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 :صممخال
، ويحدث في حاالت معينة، األحكاـ والقرارات مف انماطاالنحياز نمػػط  

أو تفسير غير منطقي ، أو ىو حكـ غير دقيؽ، دراؾ الحّسيإلويؤدي إلى تشويو ا
أو ما ُيسّمى بالالعقالنية؛ إذ ُيعّد انحياز الوضع الراىف أبرز المعّوقات في ، لألحداث

فَّ أيَّ تغّيٍر في خط األساس ، ؿ لمحالة الراىنةفيو تفضي، اتخاذ القرارات واألحكاـ وا 
يعّده الفرد خسارة بمعنى آخر ىو كره الناس لمخسارة التي تدفعيـ لمبقاء عمى الوضع 

ويختمؼ العمماء في تفسير ذلؾ الختالؼ النظريات. وىناؾ مفيـو آخر يؤثر ، الراىف
ػػػػػؽ مطالب نفسيػة فطرية وىو رضا الحاجات النفسية نتيجة لتحقي، في اتخاذ القرارات

والحاجات النفسية ، ؿ والنمو النفسيػػػػوالتكام، لموصوؿ إلى رضا عف الحياة، وأساسية
ى ػػػوبناًء عم، والحاجة إلى الكفاءة، والحاجة إلى االنتماء، تتمثؿ في الحاجة لالستقالؿ

ا الحاجات ػػمقة برضوامؿ دافعية متعػػػػالوضع الراىف ىما نتيجة لع فإفَّ انحياز، ما تقدـ
، وبدوف أي تغيير، والحاجة إلى حماية ىذا التقدير، النفسية مثؿ تقدير الذات وتعزيزىا
، قاـ الباحث ببناء مقاييس انحياز الوضع الراىف، ولتحقيػػػػؽ أىػػػػػداؼ البحث الحالػػػػي

، Decie & Ryan) يفوتعريب مقياس رضا الحاجات النفسية الذي اعدَّه ديسي ور 
ـّ إخضاعيا لخصائص التحميؿ اإل، عمى وفؽ نظرية تحديد الذات (2000 ، حصائيث

وتطبيقيا عمى  والثبات(، والصدؽ، وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي، وىي)تمييز الفقرة
وتحميؿ البيانات باستعماؿ ، وطالبة طالب (444والبالغة: )، عينة البحث الرئيسة

 :يرت النتائج ما يأتيوقد أظ، الوسائؿ اإلحصائية المناسبة
، عمى وفؽ النوع، وجػػػػػود فػػروؽ ذات داللة إحصائية في انحياز الوضع الراىف -1

 .ولصالح االناث
أو ، والتخصص، عمى وفؽ النوع، ال توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية -2

 .التفاعؿ بينيما في رضا الحاجات النفسية ككؿ
 . دد مف التوصيات والمقترحاتوفي ضوء نتائج البحث خرج الباحث بع
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Abstract: 

 The bias of a deviant pattern in the making of judgments and 

decisions ،which occurs in certain situations ،leads to distortion of 

sensibility ،inaccurate judgment ،an illogical interpretation of events ،

or so-called irrationality; The bias of the status quo is the most 

important obstacle in decision-making and judgment. It is a preference 

for the current situation. Any change in the baseline is considered loss 

by the individual in other words ،people's dislike of the loss that leads 

them to stay in the status quo. The scholars differ in their 

interpretation of the different theories. Another concept that affects 

decision-making is the satisfaction of psychological needs as a result 

of achieving innate and fundamental psychological demands for 

satisfaction with life ،integration and psychological growth. The 

psychological needs are the need for autonomy ،the need for 

relatedness and the need for competence. The current situation is the 

result of motivational factors related to the satisfaction of 

psychological needs such as self-esteem and strengthening ،and the 

need to protect this estimate ،without any change ،To achieve the 

objectives of research ،the researcher has designed a measuring 

instrument for status quo bias and Arabizing the psychological needs 

satisfaction instrument originally proposed by Decie and Ryan (2000) 

according theory self-identification. The instrument has been 

conducted on the research sample amounted to 400 university 

students. The data have been analyzed using appropriate statistical 

tools. The results reveal that: 

1- There is a significant statistical difference in status quo bias in 

terms of gender in favor of females. 

2- There is no significant statistical difference in the psychological 

needs satisfaction in terms of gender and major.  

Of research finding a number of recommendation and further research 

are suggested.  
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 :مشكمة البحث - واًل أ

وقد انعكس ذلؾ ، في مختمؼ مياديف الحياة ايشيد عالمنا اليوـ سباقَا ممحوظً 
مكانيات عمى الطمبة؛ إذ أصبح كؿَّ طالب يعمؿ عمى اظيار ما لديو ، مف قدرات وا 

بما يتالءـ مع المتطمبات والتطورات المتسارعة التي ، ويعمؿ جاىدا عمى تطويرىا
، نحو تفسيرات أو آراء معينة تجاه قضية أو موقؼ ويظير الطالب ميواًل ، تحيط بو

مبنية عمى الخمفية الفكرية الخاصة بو بحيث تؤثر ىذه الميوؿ واالتجاىات عمى قدراتو 
أف يكوف مف العوامؿ  االقرار واالنحياز لما يراه مناسًبا. ويمكف لالنحياز أيضً  في اتخاذ

ما ، الميّمة والرئيسة التي مف شأنيا مساعدة الطالب في تكويف مفيومة عف ذاتو
رضاء لحاجاتو بنحو عاـ مكانياتو وا  وحاجاتو النفسية ، يتناسب وينسجـ مع قدراتو وا 

 .بنحو خاص

وىو انحياز انفعالي؛ ويعني ، Status Quo Bias انحياز الوضع الراىف
ويأخذ خط األساس الحالي أو الوضع الراىػػػػف كنقطة ، تفضيؿ ألمور الحالة الراىنة

فإذا حدث االنحياز ، وأي تغير فػػي خط األساس يدرؾ عمى أّنو خسارة، مرجعية
ياز القائـ لموضع الراىف ينبغي التميز بيف التفضيؿ العقالني لموضع السابؽ واالنح

أو أفضؿ مف البدائؿ  اعمػػى الوضع الراىف عندمػػا تكوف الحالة الراىنػة أرفػػػع مقامً 
تقد أنَّيا تؤدي إلى ويع، أو عندما تكوف المعمومات ناقصة وغير مفيومة، المتاحة

وىناؾ مجموعة كبيرة مف األدلة تثبت أفَّ االنحياز القائـ عمى الوضع ، مشكمة خطيرة
، والتخطيط، ر في حاالت صنع القرارات البشرية في مجاالت السياسةالراىف يؤث

ويميؿ الى التقميؿ مف تقدير التكاليؼ وأوقات اإلنجاز وتدابير القرارات ، دارةإلوا
إذ يتفاعؿ االنحياز القائـ عمى الوضع الراىف مع العمميات ، والمبالغة في تقدير الفوائد
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وتحيز ، Loss Aversion مثؿ كره الخسارة، non-rational المعرفية غير العقالنية
 وطوؿ العمر، Endowment effect وتأثير المنح Existence bias الوجود

Longevity ،ومجرد كشؼ الخفايا Mere exposure ،وتجنب النػػػدـ Regret 
avoidance ، ويظير ىذا السموؾ فيما يتعمؽ بالتقاعد والصحة والخيػػارات

، Kahnaman).عمى االنحياز القائـ عمى الوضػع الراىػفؿ أنَّو دليػ عمى، خػالقيػػػػةألا
1991 ،p ،193)  

وعنػػدما يواجو األفراد خيارات تغّير بيئتيـ يحاولوف إبقاء األمور عمى حالتيا 
فإفَّ معظـ الخيارات تكوف ، عندما يكوف القرار محاكيا لمواقع غير المعروؼو الراىن
ىذا ىو شكؿ مف أشكاؿ الكراىية لممخاطر التي ىي سمة ومف المحتمؿ أفَّ ، مألوفة

فَّ األفػػػػػراد الػػػػذيف يكػػرىوف فقداف واقعيػػـ الحالي ، مف االنحياز لموضع الراىف وا 
 مف الواقع االفتراضي سيختاروف البقػػاء فػػي الواقع الحقيقي والعيش فيو بداًل 

(Brigard ،2010 ،p ،43). 

