددذبألهددد ثختببحا  يلدددابحث حثايدددابهددداو بهدددوربحثا حهدددابكابدددد بحث  سددد    
صددرنبسددابتبن  ختددقبحهددا خت لبنببا(بيددابطدد  بح  ي دد  ب373ث ادد ب)بللغدد ب خترددابححادد حه ذ بنب

  ب بحم نثابثااايابي بكمحبك لبهر  ببح ن  طبلذببألهلباي خت  بأله ثختببحا  يلابحث حثاياحث  ح بنب
حث لختدددابنبيختددد بهددد  كبحاددد حه ذبكابي حج دددابألسددد ح  بلدددا بيدددابحث حثدددايابألنبيف مهددد ب بصدددرنبحث ددد ح  ب

حثدداوميبطختلدد لبكابحث جدد يبيابيا  يدد بي هدد بهلدد  ه بل ثا  دد بنبأل دد   بحثرادد  ابكابأللبحادد حه ذبحثددو
يددد بي هددد بهلددد  ه بكثدددخته ب الددد مبحث ددد ح ح بحي  سختدددابنحيف  يختدددااب ب دددذبأللبحاددد حه ذبحثددد بيا  

ل هل  بحها اح كابألنب وضبنبكمه  اببو ىلبك  بيابحي خت لبيسا ختر حببل س ح  ب ال مبحث  ح ح ب
بحي  سختابنحيف  يختا ب

أساااااليب ادلعاملااااة الوالديااااة  : " ( بعنااااوان 2009ودراسااااة  إنعااااام أمحااااد عابااااد  ااااعي  )  -
 "  ةوعالقتها باختاذ األبناء لقراراهتم يف ادلرحلة الثانوي

حث  دلب دابحث  سددابلدذبألهد ثختببحا  يلددابحث حثايداابنحالد مبحيلردد كبحثا حهددابكاببربهدالبهدو     
ثل دد ح ح ب بحا  لددابحث  ا يددابنمثددابيدداب دد  بي  وددابحث  سددابلددذبياغدد ح بحاسددا تبح جامدد  ىلب
بببببببنح ساصددددددد  كابنألهدددددددل  بحا  يلدددددددابحث حثايدددددددابثأللرددددددد كابنكقددددددد  بحث  سدددددددابلدددددددذبألهددددددد ثختببحا  يلددددددداب

لرددد كبث ددد ح حهت ب بحا  لدددابحث  ا يددداابنسدددابتبح اختددد  ب ختردددابسصددداي بيدددابطددد  بحث حثايددداابنحالددد مبحي
نط ث د  بحا  لددابحث  ا يددابيددابيسددا ي  بحجام  ختددابنحساصد  يابخمال دداباايرددابي ددابحا  يددابن ددا ه ب

(بط ث ددد  بنط ث ددداابند لددد بأل نح بحث اددد ب بحهدددام  لبحث خت اددد  بحث  يدددابثألهددد لابنحهدددا خت لب411)
 دد ح ح بثأللردد كابني ختدد  بألهدد ثختببحا  يلددابحث حثايددااببنك ادد بألهدد بحثرادد  اببنجدد  بجمدد   بحالدد مبحث

لددذبحثددوك  بنحيفادد نب بحالدد مبحث دد ح ح بثصدد  بب16 1ودد ننيبمح ب  ثددابك صدد  ختاب رددابيسددا تب
نبنجدد  ب  سددابح ن  طختدد بي ج ددابلددذبألهدد ثختببحا  يلددابحث حثايدداابنجمدد   بحالدد مبحيلردد كبباحثددوك  ب
بث  ح حهت  

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bednar+DE%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Fisher+TD%22
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مجختددنبحثا حهدد  بهددداو بكاب  حهددابحث  سدداببلددذبحارددد  ببااالنظر إه هاالد الدراسااات  اااد أن  و
ب( :311;كا   بألمحاب  لاب  ختيبب)بحيه تبل ا ح  بحا ال اب ب  سا بل ال مبحث  ح بي  ب  حهاب

 Bednarببنأللبهدددوربحثا حهددد  ب بأليفل هددد بنر نثددد بحث ددد  بب بي  لددداببحا حه ددداببكا حهدددا
DE, Fisher TD( 2003 )نبحثا حهددابح  ثختددابهدد لبن امدداب لدداب خترددابيددابطدد  بب

حثا حهددد  ببح  ي ددابنبح اختددد  بأل دداح ه باددد بيار هددببيدددنبياغدد ح بحثا حهددداب نبحهددا اي بيف ث ختدددا
  بب بلرد كبي ختد  بي دد مبحثا حهدابح  ثختدابهد لبن امدداب لدابهدوربحثا حهدي ختد  بحالد مبحث د ح ببنب

أللبحار  بحيه تبحثس كبمنبن   بحق يبب لابحالد مب بنمجختنبحثا حه  بحثس ل ابن صل بكابحث  ح 
هدددوربحثراددد  اب ددد ن بحثا حهدددابح  ثختدددابحث  دددلب رهددد بحن  سددد  بألنبح ا وددد  بيدددنبهدددوربنببباحث ددد ح بح ختدددا
بحثا حه  ب ب

 : اختاذ القراربتناولت عالقة مسات الشخصية  اليت دراساتال وتعددت أيضا
 ,Caroline Davis, , Karen Patte, Stacey Tweed  حهداو دابهد  ب    

Claire Curtis(2007)ب"ب ل رد حلب"بب  سدابتد  بحث  صدختابلد ث جزبب بصدرنبحث د ح ب ب
كدد لبحهلددالبيددابحثا حهددابهدد بكقدد  بحث  سددابلددذبتدد  بحث  صددختاببنبحي  دد كب بصددرنبحث دد ح  ببنب

نبح امدددددا بحثا حهددددداب لدددددابي ختددددد  بحث  حيددددد بحخلمسددددداببا(بيدددددابحث ح دددددايا356ك اددددد بحث خترددددداب)
نبن صدددل بااددد  ابحثا حهدددابكابأللببح اددداو يابنح س هدددختابببانبي ختددد  بثصدددرنبحث ددد ح باثل  صدددختا

ب.ثلم  و لبنحث    ابن  صختابحيف ي لبح ن   بل   بك  ب بحث   ب بصرنبحث  ح ح ب
منبئ لصن  القارار بعنوان "  الشخصية   Pilárik, L'ubor,( 2011 )و دراسة   -

ك لبحهلالبيابهوربحثا حهابن ختخت بحث  لبحثار  يابحث  حي بحث  صدختاب ".لدى رجال اإلنقاذ الطىب
(ببيدددابحاسددد  ذب بحثا حهدددا ببنبح امدددا ب3: ب ملختدددابصدددرنبحث ددد ح بثددداتبحاسددد  ذ ب ددد   )
ح بحثدد ببك ادد بحااغدد بببانبي ختدد  بصددرنبحث دد ح باحثا حهدداب لددابي ختدد  بحث  حيدد بحخلمسددابثل  صددختا

