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Identity crisis and suggestibility for adolescents both high and low self- esteem 
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حعخبر ؿترة اإلاشاهلت مً ؤهم مشاخل الىمى في خُاة الـشد، وهي ؿترة البدث 

خه، وبىاء علي ما ًدلله  ت، خُث ًيؽؼل اإلاشاهم دائًما بالبدث عً هٍى عً الهٍى

خه،  ؿُخجه إلخذي كىبي الهٍى ت بما ؤن اإلاشاهم مً هجاح ؤو ؿؽل في البدث عً هٍى

ذسن راجه بىلىح،  وبما ؤن ًـؽل في  خه )اللىب اإلاىحب( ٍو ًىجح في جدلُم هٍى

خعشك ألصمت معخمشة وىاٌ خُاجه إلاعاهاجه مً عذم  بهجاصها )اللىب العالب( ٍو

 معشؿت راجه. 

 أسفزث هخائج الدراست الحاليت عما يلي :

 ا دالت ؿشوق وحىد ًُ  ومىخـض ي يمشجـع اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي بين بخفائ

ت جدلُم في الزاث جلذًش  الزاث. جلذًش مشجـعي اججاه في الهٍى

 ا دالت ؿشوق وحىد ًُ  ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي بين بخفائ

ت ؤبعاد في الزاث جلذًش  اججاه الدؽدذ( في –الاوؼالق  -هطًجا ) الخعلُم ألاكل الهٍى

 الزاث.  جلذًش مىخـض ي

 ابخفا دالت ؿشوق وحىد عذم ًُ  مشجـعي وؤلاهار الزوىس  دسحاث مخىظىي بين ئ

ت ) الخدلُم ؤبعاد في الزاث جلذًش ومىخـض ي  الدؽدذ(. –الاوؼالق -الخعلُم -الهٍى

 ا دالت ؿشوق وحىد ًُ  ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي بين بخفائ

 .الزاث جلذًش مىخـض ي اججاه في لالظتهىاء اللابلُت ؤبعاد في الزاث جلذًش
 ا دالت ؿشوق ىدوح ًُ  ومىخـض ي مشجـعي وؤلاهار الزوىس  دسحاث مخىظىي بين بخفائ

 ؤلاهار. اججاه في لالظتهىاء اللابلُت ؤبعاد في الزاث جلذًش

ت الكلماث اإلافخاحيت:  . جلذًش الزاث ؛الظتهىاءا؛الهٍى
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 مقدمت:

 همىه الـشد في مشاخل بها ًمش التي اإلاشاخل ؤهم مًاإلاشاهلت  مشخلت حعخبر    

 الىمى الخؼيراث التي جىعىغ ؤزاسها علي مظاهش مً العذًذ اإلاشخلت هزه وحؽهذ اإلاخخلـت،

 الجعمُت ؼيراثالخ مً العذًذ شخلتاإلا هزه حؽهذ هما والاحخماعي، والاهـعالي العللي

 لزاجه. الـشد هظشة خاللها اإلالحىظت، وجدبلىس 

Adolescence is one of the most important stages of growth in an 

individual's life, It is the period of searching for identity, where the 

adolescent is always preoccupied with the search for his or her identity, 

and based on what the adolescent achieves from success or failure to 

search for his or her identity, he or she will either be able to achieve his 

or her identity (the positive pole) or fail to do so ( the negative pole) and 

will experience a continuous crisis throughout his or her life. 

There is a statistically significant difference between the mean scores of 

adolescents with high and low self-esteem on each degree of Identity 

achievementin the direction of high self-esteem. 

 

 There isa statistically significant difference between the mean 

scores of adolescents with high and low self-esteem oneach 

degree ofIdentitystatues (Identity moratorium, 

Identityforeclosure, Identity diffusion) in the direction of low 

self-esteem 

 3-There is not a statistically significant differences between the 

mean scores of Males and females with high and low self-

esteem on each degree of Identity statues. 

 

 There isa statistically significant difference between the mean 

scores of adolescents with high and low self-esteem on each 
degree of suggestibilityIn the direction of low self-esteem. 

 There is a statisticallysignificant difference between the mean 

scores of Males and females with high and low self-esteem on 

each degree of suggestibilityin the direction of females. 
Key words: identity; excitement; Self-esteem . 
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شي )خامذ عبذالعالم صهشان، ( ؤن ؿترة اإلاشاهلت  جمثل مشخلت ـشاع 5551،1ٍو

ً، وال ٌعخلش الـشد بال عىذما ًخجاوصها بلى مشخلت الشؼذ؛  الـشد مع هـعه ومع آلاخٍش

شولزلً ؿةن ؤـعب ما ًىاحهه اإلاشاهم  ت راجُت معخلشة ؿهى ٌعِؾ بين  هى جىٍى هٍى

ً، بهه في خالت مً  خالخين: ما ًمثل وحهاث هظشه الخاـت وما ًمثل وحهاث هظش آلاخٍش

مً ؤوُع؟ بنها خالت ـشاع هـس ي  الدعاٌئ اإلاعخمش: ؤي وحهاث الىظش الصحُدت؟

مىً ؤن  ت، ٍو جادي بلى معخمش، ًمىً ؤن جادي في النهاًت بلى الاظخلشاس وجدلُم الهٍى

المُاع والىكىع في بشازً ألامشاك  عذم الاظخلشاس؛ وبالخالي جيىن الىدُجت عىذئز

 الىـعُت اإلاخخلـت.

ين الىـغ علماء مً هثير اهخم وكذ  اإلاجاٌ في اإلاخخفين وخاـت والتربٍى

ت الىظشي  ىعىن" ) مً الزاجُت بالهٍى (، "لىؿىجش" Erikson,1968ؤمثاٌ : "بٍس

(Loevinger,1976م" ،) "اسؼُاMarcia,1980)ت همارج ( ؿىىسوا ٍش ت مً جىٍى  الهٍى

 ؿيها. اإلاازشة والعىامل حؽيلها هُـُت ودسظىا الزاجُت،

 ؤهمُت ( بليJaun&Alejandros,2006الجاهذسوط") وؤؼاسث دساظت "حىهى

ش ت جىٍى ش في اإلاعاهمت ًمىً وؤهه الزاجُت، الهٍى ت جىٍى  مشخلت خالٌ خاـت الهٍى

ت حؽىُل على ٌعاعذ الاحخماعي، مما وظُاكها الصخفُت بين والشبي اإلاشاهلت،  هٍى

 والبُئي. الاحخماعي واكعها مع ميسجمت شخفُت بعماث راجُت

وكذ ؤهذث دساظاث هثير مً الباخثين ؤن هىان ؤصمت ًمش بها ػالبُت اإلاشاهلين 

ت  ذعب )سوان (؛5553" مثل دساظت )ؤبىبىش مشس ي مدمذ،Crisis"Identityوهي ؤصمت الهٍى

 (؛ )ؤظماء1151الؽُخ، مشصوق  العُذ، ؤظامت هللا ؿمل )عثمان (؛1155كضمىص،  هللا

(، وكذ كام البعن منهم بعمل بشامج 1153مؽشي،  (؛ )ظالؾ1152العىُت، مدمذ

 للحذ مً جلً ألاصمت إلاا ًترجب عليها ؤزاس هـعُت ظِئت عىذ اإلاشاهم.