ر انحياز الوضع الراىف إلى عوامؿ دافعية ؛ أي حدى وجيات النظػػإوترد 
متعمقة بػػرضا الحاجات النفسية مثؿ تعػػػػزيز الذات وتقديرىا والحاجة إلى حماية ىذا 

 Satisfaction التقدير بدوف أي تغيير. إفَّ الرضا عف الحاجات النفسية
Psychological Need الب فسموكو في الغ، الذي لو أثر أساسي في سموؾ الفرد
فَّ األثر األكبر سوؼ يكوف ، وعمى اختالؼ الحاجات، يوجو إلى حاجاتو النفسية وا 

أي أفَّ نمط سموؾ الفرد سوؼ يعتمد وبنحو ، لمحاجات األكثر أىمية بالنسبة لمفرد
كبير عمى رضا الحاجة النفسية الميمة لديو؛ فاألفراد الذيف تغمب عمى سموكيـ حاجة 

، ى إرضاء تمؾ الحاجة مف ميميـ لألدوار التي فييا زعامةالسيطرة والزعامة يعمموف عم
، ويشعروف بضيؽ عندما يعرفوف أفَّ الناس ليـ أثر في قيادة الوسط الذي ىـ فيو

 (47 -44، ص، 1994، )المفتي فنراىـ يميموف لممناقشة
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إلى معرفة  (Oishi ،et al ،1999) وقد استيدفت دراسػػة أوشي وآخروف 
ومعرفة الفروؽ بيف ، إشباع الحاجات النفسية مف تفضيؿ الفرد لمقيـب، إمكانية التنبؤ

وذلؾ بواسطة عينة مف طالب ، واشباع الحاجات النفسية، الجنسيف في تفضيؿ القيـ
واستخدـ معيـ ، اعامً  (21 – 17)تراوحت أعمارىـ ما بيف ، جامعة )الينوى( بأمريكا

، (Values priorities) قيـومقياس ألولويات ال، مقياس رضا الحاجات النفسية
فأشارت نتائج الدراسة الى أفَّ درجػػػة التغيير داخؿ الفرد ىػػػي في درجة إشباع 

وأفَّ ، وتتأثر بنحو كبير بػػػػدرجة التفضيؿ التي يميؿ إلييا الفػػرد، الحاجات النفسية
 ػاع الحاجات النفسيةبدرجػػػة إشبػػ انحياز الفػػرد إلػػػى بعض القيػػػػػـ يرتبط ارتباطا دااًل 

  .(12ص، 2412، بريؽ)

يرى الباحث أفَّ ليذه المشكمة تداعيات خطيرة مف خالؿ ، وفي ضوء ما تقدـ 
وذلؾ ، بعض المؤشرات التي تشير إلى وجود ىذه االنحيازات في الحياة اليومية لمفرد

إلى حياف ألمف خالؿ ما يشاىد مف أحكاـ وقرارات غير منطقية ترجع في بعض ا
وىي مشكمة تستوجب  أو ضعؼ الرضا لمحاجات النفسية، نحياز الوضع الراىفا

والتأكد مف ، ما دفع الباحث لدراسة الموضوع بنحو عممي وميداني، الدراسة والبحث
 .وجود ىذه االنحيازات لدى عينة البحث

 :أهمية البحث -اثانيً  

فػي تحديد  ادورً وتػػؤدي الضغػػوط االجتماعية والدافعيػػة وعممية االنفعػاؿ 
فميس بالضرورة أف يكوف االنحياز لموضع ، قابمياتنا العقمية في معالجة المعمومات

إذ يعتقد عمماء النفس أفًّ بعض ىذه االنحيازات تستيدؼ عممية التكيؼ ، االراىف سيئً 
وقد يكوف ليذه ، ألنَّيا تعمؿ عمى معالجة المعمومات بصورة سريعة ؛الشخصي

وال سيما إذا كانت ىذه القرارات التي ، لممعمومات الحيوية والفعالةالقرارات معالجة 
  (Centeno ،2001 ،p.1نتخذىا تؤدى إلى التّكيؼ الشخصي )
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 Samuelson and Zeckhauserووجد سامويمسوف و زيخوسر ) 
ووجد أفَّ األفراد ، ( أفَّ انحياز الوضع الراىف يؤثر في اتخاذ القرارات واألحكاـ1988
ى الوضع الراىف عندما تعرض ليـ بدائؿ أفضؿ في ػػف بنحو غير عقالني عميحافظو 
وأخرى ، بشكؿ محايد مف الخيارات الموضوعة عمى المشاكؿ التي كانت مؤطرة سمسمة

، يمكػف التنبؤ بو، ووجد أيضا أّف االنحياز لموضع الراىػف، ليا مرتكز لموضع الراىف
وكاف ، والمزيد مف الخيارات أعطيت لممشاركيف ،ولػػو تأثيرات كبيػػرة في صنع القرارات

، Samuelson and Zeckhauser ،1988 أقواىا االنحياز لموضع الراىف
p.7).) 

، وقػػػػد درس عمماء فػػػي جامعة لندف االنحياز لموضػػػع الراىف والنشاط العصبي
 راىفالمشاركة في انحياز الوضػع الػ neural pathwaysفدرسوا المسارات العصبية 

كَّممػػا زاد ، أّنػػػو كَّمما كاف القرار الػذي نواجيو أكثػر صعوبػػػػػة تبيف، في الدماغ البشري
، Fleming & Thomas) وال نتغير نحػو الخيار الجديد، احتمػػػاؿ أننػػػػا ال نتصرؼ

2010 ،p.6005). 

، Mohamed & Wager)وقد أجريت دراسة مف قبؿ محمد و فاغنر  
حتى ، د ما اذا كاف انحياز الوضع الراىف ينحاز نحو األدوية الحاليةلتحدي (2008

الذيف ، في ىػذه الدراسة اختير مجموعة مف مرضى الربو، عندما يتـ تقديـ بديؿ أفضؿ
( سنة 18مرضى الربو مف )، يأخذوف مجموعة مف األدوية لمشفاء مف مرض الربو

، لمتشافي مف المرض، مف األدوية اعالًجا مركبً يستعمموف في الوقت الحالي ، فما فوؽ
مياـ لممفاضمة  (14النترنيت استعممت فيو أداة تضمنت )إوقد أعد استطالع عمى 
وحدد ، فاختاروا مف بيف أزواج مف بدائؿ األدوية المركبة، المختارة بيف المفحوصيف

لتقييـ  تستخدـ، five statements كؿ منيـ مستوى الموافقة عمى خمس عبارات
 عف التكمفة الشيرية فضاًل ، مرضى عف األدوية المستعممة لمشفاء مف المرضرضا ال

، موجوًداوف يكػوأظيرت نتائج الدراسة أّف االنحياز القائـ عمى الوضع الراىف قد 
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 & Mohamed) ىذا الدواء افَّ المرضى يأخذوف يوميً ألدوية؛ ألالسيّما مع ا
Wager ،2008 ،P.568). 

ة التي يجب التعرؼ الرئيست النفسية مف المرتكزات ويعّد الرضا عف الحاجا 
التي يمكف القوؿ عنيا أنَّيا المفتاح الحقيقي ، نسانيإلكي نستطيع فيـ السموؾ ا، عمييا

إذ إف مظاىر االضطراب ، نساني بنحو خاصإلوالسموؾ ا، لفيـ السموؾ بنحو عاـ
تؤدي إلى عدـ نساف خصوصا عندما يواجو صعوبات إلتظير لدى الكائف الحي أو ا

، دراؾ طبيعة الحاجات النفسية وأىميتيا لمكائف الحيإومف ىنا يمكف ، اشباع حاجاتو
مثؿ ، نساف عف الكائنات األخػػػرى بأف لػػو حاجات نفسية يسعى لتحقيقيااإلإذ ينفرد 

فالحاجات ، واالستقاللية وغيرىا مف الحاجات الضرورية، واالنجاز، تقدير الذات
دراسات والػ، وثلمبحف المجاالت الخصبة مػويؿ كانت وال تزاؿ طمف النفسية ومنذ ز 

 .(247ص ، 1981، العثماف)العمميػػػة 

كسوف أفَّ الفرد في كؿ مرحمة عمرية لديو حاجة يوأوضح المنظراف فػػػرويد وأر  
، وكذلؾ مع اآلخريف، بسبب استمرار تفاعؿ الفرد مع البيئة ؛لى تحقيػػػػؽ شيء معيفإ

عمى ظيور تمؾ الحاجات التي ىي عبارة عف المطالب النمائية الضرورية. ما يساعد 
ويعّد رضا الحاجات النفسية المػػػدخؿ الرئيس إلحداث التوازف لدى الفرد مف الناحية 

و مع ، فيي التي تقود الفرد لمتوافؽ مع نفسو، واالجتماعية، الفسيولوجية والنفسية
 . (7ص ، 2412، )الطيراوي و كوش المحيطيف مف حولو

اختبروا شمولية  ((Sheldon ،et.al ،2009 وفي دراسة شيمدوف وآخريف 
واالنتماء في مواقع مختمفة مف ، والكفاية، الحاجات النفسية فيما يتعمؽ باالستقاللية

في الصؼ كاف ليا أثر ميـ عمى  ةفوجد الباحثوف أفَّ جميع الحاجات الثالث، الكميات
ومػػػػػواقع األقػػػػراف. وتكمف أىمية الػػػػػدراسة فيما ، ف الحياة العامةقدـ المساواة لمرضا عػػػػ

واالنتماء ىي ، واالستقاللية، اذا كانت ميكانزمات الرضػػػا عف الحاجات النفسية لمكفاية
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 يجابية الممحوظة بيف مشاركة الشباب في التحيز لألنشطةنفسيا تفسير العالقة اإل
 .(Sheldon & Omoile ،2009 ،p. 451تيـ )الترفييية والرضا عػػػف حيا

 :أهداف البحث - اثالثً 

  :يستيدؼ البحث إلى
 .قياس انحياز الوضع الراىف لدى طمبة الجامعة -1

تعّرؼ الفروؽ فػي انحيػػػاز الوضع الراىػػف لػدى طمبة الجامعة عمػى وفػػػؽ  -2
  (إنساني-عممي ):التخصص، (ناثإ -ذكور )متغير النوع: 

 .اس رضا الحاجات النفسية لدى طمبة الجامعةقي -3

ػروؽ فػػي رضا الحاجات النفسية لػدى طمبػػػة الجامعة عمػى وفؽ ػػػتّعرؼ الف -4
 (إنساني -عممي )والتخصص: ، (ناثإ -ذكور )متغير النوع: 

  .قياس رضا الحاجة إلى االستقالؿ لدى طمبة الجامعة -5

االستقالؿ لػدى طمبة الجامعػة عمى وفؽ تعّرؼ الفروؽ فػي رضا الحاجة إلى  -6
 .(إنساني -عممي ):والتخصص، (ناثإ -ذكور):متغير النوع

