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 مقدمة:

تُعد ُحرية اإلرادة من القضااي الفلسفية املهمة اليت هتتم ابلذات اإلنسانية، وذلك بسبب عالقتها الوثيقة ابجملتمع 
الكون، وهي أصل الوجود اإلنساين اليت تناوهلا الفالسفة واملفكرين منُذ وقت مبكر من الزمن، وتعترب من القضااي و 

لحة للفرد حيُث عليه أن يدرك دور
ُ
 (.723: 9002املسئولية املرتبط هبذه احلرية يف إرادته. )تيسري حسني،  امل

نسانية اليت هتتم ابجلانب اإلنساين وتُعلي من شانه لتحقق رفاهيته، ومتثل نظرية اإلرادة الذاتية أحد روافد املدرسة اإل
على أنه كائن حر ومسئول عن حريته هذه، وهو كائن ذو إرادة واعية، وابلتايل فإن اإلرادة تقرتب وتنظر لإلنسان 

 & Deci)من معىن الدافع والقوة اليت تدفع اإلنسان إلشباع حاجة معينة. ولقد أكد كاًل من ديسي وراين 

Ryan. 1985:225)  ،هذا االفرتاض، واقرتحا نظرية اإلرادة الذاتية واليت تركزت على حق الفرد يف االختيار
وتضمنت الدراسة إرادات النجاح والفشل معاً، فهناك من يريد االنتحار أو إدمان اخلمور واملخدرات وكذلك 

إرادة الفشل"، ومن يستطع حتدي نفسه ويقاوم إرادة الفاشل دراسيًا أو مجيعهم ميتلكون ما ميكن أن يطلق عليه "
 فشله ويتكون لديه العزمية والقوة الذاتية فهو من لديه إرادة النجاح.

( الذي أشار أبن اإلرادة حياة وتعبري 64: 8231وأكد على ذلك العديد من العلماء مثل )عبد املنعم احلفين، 
ارية للفرد، واحلياة إرادة ألن من يعي بذاته وعيًا اتمًا ميلك صادق عن الوعي ابلذات، وتعرب عن القدرة االختي

التحرر من ضغط املادة، وعلى هذا تصبح مقولة "اإلرادة حياة واحلياة إرادة" حقيقية وواقعية، فاإلرادة هي جوهر 
 Willعيش اإلنسان، وشخصية اإلنسان تكمن يف إرادته. والبعض اآلخر فضل النظر إىل اإلرادة على أهنا إرادة ال

to live  مثل دراسة(Daniela.2009:587)  الذي تناول املفهوم ابعتباره دافع أو موجه داخل اإلنسان يدفعه
 للبقاء والرغبة يف الوجود.
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 مشكلة البحث:
أهم الدوافع الفطرية اليت وهبها هللا لإلنسان، واليت جيب عليه أن يعيها وُُيفزها كي يستطيع  أحدتعد إرادة احلياة 

ستثمار إمكاانته وقدراته يف حتقيق أهدافه، وهو ما يفتقده بعض الشباب اجلامعي اليوم حيث ال يقدرون األمهية ا
احلقيقية إلرادة حياهتم وُيتاجون ملن يستثمر هذه الطاقات ويوجهها حنو األفضل، وعلى ذلك ارأتت الباحثة 

 اجلامعي. ى الشباباحلالية حتديد اخلصائص السيكومرتية ملقياس إرادة احلياة لد

 هدف البحث:
إعداد مقياس إلرادة احلياة لعينة من الشباب اجلامعي، وتتعرف على اخلصائص السيكومرتية للمقياس من خالل 

 التحقق من صدقه وثباته.

 أهمية البحث:
ا املكون تكمن االستفادة من هذا املقياس يف تبصري الشباب مبفهوم إرادة احلياة وتعميق أوجه االستفادة من هذ

النزوعي داخل كل إنسان حنو اكتساب مفاهيم أكثر إجيابية والوصول لألهداف اليت يرتضيها. كما تكمن األمهية 
يف إعداد برامج إرشادية قائمة على إرادة احلياة لتنمية متغريات أو قوى إجيابية يف الشخصية، أو تصميم برامج 

نسان، وتوعية األخصائيني واملربيني واملدرسني والشباب أنفسهم لتحسني أو استثمار هذا املكون املهم داخل كل إ
 أبمهيته يف حياهتم.