ت التي جدذر خالٌ مشخلت ىعىن ؤن ؤصمت الهٍى شي بٍس اإلاشاهلت ججعل اإلاشاهم  ٍو

 ـذًم، ًىاحه خلي ألادواس ؿعلى اإلاشاهم ؤن ًجمع بين جفىساث عذة مثل )ؼاب،

سحل او امشؤة( في جفىس واخذ وعىذما ًدشص اإلاشاهلىن الثلت  عامل، جابع، كائذ، والب،

الىـاًت ًمىً ؤن ًدشسوا رواتهم على هدى ؤهثر ظهىلت  ؤو ألاظاظُت والاظخلالٌ واإلابادؤة
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وعً ؤي  ا برا اهللبذ هزه ألاصمت ؿُظهشون بخعاظا بالحاحت الى معشؿت مً هم ؟ؤم

 هثيرة مً ظلىن اإلاشاهم"
ً
ت ًـعش ؤهماوا  ش يء ًبدثىن ؟، ؿالبدث عً الهٍى

 .(Lindal,1981,58)لُىذاٌ"

عشؾ )ؤبىبىشمشس ي مدمذ،  ت بإنها"عذم اللذسة علي 13، 1111َو ( ؤصمت الهٍى

وبوعذام  الخعلُم، هما جىىىي علي ؤلاخعاط بعذم الجذوي  اخخُاس اإلاعخلبل ؤو مخابعت

ت معُىت".، الهذؾ وبلىشاب الصخفُت  وهي هخاج لـؽل الـشد في جدذًذ هٍى

ت ألاها كام حُمغ  وفي مداولت لخلذًم ـىسة ؤوضح وؤهثر بحشائُت لدؽيل هٍى

ت Marcia,1966ماسؼُا ) هما: ( بالعذًذ مً الذساظاث اهتهذ بلي جدذًذ مجالُت للهٍى

ت ؤلاًذًىلىحُت ت الاحخماعُت، هما اهخهي بلي ؤن وبُعت الدؽيل  ،مجاٌ الهٍى ومجاٌ الهٍى

جخدذد بعاملين ؤظاظين هما ظهىس ؤو ػُاب ألاصمت واإلاخمثلت في سخلت مً البدث 

والاظخىؽاؾ، زم الالتزام بما ًفل بلُه الـشد مً كشاساث وهزا ٌعجي وحىد ؤسبع سجب 

ت في ول مجاٌ حؽم فل بلي اللشاساث للهٍى ت: خُث ًخبر الـشد ألاصمت ٍو ل جدلُم الهٍى

لتزم بها ت : خُث ًخبر الـشد ألاصمت بال ؤهه ال ًفل بلي اللشاساث  ،اإلاىاظبت ٍو حعلُم الهٍى

ت: خُث ًـخلذ الـشد ؿيها بلي خبرة ألاصمت ولىىه ًلبل ما ًلذمه له  اإلاىاظبت، اوؼالق الهٍى

ت: خُث ًـخلذ الـشد ؿيها ػلي الضمت والالتزام )مدمذ مً ؤدواس، وحؽدذ الهٍى آلاخشون

 (.945، 5554العُذ عبذالشخمً، 

ت ومذي جإزيرها علي اإلاشاهلين  وبىاء علي ما جلذم رهشه ًخطح مذي ؤهمُت الهٍى

ت ًجعله ٌؽعش  عىه مً وما ًيخج ألاها، بدؽدذ خُث بن  ؿؽل اإلاشاهم في جدلُم الهٍى

ت، مما ً بإصمت حعمى ؤصمت ت وماالهٍى  خلي مً عىه ًىجم جعله جدذ جإزير الىشاب الهٍى

ت ت وجبجي الذوس  والىشاب الهٍى ت اإلاشخلت هزه في باإلاشاهم حعفف كذ ظالبت هٍى  العمٍش

 معخلبله. على وجازش الحعاظت

شي )عالء الذًً هـافي،   ألاظاظُت الىمائُت اإلاهماث بخذي (ؤن1115،51ٍو

 عملُت بلى ٌؽير الزي ألامش وجدلُلها، جلذًشهاو  هـعه إلًجاد الذائم ظعُه هى للمشاهم

ٌ  مخفاعذ ؿهم  جلذًشها هى الاًجابُت واكاجىا ؤظغ ؿإخذ ،(ظـُيىن  مً( )هى مً) خى

ً ًلذس هـعه ًلذس الزي ؿالصخق لزواجىا، ؤلاًجابي ؽعش آلاخٍش  هـعه، مع بشاخت َو
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مُل الىاط مىاحهـت في ـعىبت ًجذ ؿةهه راجه ًلذس ال الزي ؤما  والاهىىاء العضلت بلى ٍو

 لبىت الزاث وخبراجه، ؿخلذًش ومىاهبـه كذساجـه وعً راجه عً الخعبير عً ٌعجض ألهه

ومً الععير جدلُم  اإلاشاهـم، لصخـفُت الىــس ي البىـاء عليها ًلىم ؤن ًجب ؤظاظُت

ت بال بىحىد ـىسة بًجابُت للزاث في جـشدها واحعاكها وجياملها.  بخعاط بالهٍى

ت ومً الظىاهش ال ىـعُت التي جخإزش بما ٌعاهُه الؽباب مً ؤلاخعاط بإصمت الهٍى

وهزه الظاهشة حعبر عً وحىد اظخعذاد ؤو مُل عام لذي  ظاهشة اللابلُت لالظتهىاء،

العذًذ مً ألاؿشاد لعشعت الخفذًم والدعلُم بإؿياس وؤساء وجىحهاث ومعخلذاث ألاخٍشً 

 ألامىس اإلاخخلـت.بفىسة ًىعذم معها الخـىير الىاكذ والخبفش في 

 إلاذي الـشد بدسان عً حعبر والتي وزلخه في كذسجه الزاجُت ؿإؿياس الـشد عً راجه،

  حعخبر، ما مىكف مع الخعامل على كذسجه
ً
  عامال

ً
 لزاجه الـشد خلذًشؿ ،الاظتهىاء في هاما

 في جازش التي الذاخلُت العىامل مً ٌعذ هما ظلىهه علي ًىعىغ كذساجه في وزلخه

وهزا ما ؤهذجه بعن الذساظاث مثل دساظت "هُم؛ ساي؛  لالظتهىاء، اللابلُت

 (، ودساظت " بين، مان حشوحي،Jo,2012ودساظت "حى" ) Kim,Ray,Julian,2008)حىلُان")

يس ي" )  (.Bain,McGroarty&Runcie,2015ٍس

 الدراست: مشكلت

ت عىذ اإلاشاهم مؽيلت هـعُت واحخماعُت هبيرة خُث حعذ  جمثل ؤصمت الهٍى

 لُداٌو  مشخلت اإلاشاهلت، ؽيلت الحشحت فياإلا
ً
ؿالـشد في مشخلت اإلاشاهلت ًجتهذ هثيرا

ذ  ؤلاحابت عً حعاٌئ مً ؤها؟ وهى حعاٌئ ًىىىي علي بدث عً هُىىهت ؤو عً معجي ؿٍش

ذة  ت ؿٍش ت ججعل مً ألاها هٍى ً في اظخمشاٍس اث آلاخٍش ت جخماًض عً هٍى للىحىد وعً هٍى

.ً  ومؼاًشة لهىاًاث آلاخٍش

ت علي اإلاشاهلين وما ًترجب  بعن كذ ؤؼاسث هخائجو  الذساظاث بلي ؤزش ؤصمت الهٍى

)ؤبىبىش مشس ي  (5551الشكُب ؤخمذ البديري،  مثل دساظت )عبذ، عليها مً ؤزاس ظلبُت

(؛ ؿلذ بُيذ هخائج هزه الذساظاث 1115(؛ )مدمذ العُذ عبذالشخمً، 5553مدمذ، 

تهم، مما ًترجب علُه مىاحهتهم للىثير مً ؤن اإلاشاهلين ٌعاهىن مً ؤصمت في جدذًذ  هٍى
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اإلاؽىالث الىـعُت والاحخماعُت، مثل الللم، وظماث الصخفُت العلبُت والاهخئاب، 