 .قياس رضا الحاجة إلى االنتماء لدى طمبة الجامعة -7

تعّرؼ الفػػروؽ فػي رضا الحاجة إلى االنتماء لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ  -8
 .(انيإنس -عممي ):والتخصص، (ناثإ -متغير النوع: )ذكور 

 .قياس رضا الحاجة إلى الكفاءة لدى طمبة الجامعة -9

تعّرؼ الفروؽ فػػي رضا الحاجة إلى الكفاءة لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ  -14
 .(إنساني -عممي )والتخصص: ، (ناثإ -متغير النوع: )ذكور 



 حمزة هاتف عبد عويز الجبوريالباحث/                     وعـالقته برضـا الحاجات النفسيـة هــناانحياز الوضـع الر  

 - 010 - 

 :حدود البحث - ارابعً 

 :بػ يتحدد البحث الحالي

ومف كال الجنسيف ، ولية الصباحيةاأل ومف الدراسات، طمبة جامعة بابؿ -1
  (نسانيإ –عممي )والتخصص  (ناثإ -ذكور)

  2417 – 2416العاـ الدراسي  -2

 :تحديد المصطمحات - اخامسً 

  :Status Quo Bias انحياز الوضع الراىف -1

 Samuelson & Zeckhauser ،1988))عرفو سامويمسوف و زيكياوزر
يؿ الحالة الراىنة إذ يتخذ خط األساس أو الوضع ىو انحياز انفعالي يقـو عمى تفض

الراىف كنقطة مرجعية وأي تغيػػػػػر فػػػػػػي خػػػط األسػػاس يّعد خسػارة وأفَّ كره الخسارة لدى 
، Samuelson & Zeckhauserالنػاس يشجعيـ عمى البقاء عمى وضعيـ الحالي )

1988 ،p. 7) . 

يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس  فيو الدرجة التي :أّما التعريؼ اإلجرائي
 .انحياز الوضع الراىف الذي قاـ الباحث ببنائو في البحث الحالي

 :Satisfaction Psychological need رضا الحاجات النفسية -2

بأّنو عبارة عف تحقيؽ مطالب  Deci & Ryan ،2000 عرفو ديسي ورياف
وىي تتمثؿ في ، والنمو النفسي، ؿوالتكام، نفسية فطرية واساسية لموصوؿ إلى الرفاىية

 .والحاجة إلى الكفاءة، والحاجة لالنتماء، الحاجة إلى االستقالؿ

ويقصد بيا شعور الفرد بأف سموكو وأىدافو مف  :autonomyاالستقاللية 
 وتتفؽ مع قيمة ومفيـو ذاتو.، وتعكس إرادتو، اختياره
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صؿ والتفاعؿ بسموؾ : ويقصد بو استعداد الفرد لمتواrelatednessاالنتماء 
  .ينطوي عمى االىتماـ والروابط الحميمة التي تربطو مع اآلخريف، تعاوني

ويقصد بيا رغبة الفرد في التعامؿ بفاعمية ونشاط  :competence الكفاءة
 Deci &Ryan ،2000 ،p) والوصوؿ إلى األىداؼ المرغوبة، مع البيئة المحيطة بو

229).  

و الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس في :أّما التعريؼ اإلجرائي
 .رضا الحاجات النفسية

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

أوؿ مف صاغ مصطمح االنحياز لموضع الراىف بنحو مفصؿ ىو  
لتفسير ميؿ :((Samuelson &Zeckhauser ،1988 سامويمسوف وزيكياوزر

ومف خالؿ سمسمة مف ، ةصناع القرار إلى التمسؾ بالوضع الحالي لألمور الحالي
ظيرت أفَّ األفراد يختاروف اإلبقاء أالتجارب الميدانية والمختبرية التي اجروىا والتي 

نموذج ألمما ىو كاف مقوقع مف خالؿ ا اعمى خيار الوضع الراىف بنحو أكثر تكرارً 
ة فإفَّ انحياز الوضع الراىف ظاىرة واسع، وبناًء عمى ىذه النتائج، التقميدي لالختيار

، وخطط التقاعد، مثؿ سوؽ العمؿ، ثارىا في العديد مف السياقاتأوليا ، االنتشار
retirement plans والخدمات الكيربائية ،electric services ومنح االفراد ،
organ donations و الممتمكات المالية ،financial assets و الػػرعاية الصحيػػة 

Medicare (Maltz & Rognoli ،2017 ،p. 2). 



 حمزة هاتف عبد عويز الجبوريالباحث/                     وعـالقته برضـا الحاجات النفسيـة هــناانحياز الوضـع الر  

 - 012 - 

 :نظريات انحياز الوضع الراهن

  Prospect Theory 1979:نظرية االحتماؿ )التوقع المرتقب( -1

 Daniel طورت ىذه النظرية مف قبؿ دانياؿ كانماف و اموس تفرسكي 

Kahneman & Amos Tversky ،1992 ، بوصفيا أكثر دقة مف الناحية النفسية
في  expected utility theoryالمتوقعة  ومقارنة مع نظرية المنفعة، التخاذ القرار

تصؼ الطريقة ، صيغتيا األصمية. إفَّ نظرية التوقع المرتقب نظرية اقتصادية سموكية
إذا  Riskالتي يختار بيا الناس مف بيف البدائؿ المتوقعة التي تتضمف المخاطرة 

رارات بناًء وتنص النظرية عمى أفَّ الناس يتخذوف الق، كانت توقع النتائج غير معروفة
وأفَّ الناس يقيموف ، مف النتيجة النيائية بداًل ، عمى القيمة المحتممة لمخسائر والمكاسب

ىػػػذا األنموذج ، معينة heuristics ىذه الخسائر والمكاسب باستعماؿ أساليب استدالؿ
، قرارات المثمىمػػػف ال ويحاوؿ أفَّ يصػػػػوغ خيارات الحيػػاة الحقيقيػػػػػة بداًل ، ايكػػػوف وصفيً 

 إلػػػى اليانصيب prospect ويشير مصطمػػح االحتماؿ، كما تعمؿ النماذج المعيارية
lottery  إفَّ نظرية االحتماؿ )التوقع المرتقب( ىي تحميؿ لمقرار تحت المخاطرة وىي

 (.(Kahneman ،1979 ،p.263 رؤية ميمة في االقتصاد السموكي

  The Status Quo Bias Theory 1988 :نظرية انحياز لموضع الراىف -2

 ((Samuelson and Zeckhuser 1988طور سامويمسوف وزيكياوزر  
، فػػػي محاولة لتفسير رفض الناس لألوضاع الجديدة ؛نظػػػرية انحياز الوضػػع الراىف

اتخاذ  :ويمكف تصنيؼ تفسيرات االنحياز القائـ عمى الوضع الراىف عمى النحو اآلتي
الدراؾ المػػػػعرفي الخاطػػػػػػئ ا  و ، rational decision makingي القرار العقالن

cognitive misperceptions ،وااللتػػزاـ النفسػي ،psychological commitment 
 وذلؾ عف طريؽ األمور اآلتية:
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إلى تقييـ التكاليؼ المتعمقة  منطقية اتخاذ القرار العقالني: تشير ىذه :األوؿ 
عندما تكوف ، بؿ أف يتـ التغير إلى الخيار الجديدبالخسائر واألرباح ق

لذا يميؿ الناس إلى ، تكمفة التحويؿ نحو الجديد أكبر بكثير مف الفوائد
  .المحافظة عمى الوضع الراىػػػف

اإلدراؾ المعرفي الخاطئ: ويشير إلى المبدأ النفسي الذي يعّد الخسارة  :الثاني
  .ى الكراىية مف الخسارةأكبر مف المكاسب المكافئة التي تقود إل

ا فػػػي االنحياز لموضع الثالث: االلتزاـ النفسي قػػد يكوف االلتزاـ النفسي عامال مساىمً 
األوؿ: التكاليؼ  :ىي، ويتكوف ىذا العامػػػػؿ مف ثالثة أجزاء، الراىػػػػػف
و ، social normsوالثاني: المعايير االجتماعية، sunk costsالباىظة

والتكاليؼ  .feel in controlد الرامية إلى الشعور بالسيطرة الثالث: الجيو 
ما يؤدي إلى عدـ ، الباىظة تشير إلى االلتزاـ النفسي بما ىو قائـ مسبقا

ر االجتماعية فتشير إلى البيئة يأّما المعاي، الرغبة لمتحوؿ الى البديؿ الجديد
ّما أ، ضع الراىفالمحافظة التي تردع أو تجبر بعض األفراد عمى االلتزاـ بالو 

الجيود الرامية الى الشعور بالسيطرة مستمدة مف قبؿ الناس تجاه القدرة عمى 
ىذه الرغبة تسيـ في انحياز لموضع الراىف؛ ألفَّ ، تحديد أوضاعيـ بأنفسيـ

، الناس ال يرغبػوف االستسالـ واالعتماد عمى طريقة غير مألوفة في العمؿ
Ajzen ،1991 ،p. 179).) 