 مصطلحات البحث:
 The Will اإلرادة

تتكون من جمموعة من قدرات معرفية، ولكن اإلرادة تتميز أبهنا حرة وليست حتمية، فالكثري من  احلرةإن اإلرادة 
ن لدينا إرادة حرة نصبح غري مؤهلني لتحمل مسئولية أفعالنا وقد يصل الناس يؤمنوا أبن لدينا إرادة حرة، وإن مل يك

مثل اإلرادة احلرة لإلنسان  شيءاألمر أن تصبح احلياة بال معىن وهذا ما أكده الفالسفة عندما قالوا إنه ال يوجد 
 وهذا ما جيعل للحياة قيمة ومعىن.

" وذلك معناه أن نفعل ما Power Conditionة غالبية الفالسفة حللوا اإلرادة احلرة يف مصطلح "شرط القو 
خنتار ما نفعل، فنحن لدينا إرادة حرة إذا كان لدينا قوة لتنفيذ ما نرغب يف الوصول إليه، والعكس خنتاره وأيضًا 

صحيح فنحن ذوي إرادة منخفضة إذا مل نستطع الوصول ملا نرغب إليه، والبعض اآلخر يرى أن اإلرادة احلرة 
، فاملعرفة تلعب دوراً كبرياً يف اإلرادة وهي مكون مهم هلا، Knowledge Conditionاملعرفة" تكمن يف "شرط 

فكلي تكون قادرًا على فعل ما ترغب يف حتقيقه أنت ُمطالب جبمع معلومات حول ما تريد الوصول إليه، 
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معرفة العالقة بني  حتقيقه ومستوى إرادتك لتحقيقه، وكذلك وُمطالب كذلك مبعرفة العالقة بني ما ترغب يف
رغباتك وأفعالك، وكيف ميكن ألفعالك أن تؤثر على العامل من حولك، فاملعرفة تشمل جمموعة من املعارف 

أننا جيب أن يكون لدينا القدرة على االستقراء، وذلك من خالل إدراك ما نرغب يف الوصول إليه  أوهلا:األساسية 
جيب أن  اثنياً:ها وهو ما يعكس بروفيل القدرات العقلية للفرد، وحتديد الصراعات اليت تواجهها وإمكانية حل

نكون قادرين على االهتمام بكيفية أفعالنا وطبيعة دوافعنا حنو هذه األفعال، وحندد رغباتنا وأهدافنا أبنفسنا وليس 
ن على أن نصبح جيب أن نكون قادري اثلثًا:ابآلخرين وهذا يعين أننا جيب أن نعرف ما نريد الوصول إليه حقيقة، 

مدفوعني هبذه الرغبات اليت تدفعنا لتحقيق ما نريده، وهذه الدوافع تتحكم برغباتنا واليت غالبًا نكتسبها مبعارفنا 
 (Eddy. 2001: 225)عن ذواتنا. 

وة إن اإلرادة احلرة تساعدان يف صنع قرارات حياتنا اليومية ومتنحنا القدرة على إختاذها وتنفيذها، كما متنحنا الق
نا لنجاحاتنا اليومية، فنحن نعلم ما حنن حباجة إليه حقًا ونعلم ما الذي حنتاجه كي نُرضي هذه الرغبة وكذلك لدي

تنا مهددة حينما نفقد املعرفة أو القوة أو كالمها، ونشعر غالبًا أننا مقيدين إذا مل القوة لفعل هذا ونشعر أبن حري
الغرفة وجتد  ارجية تقف حائل أمام رغباتنا، فعند الرغبة يف مغادرةحنصل على ما نريد وذلك ألن بعض القوى اخل

أمامك الباب مغلق ابملفتاح وقد ترغب يف الوصول للمنزل سريعًا ولكن االزدحام املروري مينعك كذلك فإن هناك 
رى. بعض العوامل اخلارجية تقف أمامك وتكون يف صورة أشخاص آخرين مثل الشرطة أو اآلابء أو أي منظمة أخ

وكما أن هناك عوائق خارجية تعوق إرادتنا فهناك عوامل داخلية املنشأ مثل خوفنا من شيء قد يؤدي بنا إىل 
يعوق إرادتنا، وممارسة بعض العادات السلبية قد تؤدي بنا لالكتئاب والقلق الذي يعيق الفوبيا، وهي مرض نفسي 