ت، حعاوي اإلاخذساث.  حىاح ألاخذار، اإلاٌُى الاهخداٍس

 بعملُاث الزاث جلذًشِ  عىامل بِىما ؤؼاسث هخائج بعن الذساظاث بلي اسجباه

ش ِت  جىٍى ض"  ؼىسجيز؛ ولُمعتر؛ دساظت "لُىظىغ؛ألاها مثل  هٍى  ,Luyckx, Klimstra)دًٍش

Schwartz& Duriez,2013) دفذ التي
َ
ُـُت ؿ

َ
 بعملُاث الزاث جلذًشِ  عىامل اسجباه ه

ش ِت  جىٍى  بين جلذًش  مً عُىت عىذ ألاها هٍى
ً
 مىحبا

ً
اإلاشاهلين، هما ؤوضحذ وحىد اسجباوا

ت.  الزاث وجدلُم الهٍى

 وؿشاغ الاهـعاٌ في اظدثاسة وظشعت لالظتهىاء كابلُت ذًهل اإلاشاهم ألن وهظًشا

 الىحهت والعاوـت الاهـعاٌ في الؼضاسة هزه جىحه ؤن ًجب لزا لئلمالء معخعذ هـس ي

 ظلبُت آزاس مً جدمله إلاا خىيرة هـعُت ظاهشة لالظتهىاء اللابلُت حعذ خُث، الصحُدت

  الاظتهىاء ًيىن  خين الحادة ثلالهدشاؿا والـخاة الـتى حعشك ألنها، واإلاجخمع للـشد
ً
 مخجها

 ألاؿشاد. مً العِئت الىمارج هدى

 اهدؽاس بلي (Agrwal&Panden ,1987دساظت "احشولىباهذون" ) ؤؼاسث وكذ

 اإلاشاهلين . لذي لالظتهىاء اللابلُت ظاهشة

يس ي"  وؤؼاسث  ((Bain,McGroarty&Runcie,2015دساظت " بين، ماهجشوسحي، ٍس

  جشجبي ظتهىاءلال  اللابلُت بلي ؤن
ً
ا اسجباوا ًُ  اإلاىخـن. الزاث بخلذًش بًجاب

عت ؿالىكىع  عىذما كادمت ؤحُاٌ ؤو حُل لُاع بلى ًادي الظاهشة لهزه ؿَش

 ًخخز ؤو ؤن مؽاوله ًىاحه ؤن ٌعخىُع ال متردد، مٍشن اظتهىائي مجخمع بخلم جلىم

إلاا لها مً ؤزش عظُم في  لالظتهىاء باللابلُت الاهخمام بؽإنها؛ لزا البذ مً خاظمت كشاساث

 اهدؽاس الىثير مً اإلاؽىالث الىـعُت والعلىهُت بين العذًذ مً ؤؿشاد اإلاجخمع. 

وجخدذ مؽيلت الذساظت الحالُت في معشؿت هل هىان ؿشوق بين اإلاشاهلين 

ت واللابلُت لالظتهىاء؟، وهل هىان  مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في ول مً ؤصمت الهٍى

ت ؿشوق بين الزوىس  وؤلاهار مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في ول مً ؤصمت الهٍى

 واللابلُت لالظتهىاء؟
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 الخاليت: وجخحدد مشكلت الدراست في ؤلاجابت علي ألاسئلت

5- 
ً
بين مخىظىي دسحاث اإلاشاهلين مشجـعي ومىخـض ي  هل جىحذ ؿشوق دالت بخفائُا

ت( ؟  )جدلُم الهٍى
ً
ت ألاهثر هطجا  جلذًش الزاث ؿيرجبت الهٍى

 بــــــــين مخىظــــــــىي دسحــــــــاث اإلاــــــــشاهلين مشجـعــــــــي   -1
ً
هــــــــل جىحــــــــذ ؿــــــــشوق دالــــــــت بخفــــــــائُا

ت في سجب ومىخـض ي جلذًش الزاث  )الخعلُم ألاكل الهٍى
ً
 ؟ الدؽدذ( –الاوؼالق  -هطجا

  دالت ؿشوق هل جىحذ -9
ً
 مشجـعي وؤلاهار الزوىس  بين مخىظىي دسحاث بخفائُا

ت سجب في الزاث جلذًش ومىخـض ي  الدؽدذ(؟ –الاوؼالق  -الخعلُم-)الخدلُم  الهٍى

ـــــذ -4 ــ ـــل جىحــ ــ ــ ـــــت ؿـــــــــشوق هــ ــ   دالــ
ً
ـــين بخفـــــــــائُا ــ ــ ـــىي بــ ــ ــ ـــــشاهلين دسحـــــــــاث مخىظــ ــ  مشجـعـــــــــي اإلاــ

 لالظتهىاء؟ اللابلُت في الزاث جلذًش ومىخـض ي

  دالــــت ؿــــشوق هــــل جىحــــذ-1
ً
ـــي وؤلاهــــار الــــزوىس  بــــين مخىظــــىي دسحــــاث بخفــــائُا  مشجـعـ

 اللابلُت لالظتهىاء؟ في الزاث جلذًش ومىخـض ي

 : راستالد أهداف

 :إلي الحاليت الدراست حسعي

ت)الخدلُم  -5 الدؽدذ(  –الاوؼالق  –الخعلُم  –الىؽف عً الـشوق في سجب الهٍى

 لذي اإلاشاهلين مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث.

الىؽف عً الـشوق بين الزوىس وؤلاهار مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في  -1

ت )الخدلُم  .الدؽدذ( –الاوؼالق –الخعلُم –سجب الهٍى

الىؽف عً الـشوق في اللابلُت لالظتهىاء لذي اإلاشاهلين مشجـعي ومىخـض ي  -9

 جلذًش الزاث.

الىؽف عً الـشوق بين الزوىس وؤلاهار مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في  -4

 اللابلُت لالظتهىاء.
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 أهميت الدراست :

خُث بنها  ،جىمً ؤهمُت الذساظت في ؤهمُت اإلاخؼيراث التي جخفذي لذساظتها

ت جخف ذي لذساظت الـشوق بين اإلاشاهلين مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في ؤصمت الهٍى

ت هى اإلاؽيلت التي حعُىش على اإلاشاهم  واللابلُت لالظتهىاء، ً الؽعىس بالهٍى خُث بن جيٍى

يبع  في بذاًت مشخلت اإلاشاهلت، والظُما في اإلاجخمع الحذًث الزي ًمخاص ع ٍو بالخؼير العَش

ذ مً عذم ولىح دوس اإلاشاهم ؿلذ ًثىس رلً مً حؼُير في ه ظام اللُم واإلاعاًير مما ًٍض

 العائذة في مجخمعه. على عذد مً اللُم واإلاعاًير

مً الظىاهش الىـعُت التي لها دوس هبير في  هما حعذ ظاهشة  اللابلُت لالظتهىاء 

ً اججاهاجىا، وعىاوـىا هدى آلاساء، واإلاعخلذاث والىظم الاحخماعُت، ؿىدً  هدؽشب جيٍى

آلاساء واإلاعخلذاث الؽائعت في حماعاجىا دون هلذ ؤو جدلُل وخاـت التي حعىد في ألاظشة 

 .واالججاهاث هدى الذًً والىوً والىظام الاحخماعي

 :وجخحدد أهميت الدراست في آلاحي

 ألاهميت الىظزيت: -أ

ت التي جخعشك لها هزه الذساظت وهي مشخلت اإلاشاهلت -5 ؤهمُت اإلاشخلت العمٍش

ؿعُىلىحُت  في خذ راتها ؤهثر اإلاشاخل الىمائُت التي جخميز بخؼيراث التي جمثلو 

 وهـعُت مً ؼإنها ؤن جىلذ لذي الـشد العذًذ مً المؼىواث والفشاعاث.