نر ددد بلصدددرنبحث ددد ح بيدددابحاسددد  ذبب) جددد  (ابح هدددا  ح بحث ددد ط ىلابنح ا سددد ط بأليددد بحااغددد ح بحثددد بب
 ك ا بنار  بلصرنبحث  ح بثاتببحاس  ذبحيفا نبحثوك كبحث  ط ىلب 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bednar+DE%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bednar+DE%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bednar+DE%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Fisher+TD%22
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بعنااااااوان "  أمناااااااط   Muhammad Naveed Riaz (2012)ودراسااااااة  -
حبحث اددد بكابوادددحب ن بتددد  بوهدددالبهدددوب .الشخصاااية كمنبااائ ألسااااليب اختااااذ القااارار

نبببباحث  صختابياب   بي خت  بحث  حي بحخلمسابب بحثار د بلصدرنببحث د ح بلدذبطد  بح  ي د   
(بط ث دد بج ي ختدد  بتبن  ختددقب لختدد بح عدداح بحاا ددا  بنبح امددا بب411ك ادد بحث خترددابي  اددابيدداب)

نبك ادد بحثرادد  ابأللبببانبي ختدد  بحالدد مبحث دد ح باحثا حهدداب لددابي ختدد  بحث  حيدد بحخلمسددابثل  صددختا
حثا  لختدداببح اهددىل بنببح ا سدد طبنبحثا ددا ب لددابحخلددوح بك ادد بير ةدد لبكق لختدد لبيهددل  بصددرنبحث دد ح 

 ببنبي  ددابحثوددم بك ادد بير ددميبباك ادد بير ددميبكقدد يببيهددل  بصددرنبحث دد ح بحا امدداب لددابح  دد 
جتردببصدرنبحث د ح  ببقد يببيهدل  كق يببيهل  بصرنبحث  ح بحث   س بنحث ص لختابك ا بير دميبك

بن كابهوربحثا حهاب لابب ن بت  بحث  صختاب بصرنبحث  ح  بنب
بعناوان " فعالياة صان  القارار دور كال   Dewberry, et al., (2013)ودراساة   -

 "  من األساليب ادلعرفية العامة، وأساليب صن  القرار والشخصية
كابألكبابنددد   ب ببصدددرنبحث ددد ح بنبهدددالبهدددوحبحث اددد بكابألكبيددداتبحيهددد ثختببحا  وختدددابحث  يددد    

( بنبحها اي بحثا حهابب466 ك ا بحث ختراب)  ح ب لاببحث   كل بنبصختابص انبحثياتبي   ب  
نن دد ببانبي ختدد  بصددرنبحث دد ح باي ختدد  بحيهدد ثختببحا  وختددانبباي ختدد  بحث  حيدد بحخلمسددابثل  صددختا

نيب بن سدنبك د كلبصدرنبحث د ح ابباحثرا  ابكابأللبحيه ثختببحا  وختابن   ب لابأله ثختببصرنبحث د ح 
بكوثاب  صختابص انبحث  ح بن   بيبأله ثختببصرنبحث  ح  بنب

ي ختددد  بحث  حيددد بحخلمسدددابثل  صددددختاببيدددابحا  دددذبيدددابهدددوربحثا حهددد  بأل دددد بحهدددا اي بنبب    
حثا حهدابح  ثختدابهدد لبي امداب لددابهدوحبحا ختد  ب بسختدد  بتد  بحث  صددختاب نبمجختدنبحثا حهدد  بنب

حثس ل ابن صل بكابأللبت  بحث  صختابح ق لختابير ميبس تب ال مبحث  ح ابنبهوربحثرا  اب د ن ب
بح ا و  بينبهوربحثا حه  ب بحث  لب ره بحن  س  بألنبحثا حهابح  ثختاب

ب
ب
ب
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 إجراءات الدراسة ادليدانية :
 :البحث أواًل : عينة

 : االستطالعيةالبحث عينة  -1بب
 بحث دددددد  بببطدددددد  بج ي ددددددابيصدددددد حناببيددددددابحثا حهددددددابح هددددددا   ختا خترددددددابباحث    ددددددب ح ادددددد  ببببب

نسدابببا(ب82)باح ب(بمكد بب:3ط ث د  بب)بب(211)بحث د  ابنبللدسب دا ب3126ب–3125حثا حهىل
ثلاا دددددقبيدددددابيددددداتبحث اددددد بأل نح بح امدددداب لدددددابهدددددوربحث خترددددداب بحثاا دددددقبيدددددابصددددانيبن  ددددد  ب

ب بص  ختاه ب رابحثا  ختقب لابحث خترابحيه هختا
 العينة األساسية : -2بب
باا هدأببألا دا(ب263)باح ب(بمك ب:21)بيص حنايابط  بج ي ابب  بط ث ب372نبن ام ب لابببب

ب ب95 4حع حلبي خت  كبسا ربهرابنب  نب ه  بنبب:2 م كبسا رب
 :البحث ثانياً : أدواتبببب

)إعااداد : حممااد أمحااد  NEO-FFIالقائمااة ادلختصاارة للعواماال اخلمسااة للشخصااية  -1
 (  2011 ،هيبة

 وصف القائمة :
نبهتدالبهدوربحث   مدابكابسختد  بحث  حيد ببا3::2أل ابهوربحث   مابكد بيدابك هدا بنبي ك يد بببب

ني  دداببنحثا  لختددااببنحثا ددا ب لددابحخلددوح اببنح ا سدد طابب;بحث صدد لختااببحخلمسددابثل  صددختاببنهددا
 دداحبل ددابباي دد  لب23ي دد  لبدختدد بي ددام بكدد ب  يدد ب لددابب72نا دد لبحث   مددابيددابابنبحثوددم 

با(6)بألنحوددددقبل ددددالب)ي دددد  لببنبأليدددد  بكدددد بي دددد  لبي ختدددد  ب  هددددىلبب24حث صدددد لختابي ددددام ب لدددداب
بس  بي ابحا خت  بل مجا(ب(بب بنب2أل   ضبل ال)با(3أل   ض)با(4يف بيا كا)با(5ألنحوق)

ب ب416ب-72ن  يببهوربحث   مابا بير هببحث ختةابحث  لختابنلوثابن حنحب  ج  بحث   مابلذبنبب
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أللبنببا  دد  ثل   مددابيددابصددانيبنببسددابسدد  بي ددابحا ختدد  بلدد ثاا قبيددابحخلصدد  حبحثسددخت  ي يانب    
ند حو ب د طىلبحثصدانيبنحث  د  اببنببحث   مابحا اص لبثل  حي بحخلمسابثل  صختابنامختزبلصانيبحث رختدا

ب لابمثابط ابحها احيه ب لمخت  ب ح  بحث ختةابحث  لختاب نب    
 ي بسابسابيو ح بحث ختراب بنبثسم  بحث  صختثوثابه لبن اماب لخته بحث    ابح  ثختاب بن اي بح
ك ادد بهددا   ختابيددابطدد  بج ي ددابيصدد حنابنبحث    ددابلإ دد  لبن رددذببهددوربحث   مدداب لددابحث خترددابح 