حيان قد تتعرقل إرادتنا عندما نعجز عن حتديد ما حنتاجه أو رغباتنا وإرادتنا احلرة يف تنفيذ ما نريد، ويف بعض األ
ما جيب فعله حقًا فقد تكون لديك الرغبة يف القراءة ومشاهدة التلفاز معًا ولكنك ال تعلم أي العملني أهم فعله 

عيق حلرية
ُ
ننا ال نعلم األفراد وهذا ألننا نعلم أنه جيب االختيار ولك مما سبق ولعل هذا من أصعب أنواع الصراع امل

 (Eddy. 2001: 310)ماذا خنتار أو كيف خنتار. 
أن اإلرادة تقوم على افرتاض أن مجيع األفراد لديهم  (Deci & Ryan. 2000: 230)لقد ذكر راين وديسي 

ميول فطرية تنمو وتتطور من الناحية النفسية هبدف إتقان التحدايت البيئية ودمج اخلربات احلياتية لتكون جزءاً 
أن  (Martin & Marshall. 1999: 218) من البناء النفسي للفرد فيما بعد، وذكر مارتن ومارشيل أصيالً 

اإلرادة الذاتية لدى الفرد هي اليت جتعله قادرًا على حتديد األهداف ورؤية االختيارات وحل املشكالت واختاذ 
 القرارات وكذلك جتعله يتفهم ما يلزم لتحقيق النجاح.
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القومي للبحث والتدريب "اإلرادة الذاتية" على أهنا قدرة األفراد على االختيار بني البدائل حبيث  ولقد عرف املركز
تكون اختياراهتم يف إطار من احلرية املطلقة، وإاّل تكون انجتة عن قوى أو ضغوط معينة، وترتبط اإلرادة الذاتية 

واملسئولية الفردية ر وإدارة الشخصية والتوجيه الذايت مبجموعة من املفاهيم األساسية مثل اإلرادة احلرة وحق االختيا
م اليت تعطي الفرد احلق يف االختيار بني البدائل، وتُبىن اإلرادة الذاتية على جمموعة من يفاهوغريها من امل

ن االحتياجات األساسية لألفراد مها: االستقاللية والكفاءة الشخصية والعالقات مع اآلخرين. وكذلك ذكر املركز أ
 National Research & Training)اإلرادة الذاتية تشبه روح اإلنسان اليت تصاحبه يف كل مواقف احلياة. 

Center, 2003) 
حددا مخس مراحل أساسية لإلرادة الذاتية  (Field & Hoffman, 2004: 163)إاّل أن فيلد وهوفمان 

، ابدأ يف Planضع اخلطة ، Value yourself، قّيم ذاتك Know yourself لألفراد وهم: اعرف ذاتك
 .Experience outcomes and learn، أخرياً احصل على نتائج التجربة والتعلم Actالفعل 

 :The Will to Live إرادة ايحياة
( أن إرادة احلياة استعداد يتوفر ألي شخص لبذل أقصى ما يف وسعه 73: 9009يرى )انجي عباس، 

نظرة  والتغلب على األزمات اليت تقابله مع التخطيط للمستقبل مع النظر للحياة ،احلياة لالستمتاع جبميع مباهج
تفاؤلية تدعو للتمسك هبا والرغبة يف البقاء لتحقيق أهداف معينة، بينما يرى رواد املدرسة اإلنسانية أن اإلرادة 

وقد اتفق على هذا كالً  تعكس فكرة أن كل األشخاص لديهم احلق يف توجيه حياهتم وفق اختياراهتم وتفضيالهتم،
حيث أوضحوا أن من لديه إرادة عالية  (Schwartz; Wehmeyer. 1997: 248)من شوارتز وويهمري 

 تكون لديه فرصة أكرب للنجاح يف حتقيق أهدافه.
وعلى اجلانب اآلخر فإن هناك دراسات عديدة أكدت على دور الربامج األسرية بصورة عامة والعالج األسري 

اليت تناولت إرادة احلياة   (Frank, et al. 2003: 103)مثل دراسة  اإلرادةصوص يف تقوية على وجه اخل
 كأسلوب للحياة ُيساعد على إزالة مشاعر احلزن املرتبطة ابألمل لدى األفراد.