 : System justification theory (Jost,1994) تبرير النظاـنظرية  -3

التي أكدت ، النفس االجتماعيإفَّ نظرية تبرير النظاـ ىي مف نظريات عمـ 
يخدـ وظيفة التسكيف  system-justifying beliefsفَّ تبرير نظاـ المعتقدات إلى أ

دييػػـ العديد مف واقتػػػرحت أفَّ الناس ل، psychologically palliativeالنفسي 
ويمكف اشباعيا عف طريؽ الدفاع ، التي تختمؼ مف فرد إلى آخر، الحاجات األساسية
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، لبعض األفراد ظاـ ضاًراحتى عندما يكوف تبرير الن، وتبرير الوضع الراىف، عنيا
 وعالئقية، existentialووجودية ، epistemic فالناس لدييـ حاجات معرفية

relational  يديولػوجي لمبناء السائد لممعاير ألاعيا عف طريؽ الدعـ اشبإالتي يتـ
وبالتالي يكوف ، والحاجة إلى النظاـ واالستقرار، والسياسية، واالقتصادية، االجتماعية

اؿ يمكف أف يكوف ىذا فعمى سبيؿ المث، أو التبديؿ نحو الجديد، ىناؾ مقاومة لمتغيير
ليذه  ووفًقا، فيو ومرغوب، نَّو جيدأ لألفراد لروية الوضع الراىف عمى الدعـ دافًعا

تجاه يجابية النظرية إفَّ تبرير النظاـ ىو عدـ رغبة الناس الحفاظ فقط عمى المواقؼ اإل
 رضا( والمجموعات التي ينتموف الييا )ego-justificationاالنا  رضاأنفسيـ )
وؿ البنية يجابية حا الحفاظ عمى مواقؼ إولكف ايضً ، (group-justificationالجماعة 

ويجدوف أنفسيـ ممزميف بيا )تبرير النظاـ ، االجتماعية الشاممة التي يتشابكوف فييا
system-justification) (Jost ،1994 ،p. 1). 

إذ تعددت النظريات التي  ػػاء بشأف موضوع الحاجات النفسية؛واختمؼ العمم 
ا مما ائف الحي داخميً إذ يرى ماسمو بأفَّ الحاجة ىي كؿ ما يثير الك تقـو بتفسيرىا

، أو أىداؼ معينة، يجعمو يعمؿ إلى إعادة توازنو بيدؼ القياـ بنشاط ما لتحقيؽ رغباتو
، 1973، ىوؿ و ليندزي)في حيف يعرفيا موراي بأنيا القوة الدافعة لمسموؾ البشري 

أفَّ الحاجة ىي التي تدفع الفرد إلى  Spenser, (1981). ويرى سبنسر (79ص
 وسواء كانت شعورية أـ ال شعورية، واء أكانت داخمية أـ خارجيةتحقيؽ غاية س

 (11ص .2411، )القطناني

  Self- Determination Theory 2000 (SDT) الذاتنظرية تحديد  

تستند نظرية تحديد الذات عمى أساليب تجريبية وتقميدية عمى الدوافع  
مف الكمية مف  ػى النوعية بػػػداًل وتركز ىذه النظرية عمػػ، البشرية والتطػػػور والرفاىية

 autonomous motivation مع إعطاء اىتماـ خاص بدوافع االستقاللية، الدوافع
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 ودافعية التنبؤ باألداء، controlled motivation والدوافع المسيطر عمييا
motivation as predictors of performance ،والعالئقية relational ، ونتائج

ا الظروؼ االجتماعية التي تعزز وتتناوؿ أيضً ، well-being outcomesالرفاىية 
نواع مف الدافعية وتقترح ىذه النظرية أف ىناؾ ثالث حاجات ألأو تقمميا ىذه ا

واالنتماء ، competence والكفاءة autonomyساسية ىي: االستقاللية أنفسية 
relatedness ،وتدرس نظػػػػرية ، ػى قػػػوة الدافػػعفالدعػػػػـ مقابػػؿ االحبػػػػاط يػػػؤثر عمػػ

ظيػػار العالقات التفضيمية ، وطمػػوحاتيـ، تحديػػػػد الذات حياة الناس وأىػػدافيـ وا 
، إلى الصحة النفسية وصواًل ، مػػف أىداؼ الحياة الحقيقية مقابؿ األداء الخارجػي

تطبيقيا في  وتسميط الضػػوء عمػػى قابمية والحيوية، كذلؾ تتناوؿ اليقظة الذىنية
، والرياضة، والبيئة الحقيقيػة، وتربيػة األبناء والتعميػـ، والعالقات، مجاالت العمػػؿ

 .(Deci & Ryan,2008,p.182)والعالج النفسي، والرعاية الصحية، واالستمرارية

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 :مجتمع البحث - أواًل 

لمعاـ الدراسي ، بة كميات جامعة بابػػؿيتكػػػػوف مجتمػع البحث الحػػػػالي مػػػف طم
 .لمدراسات الصباحية، (2417 -2416)

 عينة البحث: - اثانيً 

كميات مف  (8وطالبة مف ) طالب (444نة البحث الحالي مف )تألفت عي 
وطالبة  طالب (244بواقع )، ع المتساويإذ تـ اختيار العينة وفؽ التوزي ؛جامعة بابؿ

 (54وبواقع )، يات العمميةوطالبة مف الكم طالب (244و )، لكميات اإلنسانيةمف ا
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وطالبة لكؿ كمية مف  اطالبً  (54و )، وطالبة لكؿ كمية مف الكميات االنسانية طالب
  (1وكما موضح في جدوؿ )، الكميات العممية

 (1جدوؿ )

 عينة التطبيؽ موزعة عمى وفؽ متغيري النوع والتخصص

 المجموع  انثى ذكر التخصص الكمية ت

 54 25 25 نساني إ كمية القانوف  1

 54 25 25 نسانيإ كمية التربية االساسية 2

 54 25 25 نساني إ كمية عمـو القراف  3

 54 25 25 نساني إ كمية التربية  4

كمية التربية لمعموـ  5
 الصرفة 

 54 25 25 عممي 

 54 25 25 عممي  كمية اليندسة  6

 54 25 25 عممي  كمية العموـ  2

كمية تكنموجيا  2
 المعمومات 

 54 25 25 عممي

 444 244 244 المجموع  2

 :أداتا البحث -الثً ثا

  -:لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي قاـ الباحث بػ

 .بناء مقياس انحياز الوضع الراىف -1



 9102سبتمبر  -الخمسون الحادي و  لعددا                                             مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 001 - 

وفقا لإلطار النظري ، قػػػػاـ الباحث بتحػػديػػد التعريؼ النظري ليذا المتغير
سامويمسوف وزيكياوزر ية التحيز لموضع الراىف لممنظريف المتمثؿ بنظر 

Samuelson and Zeckhuser (1988)( فقرة24وقػػد أعدَّ الباحث ) ،عتمد ا
غير موافؽ ، غير موافؽ، موافؽ الى حد ما، موافؽ، موافؽ بشدة)المدرج الخماسي 

درجات ( 4و)، (درجات موافؽ بشدة5أي )، ه البدائؿ في أوزانياتتدرج ىذ (بشدة
درجة غير  (1و )، ( درجة غير موافؽ2و)، موافؽ إلى حد ما ( درجات3و)، موافؽ

ذا اختار ، (إذ اختػػار المستجيب البديؿ)موافؽ بشدة، (5فتعطى درجة )، موافؽ بشدة وا 
ذا اختار )موافؽ الى حد ما، ( درجات4فتعطى )، (البديؿ )موافؽ ( 3فتعطى )، (وا 

ذا اختار )غير مواف، درجات  (غير موافؽ بشدة)وعند اختياره ، درجة (2فتعطى ) (ؽوا 
منيا مع المفيوـ والقسـ  اوصيغت الفقرات عمى أف يكوف قسمً ، درجة (1فتعطى )

والذي يعكس  (22، 14، 9، 5، 2)فقرات عكس المفيوـ ىي ، اآلخر عكس المفيوـ
ستجيب وتشير الدرجة العالية التي يحصؿ عمييا الم، (1، 5.4.3.2فييا التصحيح )

والدرجة المنخفضة تشير إلى انخفاض انحياز ، إلى وجود انحياز لموضع الراىف
 .الوضع الراىف لدى عينة البحث

 :صالحية األداة

عمى  مقياس انحياز الوضع الراىفبعد أف قاـ الباحث بعرض تعميمات وفقراتو 
يا رض تقويمفي عمـ النفس كؿ عمى انفراد لغ مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف

وبعد أف استرجعت استمارات ، ومدى صدقيا، سموب صياغتياوأ، والبت في صالحيتيا
 84واعتمد النسبة )، المقياس مػػف السادة الخبراء حممت آرائيـ بشأف صالحية المقياس

فقد حصمت جميع الفقرات عمى النسبة المطموبة ، فأعمى معيارا لقبوؿ الفقرة (%
 وأكثر.
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 :تحميل الفقرات

بقاء عمى الفقرات المميزة لمقياس انحياز الوضع الراىف واستبعاد الفقرات لغرض اإل
ز سعى الباحث إليجاد القوة التمييزية لفقرات مقياس انحيا، غير المميزة

  :الوضع الراىف بالطرائؽ اآلتية
  Contrast Groups method طريقة المجموعتين المتطرفتين –أ 

 (444( عمى العينة البالغة )1)محؽ طبؽ مقياس انحياز الوضع الراىف م 
سموب تـ وعمى وفؽ ىذا األ، بقية العشوائيةالذيف اختيروا بالطريقة الط، طالب وطالبة

 -:تحميؿ فقرات المقياس كما يأتي

 .بعد جمع درجات الفقرات، تـ تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة -1

وبعدىا اعتمد ، رجةا مف أعمى درجة إلى أدنى درتبت االستمارات تنازليً  -2
بمغت  %( كمجموعة دنيا. وقد 27و )، %( كمجموعة عميا 27الباحث )