بحثرا  اب لابحثرا بحثا إب;
 االتساق الداخلي دلفردات القائمة : -

س ي بحث    ابدس  بح نس نيبحثاح لىلبياب   بح ن  طبكد بي د  لبل ث  دابحثدوكبنرامدىلبكثختد بنبب
بل  ان بحثا إب;ك ا بحثرا  ابكم ب

 ( 100(االتساق الداخلي ألبعاد قائمة العوامل اخلمسة للشخصية ) ن = 1جدول )
حثا ا ب لاببحا   لبح ا س طبحا   لبحث ص لختابحا   ل

بحخلول

بي  ابحثوم بحا   لبحثا  لختابحا   ل

ب**76 1ب6ب**58 1ب5ب**88 1ب4ب**66 1ب3ب**81 1ب2

ب**77 1ب21ب**54 1ب:ب**84 1ب9ب**65 1ب8ب**81 1ب7

ب**68 1ب26ب**56 1ب25ب**77 1ب24ب**56 1ب23ب**85 1ب22

ب**53 1ب31ب**59 1ب:2ب**88 1ب29ب**:5 1ب28ب**:8 1ب27

ب**86 1ب36ب**:4 1ب35ب**:7 1ب34ب**38 1ب33ب**73 1ب32

ب**76 1ب41ب**61 1ب:3ب**79 1ب39ب**53 1ب38ب**76 1ب37

ب**86 1ب46ب**54 1ب45ب**87 1ب44ب**66 1ب43ب**81 1ب42

ب**68 1ب51ب**:4 1ب:4ب**:8 1ب49ب**42 1ب48ب**61 1ب47

ب**89 1ب56ب**46 1ب55ب**84 1ب54ب**51 1ب53ب**72 1ب52

ب**83 1ب61ب**51 1ب:5ب**83 1ب59ب**62 1ب58ب**88 1ب57

ب**86 1ب66ب**55 1ب65ب**86 1ب64ب**73 1ب63ب**87 1ب62

ب**56 1ب71ب**68 1ب:6ب**85 1ب69ب**63 1ب68ب**72 1ب67

 بببببببب**81 1ب72
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ب12 1 رابيسا تبب34 1نبنس نتببا16 1 رابيسا تبب2:6 1سختماب بح انثختاب=ب
(بأللبمجختدنبحا د  ح بي ن  دابل ثا جدابحث لختدابثل  دابحثدوكبنرامدىلبكثختد بنمجختدنب2ياو بيابح ان ب)

نبتب سد  بي د ي  بح  ن د طبلدذبب( ب12 1ي  ي  بح  ن  طب حثابك ص  خت  ب ردابيسدا تب)
 حيفل   بحث   ختابنبحثا جابحث لختابثل   ماب;

 نحثا جابحث لختابيل   بس  مابحث  حي بحخلمسابثل  صختابسخت بي  ي  بح  ن  طبلذب  جابك بل ا(بب3جان ب)ب
 معامل االرتباط العامل
ب**94 1ببببببحث ص لختا
ب**97 1ببببببح ا س ط

ب**85 1ببببببحخلوح حثا ا ب لاب
ب*:8 1ببببببحثا  لختا

 **94 1ببببببي  ابحثوم 
ب12 1 رابيسا تبب34 1نبنس نتببا16 1 رابيسا تبب2:6 1سختماب بح انثختاب=ب

حثددددوكبي كددددابنبب12 1 حثدددداب رددددابيسددددا تب(بأللبي دددد ي  بح  ن دددد طبي ن  ددددابنب3ياودددد بيددددابجددددان ب)
بك  ح نس نيبحثاح لىلبثل   مابب

 القائمة:ثبات عوامل  - 
نح ان بحثا إبي   بهوربا س  بسختمابحث    بثل  حي بحث   ختابل ها اح بي  ي بألث  بك نا   بب

بحا  ي  ب;
 ( معامالت الثبات لعوامل القائمة و القائمة ككل 3جدول ) 
بي  ي بألث  بك نا   بحث  ي 
ب1: 1بحث ص لختا
ب99 1بح ا س ط

ب85 1بحثا ا ب لابحخلوح 
ب87 1بحثا  لختا

ب3: 1بي  ابحثوم 
ب5: 1بحث   مابك  
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(بأللبي دد ي  بحث  دد  بي ن  دداب;ب ختدد بن حن دد بي دد ي  بحث  دد  بيدداب4ياودد بيددابجددان ب)ببب
ب بل ابي  ابحثوم ب ب3: 1كاببا بل ابحثا ا ب لابحخلوح ب85 1
 (بحث    اك اح ;ب)بمقياس ادلناخ األسرى -2

 لدابحيطد بحثر  يداب دابحارد  بب لإ داح بي ختد  بحارد  بحيهد تببل دابحط   هدباحث    ب س يب   بب 
ب  ددا حث دد    لبث ختد  بحاردد  بحيهد تابنبحيهد كابن لدابحا دد يخت بحث  لختدابنحيجر ختددابحثد بأل داه ب

حهلالبيابهوحبحا خت  بنه بن اي بيداتبح  ن د طبحث جداحسبلدذبألود ح بحيهد لابنيد بناسد بباحث    
 بياب ببنن   بنيس  البل وه بحث  ضابن  صه ب لابح جام يبي   ابنح هامد  بل ب  س هت

 لداب دالبي د يخت بباحث    دب ل ي  بل وه بحث  ضابنمثابكم بيا ك بحث   با س  بنبسدابح امدا
بهىل;ب  بك اح ه

 ( ب3114ي خت  بحار  بحيه تبثا يختوبحا  لابحيف اح يابك اح بهل تبحممابسراي ب)ب-2
ب (ب3115ي خت  بحار  بحيه تبك اح ب لاب  ابحثريبب ر ىلابن  ابحث ا حب جببي  ب)ب-3
ي ختدد  بحي حكبحثدد ظخت ىلبحيهدد تبكمدد بيا كدد بحا حه دد لبابك دداح بتدد لبأللدد بح سدداب  ددابحثسدد  بب-4
ب (ب3115)
ب (ببب:311باي خت  بحثام هابحيه ت)بنثختاب سابب-5

 الصورة ادلبدئية للمقياس :
(ب  د  لبي ع داب لداب سدابألل د  بهدىلب)بحثا  يد ب74يا  لبحا خت  ب بص  ن بحا ا ختابياب)بب     

باحث  سدددد  بحيهدددد يابلدددد    ياباحث  دددد  بثألهدددد لحثا جدددد بحي  سددددىلبنبباحيهدددد تح ثاددددزح بباحيهدددد ت
(اب5جانبأل خت اد  ب)با(6 ح م  ب)جانبنبألي  بك بي   لبي خت  ب  هىلب)بحثام هابحيه تب(ب 

نلددوثابندد حنحب  جدد  بحا ختدد  بلددذببا(2 بجددانبأللدداح ب(ب)با(3 بجددانبأل خت ادد )با(4 بأل  ت)
ب ب426ب-74

يددابحيهدد نولبحاا صصددذب ب لدد بجمم  دداب لددىلبباسددابتب دد ضبحا ختدد  ب بصدد  ن بحا ا ختددانب      
بنمثابيفلاحكبه ح ه ب بجم   بحا خت  بن    ن بياب خت ;باحثر  
بر ه ابحث    ح بث خت  بحيل   بحث بنرامىلبكثخته ب ياكبي