باده... وبرغم تعدد استخدام مفهوم اإلرادة.. جتد الباحثة أن أساس اإلرادة هو احلرية اإلنسانية اليت منحها هللا لع
وميزهم هبا عن سائر املخلوقات ألهنا مزينة بنعمة العقل اليت تدفع اإلنسان إىل االختيار وحتمل القرار ومسئوليته، 

عن احلرية اإلنسانية كظاهرة إنسانية جداً  (Frankl. 1967: 3)ولقد تالقي هذا الفكر مع ما ذكره فرانكل 
 دحدودة، واملرء ال ختلو حياته من رروف وهو حر يف إختاذ ختص البشر وحدهم دون غريهم من كائنات، فهي غري

فاألمر يف النهاية مرتوك لنا، أي مرتوك للبعد اإلنساين بداخل كل منا هل قراراته ألن الظروف ال حتكمنا متاماً، 



 أ. سارة حسام الدين مصطفى

 

4102، أبريل 4، ج 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                 1107 

عن املعاانة واالستفادة من هذه  (Frank. 1992: 117)سيواجه أم سيستسلم. لقد حتدثت كثريًا فرانكل 
عاانة، وكان لديه رأي أبنه ال ُيشرتط أن نعاين كي نتعلم، ولكن إذا مل نتعلم من املعاانة أصبحت حياتنا بال معىن امل

حقيقي، وإن الطريقة اليت يتقبل هبا الفرد قدره هي تلك األشياء اخلارجة عن إرادتنا، فهي تضيف معىن أعمق 
 حلياتنا.

من األمثلة اليت تؤيد وجهة نظره مما كان ُيدث داخل  العديد (Frankl. 1992: 75)ولقد ذكر فرانكل 
معسكرات االعتقال النازية، فيقول "لقد رأيت رجااًل ميشون بني األكواخ يواسون اآلخرين ويتصدقون آبخر قطعة 

على أنك تستطيع أن أتخذ كل شيء من اإلنسان  كافياكانوا قليلي العدد ولكنهم قدموا دلياًل  خبز لديهم... رمبا  
 عدا شيء واحد وهو حريته اإلنسانية... وحريته يف االختيار حتت أي رروف وأبي طريقة.ما

 دراسات سابقة:
 6991مقياس إرادة ايحياة حملمد خليل، 

عرف اإلرادة من خالهلا أبهنا متتع الفرد ابلرغبة يف البقاء والقدرة على استخدام قوته يف حتقيق أهدافه احلياتية مع 
الضغوط احلياتية والتمتع ابألمل مع القدرة على االستمتاع املشروع مبتع احلياة بشكل جيعل  القدرة على مقاومة

 احلياة شيئاً ممتعاً يبعث على االرتياح النفسي، وقد تطرق يف التعريف لعدة أبعاد أو أنواع وهي:
والتمسك بكل عوامل إرادة البقاء: يقصد هبا رغبة الفرد يف البقاء حيًا بيولوجيًا أو رمزاًي حسب عمره،  .8

 البقاء، والبعد عما يُهدد هذا البقاء.

إرادة القوة: يُقصد هبا بذل اجلهد يف حتقيق األهداف اعتمادًا على القوى الذاتية للفرد أاًي كان مصدر  .9
 القوة روحية أو نفسية أو اجتماعية.

ت اليت حتول دون أهدافه إرادة املقاومة: يقصد هبا القدرة الذاتية للفرد على حتدي العقبات والصعواب .7
 وذلك دون خضوع أو استسالم.

وجود مشروع مستقبلي للفرد لتحقيق أهدافه على أن يتم هذا املشروع بواقعية إرادة األمل: يقصد هبا  .6
 تناسب قدراته.

مع عدم هدر  احلياةيقصد هبا الرغبة يف االستمتاع املشروع بكل معطيات احلياة إرادة االستمتاع ابحلياة:  .3
خلق املتعة من أي موقف كان، فإرادة احلياة تنعدم ابليأس ة من حلظات العمر دون استمتاع، و حلظ أي

 وتقوى األمل لتحقيق طموحات الذات.
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 (Lancet, 1999) مقياس إرادة ايحياة إعداد النسيت

مرضى السرطان من حاالهتم، وكانوا من  امليئوساهلدف من املقياس هو قياس إرادة احلياة لدى عينة من املرضى 
 ( أبعاد هي:3( عبارة وتكون املقياس من )30من ) سعلى وجه اخلصوص، وقد تكون املقيا

 قياس مستوى األمل. .8

 االكتئاب. .9

 الشعور ابلغثيان وضيق النفس وفقدان الشهية. .7

 بعد اخلمول. .6

 بعد القلق. .3

 بعد الرفاهية النفسية. .4

 بعد النشاط. .3
 (2002مقاس إرادة ايحياة إعداد انجي اخلشاب )