 (148نة المجموعة الدنيا )وطالبة وعي طالب (148نو المجموعة العميا )عي
، لعينتيف مستقمتيف (t-test) وتـ تطبيؽ االختبار التائي، وطالبة طالب

اس لدنيا لكؿ فقرة مف فقرات مقيالختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا وا
، 12، 2فَّ جميع الفقرات دالة ماعدا الفقرات )وتبيف أ، انحياز الوضع الراىف

، (4.45عند مستوى داللة ) (1.96أفَّ القيمة الجدولية ىي ) عمًما، (24
 . يوضح ذلؾ (2)والجدوؿ ، (214ودرجة حرية )
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 (2الجدوؿ )

 الوضع الراىف القوة التمييزية لفقرات مقياس انحياز
الداللة  القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا الفقرات

 االحصائية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 داؿ 6.464 1.16444 3.4926 1.43219 4.4444 1
 غير داؿ 1.446 491844 2.2544 497365 2.1244 2
 داؿ 5.623 1.47184 2.8456 1.14613 3.6389 3
 داؿ 2.385 1.47972 3.7447 494969 4.4648 4
 داؿ 2.178 481946 2.4374 1.15244 2.333 5
 داؿ 3.177 1.44759 3.6481 1.445282 4.4833 6
 داؿ 9.658 1.14354 2.8148 494128 4.1389 7
 داؿ 5.971 1.48464 3.3981 496292 4.2315 8
 داؿ 2.326 498636 2.2134 1.17478 2.5556 9
 داؿ 7.453 1.14362 2.6574 1.14189 3.7963 14
 داؿ 7.984 1.48914 2.8611 1.44144 4.4185 11
 غير داؿ 4934 1.48946 2.1667 1.14613 2.3456 12
 داؿ 11.275 1.16663 2.1481 1.17476 3.9444 13
 داؿ 9.424 1.12186 2.8889 495449 4.2222 14
 داؿ 11.915 1.42458 2.6574 492595 4.2447 15
 داؿ 9.448 1.14189 2.7963 1.43633 4.1389 16
 داؿ 14.133 1.41784 2.5374 1.4635 3.9815 17
 داؿ 11.185 1.46194 2.5556 1.41814 4.1389 18
 داؿ 4.717 1.33642 3.4947 1.47349 4.2685 19
 غير داؿ  -1.128 1.15341 2.9167 1.25755 2.7315 24
 داؿ 6.187 1.1658 2.8889 1.18474 3.8744 21
 داؿ 3.497 1.34431 3.6389 1.1914 4.1481 22
 داؿ 7.7778 1.14154 2.5444 1.14773 3.6852 23
 داؿ 4.461 1.34535 3.4556 1.11455 3.8456 24
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دالة فقرة دالة بعد استبعاد الفقرات غير ال (21وبيذا يكوف المقياس مكوف مف)
 ( 24، 12، 2عمى مقياس انحياز الوضع الراىف وىي كؿ مف الفقرات )

 :عالقة الفقرة بالدرجة الكمية-ب 

، استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف كؿ فقرة
إذ كانت االستمارات الخاضعة لمتحميؿ ، والدرجة الكمية لمقياس انحياز الوضع الراىف

بالدرجة الكمية لممقياس  وقد بينت النتائج أفَّ جميع الفقرات ترتبط، استمارة(444)
التي كانت قيمتيا أقؿ مف القيمة ، (5مػػػا عدا الفقرات )، حصائيةارتباًطا ذا داللة إ

 (398ودرجة حرية )، (4.45عند مستوى ) (4.498التائية لمعامؿ االرتباط البالغة )
 . ( يوضح ذلؾ3والجدوؿ )
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 (3ؿ )جدو 

 .معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس انحياز الوضع الراىف
 4.45حصائية عند مستوى الداللة اإل معامؿ ارتباط بيرسوف الفقرة
 داؿ 4.32 1
 داؿ 4.38 3 

 داؿ 4.18 4
 غير داؿ 4.448 5
 داؿ 4.25 6
 داؿ 4.46 7
 داؿ 4.32 8
 داؿ 4.144 9
 داؿ 4.38 14
 داؿ 4.42 11
 داؿ 4.55 13
 داؿ 4.53 14
 داؿ 4.54 15
 داؿ 4.54 16
 داؿ 4.52 17
 داؿ 4.53 18
 داؿ 4.31 19
 داؿ 4.37 21
 داؿ 4.24 22
 داؿ 4.42 23
 داؿ 4.36 24

 فقرة  (24وبيذا يكوف المقياس بصيغتو النيائية مكوف مف )
 .مؤشرات صدق وثبات مقياس انحياز لموضع الراهن

 Face Validity :ىريالصدؽ الظا -1
تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ في مقياس انحياز الوضع الراىف مف خالؿ ما قرره 

ومدى مالئمتيا ، وتـّ األخذ بآرائيـ بشأف صالحية فقرات ىذا المقياس، المحكموف
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فأعمى مف ، (%84)وقد حصمت فقرات المقياس عمى نسبة، لمجتمع البحث
  .يوبيذا تحقؽ الصدؽ الظاىر ، الموافقة

 :Construct Validity: صدؽ البناء – 2
يجاد القوة مف خالؿ إ، س انحياز الوضع الراىفتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ لمقيا 

يجاد عالقة الفقرة بالدرجة ذلؾ إوك، التمييزية لفقرات مقياس انحياز الوضع الراىف
  .الكمية لممقياس

  :Discriminate Validity صدؽ التمييزي -3
النوع مف الصدؽ لمقياس انحياز الوضع الراىف بوجود فرؽ داؿ بيف  تحقؽ ىذا 

وكانت لصالح المجموعة العميا عند مقارنتيا بالقيمة ، المجموعتيف العميا والدنيا
وىذا  (214ودرجة حرية )، (4.45وعند مستوى داللة )، (1.96التائية الجدولية )

  ىف.يدؿ عمى الصدؽ التمييزي لمقياس انحياز الوضع الرا
 :مؤشرات الثبات

الثبات المستخرج بيذه الطريقة  Test-Retest Method طريقة إعادة االختبار -1
الذي يتطمب إعادة تطبيؽ ، عبر الزمف (Stability) يسمى معامؿ االستقرار

وقد ، ايومً  (34 -14بفاصؿ زمني يتراوح بيف )، االختبار عمى عينة الثبات نفسيا
انحياز الوضع الراىف الستخراج الثبات بيذه الطريقة  قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس

 Pearson Correlation Coefficient وعند استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف
تبيَّف أفَّ معامؿ الثبات ىو ، لتعرؼ العالقة بيف درجات التطبيقيف األوؿ والثاني

 مبة.عمى استقرار استجابات الط وقد عدت ىذه القيمة مؤًشرا جًيدا، (4.84)
عتمد الباحث عمى مقياس رضا الحاجات النفسية بعد مراجعة األدبيات ا -2

Satisfaction Psychological need ،الػػػذي أعده كؿ مف ديسي ورياف ،(Decie 
& Ryan ،2000) فقرة ، (21والمكوف مف )، عمى وفؽ مبادئ نظرية تحديد الذات

، (طالؽإلوليس صحيح عمى ا، وصحيح الى حد ما اصحيح جدً )وثالثة بدائؿ ىي: 
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ذا اختار البديؿ ، (اصحيح جدً )اختار المستجيب البديؿ إذا  (3)فتعطى درجة  وا 
ذا اختار البديؿ )ليس صحيً ، (2فتعطى )، (لى حد ماإ)صحيح  حا عمى درجة وا 

ويتكوف المقياس مف ثالثة مجاالت ىي الحاجة إلى ، درجة (1طالؽ( فتعطى )اإل
والحاجة الى الكفاءة  (19، 15، 13، 14، 5، 3)رات وتتضمف الفق، االستقالؿ

والحاجة الى االنتماء وتتضمف  (24، 17، 14، 11، 8، 4، 1)وتتضمف الفقرات 
وتشير الدرجة العالية التي يحصؿ عمييا  (21، 18، 16، 12، 9، 7، 6، 2الفقرات )

إلى انخفاض  المستجيب إلى ارتفاع رضا الحاجات النفسية أّما الدرجة المنخفضة فتشير
  .رضا الحاجات النفسية لدى عينة البحث الحالي

  :صدق ترجمة مقياس رضا الحاجات النفسية

ثـ قاـ ، نكميزية إلى المغة العربيةإلقاـ الباحث بترجمة المقياس مف المغة ا 
نكميزية لمتحقؽ مف صحة ترجمة المقياس بصورة إلبالمغة ا بعرضو عمى متخصصيف
وبعد مطابقة الترجمة كاف ىناؾ درجة عالية مف ، بعضمستقمة عف بعضيـ ال

 ثـ قاـ الباحث بعرض المقياس عمى متخصص **، بشأف ترجمة المقياس، االتفاؽ

نكميزية وبعد أف قاـ المتخصص بإعادة ترجمة بالمغة االنكميزية إلعادتو إلى اإل
ف ولـ يكف ىناؾ نكميزية ظير أفَّ ىناؾ اتفاقا ما بيف المترجميالمقياس إلى المغة اإل
ثـ قاـ الباحث بعرض المقياس عمى متخصص *** آخر ، اختالؼ في الترجمة

                                                           

 قسـ المغة اإلنكميزية / كمية التربية لمعمـو اإلنسانية /  -أ.ـ .د. فراس عبد المنعـ جواد بالكت
  جامعة بابؿ.