 ير ه ابحث    ح بحث ح  لب بحا خت  باسا كبحث خترابنيسا ي  بأل م  ه بحثزيرختا 
  س ابث  ب    لبياب    ح بحا خت  حها    بي بي نا بيف بير هببل ثر
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ث ختد  بحهلدالبحثدوكبن دنبك  وابي بي نا بيابن داي  بنحس ح د  باد بي د كبحا ختد  بنيزيداربسد لب
ب%ب لىلبك ب    لبياب    ح بحا خت   91ك ا باس ابح ن  نيبححمل مذبيابألجل  بنب

 وقد اتضح من استجابات احملكمني مايلي: 
بحا خت   بكل   أللبهر  بحن  س  بوختم بلذبححمل مذب لىلبب-
بك   لبصخت يفابل ضب    ح بحا خت   ب-

هددا   ختابيددابطدد  بج ي ددابيصدد حنابلددابحث خترددابح سددابس يدد بحث    ددابلا رددذبحا ختدد  ب نب       
بك ا بحثرا  اب لابحثرا بحثا إب;نب

 االتساق الداخلي للمفردات :              
تب س  بح نس نيبحثاح لىلبا   ح بحا خت  ب ابط يقب س  بي  ي بح  ن د طبلدذب  جداببب    

     بمثاب(بي5ك بي   لبنحثا جابحث لختابثل  ابحثوكبنرامىلبكثخت ابنح ان ب)
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( قيم معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة يف مقياس ادلناخ األسرى والدرجة الكلية 4جدول )

 للبعد اللي تنتمي إليه
التعاماااااااااااااااااااااااااال  ادلفردة

 األسري
االلتااااااااااااااااااااا ام  ادلفردة

 األسري
التوجاااااه األخالقاااااي  ادلفردة

 والثقايف لألسرة
العالقااااااااااااااااااااااات  ادلفردة

األسااااااااااااااااااااااااااااارية 
 باآلخرين

التماسك  ادلفردة
 األسري
 

ب**75 1 51ب**74 1 43ب**73 1 31ب**71 1 21ب**76 1 1
ب**79 1 52ب**75 1 44ب**63 1 32ب**74 1 22ب**77 1 2
ب**74 1 53ب**67 1 45ب**72 1 33ب**69 1 23ب**68 1 3
ب**65 1 54ب**57 1 46ب**76 1 34ب**65 1 24ب**53 1 4
ب**:6 1 55ب**53 1 47ب**77 1 35ب**79 1 25ب**86 1 5
ب**54 1 56ب**63 1 48ب**72 1 36ب**68 1 26ب**76 1 6
ب**75 1 57ب**74 1 49ب**71 1 37ب**78 1 27ب**86 1 7
ب**68 1 58ب**54 1 50ب**:7 1 38ب**67 1 28ب**68 1 8
ب**78 1 59ب ب**76 1 39ب**77 1 29ب**89 1 9

ب**75 1 60ب ب**73 1 40ب**74 1 30ب**83 1 10
ب**65 1 61ب ب**75 1 41ب ب**86 1 11
ب**75 1 62ب  **68 1 42ب ب**56 1 12
 **72 1 63ببببببب**88 1 13
  ببببببب**81 1ب14
 بببببببب**86 1 15
 بببببببب**89 1 16
 ب بببببب**92 1 17
 بببببببب**88 1 18
 بببببببب**81 1 19
 بببببببب**89 1 20

ب12 1 رابيسا تبب34 1نبنس نتببا16 1يسا تب رابب2:6 1سختماب بح انثختاب=ب
(بأللبمجختددنبحا دد  ح بي ن  ددابل ثا جددابحث لختددابثل  ددابحثددوكبنرامددىلبكثختدد بنمجختددنب5ياودد بيددابح ددان ب)ب

 ( ب12 1ي  ي  بح  ن  طب حثابك ص  خت  ب رابيسا تب)
ب
ب
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األسرى( قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية دلقياس ادلناخ 5جدول )  
 معامل االرتباط البعد
**0.86 التعامل األسري  
**0.71 االلت ام األسري  
**0.74 التوجه األخالقي والثقايف لألسرة  
**0.85 العالقات األسرية باآلخرين  
**0.72 التماسك األسري  

ب12 1 رابيسا تبب34 1نبنس نتببا16 1 رابيسا تبب2:6 1سختماب بح انثختاب=ب
ي ن  دددابل ثا جدددابحث لختدددابنمجختدددنببألل ددد  بي ختددد  بحارددد  بحيهددد ت(بأللبمجختدددنب6ياوددد بيدددابح دددان ب)ب

ب( 12 1ي  ي  بح  ن  طب حثابك ص  خت  ب رابيسا تب)
 الثبات : -
تب سدد  بحث  دد  بل هددا اح بط ي ددابألث دد بك نا دد  ابنح ددان بحثادد إبي  دد بسختمددابي  يدد بألث دد ببببب

بحيه كبنحا خت  بك   بحيه تحار  بث  بل ابيابألل   بي خت  ب
( قيم معامل ألفا كرونباك لكل بعد من أبعاد مقياس ادلناخ األسري والدرجة 6جدول )

 الكلية
 معامل ألفا كرونباك البعد

 0.88 التعامل األسري
 0.68 االلت ام األسري
 0.71 التوجه األخالقي والثقايف لألسرة
 0.84 العالقات األسرية باآلخرين
 0.77 التماسك األسري
 0.89 ادلقياس ككل
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(بأللبسددخت بي  يدد بألث دد بثلم ختدد  بك دد بنث دد بل ددابيددابألل دد  ربي ن  دداب7ياودد بيددابح ددان ب)ب  ببب
بحيه ك بحار  بنهوحبي كاب لاب    بي خت  ب

 :( ةمقياس اختاذ القرار ) إعداد الباحث
 بك اح بهوحبحا خت  ب لاب البي  يخت بهىلب;بي خت  بحال مبحث  ح )بك داح بباحث     بح اما     

 adolescentنبي ختدددد  بحالدددد مبحث دددد ح ب رددددابحادددد حه ذببا(ب7::2با  ددددانلبهددددختلبحثددددايا
decision making questionnaireبTuinistra, et al., 2000)نببا(ب

 de Acedo د ح نبي ختد  بحالد مبحثبا((Scott & Bruce 1995ي ختد  بحالد مبحث د ح ب
Lizarraga, et al.,2009 )ب(ب ب

بطريقة تصحيح ادلقياس:
"بنببأل لدددنب  جددد  بكمحبح اددد  ببد يدد نحودددقبأل ددد ب  جدد  بكمحبح اددد  بحث ددداي "ببحث  ثدددببي  ددا    

"بنب  جادذبكمحبح اد  بحث داي ب"ببيفد بيا كدا د نب  جد  بكمحبح اد  بحث داي ب"بنحوقب"بنبألحث اي "ب
ب حث   بل ثرس ابثل    ح بحثسل ختاابنب"ب بألنحوقبد ي  ب  جابنح البكمحبح ا  بحث اي ب"ب"بنبب بألنحوق
(بيدابحيهد نولبحاا صصدذب بجمد  ب21 لدىلب)بانسابتب د ضبحا ختد  بيبصد  ن بحا ا ختداب      