هدف املقياس ملعرفة إرادة احلياة لدى عينة من مرضى اإليدز وذلك هبدف التعرف على طبيعة العالقة بني إرادة 
( عبارة 66املساندة النفسية االجتماعية والشعور ابالكتئاب لدى هؤالء املرضى، ولقد تكّون املقياس من )و  احلياة

إلجابة عليهم مبستويني مها )نعم، ال( وتقيم بدرجة واحدة لإلجابة بنعم وصفر لإلجابة بال، وذلك فيما تتحدد ا
عدا العبارات العكسية. ومت التأكد من صدق املقياس بطريقة صدق احملكمني واإلتساق الداخلي، وكذلك الثبات 

 بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرومباخ.
 (Chochinov. Et al 2005) شوكينوف وآخرونمقياس إرادة ايحياة لدى ت

اهلدف من املقياس هو قياس إرادة احلياة لدى عينة من املرضى اليت أوشكت حياهتم على االنتهاء، وتضمن 
 ( أبعاد كربى متثلت يف:6املقياس )
 بعد القضااي اإلنسانية: (6

 والشعور ابليأس. –خرين وشعوره أبنه عبء اآل –ومتثل هذا البعد يف قياس رغبة املريض يف املوت 
 بعد القضااي النفسية: (2

 ومتثل يف قياس القلق واالكتئاب ومستوى الرتكيز.
 بعد القضااي اجلسمية: (3

 اإلرهاق. -فقدان الشهية  –شدة األمل  –ومتثل يف معرفة مستوى األمل 
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 بعد القضااي االجتماعية: (4
 قاء وجودة احلياة ومستوى الرضا لدى الفرد.ويقصد به املساندة االجتماعية والرضا االجتماعي ودعم األصد

 (Karppinen et al 2012)وآخرين مقياس إرادة ايحياة والبقاء لدى عينة من كبار السن إعداد كاربينني 

اهلدف من املقياس معرفة إرادة احلياة والرغبة يف البقاء لدى عينة من املسنني، وتكون املقياس من جمموعة أبعاد 
 وهي:
 ئاب.بعد االكت .8

 بعد اإلقدام على عادات التدخني. .9

 بعد الشعور ابمللل من اآلخرين. .7

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس إرادة احلياة:
 872للتأكد من الكفاءة السيكومرتية للمقياس مت حساب معامالت الصدق والثبات للمقياس على عينة قوامها 

 شاب جامعي ابلطرق اآلتية:
 صدق املقياس: [أ

 ملقياس مت استخدام صدق طريقة التحليل العاملي والصدق التمييزي.للتحقق من صدق ا
 Factorial Validityالصدق العاملي  (6

اليت وضعها  Principal Componentاستخدمت الباحثة هذا األسلوب وفقًا لطريقة املكوانت األساسية 
 Kaiserوفقاً حملك كايزر  Varimaxومت تدوير احملاور تدويراً متعامداً بطريقة الفارمياكس  Hotellingهوتيلنج 

Normalization وطبقًا ملا جاء يف نتائج التحليل العاملي مت استخالص جمموعة من األبعاد اليت يتكون منها ،
 مقياس إرادة احلياة وهي كاآليت:
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 مصفوفة العوامل الدالة إحصائياً وتبعاهتا بعد تدوير احملاور
 العوامل العبارات
 8 9 7 
93 08416   

81 08442   

73 08447   

9 08494   

73 08406   

91 08409   

63 08400   

70 08323   

4 08328   

68 08337   

76 08331   

72 08338   

98 08390  08709 
77 08622   

61 08662 08719  

83 08723  08741 
3 08731   

8 08743   

7 08771   

60    

79  08384  
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78  08309  

97  08308  

80  08633  

92  08646 08738 
63 08781 08694  

64  08690  

69  08739  

90  08738  

66  08790  

6    

71    

1    

88    

96    

3    

67    

82   08334 
99   08343 
83 08764  08362 
93  08672 08612 
87   08614 
74 08711  08643 
84   08692 
2   08602 
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94 08780  08733 
89   08730 
86    

 78019 78823 48143 اجلذر الكامن
 %48699 %4844 %868709 نسبة التباين

 %938717 %908249 %868709 نسبة التباين الرتاكمية
 (08700مت استبعاد العبارات اليت تشبعها أقل من ) ملحوظة:* 