  ًىل لم والزي لالظتهىاء اللابلُت دساظتمخؼير-1
ً
  اهخماما

ً
 العشبُت. البِئت في هبيرا

 ألاهميت الخطبيقيت:  -ب

خىبُلُت لهزه الذساظت مً خالٌ الاظخـادة مً الىخائج التي وجخطح ألاهمُت ال -

ل بليها في بعذاد بشامج بسؼادًت وعالحُت حعاعذ اإلاشاهلين في الخخلق  ،جخـى

ت واللابلُت لالظتهىاء وجىمُت جلذًش الزاث.  مً ؤصمت الهٍى

كذ جـُذ هخائج هزه الذساظت ول مً آلاباء واإلاعلمين وول مً ًلىم علي جشبُت  -

هما جدمهم علي لشوسة  ،اء في جىلُذ ظاهشة الاظتهىاء وجىلُذ ظلبُاتهاألابى

حعلُم ؤبىائهم وشق الخـىير الىاكذ والخدلم مً حمُع آلاساء واإلاعخلذاث التي 

 ًخللىنها. 



 أسمت الهىيت والقابليت لالستهىاء لدي عيىت من اإلازاهقين مزجفعي ومىخفض ي جقديز الذاث
 

197 

 

 الدراست:  مصطلحاث

 أسمت الهىيت :   -1

ىعىن" ت ((Erikson,1986,708خذد "بٍس هلىت جدٌى همائُت  بإنهامـهىم ؤصمت الهٍى

ؿخذؿعه بلي ؤلاخعاط  ،ؽىػ ؿيها وعي اإلاشاهم بزاجه ٌؽعش ؿيها بالحيرة والمُاعًد

ذ مً الانهُاس خىكف خل  بالزاث و الذوس الاحخماعي ؤو بلي اإلاٍض الزاحي وحؽدذ الذوس، ٍو

هزه ألاصمت علي ما ًلىم به مً اظخىؽاؾ البذائل بين وحهاث الىظش اإلاخباًىت في مجاالث 

 خالٌ الالتزام باإلاعاًير الاحخماعُت العائذة ".  الحُاة وبعادة خلها مً

 رجب الهىيت: -2

ت ألاها خعب همىرج ماسؼُا ت Marcia, 1966) وجخعلم بإسبع سجب لهٍى (، سجبت جدلُم الهٍى

ت  ش والالتزام بمجمىعت مً ألاهذاؾ واللُم واإلاعخلذاث، حؽدذ الهٍى وحؽير بلي الخلٍش

 وجفف الصخق الزي ًخىكع ؤن ًيىن ػير ملتز 
ً
م ومش باظخىؽاؾ بعُي مىظم كلُال

ت اإلاخىظىت ت،  باإللاؿت بلي ازىين مً سجب الهٍى ت )الالتزاماث بذون  -للهٍى اوؼالق الهٍى

ت  ت وهي الاظخىؽاؾ اليؽُي الـعاٌ للهٍى اظخىؽاؿاث معبلت واؿُت(، حعلُم الهٍى

 (.1152،514بذون التزاماث واؿُت )حهاد مدمىد عالء الذًً،

 تهىاء :القابليت لالس-3

ٌعشؾ كامىط علم الىـغ اللابلُت لالظتهىاء بإنها "عملُت الاكخىاع واللبٌى 

 (.53، 1119الىلذي لؤلؿياس") خعجي الجبالي،  ػير

 للقابليت لالستهىاء علي
ً
 أنها: وحسخخدم الباحثت حعزيفا

ً دون هلذ ؤو وحىد ؤظباب  اظخعذاد الـشد لخلبل آساء وؤؿياس ومعخلذاث آلاخٍش

 خلبل هزه آلاساء وألاؿياس واإلاعخلذاث. مىىلُت ل

 جقديز الذاث :-4

( جلذًش الزاث علي ؤهه "اججاهاث Rosenberg,1965, 104ٌعشؾ "سوصهبرج" )

الـشد الؽاملت هدى راجه ظىاء واهذ اججاهاث بًجابُت ؤو ظلبُت، خُث ؤن الخلذًش 
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ؿةن الخلذًش  اإلاشجـع للزاث ًجعل الـشد ٌؽعش بلُمت راجه وؤهمُتها، وعلي الىلُن

 اإلاىخـن للزاث ًىضح عذم سلا الـشد عً راجه وسؿمها".

 حدود الدراست :

 جخحدد الدراست الحاليت بما يلي :

 عيىت الدراست : -1

ت ( والب ووالبت مً والب الفف ألاٌو 111مً ) جإلـذ عُىت الخفائق العُيىمتًر

ت اإلاؽترهت)ب والثاوي الثالث الثاهىي العام داسة كلُىب الخعلُمُت(، بمذسظت كلما الثاهٍى

( 111ؤما العُىت ألاظاظُت ؿخيىهذ مً ) ،ورلً لحعاب ـذق وزباث ؤدواث الذساظت

ت بةداسة كلُىب  ،والب ووالبت  مً بعن اإلاذاسط الثاهٍى
ً
جم اخخُاسهم عؽىائُا

ت اإلاؽترهت  ت بمذًىت كلُىب، )مذسظت ـىاؿير الثاهٍى الخعلُمُت، عذدها زالر مذاسط زاهٍى

ت بىاث ) (والب511) ت 31ووالبت، ومذسظت كلُىب الثاهٍى ( والبت، ومذسظت كلما الثاهٍى

( 53 -51( والب ووالبت، وكذ جشواح العمش الضمجي للعُىت اليلُت ما بين )11اإلاؽترهت )

 بمخىظي خعابي كذسه )
ً
 (.1.32( واهدشاؾ معُاسي كذسه )51,43عاما

 أدواث الدراست :

 جمثلذ أدواث الدراست فيما يلي :

ت بعذاد  -5 ( جشحمت حعـش وامل (Adams,Bennion&Huh,1989ملُاط ؤصمت الهٍى

 (.5554الشبابعت، 

 ملُاط اللابلُت لالظتهىاء )بعذاد الباخثت(. -1

ً"  اخخباس جلذًش الزاث للمشاهلين والشاؼذًً بعذاد" -9 هُلميرحؾ ،ظخاب، وبًـٍش

((Helmreich,Stapp,Evrin,1995،(.5551جشحمت )عادٌ عبذهللا مدمذ 

 ىهج الدراست : م

ورلً للىؽف عً الـشوق بين  جلىم الذساظت الحالُت علي اإلاىهج العببي اإلالاسن 

ت واللابلُت لالظتهىاء.  اإلاشاهلين مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في ول مً ؤصمت الهٍى
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 هخائج الدراست ومىاقشتها 

ل بليها ومىاك  ؽت هزه ًدىاٌو هزا الـفل عشك الىخائج النهائُت التي جم الخـى

الىخائج و جـعيرها ورلً بهذؾ الىؽف عً  الـشوق بين مخىظىاث دسحاث اإلاشاهلين 

ت ، اللابلُت لالظتهىاء( –مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في مخؼيراث الذساظت )ؤصمت الهٍى

ت الذساظت )ؤصمت مخؼيراث وهزلً الـشوق بين الزوىس وؤلاهار في  اللابلُت –الهٍى

ُاتها.  لالظتهىاء( زم جلذم ال  باخثت ملترخاث الذساظت وجـى

 أوال هخائج الفزض ألاول: 

جىجـــــد فـــــزوا دالـــــت إحصـــــائًيا بـــــين مخىســـــطي ًـــــىق الــــــشك ألاٌو علـــــي ؤهـــــه "  