ب ل بحثر  اببنمثابيفلاحكبه ح ه ب ب    ح بحا خت  بياب خت ;
بحث  ح ب ياكبير ه ابحث    ح بث خت  بحال مب

 ير ه ابحث    ح بحث ح  لب بحا خت  باسا كبحث خترابنيسا ي  بأل م  ه بحثزيرختا 
 حها    بي بي نا بيف بير هببل ثرس ابث  ب    لبياب    ح بحا خت  ب 

ك  وابي بي نا بيابن داي  بنحس ح د  باد بي د كبحا ختد  بنيزيداربسد لبث ختد  بحهلدالبحثدوكبن دنب
 يابألجل  

ب%ب لىلبك ب    لبياب    ح بحا خت   91 ن  نيبححمل مذبنبك ا باس ابح
 وقد اتضح من استجابات احملكمني مايلي: 

ب     ح بحا خت  أللبهر  بحن  س  بوختم بلذبححمل مذب لىلبب-
بك   لبصخت يفابل ضب    ح بحا خت   ب-
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ك ادد بهددا   ختابيددابطدد  بج ي ددابيصدد حنابنبنسددابس يدد بحث    ددابلا رددذبحا ختدد  ب لددابحث خترددابح ب
بحثرا  اب لابحثرا بحثا إب;

باالتساق الداخلي  
ب;ثلم خت  نحثا جابحث لختاببحث    لتب س ل ب ابط يقبكق  بي  ي بح  ن  طبلذب

دلقياس اختاذ القرار الداخلي( يوضح صدق االتساق 7جدول )  

 العبارة
معامااااااااااااااااااااال 
 االرتباط

مساااااااااااااااتوى 
 الداللة

 العبارة
معامااااااااااااااااااااال 
 االرتباط

مساااااااااااااااتوى 
 الداللة

 العبارة
معامااااااااااااااااااااال 
 االرتباط

مساااااااااااااااتوى 
 الداللة

ب12 1ب83 1ببببب 37ب12 1ب74 1ببببب 19ب12 1ب53 1 1
ب12 1ب33 1ببببب 38ب12 1ب77 1ببببب 20ب12 1ب62 1 2
ب12 1ب:8 1ببببب 39ب12 1ب79 1ببببب 21ب12 1ب84 1 3
ب12 1ب81 1ببببب 40ب12 1ب69 1ببببب 22ب12 1ب79 1 4
ب12 1ب81 1ببببب 41ب12 1ب78 1ببببب 23ب12 1ب72 1 5
ب12 1ب76 1ببببب 42ب12 1ب73 1ببببب 24ب12 1ب92 1 6
ب12 1ب81 1ببببب 43ب12 1ب72 1ببببب 25ب12 1ب86 1 7
ب12 1ب88 1ببببب 44ب12 1ب65 1ببببب 26ب12 1ب:7 1 8
ب12 1ب88 1ببببب 45ب12 1ب65 1ببببب 27ب12 1ب77 1 9

ب12 1ب88 1ببببب 46ب12 1ب74 1ببببب 28ب12 1ب79 1 10
ب12 1ب:8 1ببببب 47ب12 1ب71 1ببببب 29ب12 1ب46 1 11
ب12 1ب86 1ببببب 48ب12 1ب71 1ببببب 30ب12 1ب61 1 12
ب12 1ب79 1ببببب 49ب12 1ب55 1ببببب 31ب12 1ب75 1 13
ب12 1ب83 1ببببب 50ب12 1ب68 1ببببب 32ب12 1ب74 1 14
ب12 1ب78 1ببببب 51ب12 1ب67 1ببببب 33ب12 1ب67 1 15
ب12 1ب82 1ببببب 52ب12 1ب73 1ببببب 34ب12 1ب86 1 16
ب12 1ب73 1ببببب 53ب12 1ب77 1ببببب 35ب12 1ب83 1 17
ب12 1ب68 1ببببب 54ب12 1ب:6 1ببببب 36بب 18
ب12 1ب56 1ببببب 55ب12 1ب بب 
ب12 1ب58 1ببببب 56ب12 1ب بب 



  أمناط ادلناخ األسري ومسات الشخصية  وعالقتهما باختاذ القرار              الثامنكليةاآلداب العدد جملة  
___________________________________________________________ 

77 

 

ب12 1 رابيسا تبب34 1نبنس نتببا16 1 رابيسا تبب2:6 1سختماب بح انثختاب=ب     
(بأللبمجختدنبحا د  ح بي ن  دابل ثا جدابحث لختدابثل  دابحثدوكبنرامدىلبكثختد بنمجختدنب8ياو بيابح دان ب)

ب( ب12 1ي  ي  بح  ن  طب حثابك ص  خت  ب رابيسا تب)
 الثبات : -
تب س  بحث    بل ها اح بط ي ابألث  بك نا   ابنح ان بحثاد إبي  د بسختمدابي  يد بألث د ب   بببب

 نحا خت  بك   بحال مبحث  ح ث  بل ابيابألل   بي خت  ب
(قيم معامل ألفا كرونباك دلقياس اختاذ القرار8جدول )  

 معامل ألفا كرونباك البعد 
 0.83 ادلقياس ككل

(بأللبسددخت بي  يدد بألث د بثلم ختدد  بك د بي ن  ددابنهددوحبي كداب لدداب  دد  ب9ياود بيددابح دان ب)  بببب
ب بحال مبحث  ح ي خت  ب

 اإلحصائية  رابعاً :األساليب
ب ي  ي بح  ن  طبث  ه لب س  بح نس نيبحثاح لىلبب-
بي  ي بألث  بك نا   ب س  بحث     ب-
 ح ا   ب"ب ب"بثل ختر  بحاسا لاب ب-

تدددد  بنبببحاردددد  بحيهدددد تهدددده  بكدددد بيددددابألل دددد  بك لختدددد بح عدددداح بحاا ددددا با  وددددابيدددداتب -
  بحال مبحث  ح  لاببحث  صختا

 : ثالبح فروضنتائج التحقق من  
ذات داللاة إحصاائية  ال توجاد فاروق حثدوكبيدرحب لدا;ببنتائج التحقق من الفرض األول -2

 طالب جامعة مصراتة .اإلناث يف أبعاد ادلناخ األسرى لدى بني اللكور و 
ابيل د  بثلاا قبيابهوحبحث  ضبس ي بحث    ابدسد  بحاا هد   بنبح ع حود  بحا خت  يدنب       

نبكدوثاب سد  بسدخت ب"ب بباحثا جابحث لختاببث  بيابحثدوك  بنبحيفاد ني خت  بحار  بحيه تابنب
بك ا بحثرا  ابكم بل  ان بحثا إ;ب"بنب
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أبعاد ادلناخ األسرى و الدرجة الكلية يف( يوضح الفروق بني اللكور و اإلناث  9جدول )  
 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن النوع البعد