 
من التباين الكلي وفيما يلي تفسري هذه العوامل  %938717يفسرون عوامل  7يتضح من اجلدول السابق وجود 

، 6، 60سيكولوجيا بعد تدوير احملاور تدوير متعامد يتضح من اجلدول السابق أنه سيتم استبعاد العبارات رقم )
 .08700( نظراً ألن تشبعاهتم أقل من 86، 67، 3، 96، 88، 1، 71

 العامل األول:
ث ترتاوح معامالت بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حي 82عاملي عن وجود أسفرت عملية التحليل ال

، ويفسر هذا 48143( وبلغ جذره الكامن 08771(، )08416على هذا العامل ما بني ) تشبع هذه البنود
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات على الوجه التايل. %868709العامل 
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 (6ل رقم )جدو 
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل األول ومعامالت تشبعات كل منها

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م
 08416 أجيد كيفية حتقيق أهدايف 93  .8
 08442 أخطط جيداً حليايت 81  .9
 08447 أضع أهدايف برتكيز 73  .7
 08494 أعتقد أنين شخص دُحدد ألهدافه بدقة 9  .6
 08406 تعودت أن أصل إىل ما أطمح إليه 73  .3
 08409 أدير وقيت بشكل فعال 91  .4
 08400 أشعر بكفائيت على إدارة وقيت 63  .3
 08323 أشعر ابلثقة يف قدرايت وإمكاانيت بدرجة كبرية 70  .1
 0328 لدي القدرة على حتقيق أهدايف 4  .2
 08337 أراجع دورايً قدريت على حتقيق أهدايف 68  .80
 08331 أراجع دورايً منظومة أهدايف 76  .88
 08338 اثبر كي أحقق أهدايفأ 72  .89
 08390 أركز على أهدايف جيداً  98  .87
 08622 أشعر أبن إمكاانيت تؤهلين لتحقيق ما أريد 77  .86
 08662 أاتبع بعناية معوقات حتديد أهدايف 61  .83
 08723 تقد القدرة على وضع أهداف شخصية تتناسب مع إمكاانيتفأ 83  .84
 08731 تستفزين األزمات كي أحتداها 3  .83
 08743 أدرك حدود قدرايت وإمكاانيت 8  .81
 08771 أقاوم اإلغراءات اليت تبعدين عن حتقيق أهدايف 7  .82

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول أمهية حتقيق الوعي ابلذات، ومن 
 ني تدعم إمكانية تسمية هذه العامل بعامل الوعي ابألهداف الذاتية.مث فإن هذه املعاين واملضام
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 العامل الثاني:
بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح معامالت  80عملية التحليل العاملي عن وجود  أسفرت

ر هذا ، ويفس78823( وبلغ جذره الكامن 08790(، )08384تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات على الوجه التايل: %4844العامل 

 (2جدول رقم )
 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الثاين ومعامالت تشبعات كل منها

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م
 08384 أؤمن أبن احلياة مليئة ابلصعاب 79  .8
 08309 األهداف اليت أضعها لنفسي واقعية لدرجة كبرية 78  .9
 08308 أفكر إبجيابية يف اآلخرين حىت ولو كانت الظروف ضدي 97  .7
 08633 أنظر يف اجلوانب اإلجيابية للمحن اليت تصيبين 80  .6

3.  92 
أتقبل سلبيات ما مير يب من مواقف بنفس القدر الذي أتقبل به 

 08646 إجيابياته

 08694 متفائل بطبعي عر أينأش 63  .4
 08690 أدرك جوانب املواقف اليت أمر هبا يف احلياة 64  .3
 08739 أنظر للحياة على أهنا سلسلة من التحدايت جيب مواجهتها 69  .1
 08738 أثق يف رمحة هللا يب يف األوقات العصيبة 90  .2
 08790 لدي املرونة الكافية لتقبل تغيري ما أحلم به وفقاً لظرويف 66  .80

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول التحدي، ومن مث فإن هذه املعاين 
 واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذه العامل بعامل التحدي.