جحقيـــل الهىيـــت بعحـــد أ عـــاد  درجـــاث اإلاـــزاهقين مزجفعـــي ومىخفضـــ ي جقـــديز الـــذاث فـــي

 ".الهىيت  في اججاه مزجفعي جقديز الذاث

 (01جدول رقم )

لت الفزوا بين بين مخىسطي درجاث اإلازاهقين مزجفعي ومىخفض ي قيمت )ث( لدال

111جقديز الذاث في   عد جحقيل الهىيت  حيث ن =   

 

( وحــــىد ؿــــشوق راث داللــــت بخفــــائُت عىــــذ معــــخىي 01ًخطــــح مــــً حــــذٌو سكــــم )

( بين مخىظـي دسحـاث اإلاـشاهلين مشجـعـي ومىخـضـ ي جلـذًش الـزاث فـي جدلُـم 1015داللت )

ت في اججاه   مشجـعي جلذًش الزاث.الهٍى

 مىاقشت هخائج الفزض ألاول:

ولما وان مدلم  ،ًخطح مً الجذٌو ؤهه ولما صاد اخترام اإلاشاهم لزاجه وجلذًشه لها 

خه ت الؽعىس  ؿخىمُت ، لهٍى  الزاث. معشؿت خالٌ مً سئِس ي بؽيل ًخم الزاجُت بالهٍى
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( ؛ (Marcia,1967وجخـــــــم هــــــزه الىدُجــــــت مــــــع مــــــا ؤظـــــــشث عىــــــه دساظت"ماسؼــــــُا" 

( ؛ دساظـــت 1111(؛ )عــادٌ عبـــذهللا مدمــذ، 5551الشكُـــب ؤخمــذ البديـــري،  دساظــت )عبــذ

يــــب خُـــــاوي بـــــذًىي ،  (؛ دساظـــــت ) خلـــــىد سخـــــُم، 1155دساظـــــت )سوان كضمـــــىص،  (؛1151) ٍص

ـت، 1159ظهام همش،  (، ؤن اإلاشاهلين مشجـعي جلذًش الزاث كذ وكعـىا فـي سجبـت جدلُـم الهٍى

اث اإلاشجـــــع لــــذةهم الثلــــت بلــــذساتهم وبإهــــذاؿهم وؤدواسهــــم التــــي ؿــــاإلاشاهلىن روو جلــــذًش الــــز

ت ألاها، وهى لىا بلي جدلُم هٍى  .للىمى العىي  ماؼش خذدث، وبالخالي ؿةنهم ـو

ت ؿهي حعخبر ؿترة اهخلالُـت حعـهل فـي   ت لخدلُم الهٍى هما ؤن ؿترة الخعلُم لشوٍس

ٌى الـشد بلـي سجبـت الخدلُـم، لىـً الاظـخمشاس فـي وـى  ٌ ؿتـرة الخعلُـم ماؼـش ظـلبي العادة ـو

 علي الللم وعذم الاظخلشاس.

 الــزاث جلــذًش ؤن عــً (1152، الــذًً عــالء مدمــىد دساظــت ) حهــاد هؽـــذ همــا

ِت  مهام باظخىؽاؾ الىخُذ الذاٌ اإلاخىبئ واَن   ألاها. هٍى

ـاػ ظـعُذ ،هما جخـم هدُجت الذساظت الحالُت مع هدُجـت دساظـت )هلُلـت خـالٌ ، ٍس

ا بـــين جلـــذًش الـــزاث ( والتــي ؤؼـــاسث 1159 ًُ بلـــي حـــىد عالكـــت اسجباوُـــت عىعـــُت دالـــت بخفـــائ

ـــت ـــت جمُـــل بلـــي ، والـــىشاباث الهٍى ؿيلمـــا اسجــــع جلـــذًش الـــزاث، ولمـــا واهـــذ الـــىشاباث الهٍى

 الاهخـاك . 

مىـً جـعــير جللــً الىدُجـت بــإن ت فــي ومهـم هبيــر دوس  لــه الـزاث جلــذًش ٍو  اظــخمشاٍس

ــــى ــ ــــى الىمـ ــ ـــــل وهـ ـــى دلُــ ــ ــــخلشاس علــ ــ ـــــا اظـ ـــ الاهــ ــ ــــي جها،وهطــ ــ عجـ ـــــً َو ــــاط رلــ ــ ـــــشد اخعـ ـــــت الـــ  بالثلــ

 ؿهـــى الـــزاث جلـــذًش فـــي المـــعف ؤو الالـــىشاب هطـــًجا، ؤمـــا ألاهثـــر الاوكـــاث فـــي والاومئىـــان

 مــع الخىُــف عــذم هــى عنهــا ًيــخج ومــا والعــاوـي الاهـعــالي الاجــضان وعــذم بــالللم مــشجبي

ــ وال مدــذود دوس  جدذًــذ ٌعــخىُع ،ؿــال اإلاشاهــم علــى الــذوس  اإلادـُي، واسجبــان  واضــحت تهٍى

 اإلاشاهـــم ظـــلىن علـــى جـــىعىغ الالـــىشاباث هـــزه ؿيـــل ،الاظـــخلشاس عـــذم خالـــت فـــي عـــِؾ فـــي

 اإلاجخمع. داخل اهذماحه في اخخالٌ الى ؿخادي
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 هخائج
ً
 الفزض الثاوي: زاهيا

يىص الفزض الثاوي علي أهه" جىجد فزوا دالت إحصائًيا بين مخىسطي 

ي أ عاد الهىيت ألاقل هطًجا درجاث اإلازاهقين مزجفعي ومىخفض ي جقديز الذاث ف

 الدشدذ( في اججاه مىخفض ي  جقديز الذاث. " –الاوغالا -)الخعليل

وللخدلم مً صحت هزا الـشك جمذ  اإلالاسهت بين دسحاث اإلاجمىعخين )مشجـعي 

ومىخـض ي جلذًش الزاث( باظخخذام اخخباس)ث( لذاللت الـشوق بين اإلاخىظىاث وواهذ 

 (2) ٌو سكمالىخائج هما هى مبين في الجذ

(يىضح قيمت )ث( لداللت الفزوا بين بين مخىسط درجاث اإلازاهقين 12جدول رقم )

 111مزجفعي ومىخفض ي جقديز الذاث في أسمت الهىيت  حيث ن = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عىــــذ  ( العــــابم وحــــىد ؿــــشوق راث داللــــت بخفــــائُت11ًخطــــح مــــً حــــذٌو سكــــم )

مشجـعــي ومىخـضــ ي جلــذًش الــزاث  ( بــين مخىظــىي دسحــاث اإلاــشاهلين1015معــخىي داللــت )
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ـــــتفـــــي وـــــل مـــــً الذسحـــــت اليلُـــــت علـــــي  ـــاد  ،ملُـــــاط ؤصمـــــت الهٍى ـــً ألابعــ ـــل بعـــــذ مــ وهـــــزلً فـــــي وــ

ـت ـت اوؼـالق، الـشعُـت للملُـاط وـل علـي خـذة : حعلُـم الهٍى ـت فـي ،الهٍى  اججـاه حؽـدذ الهٍى

 الزاث. ًخلذًش مىخـن

 مىاقشت هخائج الفزض الثاوي:

اهلين مىخـضــ ي جلــذًش الــزاث كــذ وكعــىا فــي ؤن اإلاــش  ًخطــح مــً الجــذٌو العــابم

ـــــت سجبـــــت حعلُـــــم ـــدذ الهٍى ـــالق وحؽــ ـــــت ألاهـــــا ،واوؼــ ـــيل هٍى ، وهـــــى ماؼـــــش علـــــي عـــــذم ولـــــىح حؽــ

