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Motivation for and commitment to social values: The roles of age and 
gender 

 دور كل من العمر والجنس: بالقیم االجتماعیة لاللتزامالدافع 
 وآخرونباتي فیرسیزیدز 

  
   :المقدمة

البحث عن السعادة والرضا العام عن الحیاة أو ما یُطلق علیھ الرفاه ھو ھدف كل إنسان 
ً لرؤیة علماء النفس فإنھ  ولكن طریق الوصول إلى ھذه السعادة یختلف من فرد لفرد ولكن وفقا

ھناك عالقة بین عالقة اإلنسان بالمجتمع وما یربطھ بھذا المجتمع من روابط وبین مستوى 
ً لمجموعة من الضوابط أو تالرضا عن الحیاة؛ وعالقة اإلنسان بالمجتمع الذي یعیش فیھ  كون وفقا

 )التزام(دافع لذا فھذه الدراسة تبحث عالقة ھذه الضوابط وااللتزام بھا سواء كان االلتزامات 
القائم على قوانین ) الخارجي(االلتزام وبھا الشخص داخلي نابع من القیم والمعتقدات ومدى إیمان 

  . ھذا المجتمع
شخص میل ھو الباعث الذي یجعل لفالدافع أما ؛ وااللتزام ھذه الدراسة تھتم بدارسة الدافع

نبع من إیمان الفرد بمجموعة من أي ی داخلي نابع من نفس الشخصیكون  دافع لفا ؛لفعل شيء ما
ال یستریح ؛ الذي في العقل الالوعي في اإلنسان ةموجودتكون ھذه القیم والمبادئ  ؛القیم والمبادئ

داخلیة تؤدي ون تكفالدوافع  .میل لسلوك مجموعة من السلوكیاتنفسھ تإذا خالفھا فیجد اإلنسان 
ُشكل اإلطار العام في المجتمع فیكون دوافع لشعور الفرد بالذنب إذا لم یلتزم بھا كما إن ھذه ال ت

عدم االلتزام بھا نوع من العار أو الخجل لذا یكون االلتزام بالدوافع الداخلیة یؤدي إلى عالقة من 
  .والمجتمع الذي یعیش فیھالرضا الداخلي أي بین اإلنسان ونفسھ وخارجي أي بین اإلنسان 

ھذه الدوافع على جودة الحیاة؛ وتأثیر الفرق بین كما تھتم ھذه الدراسة بدراسة تأثیر 
أي الشق النابع من القیم واألخالق االجتماعیة أو الشق  .الدوافع یكون بشقیھا الداخلي والخارجي

ھو أمر خارجي مثل األوامر التي أي أن االلتزام  .القائم على االلتزام بالقوانین والقواعد العامة
  .تأتي من القوانین والضوابط االجتماعیة أو متطلبات الوفاء بالعمل، وغیرھا من الضغوط

ُشكل مجموعة من الدوافع  كما تھتم ھذه الدراسة بإبراز أھمیة االلتزام بالقیم ألن القیم ت
ضھ ألمر ما وھذا من شانھ أن الداخلیة التي تؤثر في قرارات اإلنسان الیومیة ومدى تقبلھ أو رف

  .یؤثر على جودة الحیاة
ولقد أثبتت الدراسات أن النساء أكثر من الرجال عند قیاس الشعور باالنتماء للمجتمع 

ھذا الفرق موجود لدى جنس  ،وبالتالي فلدیھن میل أكبر من الرجال من نحو االلتزام بقیم المجتمع
الشفقة وحُب رعایة اآلخرین بینما الرجال یمیلون  النساء بصفة عامة حیث أن المرآة تمیل إلى

        . إلى اإلنجاز والحلول العملیة وفي بعض األحیان التطرف
 

تھدف ھذه الدراسة دراسة كیفیة تأثیر الدوافع وااللتزام بالقیم االجتماعیة  :الھدف من الدراسة
، من الجنسینالعُمریة  كافة المراحلمن عینة على جودة الحیاة وذلك من خالل دراسة حالة 
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؛ وبالتالي كیفیة تأثیر ذلك على جودة االلتزامفي ھذا ) أنثى/ذكر(ومعرفة مدى تأثیر الجنس 
  .الحیاة

 :مشكلة الدراسة
تتركز مشكلة الدراسة في البحث عن ما إذا كانت ھناك عالقة بین الدوافع وااللتزامات بالقیم  

األفراد في المجتمع عن الحیاة، وھل ھناك عالقة بین االجتماعیة وبین جودة الحیاة أو مدى رضا 
 . ھذا الرضا والجنس أو الفترة العُمریة

 
  :تساؤالت الدراسة 

 ھل ھناك عالقة بین االلتزام بالقیم االجتماعیة وبین جودة الحیاة؟ 

 ؟ھل ھناك عالقة بین الدوافع وااللتزام بالقیم وجودة الحیاة 

 ة العمریة وبین الرضا وجودة الحیاة؟ھل ھناك عالقة بین الجنس والفتر 
 

  :فروض الدراسة

  االلتزام بالقیم والسلوكیات االجتماعیة النابع من الدوافع الداخلیة یكون لھ تأثیر إیجابي على
 .مستوى جودة الحیاة أو الرفاه