 إلنكميزية / كمية التربية لمعمـو اإلنسانية / جامعة بابؿ.قسـ المغة ا -أ. ـ. د. دينا محمد مقداد 
 قسـ المغة اإلنكميزية / كمية التربية لمعمـو اإلنسانية / جامعة بابؿ. -أ. ـ. د. احمد صاحب مبارؾ 
قسـ المغة اإلنكميزية / كمية التربية لمعمـو اإلنسانية / جامعة  –** أ. ـ د . رعد كريـ عبد عوف 

 بابؿ.
 د. جاسب فنوخ عباس . قسـ المغة اإلنكميزية / كمية التربية / جامعة القادسية . *** أ.ـ.
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لى المغة إصمي واالعادة نكميزية لتحديد مدى التطابؽ ما بيف المقياس األبالمغة اإل
 . % ولـ يكف ىناؾ اختالؼ94وظير تطابؽ الترجمتيف؛ إذ بمغت حوالي، االنكميزية

 :تحميل الفقرات

فقرات مقياس رضا الحاجات النفسية يمكف اتباع طريقة لغرض تحميؿ 
 المجموعتيف المتطرفتيف.

 :وعمى وفؽ ىذا األسموب تـ تحميؿ فقرات المقياس وتـ اتباع الخطوات اآلتية

 .بعد جمع درجات الفقرات، تـ تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة -1

بعد ذلؾ تـ أخذ ، درجة ف أعمى درجة إلى أدنىمػػ، ارتبت االستمارات تنازليً  -2
بغية ، مػػػف الدرجات الدنيا (%27و )، مف الدرجات العميا (%27نسبة )

 .الحصوؿ عمػػػػى مجموعتيف متطرفتيف يتوفر فييا شرطا التمايز والحجـ

 (148جموعتيف المتطرفتيف )وقد بمغ عدد الطمبة في كؿ مجموعة مف الم 
مف أصؿ ، (216خضعت لمتحميؿ ) أي أفَّ عدد االستمارات التي، وطالبة طالب

لالختبار  (الدنيا والعميا)وقد خضعت إجابات استمارات العينتيف ، استمارة (444)
الختبار داللة الفػػػػػروؽ بيف المجموعتيف الدنيا  (t-Test) التائي لعينتيف مستقمتيف

فقرات وقد تبيف أف جميع ال، والعميا لكؿ فقرة مف فقرات مقياس رضا الحاجات النفسية
 :والقيمة التائية الجدولية ىي، (214) ة حريةػػػودرج، (4.45دالة عند مستوى داللة )

 .( يوضح ذلؾ4( والجدوؿ )1.96)
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 (4الجدوؿ )

 القوة التميزية لفقرات مقياس رضا الحاجات النفسية
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا الفقرات

 التائية
الداللة 
 االحصائية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 داؿ 5.548 469911 2.1852 458444 2.6667 1
 داؿ 4.237 458844 2.5444 442714 2.7963 2
 داؿ 3.448 466719 1.8519 469439 2.1667 3
 داؿ 6.181 465481 2.1419 47547 2.6244 4
 داؿ 5.732 458242 2.1852 455694 2.6296 5
 داؿ 5.442 464614 2.2222 453236 2.6574 6
 داؿ 4.283 472773 1.5556 482593 2.4493 7
 داؿ 6.795 474478 2.4648 455222 2.6481 8
 داؿ 4.995 461537 2.2963 55465 2.6944 9
 داؿ 4.539 459826 2.1852 463458 2.5648 14
 ؿدا 2.976 467492 2.2593 464344 2.5185 11
 داؿ 4.557 465144 2.4741 466254 2.4815 12
 داؿ 5.946 465343 2.1481 453986 2.6296 13
 داؿ 5.498 64791 2.4272 463332 2.4722 14
 داؿ 6.338 471162 1.8744 466172 2.4634 15
 داؿ 5.982 473834 1.8426 474446 2.4444 16
 داؿ 4.264 468257 1.9634 468982 2.3611 17
 داؿ 5.468 47324 1.5278 473974 2.4648 18
 داؿ 5.733 467492 1.7447 467818 2.2685 19
 داؿ 5.4655 472432 1.7963 479387 2.3796 24
 داؿ 4.886 464844 2.4493 466441 2.4444 21
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 عالقة الفقرة بالمجموع الكمي(:)طريقة االتساؽ الداخمي  -ب 

وف؛ الستخراج العالقة االرتباطية بيف كؿ فقرة استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرس
والدرجة الكمية لمقياس رضا الحاجات النفسية؛ إذ كانت االستمارات الخاضعة لمتحميؿ 

ذا  اوقد بينت النتائج أفَّ جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس ارتباطً ، استمارة (444)
أفَّ القيمة التائية الجدولية عند مستوى عمما ، (4.45حصائية عند مستوى داللة )إداللة 
 يوضح ذلؾ  (5والجدوؿ ) (4.498)ىي  (398ودرجة حرية )، (4.45داللة )

 (5الجدوؿ )

 .معامالت ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمقياس رضا الحاجات النفسية
 4.45حصائية عند مستوى الداللة اإل معامؿ ارتباط بيرسوف الفقرة
 داؿ 4.21 1
 داؿ 4.21 2 

 داؿ 4.21 3
 داؿ 4.448 4
 داؿ 4.28 5
 داؿ 4.29 6
 داؿ 4.22 7
 داؿ 4.32 8
 داؿ 4.27 9
 داؿ 4.27 14
 داؿ 4.24 11
 داؿ 4.24 12
 داؿ 4.33 13
 داؿ 4.34 14
 داؿ 4.29 15
 داؿ 4.31 16
 داؿ 4.28 17
 داؿ 4.26 18
 داؿ 4.29 19
 داؿ 4.29 24
 داؿ 4.17 21
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 :ليوإقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي عال -ج

، استعمؿ الباحث ىذا المؤشر لمتأكد مف أفَّ فقرات كؿ مجاؿ تعبر عنو
تـ استخراج معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات ، ولتحقيؽ ىذا الغرض

إذ استعيف  ثة؛ولمجاالت المقياس الثال، فيو المجاؿ بالدرجة الكمية لممجاؿ الموجودة
وقد أظيرت النتائج أفَّ جميع الفقرات دالة عند مقارنتيا بقيمة ، بمعامؿ ارتباط بيرسوف
عمما أف قيمة معامؿ االرتباط الحرج عند مستوى داللة ، معامؿ االرتباط الحرج

 يوضح ذلؾ  (6وجدوؿ )، (4.498)ىي  (444وعينو حجميا )، (4.45)
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ليو إالفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي  معامالت ارتباط درجة (6جدوؿ )
 .لمقياس رضا الحاجات النفسية

 رقاـ الفقراتإ اسـ المجاؿ
قيـ معامؿ ارتباط 
درجة الفقرة بالدرجة 
الكمية لممجاؿ الذي 

 تنتمي اليو
 4.45حصائية عند مستوى الداللة اإل

 
 

الحاجة 
 لالستقاللية

 داؿ 4.43 1
 داؿ 4.44 4
 ؿدا 4.49 8
 داؿ 4.31 11
 داؿ 4.41 14

 
 داؿ 4.48 17
 داؿ 4.38 24

 
 
 
 

 الحاجة لمكفاءة

 داؿ 4.39 3
 داؿ 4.36 5
 داؿ 4.41 14
 داؿ 4.41 13
 داؿ 4.48 15
 داؿ 4.46 19

 
 
 
 
 

 الحاجة لالنتماء

 داؿ 4.32 2
 داؿ 4.38 6
 داؿ 4.35 7
 داؿ 4.35 9
 داؿ 4.39 12
 ؿدا 4.37 16
 داؿ 4.32 18
 داؿ .438 21

إذ كانت فقراتو جميعيا  ؛فقره (21وبيذا يكوف المقياس بصيغتو النيائية مكوف مف )
 .دالة
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي وبعد إجراء التحميالت اإلحصائية لمبيانات التي 
ائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي عمى وفؽ تـ الخروج بيا سوؼ يتـ عرض النت

  :وعمى النحو االتي، ومناقشة تمؾ النتائج، أىدافة

 :قياس انحياز الوضع الراىف لدى طمبة الجامعة -1

طبؽ مقياس انحياز الوضع الراىف عمى عينة مف ، لغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ 
عمى أساس موزعيف ، وطالبة ( طالب444والبالغ عددىـ)، بابؿ طالب جامعة
وبعد معالجة البيانات ، (نسانيإ –عممي )والتخصص ، (ناثإ –النوع )ذكور 

 -:ظيرت المؤشرات اآلتية، اإحصائيً 

في حيف  (9.433وانحراؼ معياري )، (68.39كاف الوسط الحسابي لمعينة ) 
وبعد اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ االختبار ، (64كاف الوسط الفرضي )

وىي ذات داللة ، (18.58تبيف أفَّ القيمة التائية المحسوبة )، ينة واحدةالتائي لع
وىي أكبر مف القيمة ، (399ودرجة حرية )، (4.45إحصائية عند مستوى داللة )

وىذا يشير إلى أفَّ عينة البحث الحالي لدييا ، (1.96التائية الجدولية البالغة )
  .يوضح ذلؾ (7انحياز لموضع الراىف والجدوؿ )
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 (7الجدوؿ )

لمقياس  االختبار التائي لعينو واحدة لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي
 .لدى طمبة الجامعة انحياز الوضع الراىف

عدد 
افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
4.45 

داؿ  1.96 18.58 64 9.433 68.39 444
 احصائيا

، Kahneman ،1991 وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة كانماف
ودراسة كانماف ، Kahneman & Thaler ،1991 ودراسة كانماف وثالر