ــــذًش الــــــزاث،  ـــا لــــــذي اإلاــــــشاهلين مىخـضــــــ ي جلــ ــــت ألاهـــ ــ ــــىُل هٍى ــــإخش حؽــ ـــً جــ ــــلبي عـــ وماؼــــــش ظــ

ي، البديـر  الشكُـب ؛ )عبـذ((Marcia,1967معمـا ؤؼـاس بلُـه وـل "ماسظـُا"  الىدُجـت وجخـلهزه

ـــاػ ، خـــالٌ ، ظـــعُذ ( ؛)هلُلـــت1111مدمـــذ ،  هللا عبـــذ (؛ )عـــادٌ 5551 ( ؛  1159ٍس

ـت1159) خلىدسخُم ، ظهامىمش ،  ، ( مً وحىد عالكت بين جلذًش الزاث والـىشاباث الهٍى

ت بالىشاباث هخيبإ ؤن ًمىً زم ومً اث معشؿخىا خالٌ مً الهٍى  الزاث. جلذًش بمعخٍى

مىـً جـعـير هـزه الىدُجـت  دسحـاث إلاعشؿـت مـُـذ ماؼـش ٌعخبـر الـزاث ذًشجلـ ؤن ٍو

ــــىشاباث ـــــت الـ ــــازش عامـــــل ؤهـــــه همـــــا ،الهٍى ـــي مـ ــــىشاباث علــ ـــــت الـ  ًخعلـــــم ؿُمـــــا خاــــــت الهٍى

 فـــي لزاجـــه بدساهـــه خـــالٌ مـــً راجـــه عـــً الــــشد ًدـــذدها التـــي العامـــت والخفـــىساث باإلاـــذسواث

لـــت الاحخماعُـــت عالكاجـــه  راجـــه عـــً بُـــتالاًجا الــــشد ؿإؿيـــاس بلُـــه، بهـــا ًىظـــشون التـــي والىٍش

ٌ  بًجابُــت كىاعــاث بىــاء فــي حعــهم ــت، والعىــغ خــى  هدــى ظــلبُت ؤؿيــاس ؿخبجــي صــحُذ، الهٍى

ت لذي اإلاشاهم. بىاء في جازش اإلاشاهلت مشخلت في بخاـت الزاث  الهٍى

يـب دساظـت هما جخـم هـزه الىدُجـت مـع مـا ؤؼـاسث بلُـه بـذًىي ،   خُـاوي  ولمـً ) ٍص

ــــىد ( مــــــً 1155( ؛دساظــــــت )سواهلضمــــــض ، 1151 ـــين بًجابُــــــت اسجباوُــــــت عالكــــــت وحــ  دسحــــــاث بـــ

ـــت جدلُــم وسجبــت الـــزاث جلــذًش مشجـعــي  الـــزاث جلــذًش مىخـضــ ي بـــين ظــلبُت وعالكــت الهٍى

ت. وحؽدذ اوؼالق و حعلُم وسجبتي  الهٍى

 الــزاث جلــذًش ( ؤنBasak& Ghosh ,2008باظــاوىػىػ)وفــي هــزا جاهــذ دساظــت 

  اإلاشجـع
َ
ِت، بهجاصِ  بدالِت  اسجبي   الهٍى

ً
ا  ألاًذًىلىحُـت والاعخلـاِداث اإلاهىت مجاالث في خفـى

ًِ ، وعلـــــى اإلاخعللـــــت ـــين آلاخــــــش، الجاهــــــب بالــــــذً ـــي اإلاــــــشاهلين ؤن جبــ ـــالق خـــــاالث فـــ  وحعلُــــــم اوؼـــ

ِت  واهدؽاس  الزاث. جلذًش مً مىخـن معخىي  لذةُهم   واَن  الهٍى
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ت الىشاباث واهذ ولما ،مشجـع الزاث جلذًش وان ولما ؤهه ًخطح هىا ومً  الهٍى

 مـــً ججـــاوص  ؤو الخخـُــف فـــي الــزاث جلــذًش دوس  علـــي ًــذٌ الاهخـــاك، وهـــزا بلـــي جمُــل

ت. الىشاباث  الهٍى

مىـــــــــً جمثُـــــــــل كـــــــــُم اإلاخىظـــــــــىاث الحعـــــــــابُت لـــــــــذسحاث اإلاجمـــــــــىعخين )مشجـعـــــــــي  ٍو

ـت باظـخخذام ؼـيل ألاعمـذة البُاهُـت  ومىخـض ي جلذًش الزاث( في ؤبعاد ملُـاط ؤصمـت الهٍى

 ( :5) هما ًبِىه الخمثُل البُاوي في الؽيل

 

( الخمثيل البياوي باألعمدة إلاخىسطاث درجاث اإلاجمىعخين )مزجفعي 1شكل )

 ومىخفض ي جقديز الذاث(  في مقياس أسمت الهىيت

 
ً
 هخائج الفزض الثالث: زالثا

فـــزوا دالــــت إحصـــائًيا بـــين مخىســــطي  " جىجـــدًـــىق الــــشك الثالـــث علـــي ؤهــــه

 أ عاد الهىيت". في وؤلاهار مزجفعي ومىخفض ي جقديز الذاث درجاث الذبىر 

 إلاعشؿـت (t-testاخخبـاس ث ) الباخثـت اظـخخذمذ الــشك هـزا صـحت مـً وللخدلـم

 فـي الـزاث مخىظـىي دسحـاث الـزوىس وؤلاهـار مشجـعـي ومىخـضـ ي جلـذًش بـين الــشوق داللـت

ت. ؤبعاد  الهٍى
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 (13جدول رقم )

 في اثالذ جقديز ومىخفض ي مزجفعي وؤلاهار الذبىر  درجاث مخىسطي بين الفزوا داللت

 الهىيت . أ عاد

 

( عـــذم وحـــىد ؿـــشوق دالـــت بخفـــائُا بـــين مخىظـــىي 19حـــذٌو سكـــم ) مـــً ًخطـــح

ــت ) جدلُــم 1011دسحــاث الــزوىس وؤلاهــار عىــذ معــخىي داللــت )  –حعلُــم –( فــي ؤبعــاد الهٍى

 وهزه الىدُجت جذخن صحت هزا الـشك. ،حؽدذ( –اوؼالق

 مىاقشت هخائج الفزض الثالث:

ا بـــــين مخىظـــــىي  ًخطـــــح مـــــً الجـــــذٌو العـــــابم ًُ عـــــذم وحـــــىد ؿـــــشوق دالـــــت بخفـــــائ

ــت ــت ) جدلُــم الهٍى ــت –دسحــاث الــزوىس وؤلاهــار فــي ؤبعــاد الهٍى ــت  –حعلُــم الهٍى اوؼــالق الهٍى

ـــــت( – ـــدذ الهٍى ( ؛ 5551 ،البديـــــري  الشكُـــــب دساظـــــت ) عبـــــذ مـــــع الىدُجـــــت هـــــزه وجخــــــم ،حؽــ

خــشون") ؤدمــض ( ؛ دساظــت"5553مشســ ي ،  مدمــذ دساظــت )ؤبــىبىش
َ
، Adams&et.al,1987)وا

 بهـــار( فـــي –الىـــىعين )روـــىس  بـــين ؿـــشوق وحـــىد عـــذم بلـــي ؤؼـــاسث (، والتـــي1111)الضهشاوـــي، 

ت. ؤبعاد  الهٍى

ـــان" )  ـــير "واجشمـ ـــي هــــزا ٌؽـ ـــال ( بلــــي ؤنWaterman,A.,1982وفـ  ًيابـــــذان الىــــىعين هـ