 التعامل األسري
 11.61 55.05 109 ذكور

 غري دالة 1.04
 10.22 53.63 152 إناث

 االلت ام األسري
 7.25 24.46 109 ذكور

 غري دالة 1.84
 7.07 22.80 152 إناث

التوجه األخالقي والثقايف 

 لألسرة

 6.61 38.84 109 ذكور
 غري دالة 1.75

 6.95 37.34 152 إناث

العالقات األسرية 

 باآلخرين

 7.88 26.50 109 ذكور
 غري دالة 0.88

 7.56 25.64 152 إناث

 التماسك األسري
 12.23 43.76 109 ذكور

 غري دالة 0.04
 12.80 43.70 152 إناث

 اجملموع

  

 34.77 188.61 109 ذكور
 غري دالة 1.26

 35.40 183.11 152 إناث

ياو بيدابح دان بحثسد لقبألاد ب بن جدابود ننيبمح ب  ثدابك صد  ختابلدذبحثدوك  بنحيفاد نب ب     
كمد ب بن جدابببانهابيفد ب حثدابك صد  خت  بب15 2ل ابحثا  ي بحيه كاب خت بك ا بسختماب" "ب=ب

و ننيبمح ب  ثابك ص  ختابلذبحثدوك  بنحيفاد نب بل دابح ثادزح بحيهد كب ختد بك اد بسختمداب" "ب
نب بن جدابود ننيبمح ب  ثدابك صد  ختابلدذبحثدوك  بنحيفاد نببانهابيف بب حثابك ص  خت  بب95 2=ب

نهدددابيفددد ب حثدددابب86 2 بل دددابحثا جددد بحي  سدددىلبنحث  ددد  بثألهددد لب ختددد بك اددد بسختمددداب" "ب=ب
نب بن جدابود ننيبمح ب  ثدابك صد  ختابلدذبحثدوك  بنحيفاد نب بل دابحث  سد  بحيهد يابباك ص  خت  ب

نب بن جددابودد ننيبمح ببانهددابيفدد ب حثددابك صدد  خت  بب99 1لدد    ياب ختدد بك ادد بسختمدداب" "ب=ب
  ثددددابك صدددد  ختابلددددذبحثددددوك  بنحيفادددد نب بل ددددابحثام هددددابحيهدددد كب ختدددد بك ادددد بسختمدددداب" "ب=ب

كمدد بب بن جددابودد ننيبمح ب  ثددابك صدد  ختابلددذبحثددوك  بنحيفادد نببباصدد  خت  بنهددابيفدد ب حثددابك 15 1
بنهابيف ب حثابك ص  خت  ب ب37 2 بحثا جابحث لختاب خت بك ا بسختماب" "ب=ب
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 لدابألل د  بحارد  بح  ي دابحيفاد نبيدابطد  ب لاب ا بنج  بو ننيبلدذبحثدوك  بنببهوحبيا نب     
لمرد  بحيهد تبأللبي جدنبكابأللبحثر د لبحث  يدابثبهدوحبط دانبباحار  بحيه تبل   ب د  نبباحيه ت

ادخت بيرد  بح جامد  ىلبثألهد لبيكمد بأللبح هدا  ح بح ساصد  كبنببباحيفاد نهد حكبثلدوك  بنب بالالدلب
بحيفا نب أله تبجختابه حكبثلوك  بنب

ذات داللاة إحصاائية  ال توجاد فاروق حثدوكبيدرحب لدا;ببنتائج التحقق من الفارض الثااي -3
 اإلناث يف أبعاد مسات الشخصية لدى طالب جامعة مصرا تة .بني اللكور و 

ح ع حودد  بحا خت  يددابيل دد  بس يدد بحث    ددابدسدد  بحاا هدد   بنببثلاا ددقبيددابهددوحبحث دد ضنب     
خت ب"ب بسدبكدوثاب سد  نبباحيفاد ننحثا جابحث لختاببث  بيابحثوك  بنبي خت  بت  بحث  صختااب

بك ا بحثرا  ابكم بل  ان بحثا إ;ب"بنب
( يوضح الفروق بني اللكور و اإلناث ىف مسات الشخصية و الدرجة الكلية 10جدول )  

 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن النوع البعد

 9.78 38.39 109 ذكور العصابية 
 غري دالة 1.4

 7.35 36.90 152 إناث

 االنبساط
 7.85 40.39 109 ذكور

 غري دالة 1.19
 7.73 41.56 152 إناث

 6.28 36.05 109 ذكور التفتح على اخلربات
 غري دالة 0.66

 6.05 36.56 152 إناث

 9.17 41.48 109 ذكور التقبلية
 غري دالة 0.05

 8.68 41.53 152 إناث

 9.44 46.50 109 ذكور يقظة الضمري
 غري دالة 1.43

 9.80 48.23 152 إناث

 اجملموع

  

 27.86 202.80 109 ذكور
 غري دالة 0.57

 27.41 204.78 152 إناث
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ك صد  ختابلدذبحثدوك  بنحيفاد نب ببياو بيابح ان بحثس لقبألاد ب بن جدابود ننيبمح ب  ثدا      
كمدد ب بن جددابودد ننيبببانهددابيفدد ب حثددابك صدد  خت  بب5 2اب ختدد بك ادد بسختمدداب" "ب=بالعصااابيةل دداب

ب:2 2 ختدد بك ادد بسختمدداب" "ب=ببالنبساااطمح ب  ثددابك صدد  ختابلددذبحثددوك  بنحيفادد نب بل دداب
نب بن جددابودد ننيبمح ب  ثددابك صدد  ختابلددذبحثددوك  بنحيفادد نب بل دداببانهددابيفدد بب حثددابك صدد  خت  ب
نب بن جدداببانهددابيفدد ب حثددابك صدد  خت  بب77 1 ختدد بك ادد بسختمدداب" "ب=ببالتفااتح علااى اخلااربات

 ختددد بك اددد بسختمددداب" "ب=ببالتقبلياااة ننيبمح ب  ثدددابك صددد  ختابلدددذبحثدددوك  بنحيفاددد نب بل دددابوددد
نب بن جدابود ننيبمح ب  ثدابك صد  ختابلدذبحثدوك  بنحيفاد نب ببانهابيفد ب حثدابك صد  خت  بب16 1
كمد بب بن جداببببانهابيفد ب حثدابك صد  خت  ببب54 2 خت بك ا بسختماب" "ب=ببيقظة الضمريل اب

ودد ننيبمح ب  ثددابك صدد  ختابلددذبحثددوك  بنحيفادد نب بحثا جددابحث لختدداب ختدد بك ادد بسختمدداب" "ب=ب
نهددابيفدد ب حثددابك صدد  خت  ب بنهددوحبيددا ب لدداب ددا بنجدد  بودد ننيبلددذبحثددوك  بنبحيفادد نبيددابب68 1
ب  بج ي ابيص حناب بت  بحث  صختاط 
ذات داللاة إحصاائية  ال توجد فاروق حثوكبيرحب لدا;ببنتائج التحقق من الفرض الثالث -4