 ودراسة محمد وويجر، Kahneman & Tversky ،1980 وتفرسكي
Mohamed & Wager ،2008 ،ر ىذه النتيجة بأفَّ النفور مف ويمكف تفسي

أو تردع بعض منيـ عمى االلتزاـ ، الخسارة والمعايير االجتماعية التي تجبر الطمبة
يؿ الجديد الذي يمكف أف فيـ يخشوف الخسارة عند اختيارىـ لمبد، بالوضع الراىف

 الخسائر قبؿ أف يتـأي أف الطالب يقيـ التكاليؼ المتعمقة باألرباح و ، يكوف ضاًرا
ع ما جاء في النظرية المتبناة يار الجديد وىذه النتيجة تنسجـ مى الخالتغيير إل

 نظرية االنحياز لموضع الراىف 

عمى وفؽ ، لدى طمبة الجامعة تعرؼ داللة الفروؽ في انحياز الوضع الراىف -2
  :(نسانيإ -)عممي و التخصص  (ناثإ -ذكور)متغير النوع: 

لعينة البيانات باستعماؿ تحميؿ التبايف الثنائي عولجت ، الثانيولتحقيؽ اليدؼ 
النػػػوع ) موزعيف عمػػػى وفػػؽ المتغيرات اآلتية:، وطالبػػػػة طالب (444تكونت مػػػػف )
 .يوضحاف ذلؾ (9و ) (8والجدوالف ) (والتخصص
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تحميؿ التبايف الثنائي لتعرؼ داللة الفروؽ في انحياز الوضع الراىف تبعا  (8الجدوؿ )
 (و التخصص، ر)النوعلمتغي

 العدد االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي التخصص الجنس

 93 8.51 68.34 عممي ذكر

 147 8.29 66.57 نسانيإ

 244 8.42 67.38 المجموع

 95 8.75 68.58 عممي نثىإ

 145 14.14 74.15 نسانيإ

 244 9.51 69.41 المجموع

 188 8.61 68.44 عممي المجموع

 212 9.44 68.34 يانسان

 444 9.43 68.39 المجموع

تحميؿ التبايف الثنائي لتعرؼ داللة الفروؽ في انحياز الوضع الراىف تبعا  (9الجدوؿ )
 (و التخصص والتفاعؿ بينيما، لمتغير )النوع

 القيمة الفائية  متوسط المربعات  درجة الحرية مجموع المربعات  مصدر التبايف 

 5.11 411.7 1 411.7 النوع

 4.447 4.459 1 4.459 التخصص

 3.33 268.7 1 268.7 النوع * التخصص

  84.5 396 31884.1 الخطأ

   444 1943712.4 المجموع 
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، (3.84تبيف مف الجدوؿ أعاله عند المقارنة مع القيمة الفائية الجدولية والبالغة )
ي انحياز كاف ىناؾ فرؽ ف (396)ودرجة حرية ، (4.45وعند مستوى داللة )

وبحسب النوع لصالح االناث؛ ويعود السبب ربما إلى اختالؼ ، الوضع الراىف
ناث بالضعؼ وانعداـ والتي تشعر فييا اإل، تنشئة االجتماعية بيف الذكور واإلناثال

، لدييا الحاجة لمتغيير الثقة الكافية لمواجية المشكالت مقارنة بالذكور لذا تعيؽ
 .ليا وبدوف تغيير بصورة أكثر مف الذكوروتحاوؿ بقاء األمور عمى حا

 :قياس رضا الحاجات النفسية لدى طمبة الجامعة -3

لغرض تحقيؽ اليدؼ الثالث طبؽ مقياس رضا الحاجات النفسية عمى عينة مف  
موزعيف عمى أساس ، وطالبة طالب (444بابؿ والبالغ عددىـ )طالب جامعة 

وبعد معالجة البيانات ، (انينسإ –عممي )والتخصص ، (ناثإ –ذكور ) النوع
  -:ا ظيرت المؤشرات اآلتيةإحصائيً 

في حيف كاف (3.96وانحراؼ معياري)(47.27كاف الوسط الحسابي لمعينة ) 
وبعد اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ االختبار التائي (42الوسط الفرضي )

ات داللة إحصائية وىي ذ(26.57لقيمة التائية المحسوبة )لعينو واحدة تبيف أفَّ ا
وىي أكبر مف القيمة التائية ، (399ودرجة حرية )، (4.45اللة )عند مستوى د

وىذا يشير إلى أفَّ عينة البحث لدييا رضا عف ، (1.96)الجدولية والبالغة 
 .يوضح ذلؾ (14والجدوؿ )، الحاجات النفسية بنحو عاـ
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رجات المتوسط الحسابي االختبار التائي لعينو واحدة لمفرؽ بيف د (14الجدوؿ )
 .لدى طمبة الجامعة والمتوسط الفرضي لمقياس رضا الحاجات النفسية

عدد 
افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
4.45 

داؿ  1.96 26.57 42 3.96 47.27 444
 احصائيا

، Oishi ،et.al تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة أوشي وآخروف
شػػػارت إلػػى إفَّ درجة التغيير داخؿ الفرد ىي في درجة رضا إذ أ، 1999

وىػػػػي تتأثر بنحػو قوي بدرجة تفضيؿ الطالب لحاجات نفسيو ، الحاجات النفسية
جات النفسية يعّد مف أىـ ويمكف تفسير ىذه النتيجة أفَّ رضا الحا، دوف أخرى

فإذا تـ الرضا ، مقومات األداء والدافعيػػػػػة الداخميػػػػة واالنجاز لدى الطالب الجامعي
مف تمؾ الحاجات سيصؿ الطالب إلػػػػى درجة متقدمة مف االستقرار والرضا عف 

إذ ، وتنسجـ ىذه النتيجة مع ما جاء بالنظرية المتبناة نظرية تحديد الذات، الحياة
يـ ومن، ساسية لجميع مراحؿ النمو المتعددةرضػػػػػا الحاجات النفسية ىي أ ترى أفَّ 
 . شباع الحاجات الفسيولوجيةوىي ال تقؿ أىمية مف إ، الطمبة

تعرؼ الفرؽ في رضا الحاجات النفسية لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغير النوع  -4
 (نسانيإ -عممي )والتخصص  (إناث -)ذكور

التبايف الثنائي لعينة  اليدؼ عولجت البيانات باستعماؿ تحميؿا ىذولتحقيؽ  
النوع و )موزعيف عمى وفؽ المتغيرات التالية ، وطالبة طالب (444)تكونت مف
 يوضحاف ذلؾ  (12و ) (11والجدوالف ) (التخصص
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تحميؿ التبايف الثنائي لتعرؼ داللة الفروؽ في رضا الحاجات النفسية  (11الجدوؿ )
 (و التخصص، لمتغير )النوع ككؿ تبعا

 العدد االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي التخصص الجنس

 93 3.94 47.46 عممي ذكر

 147 3.98 47.43 نسانيإ

 244 3.94 47.26 المجموع

 95 3.93 47.41 عممي انثى

 145 4.46 47.15 نسانيإ

 244 3.99 47.27 المجموع

 188 3.91 47.23 عممي المجموع

 212 4.42 47.29 نسانيإ

 444 3.96 47.27 المجموع

 (12الجدوؿ )

تحميؿ التبايف الثنائي لتعرؼ داللة الفروؽ في رضا الحاجات النفسية ككؿ تبعا لمتغير 
 (و التخصص والتفاعؿ بينيما، )النوع

 القيمة الفائية  متوسط المربعات  درجة الحرية مجموع المربعات  مصدر التبايف 

 4.441 4.41 1 4.41 النوع

 4.42 4.33 1 4.33 التخصص

 4.63 9.97 1 9.97 النوع * التخصص

  15.8 396 6268.5 الخطأ

   444 944464.4 المجموع 
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، (3.84تبيّف مف الجدوؿ أعاله عند المقارنة مع القيمة الفائية الجدولية والبالغة )
فرؽ داؿ بحسب ليس ىناؾ ، (396ودرجة حرية )، (4.45وعند مستوى داللة )

أو التفاعؿ بيف النوع والتخصص في رضا الحاجات ، أو التخصص، النوع
ويمكف تفسير ذلؾ بأفَّ رضا الحاجات النفسية تعػػػػػد مف أىػػػػـ مقومات ، النفسية

األداء واالنجاز والدافعية فإذا ما تـ إشباع تمؾ الحاجات سيصؿ الفرد إلى درجة 
أـ ، إنساني، اناثً أـ إ، األفَّ الطالب سواء أكانوا ذكورً و  داء.ألمتقدمة مف االنجاز وا

وليذا ال توجد فروؽ دالة في ، رضاء حاجاتيـ النفسيةإعممي يمتمكوف الرغبة في 
والتخصص عممي إنساني؛ ، رضا الحاجات النفسية لدى كؿ مف الذكور واالناث
 .ألنيما يسعياف لتحقيؽ رضا أكبر لمحاجات النفسية

 :اجة الى االستقالؿ لدى طمبة الجامعةقياس رضا الح 5

في حيف كاف ، (2.43وانحراؼ معياري )، (16.14كاف الوسط الحسابي لمعينة ) 
وبعد اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ االختبار ، (14الوسط الفرضي )
وىي ذات داللة (21.42)ة التائية المحسوبة ىي تبيف أفَّ القيم، التائي لعينو واحدة