ت. علي لها جإزير ال البُىلىحُت الاظخعذاداث ؤن ؤي مدؽابهت والتزاماث ؤصمت خبراث  الهٍى
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ـا،  هللا وعـذ دساظـت ) ؤخمـذ مـع هدُجـت الذساظـت الحالُـت جخــم همـا ( 1114الىٍش

ــت، ؤبعــاد وؤلاهــار( فــي -لىـىعين )الــزوىس  بِىــا ؿــشوق وحــىد عــذم ؤظـــشث عــً التـي  علــي الهٍى

 فـــي مجخمعىـــا فـــي والاحخمـــاعي اإلاعاملـــت الىـســـ ي الىمـــى وؤظـــغ الىالذًـــت اإلاعاملـــت ؤن ؤظـــاط

 علــى بُنهمــا الخـشكــت وعــذم وؤلاهــار، الــزوىس  بــين عــاواةاإلا علــى جاهــذ باجــذ الــشاهً الىكــذ

 الـشد . هىع ؤظاط

عبـــذالشخمً،  وؼــزي علــي وجخـــم هـــزه الىدُجــت  ؤًًمـــا مــع دساظـــت )اظــماعُل

ـــــت ؤصمــــت ٌعِؽـــــان الىـــــىعين بلــــي ؤن ( التــــي ؤؼـــــاسث1151 ـــذس، ممـــــا بـــــىـغ الهٍى  ؤن ٌعجـــــي اللـ

ـــت ؤصمـــت حؽـــىُل فـــي حعـــاهم التـــي والاحخماعُـــت الىـعـــُت اإلاخؼيـــراث  هفـــِب مـــً لِعـــذ الهٍى

 الىىعين. هال علي جإزيرها جماسط بل، ؿدعب ألاهثى ؤو ؿلي الزهش

( التــــي ؤظـــــشث عــــً 1154وجخـــــم الذساظــــت الحالُــــت مــــع دساظــــت)ؤماٌ بىعِؽــــت ، 

ــت هظــًشا لخلــً ؤبعــاد بهــار( فــي –الىــىعين )روــىس  بــين ؿــشوق وحــىد عــذم  التــي الخؼيــراث الهٍى

 لـم الـشاهً الىكـذ فـي ألهـه لآلخش، اإلاىمل دوسه له ول خُث مخذاخل، الىىعين دوس  حعلذ

ٌ  حعِؾ اإلاشؤة حعذ  الاكخفـادًت، جىاحههـا التـي ألاظـباب بـاخخالؾ الحُـاة ؤخـذار عً بمعض

 ظـاهشة لــشوق ػُاب ًـعش مما وائً، ماهى ول على بوالع على ؤـبدذ ؤي ،الاحخماعُت

 الىىعين. بين بخفائُت داللت راث

 ،ؤظـامت الؽـُخ ،الحالُـت مـع دساظـت وـل مـً )عثمـان العـُذهمـا جخــم الذساظـت  

ا بين الزوىس وؤلاهار فـي  (1151 ًُ ت دالت بخفائ التي ؤظـشث عً عذم وحىد ؿشوق حىهٍش

ت ؤن ألاهثى حؽعش هما ٌؽعش الزهش بلذس مً الدؽدذ خُث ؤؼاسث الذساظت بلي  ،ؤصمت الهٍى

الاظخلاللُت والخـشد والؽعىس بعذم هدُجت الـؽل في جدلُم دسحت مً  ،والاسجبان في ألاها

الجـــذوي واوعـــذام الهـــذؾ، ؿمـــال عـــً ػُـــاب اإلاعجــــي فـــي خُاتهـــا، ولعـــل مـــا ًخعلـــم بؼمــــىك 

اإلاعخلبل اإلانهي وجشاحع كُمت الحب ؤمام اإلاادة وجمـاٌئ اللـُم الاوعـاهُت، ًمىـً ؤن ًمثـل 

 جلــــع علـــي الجيعــــين
ً
اظــــهما ومــــً زـــم جلاظــــما الظــــشوؾ اإلاعىكـــت السجلائهمــــا واخع ،لـــؼىوا

 بالىُىىهت ؿىال الىىعين ٌعِؽان الخىجش مع اإلاجخمع وعذم الشلا عً الىاكع.

ـــي 1152همــــــا جخـــــــم الذساظــــــت الحالُــــــت مــــــع دساظــــــت )مخخــــــاس مدمــــــذ مخخــــــاس ،  ( التـــ

ـت ألاهـا ًشحـع بلـي ؤن ؤلاهـار  ؤؼاسث بلي ؤن عذم وحىد ؿـشوق بـين الىـىعين فـي سجـب ؤصمـت هٍى
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ـت واإلاعـاواة مـع الـزوىس فـي الخعلـُمفي الىكذ الحالي ؤـبدً ًخمخعً بلـذس   ،هبيـر مـً الحٍش

 ،والعمل، ومماسظت الؽعائش الذًيُت، وهزا بـذوسه ًمىدهـا ؿـشؿ ؤهبـر للخـاعـل والاخخيـان

 وجىابم ألاؿياس في العُاظت والذًً، والخىحه اإلانهي ، وؤظلىب الحُاة.  

شحــع  ؤؿــشاد يــىن ل الذساظــت هدُجــت فــي وؤلاهــار الــزوىس  بــين اليعــبي الاجـــاق هــزا ٍو

 الجيعــين مــً وـل جدفــش مؽـترهت زلاؿــت وججمعهــم واخـذ، إلاجخمــع ًيخمـىن  الذساظــت عُىـت

ــت معــين كُمــي وعــم لــمً  فــي حعــهم التــي الخجــاسب خــالٌ مــً ؿعــاٌ بؽــيل جخخلــف ؿالهٍى

ـت، اظخىؽـاؾ العـلىهُاث،  مـً حملـت ؤو إلاعخلـذاث معشفـي وبىـاء والتزاماتهـا، خُاساتهـا الهٍى

 ومعــاًير مثيــراث مــً ؿيهــا بمــا الاحخماعُــت، البِئــت لــىـغ الجيعــين مــً وــل اهخمــاء وبالخــالي

 وحــــىد عــــذم ًـعــــش مــــا وهــــزا الاجـــــاق، مــــً هــــىع بهــــا الاحخماعُــــت الخبــــراث وهـــــغ مؽــــترهت

ــت ًخــق ؿُمــا الجيعــين لــذي بخفــائُت داللــت راث ؿـشوق  ًخعامــل ؿــالـشد ،الىـعــُت الهٍى

ــه مىىلـم مـً لـِغ الىـىع ؤدواس مـع ا بـه ًخفـف مـا وبهمـا ؤهثـى، ؤو هـزهش حعٍش ًُ  مـً شخفـ

 رلً. عً الزاحي الخعٍشف خالٌ

 ,Bergh &Erling)بِىمــا جخخلــف جلــً الىدُجــت مــع هخــائج دساظــت " بيرػىاًشلىــؽ" )

ـــاٌ خمـــىد، 1155 ،هـــىسي مدمـــذ ( ؛ )ؤخمـــذ 1113 ،؛ دساظـــت )عماداإلاشؼـــذي2005 (؛ )ؿٍش

ـــ ي ـــBasak&Ghosh, 2008( ؛ باظـــــاوىػىػ  ) 1155 ،الؽـــــماط وعِسـ  مدمـــــىد اد(؛ )حهــ

ـــت ولـــع فـــي اخخالؿـــاث هىـــان ( والتـــي اؼـــاسث بلـــي ؤن1152الـــذًً ، عـــالء  للىـــىع ٌعـــضي  الهٍى

 الاهدؽاس بعذ على الزوىس  جـىق  بِىما الزوىس، على الخعلُم بعذ على ؤلاهار جـىكذ خُث