 اإلناث يف اختاذ القرار لدى طالب جامعة مصراتة.بني اللكور و 
اب الددد مبح ع حوددد  بحا خت  يدددس يددد بحث    دددابدسددد  بحاا هددد   بنببثلاا دددقبيدددابهدددوحبحث ددد ضنب    

بك اددد بحثراددد  ابكمددد بل  دددان كدددوثاب سددد  بسختمددداب"ب ب"بنبنبباحيفاددد نحث دد ح بث ددد بيدددابحثدددوك  بنب
بحثا إ;ب

( يوضح الفروق بني اللكور و اإلناث ىف اختاذ القرار 11جدول )  
مسااااااااااااااتوى  قيمة ت ع م ن النوع البعد

 الداللة

 33.76 153.26 109 ذكور اختاذ القرار
 33.27 148.65 152 إناث غري دالة 1.09

حثدوك  بنحيفاد نب بحالد مبياو بيابح ان بحثس لقبألا ب بن جدابود ننيبمح ب  ثدابك صد  ختابلدذب
بنهابيف ب حثابك ص  خت  ب ب:1 2حث   اب خت بك ا بسختماب" "ب=ب

بحال مبحث  ح ب ب ح  ي ابط  بلذبهوحبيا ب لاب ا بنج  بو ننيبلذبحثوك  بنبحيفا نبنب    
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حثوكبيدرحب لدا;بلالدلبحيفهده  بحثرسديببيل د  بحارد  ببالراب  :نتائج التحقق من الفرض  -4
ا  ي بحيه كابنببح ثازح بحيه كابنبحثا ج بحي  سىلبنحث    بثأله لابنببحث  س  بحيه تب)حث

نبحثا ددا ببانبح ا سدد طباحيهدد يابلدد    يااببنحثام هددابحيهدد ك(بنبتدد  بحث  صددختاب)حث صدد لختا
بني  ابحثوم (بب لابحال مبحث  ح  باحثا  لختانببا لابحخلوح 

نببب stepwiseبطريقاة ثلاا دقبيدابهدوحبحث د ضبحهدا اي بحث    دابح عداح بحاا دا بنبب   ب
بح احن بحثا ثختابن   بي بن صل بكثخت بحث    ابياباا  اب;

ي  دد بح ددان بحثادد إب لختدد بحثا دد يابادداتبندد   بحااغدد ح بحاسددا لابيل دد  بحاردد  بحيهدد تبنبتدد  ب
بحث  صختاببب لابحال مبحث  ح ;
حتليل التباين دلدى تأثري ادلتغريات ادلستقلة  ( 12جدول )  

 )أبعاد ادلناخ األسرى و مسات الشخصية ( على اختاذ القرار
مصااااااااااااااااااادر 
 التباين

 جمموع ادلربعات
درجات 
 احلرية

متوسااجم جممااوع 
 ادلربعات

 قيمة ف
مسااااااااااتوى 
 الداللة

R2 نسبة التباين 

 20079.66 4 80318.63 االحندار
24.33 

دالاااة عناااد 
0.01 

0.275 27.5%  825.30 256 211276.8 البواقي 
  260 291595.5 الكلى

ياو بيابح ان بحثس لقبأللبحثرس ابحث   ختابثاالخت بحثا  يابثلماغ ح بحاسا لاب)بألل   بحار  ب    ببب
 بني  د بح دان بحثاد إبب12 1حيه تبنبت  بحث  صختاب(ب لابحال مبحث  ح بك اد ب حثداب رداب

 حااغ ح بحاسا لابب لابحال مبحث  ح  ياتبن   ب
 
 
 
 
ب
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( يبني مدى تأثري ادلتغريات ادلستقلة) أبعاد ادلناخ األسرى و مسات الشخصية  13جدول ) 
 ( على اختاذ القرار

معامالت  ادلتغريات
 Bاالحندار 

اخلطأ 
 ادلعياري

معامالت االحندار 
مستوى  قيمة ت ادلعيارية

 الداللة
 غري دالة 1.29  12.212 15.752 الثابت

التفتح على 
 اخلربات

دالة عند  3.059 0.204 0.363 1.11
0.01 

التعامل 
 األسري

دالة عند  2.966 0.191 0.562 1.667
0.01 

التماسك 
 األسرى

 

دالة عند  2.644 0.163 0.572 1.511
0.01 

دالة عند  2 0.131 0.247 0.494 التقبلية
0.05 

بهدىلبباختااذ القارارياب   بح ان بحثس لقببياو بأللبحااغ ح بحاسا لابحث بط ابأللبنار د ب    
ك ادد باسدد ابحثا دد يابحثا  لختدداابنبنبباحثام هددابحيهد تابنبالتعاماال األسااري;بحثا دا ب لددابحخلددوح ابن

(بللدددددسببR2نبي  يدددد بحثااايدددداب)با%6 38حا سدددد بهلددددورببحيل دددد  ب لددددابحالددددد مبحث دددد ح بللغدددد ب
بنبط ابصخت يفابي   ثابح عاح بك ثا إب;بباب386 1

 1.51( + التعامال األساري× ) 1.67( + حثا ا ب لدابحخلدوح ×  ) 1.11اختاذ القرار = 
 . 15.75)التقبلية( + ×  0.49)التماسك األسرى( +× 

حثا  ي ب ح بحث  صختابنبكماغ يابيابياغبببحثا  لختاراختجابأللبحثا ا ب لابحخلوح ببنبنن س بهوربحث
بان   ب لابحالد مبحث د ح ب حي بحث حثام هابحيه تبك  اب  حي بحار  بحيه تببهىلبحث حيه تبنب

 ختدد بأللبحثا ددا ب لددابحخلددوح ببيسدد  ابحث دد  ب لددابن  دد ب ددوح بجايددالبنسدد  ارب ب ملختدد  ب
حثر دابحث رد كبث د ح بي دذبيسد  ارب بحالد مبنب د بح نبس د  به حكبباتدابحثا  لختداأللبكمد ببباحال مبحث د ح 
كمدد ببدختددزبحث  سدد  بلددذبحث حثددايابلدد ث  بنحثددالكبنح هامدد  بنحثا  دد بنح  دد ح بحاا دد   ببباحث دد ح ح 
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حثدددا  بب هامددد  بلددد ث   ب ح ددد بحيهددد لبيدددابنبنبحبانددد  كبكابن ددد ياب  صدددختابهددد يابثددداتبحيلرددد ك
حثددد بن ددد ياب  صدددختابحث ددد  بيردددوبحثصدددغ ابنببهمددداب حيهددد تببنحثاوددد يابحيهددد تبيدددابحث  حيددد بحا

نس  اربل ابمثاب بحال مبس  حرابببننا قبهدوربحثراختجدابيدنبحث ايدابيدابااد  ابحثا حهد  بحثسد ل اب
هداو بكابي  وداببصددرنبحثدىتبBednar DE, Fisher TD( 2003 )ي د ب;بب  حهداب
حاددد حه ذبل صدد ه بنظخت ددابيهددد ثختببحا  يلددابحث حثايدداب"ب بن  حهددداببكا دد  بألمحدداب  لدددابحث دد ح بثدداتب
ابحث حثايدددابن  ساهددد بل الددد مبحيلرددد كبألهددد ثختببحا  يلدددب(بحثددد بهددداو بكاب  حهدددابب:311 ددد ختيبب)ب