وىي أكبر مف القيمة ، (399ودرجة حرية ) (4.45ئية عند مستوى داللة )إحصا
وىذا يشير إلى أفَّ عينة البحث لدييا رضا عف ، (1.96التائية الجدولية والبالغة )

 . يوضح ذلؾ (13والجدوؿ )، الحاجة إلى االستقالؿ

متوسط االختبار التائي لعينو واحدة لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي وال (13الجدوؿ )
 .لدى طمبة الجامعة لى االستقالؿإالفرضي لمقياس رضا الحاجة 

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
4.45 

داؿ  1.96 21.42 14 2.43 21.42 444
 يااحصائً 
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 إلى أف الحاجة إلى االستقاللية تنمو بنحو كبير في ىذه المرحمة تفسر ىذه النتيجة
لدى طمبة الجامعة؛ إذ يكوف الطالب الجامعي بحاجة لكؿ ما يثبت استقالليتو في 

وىـ حساسوف تجاه أي شيء يؤثر عمييػػػػـ أو ، أو أدائو بما يتوافؽ مع ذاتو، قراراتو
وتعد ، لمتنظيـ السموكي الفعاؿ قوًيا ؛ إذ تشكؿ االستقاللية أساًسايمس استقالليتيـ
 .ساسية في تحقيؽ الذات لدى طالب الجامعةألمف الحاجات ا

 :لدى طمبة الجامعة إلى الكفاءةقياس رضا الحاجة  -6

( في 1.68واالنحراؼ المعياري ىو )، (13.35كاف الوسط الحسابي لمعينة ىو)
المتوسطيف باستعماؿ  وبعد اختبار الفرؽ بيف، (12حيف كاف الوسط الفرضي ىو)

وىي ، (16.49تبيف أّف القيمة التائية المحسوبة ىي)، االختبار التائي لعينة واحدة
وىي أكبر ، (399ودرجة حرية )، (4.45ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

وىذا يشير إلى أف عينة البحث لدييا  (1.96)لقيمة التائية الجدولية والبالغةمف ا
 .يوضح ذلؾ (14إلى الكفاءة والجدوؿ )رضا عف الحاجة 

االختبار التائي لعينو واحدة لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط  (14الجدوؿ )
 .لدى طمبة الجامعة لى الكفاءةإلمقياس رضا الحاجة  الفرضي

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

لقيمة التائية ا
 الجدولية

مستوى 
 4.45الداللة 

 داؿ احصائيا 1.96 16.49 12 1.68 13.35 444

ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أف حاجة الطمبة الجامعييف إلى الكفاءة تساعدىـ 
نجاز ما يطمب منيـ مف ا  و ، عمى أف يتمتعوا بقدر جيد مف التعمـ بجد ونشاط

والتعامؿ بفاعمية مع ، والشيرة، والنجاح، ـ بالتفوؽواجبات بإتقاف وتفوؽ مما يشعرى
، البيئة المحيط بيـ؛ إذ يمكف تنمية الميؿ لمكفاءة نمو واضح في المرحمة الجامعية

  والتي تبدو واضحة مف خالؿ النتيجة المستحصمة في البحث الحالي.
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 :لدى طمبة الجامعة قياس رضا الحاجة إلى االنتماء -7

في  (1.97)واالنحراؼ المعياري ىو ، (17.77معينة ىو)كاف الوسط الحسابي ل
وبعد اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ ، (16حيف كاف الوسط الفرضي ىو)

( وىي ذات 17.94تبيف أفَّ القيمة التائية المحسوبة )، االختبار التائي لعينة واحدة
ي أكبر مف وى، (399ودرجة حرية )، (4.45لة )داللة إحصائية عند مستوى دال

وىذا يشير إلى أفَّ عينة البحث لدييا  (1.96والبالغة )، القيمة التائية الجدولية
  .يوضح ذلؾ (15والجدوؿ )، رضا عف الحاجة إلى االنتماء

االختبار التائي لعينو واحدة لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط  (15الجدوؿ )
 .طمبة الجامعةلدى  لى االنتماءإالفرضي لمقياس رضا الحاجة 

فراد أعدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 4.45الداللة 

 داؿ احصائيا 1.96 17.94 16 1.97 17.77 444

الطمبة  وىـ، ويمكف أفَّ تفسر ىذه النتيجة عمى إّف طبيعة أفراد مجتمع الدراسة
، يميموف إلػػى اقامػػػة عالقات مػػػػع اآلخػػريف عف طريؽ التواصؿ معيـ ػوفالجامعي

والحرص عمى تكويف تمؾ العالقات ألف الحاجة إلى االنتماء ىي مف أىـ 
فراد ذلؾ أحد أخصائص الكائنات االجتماعية إذ يشعر الطالب مف خالليا أنو 

خريف مف حولو وتكويف روابط اجتماعية آلالمجتمع ويتوجب عميو أف يتفاعؿ مع ا
فالطالب الجامعي يجب عميو ، وىو أمر ميـ لتحقيؽ النمو الصحي السميـ، معيـ

 . االنخراط ضمف المجتمع الجامعي الذي ينتمي اليو بصفة طالب
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 :التوصيات

  :إلى ما توصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج يوصي الباحث باآلتي استناًدا
سواء أكاف ، الجامعة مف خالؿ لجاف االرشاد إلى عدـ االنحيازتوجيو طمبة  -1

تباع طرائؽ أخر في اتخاذ القرارات واألحكاـ و آا لموضع الراىف أو انحيازً  اانحيازً 
ساليب موضوعية في التعبير عف آرائيـ وقدراتيـ وأحكاميـ النابعة مف ثقتيـ أو 

 .بأنفسيـ في إصدار القرارات واألحكاـ الميمة

رة قياـ األساتذة بحث الطمبة عمى اتخاذ قػرارات نابعة مػػػف معرفة ونضج ضرو  -2
والمرونة في التعامؿ ، والتخمي عف القرارات واالحكاـ المتسرعة، العمميات االدراكية

لتفادي الوقوع ، يجابيةا  لموصوؿ إلى قرارات سميمة ودقيقة و ، مع الظروؼ الحياتية
 في انحياز الوضع الراىف 

 : المقترحات

  :فإفَّ الباحث يقترح ما يأتي، لمجوانب ذات العالقة بالبحث الحالي استكمااًل 
، إجراء دراسات أخرى تتناوؿ انحياز الوضع الراىف لدى شرائػػػػح اجتماعية مختمفػػة -1

والطالب في ، والعماؿ، ساتذة الجامعةأو ، والعاطميف عف العمؿ، شريحة الموظفيف
 .مراحؿ دراسية أخرى
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 مقياس انحياز الوضع الراىف1ممحؽ / 

 الفقرات ت
موافؽ 
 بشدة

 وافؽم
موافؽ 
الى حد 

 ما

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

ف اتقبؿ تغيير يصعب عمي أ 1
لى طريقة إطريقتي في الدراسة 

 .جديدة

     

اتكيؼ مع أي آمر يستجد بما  2
 .يتناسب مع نمط حياتي

     

ؿ مف ستطيع مسايرة التحو أال  3
 خر آالوضع الحالي الى وضع 

     

قضية ف اأأُعد الوقت الذي يجب  4
مف اجؿ التغيير ميما وليس 

 .مضيعة لموقت

     

فكاري سيمكنني مف إنجاز أتغيير  5
كبر مف الطريقة بسرعة أ المياـ
 .الحالية

     

لى لمتغيير إ الخسارة التي اتكبدىا  6
الطريقة الجديدة ليست قضية سيمو 

 .بالنسبة لي

     

     ألني أنفقت ميمي لمتغيير ضعيؼ  7
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تقاف الميمة د في إالكثير مف والجي
 .التي أؤدييا

استغرؽ الكثير مف الوقت لتبديؿ  8
 القديـ الى ما ىو جديد. 

     

خرى أرى اف االنتقاؿ الى طريقة أ 9
نجاز أكثر إلفي التعامؿ يزيد مف ا

 .مف الطريقة الحالية

     

الكثير ما حققتو مف منجزات  افقد  14
  .ردت تغيير وضعي الراىفإذا أ

     

عتقد أف تغيير طريفتي القديمة أ 11
الى طريقة جديدة فييا متاعب 

  .غير متوقعة

     

مف شأف التغير الجديد اف يحسف  12
وضع الدراسة بشكؿ افضؿ مف 

 .الطريقة الحالية

     

أفضؿ دائما أف ابقى عمى وضعي  13
  .الحالي

     

الحالية في  حافظ عمى تعامالتيأ 14
 .ماعية دوف تغييرالعالقات االجت

     

ء عمى الوضع الحالي يجعمني البقا 15
  .امنا واستقرارً أكثر أ
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عمي أف أغير ارائي  مف الصعب  16
 .ومعتقداتي الحالية

     

أميؿ لمناس الذيف يوافقونني الرأي  17
 . في البقاء عمى الوضع الحالي

     

ا إلبقاء نمط حياتي مً سعى دائً أ 18
 .عميوعمى ما ىو 

     

ما لمتمسؾ بالطريقة التي سعى دائً أ 19
 تجنبني الخسارة 

     

تغيير السياسات أمر غير شاؽ  24
  .ومرغوب

     

اتجنب المجازفة في تغيير وضعي  21
 .الراىف

     

عندما أتعيد لألخريف مف  22
ا عمى عيدي بقى دائمً أصدقائي أ

 . ميما كانت الظروؼ

     

فكار الجديدة التي ال اتقبؿ األ 23
 لى التغييرات الجديدة. تدعو إ

     

احتماؿ  شعر بعدـ الراحة مفأ  24
 .التغيرات المستقبمية

     

 