 الثالث: العامل
وح معامالت بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتا 80أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

، ويفسر هذا 78019( وبلغ جذره الكامن 08730(، )08334تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات على الوجه التايل. %48699العامل 
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 (3) جدول
 ت تشبعات كل منهاومعامال لثيوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الثا

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م
 08334 أضعف أمام بعض املغرايت يف احلياة 82  .8
 08343 استسلم أمام بعض املشكالت يف حيايت 99  .9
 08362 أعجز عن وضع أهداف بعيدة املدى 83  .7
 08612 أؤمن أبن احلياة مليئة ابلصعاب 93  .6
 08614 يايت ببساطةأتقبل االبتالءات القدرية يف ح 97  .3
 08643 أبكي بشدة عند تعرضي ملشلكة ما 74  .4
 08692 أؤمن مبقولة أن املبادئ ال تتجزأ 84  .3
 08602 أصرف نظري عن حتقيق أهدايف سريعاً  2  .1
 08733 أبكي بشدة عند تعرضي ملشكلة 94  .2
 08730 أشعر أبن لدي أهداف كثرية يف احلياة 89  .80

 

معاٍن ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول القدرة على حتقيق األهداف ومن يتضح من اجلدول السابق أن 
 مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذه العامل بعامل القدرة على حتقيق األهداف.

 الصدق التمييزي: (2
بني متوسطات درجات وهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق االختيار وتقوم على حساب داللة الفروق 

األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس اإلرادة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة على 
حة فهذا يشري إىل صدق االختبار وهلذا استخدم ضنفس االختبار، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية وا

بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة لبيان داللة الفروق  t-Test الباحث اختبار )ت( 
 ( وهذا ما نراه يف اجلدول اآليت:األدىن)اإلرابعي األعلى( واألفراد ذوي الدرجات املنخفضة )اإلرابعي 
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 (4جدول رقم )
داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس اإلرادة وفقاً للنوع )ذوي الدرجات 

 املرتفعة( ذوي الدرجات –ة املنخفض

 املقاييس الفرعية
ذوي الدرجات املنخفضة 

 اإلرابعي األدىن
ذوي الدرجات املرتفعة 

 مستوى الداللة قيمة "ت" اإلرابعي األعلى
 ع م ع م

دالة عند مستوى  **828796 980333 388014 683677 768838 الوعي ابألهداف الذاتية
0808 

دالة عند مستوى  **828322 880443 918367 881416 988367 التحدي
0808 

القدرة على حتقيق 
 **988334 883960 948092 886088 818614 األهداف

دالة عند مستوى 
0808 

دالة عند مستوى  **908180 78307 809840 381438 318900 الدرجة الكلية
0808 

 

 (73 = )ن
 ( 0803)*( دال عند )

 ( 0.08)**( دال عند مستوى )
وتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة 

 ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على املقاييس الفرعية والدرجة الكلية ملقياس إرادة احلياة.
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 (6شكل رقم )
ات املنخفضة على مقياس اإلرادة ودرجات األفراد يوضح الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرج

 ذوي الدرجات املرتفعة على نفس املقياس
ومن خالل الفروق اليت توصلت إليها الباحثة يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات األفراد للمقياس ككل 

 يتضح من ذلك صدق املقياس.
 ثبات املقياس:  [ب

 طريقة التجزئة النصفيةو كرونباخ،   –ا حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألف
 Cronbach Alphaطريقة ألفا كرونباخ   (6)

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة فقط، 
 ولذلك قام الباحث حبساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد.

 (5جدول رقم )
 (639كرونباخ )ن=  –بطريقة ألفا  قيم معامالت الثبات

 معامل الثبات طريقة ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد
 08136 82 الوعي ابألهداف الذاتية

 08430 80 التحدي
 08382 80 القدرة على حتقيق األهداف

 08139 72 الدرجة الكلية
 علنا نثق يف ثبات املقياس.يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم املعامالت ألفا مرتفعة، مما جي
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 طريقة التجزئة النصفية:  (2)
وهنا حتاول الباحثة قياس معامل االرتباط لكل بُعد بَعد تقسيم فقراته لقسمني )قسمني متساويني إذا كان عدد 

غري متساويني إذا كان عدد عبارات البعد فردي( مث إدخال معامل االرتباط يف معادلة  –عبارات البعد زوجي 
 ح للتجزئة النصفية لسبريمان براون.التصحي

 (1جدول رقم )
 (639قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئية النصفية ملقياس اإلرادة )ن=

 معامل الثبات طريقة ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد
 08149 82 الوعي ابألهداف الذاتية

 08491 80 التحدي
 08614 80 القدرة على حتقيق األهداف

 08349 72 جة الكليةالدر 
 يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم التجزئة النصفية مرتفعة مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.
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