بحثد ب Muhammad Naveed Riaz (2012)  حهداب"بنبباث د ح حهت ب بحا  لدابحث  ا يد
 ,Dewberryن  حهدابببباهاو بكابي  وابببألس طببحث  صختابكمر ميبيه ثختببحال مبحث د ح 

et al., (2013)يدداابنألهدد ثختببحثدد بهدداو بكاببي  ودداب ن بكدد بيددابحيهدد ثختببحا  وختددابحث  بب
ب بنحث  صختااب لابو  ثختابصرنبحث  ح صرنبحث  ح ب
 :البحث توصيات
  بيادد بيدد   ب لددابصدداا بحثر سددختابح هامدد  بل  خت ددابحاردد  بحيهدد تبحثددوكبيرمدد بوختدد بحث دد  2

ب نكخت ختابحال مربث  ح ر
ه بل اسدد نثختابيسدد  اب لدداب دد   ب بن لددخت بحثددر كبحيهدد ثختببحث ل يددابحثسددلختمابح امدد  ب  3

  حث  ح ح بحثسلختماببحال منل ثا إب بنر ختوب
مثدابيسد  اب لداب سداب لدابببلححمل ابلدذبألود ح بحيهد لبيلبنب  حم نثاب لقب نحبيابحا  4

 كخت ختابحال مبس ح حن ب 
 :البحث مقرتحات
 .ط  بحا ح  بحا ال ا ثات ثارمختابيه  لبحال مبحث  ح ب ل ا يا ك اح   2
حارددد  بحيهددد تبنبتددد  بحث  صدددختاب لدددابياغددد ح بأل ددد تبي ددد ببحثصدددااب  حهدددابنددد   ب  3

 حثر سختابنبحثوك كبحث  صىلب 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Bednar+DE%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Fisher+TD%22
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  حهددابندد   بحاردد  بحيهدد تبنبتدد  بحث  صددختاب لددابحالدد مبحث دد ح بب لدداب ختردد  بأل دد تب  4
ي دددد بطدددد  بحا ح دددد بحينابيددددابحثا لددددخت بحيه هددددىلابألنبحيودددد ح ب بي  لددددابحث  دددداابألنب

  بط  بحث ة  بحخل صابنبحا هختذب  ختر  بمح بي حص   ب  صابي 
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 ادلصادر وادلراج  
 -أوالُ العربية :

(ب;ب"بأله ثختببحا  يلابحث حثايابن  ساه بل الد مبحيلرد كبث د ح حهت بب٩٠٠٢كا   ب  ختيببب)ب  2
ج ي ددابأل بحث  تاكلختددابحث لختددابرسااة ماجةتسااغيراميااراج  اا ر   بحا  لدابحث  ا يددا"
بث ساص  بحارزإ 

(: أمنااط ادلنااخ األسارى وعالقتاه بقلاق االمتحاان 2009العااطى حمماد )مجال عبد  .2
، معهاد الدراساات  هد ثابي جسدا ضوء بعا  متغاريات الشخصاية،  يفلدى األبناء 

 والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة.
(;حثار دد بل ثددوك كبحث  صددىلبيددابحثا حوددقبحثا حهددىلب3121جدد  لبحثسددختابجدد  لبكلدد حهخت ب)  4

جتلاماررسساة انحال مبحث  ح بثداتب ختردابيدابط ث د  بكلختدابحث لختدابل امل دابحثسد   يااب
  4:7ب-468ابحملابحث   نلابحث ا بحث  سبصبصب فسيم

 بحيلردد كبن  سادد ب( بحاردد  بحيهدد كبكمدد بيا كدد3114هددل تبحممدداب  ددابحاغدد)بسردداي ب)  5
رساااة ماجةتساااغيراميااارال اسدددة ثختابح جام  ختدددابثددداتبن يختدددوبحا  لدددابحيف اح يدددااب

 كلختابحث لختاابج ي اب ذبمش  بب،ج   ر 

(;بحي حكبحث ظخت ىلبحيه كب  حهابي   ادابث خترد  ب3115ت لبألل بح ساب  ابحثس  ب)  6
وث ادلاااؤدتر السااانوي بااايا  يردددابيدددابألهددد بحيط ددد  بحث ددد  يذبنمنكبح  جددد  بحخل صدددا ب

مركاا  اإلر اااد  حملددابحث  ثدد ااحلااادي عشاار، "الشااباب ماان أجاال مسااتقبل أفضاال"، 
  2439ب-:235ابصبصبالنفسي، جامعة عني مشس

(;بحال مبحث  ح بن  سا باا بحثا  ابثاتب خترابيابطد  ب7::2  انلبهختلبحثاياب)  7
(اب66ابحيعهدد ابحث ددا )ابج ي ددجملااة كليااة الرتبيااةكدد بيددابيصدد بنحثسدد   يااببب ح  ي دداب
  524ب–ب484صبصب
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(ب;بحاردد  بحيهدد كبن  سادد ب3115 لددىلب  ددابحثردديبب ر ددىلبن  ددابحث ادد حب جددببي دد ب)  8
ادلاؤدتر السانوي احلاادي عشار دلركا  ل    حل  بحيك بثاتبحا حه ذبحا  سذبت خت  اب

  963ب-8:4حملابحث  سابصبصبباإلر اد النفسي، جامعة عني مشس،
(بن دد و بسختدد  بحث ددا ح بحث  لختددابنبحثسددم  بحث جاحاختددابلددذبب3122حممددابحمحددابهخت دداب)ب  9

رسااالة دكتااوراد، ح رسددذبيب دد كبا  يددابح هدداج لابثلم دد  لبنبسوجددابحا   ثددابحث ر  ختددااب
 كلختابحث لختابج ي اب ذبمش ب 

(;حثا ددد طلبن  سادددد بل  ا ددد  بحثدددوح ابنحثام كدددزب دددد  بب:311نثختددداب سددداب   ددد  ب)ب  :
كلختدابارسالة ماجستريحيا انحثام هابحيه تبكم بيا ك بحيلر كبثاتبط  بح  ي دااب

 حث لختابج ي اب ذبمش  
 ثانياً:األجنبية .

10. Caroline Davis, , Karen Patte, Stacey Tweed, Claire 
Curtis(2007 ) Personality traits associated with 
decision-making deficits, Personality and 
Individual Differences Volume 42, Issue 2, January 
2007, Pages 279–290 

11. de Acedo Lizarraga, M., de Acedo Baquedano, M., 
Oliver, M., & Closas, A. (2009). Development and 
validation of a decision making questionnaire. British 
Journal of Guidance & Counselling, 37(3), 357–
373. 

12. Dewberry, Chris, Juanchich, Marie and Narendran, 
Sunitha (2013) Decision-making competence in 
everyday life: the roles of general cognitive styles, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/42/2
http://eprints.kingston.ac.uk/view/creators/13141.html
http://eprints.kingston.ac.uk/view/creators/496.html
http://eprints.kingston.ac.uk/view/creators/496.html
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