  على االلتزام بالقیم والسلوكیات االجتماعیة النابع من المؤثرات الخارجیة یكون لھ تأثیر سلبي
 .مستوى جودة الحیاة أو الرفاه

  الجنس والسن یكون لھ تأثیر على مفاھیم االلتزام بالقیم االجتماعیة وبالتالي لھ تأثیر على جودة
  . الحیاة

 
من جامعة ) شاب 57فتاة،  143(طالب  200تكونت فئة عینة الدراسة األولى من  :عینة الدراسة

 47( 77سنة، وفئة العینة الثانیة مكونة من  25إلى  18جورج ماسون تتراوح أعمارھم بین 
ً  85إلى  59تتراوح أعمارھم بین ) رجل 30امرأة،  سنة من الدارسین في نفس الجامعة وفقا

  .لدراسة مدى الحیاةلبرنامج ا
 

  :تمثلت أدوات جمع وقیاس الدراسة في االستبیانات اآلتیة :أدوات الدراسة

 .الخ....الجنس والسن والعرق والحالة االجتماعیة  :استبیان لقیاس األبعاد الدیموغرافیة -

ً لطریقة بالكدش وزمالئھ : استبیان لقیاس جودة الحیاة - ُصمم وفقا وھذا االستبیان م
)Blackledge et al.2007(. 

ً لطریقة دینر وزمالئھ : استبیان لقیاس معدل الرضا عن الحیاة -  Diener et(مُصمم وفقا
al.1985( 
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ً لطریقة واتسون وزمالئھ : اعر اإلیجابیة أو السلبیةاستبیان لقیاس المش - ُصمم وفقا م
)Watson et al. 1988.(  

 
 

في ھذه الدراسة ھو الدافع وااللتزام بالقیم االجتماعیة،  المتغیر المستقل :متغیرات الدراسة
 .ھو جودة الحیاة المتغیر التابعو
 

 .لیليالدراسة تتبع األسلوب االستقصائي التح :منھجیة الدراسة
 

بعد أن حصل الباحثون على الموافقات الالزمة من كل األطرف إلجراء ھذه  :إجراءات الدراسة
ُشاركة وأھداف  الدراسة قاموا بعقد لقاءات مع كل أفراد العینة وقاموا بشرح لھم طریقة الم

. بیاناتالدراسة وقاموا بتوزیع االستبیانات على العینة وتم منحھم الوقت الكافي لملء ھذه االست
بعد ذلك قاموا بتجمیع االستبیانات وترمیز وتجمیع البیانات والتأكد من درجة الموثوقیة حیث أن 

ً لطریقة لیكارت على خمسة مستویات  ُصممة وفقا أوافق بشدة، أوافق، ال (االستبیانات كانت م
ل لتوص )SPSS(، وتم إكمال كل خطوات التحلیل اإلحصائي )أوافق وال أرفض، أرفض بشدة

     .سةاإلى نتائج الدر
 

  :نتائج الدراسة

  لھ تأثیر إیجابي على النابع من الدوافع الداخلیة یكون االلتزام بالقیم والسلوكیات االجتماعیة
 )إیجابیة الفرضیة األولى( .مستوى جودة الحیاة أو الرفاه

 ھ تأثیر سلبي على االلتزام بالقیم والسلوكیات االجتماعیة النابع من المؤثرات الخارجیة یكون ل
 )إیجابیة الفرضیة الثانیة( .مستوى جودة الحیاة أو الرفاه

  لھ تأثیر على لیس الجنس والسن لیس لھما تأثیر على مفاھیم االلتزام بالقیم االجتماعیة وبالتالي
 .)سلبیة الفرضیة الثالثة( .جودة الحیاة

 م في المجتمع وھذا یؤكد على أھمیة الدوافع الذاتیة اإلیجابیة تكون لھا تأثیر على الرضا العا
 .القیم في المجتمع

 النساء أكثر من الرجال في الرغبة والمیل لالنتماء للمجتمع. 

 الرجال أكثر من النساء في المیل إلى الحلول العملیة والمیل نحو السُلطة والسیطرة. 

 الرضا عن المجتمع بصفة عامة لیس لھ عالقة بالجنس أو الفترة العُمریة .   
 

  :توصیات الدراسة
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  أو الدوافع الداخلیة یكون لھ تأثیر إیجابي على جودة كما رأینا في ھذه الدراسة أن االلتزام بالقیم
الحیاة وعن مستوى الرضا عن المجتمع، لذلك یجب الحرص على نشر القیم اإلیجابیة في 

یره على جودة المجتمع بصفة عامة وبین األطفال بصفة خاصة؛ ألن الرضا عن المجتمع وتأث
    . الحیاة من شأنھ أن یُقلل من كل العوامل السلبیة في المجتمع

 
 
   

 ------------------------------------------------------------  
  : التوثیق
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