 ؤلاهجاص. معخىي  في الزوىس  لفالح واهذ الجيعين بين هما ؤن الـشوق، ؤلاهار على

(  التي 1152ىدُجت مع دساظت ) ؤظماء مدمذ العىُت ، هما جخخلف جللً ال

ت ؤصمتي مً معاهاة ؤهثر الزوىس  ؤؼاسث بلي  ؤن ت ؤلاًذًىلىحُت الهٍى  العالكاث وهٍى

ت الاحخماعُت(   عشلت ؤهثر الىظىي اإلاشاهلت مشخلت في اإلاشاهم وؤن .اإلاخبادلت ) الهٍى

ت ألصمت ت صمتأل  عشلت ؤهثر ًيىن  بِىما ألاًذًىلىحُت، الهٍى  في اإلاخبادلت العالكاث هٍى

 اإلاخإخشة . اإلاشاهلت مشخلت
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 هخائج الفزض الزا ع:
ً
 را عا

جىجد فزوا دالت إحصائيت بين مخىسطي ًىق الـشك الثاوي علي ؤهه" 

درجاث اإلازاهقين مزجفعي ومىخفض ي جقديز الذاث في القابليت لالستهىاء  في اججاه 

 ". مىخفض ي جقديز الذاث

حت هزا الـشك جمذ اإلالاسهت بين دسحاث اإلاجمىعخين وللخدلم مً ص 

)مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث( في ملُاط اللابلُت لالظتهىاء باظخخذام اخخباس)ث( 

 ٌ  (.4)لذاللت الـشوق بين اإلاخىظىاث، وواهذ الىخائج هما هى مبين في حذو

 (14جدول رقم )

اهقين مزجفعي و يىضح قيمت )ث( لداللت الفزوا بين بين مخىسط درجاث اإلاز 

100 مىخفض ي جقديز الذاث في  القابليت لالستهىاء حيث ن =  

 

مىـــــــــً جمثُـــــــــل كـــــــــُم اإلاخىظـــــــــىاث الحعـــــــــابُت لـــــــــذسحاث اإلاجمـــــــــىعخين )مشجـعـــــــــي  ٍو

ومىخـضــ ي جلــذًش الــزاث( فــي ؤبعــاد ملُــاط اللابلُــت لالظــتهىاء باظــخخذام ؼــيل ألاعمـــذة 

 :( 1البُاهُت هما ًبِىه الخمثُل البُاوي في الؽيل )



ز طاهز فؤاد عسكزسم  
 

208 

 

 

( الخمثيل البياوي باألعمدة إلاخىسطاث درجاث اإلاجمىعخين )مزجفعي 2شكل )

 ومىخفض ي جقديز الذاث(  في مقياس القابليت لالستهىاء

وحىد ؿشوق راث داللت والخمثُل البُاوي باألعمذة ًخطح مً الجذٌو العابم 

خـض ي ( بين مخىظي دسحاث اإلاشاهلين مشجـعي ومى1015بخفائُت عىذ معخىي داللت )

جلذًش الزاث علي ملُاط اللابلُت لالظتهىاء، وهزلً في ول بعذ مً ألابعاد الـشعُت 

للملُاط ول علي خذة: الاعخلاد في كىي خـُت جىحه ظلىهُاث ألاؿشاد، الاكخىاع 

هما ؤظهشث الىخائج ؤن  ،الجاهضة، الخىىع، اإلاعاًشة، اإلاؽاسهت الىحذاهُت بالخـعيراث

خُث ؤظهشوا دسحاث مشجـعت علي ملُاط ، جلذًش الزاثالـشوق في اججاه مىخـض ي 

 وهزه الىخائج جدلم صحت الـشك . ، اللابلُت لالظتهىاء  وؤبعاده الخمعت

 مىاقشت هخائج الفزض الزا ع:

 معخىي  عىذ بخفائُت داللت راث ؿشوق ؤؼاسث هخائج الـشك الشابع بلي وحىد 

 علي الزاث جلذًش ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي ( بين1015داللت )

 علي ول للملُاط الـشعُت ألابعاد مً بعذ ول في لالظتهىاء، وهزلً اللابلُت ملُاط
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الجاهضة،  بالخـعيراث ألاؿشاد، الاكخىاع ظلىهُاث جىحه خـُت كىي  في خذة : الاعخلاد

ساي دساظت " هُم دسان،  مع جخـم الىخائج وهزه الىحذاهُت الخىىع ، اإلاعاًشة ، اإلاؽاسهت

 Good؛ دساظت "حىد وؼىيز" ) (Kim Drake, Ray Bull and Julian ,2008)بُل، حىلُان"

& Sanchez,2010)الزاث جلذًش روي  ؤن ألاؿشاد عً هزه الىخائج ؤظـشث ، خُث 

 ؤهثر اإلاشجـع ، هما ؤنهم الزاث جلذًش روي  ألاؿشاد مً لالظتهىاء كابلُت ؤهثر اإلاىخـن

 باالظتهىاء. جإزش

مىً  ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين بين الـشوق بؽإن الىدُجت هزه عيرجـ ٍو

 علي جازش التي العىامل ؤهم مً ٌعذ الزاث جلذًش ؤن لالظتهىاء، اللابلُت في الزاث جلذًش

 على كذسجه إلاذي وبدساهه الزاجُت كذسجه في راجه، وزلخه عً ؿإؿياس لالظتهىاء اللابلُت

  حعخبر ما مىكف مع الخعامل
ً

 الاظتهىاء. في اهاًم  عامال

 الزًً ألاؿشادؤن (Jo Sanders ,2012"حى ظىذسص" ) وهزا ما ؤهذجه دساظت 

اا ًدملىا ؤن الفعىبت مً مشجـع الزاث جلذًش داؿع لذةهم ًً  لم ما معخلًذا او وؿىشة سؤ

 علي اللذسة ؿخلذون  اإلاىخـض ي الزاث جلذًش روي  ألاؿشاد ؤن خين بصحخه، في ٌعخلذوا

 ؤن مخيلم، هما ؤو واجب ول وساء العير بلي بهم ًادي مما والىلذ الـىشي  الاظخلالٌ

ً مع الخجاسب في ًجذون  ؤهـعهم في زلتهم جلل الزًً ألاؿشاد  لهم والاظخجابت ألاخٍش

 ًشوا ألاؿشاد ؿهاالء ،ػيرهم  مً ؤهبر بعهىلت وآسائهم ؤؿياسهم ؿخخؼير، ؤهبر بؼباًعا

ً سئٍت خالٌ مً ؤهـعهم  لهم. آلاخٍش

، مان حشوحي ،الذساظت الحالُت مع ما ؤؼاسث بلُه دساظت ول مً"بين وجخـم

يس ي" ا جشجبي لالظتهىاء اللابلُت ؤن(Bain, McGroarty& Runcie, 2015)ٍس
ً
ا اسجباو ًُ  بًجاب

 مىاحهت هُـُت علي ًازش هعامل الزاث جلذًش دساظت جم خُذ، اإلاىخـن الزاث بخلذًش

 والمؼي. لالظتهىاء الىاط

لالظتهىاء،  ألاؿشاد مىاحهت هُـُت علي ًازش عامل الزاث جلذًش ؤن طحمما جلذم ًخ 

 اإلاىخـن. الزاث جلذًش روي  ألاؿشاد لذي ؤعلي جيىن  لالظتهىاء  ؿاللابلُت
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 هخائج الفزض الخامس:: خامسا

جىجـــد فـــزوا دالـــت إحصـــائًيا بـــين مخىســـطي ًـــىق الــــشك الخـــامغ علـــي ؤهـــه " 

 ي جقديز الذاث في القابليت لالستهىاء.درجاث الذبىر وؤلاهار مزجفعي ومىخفض 

 داللت ( إلاعشؿت t-testاخخباسث )  الباخثت اظخخذمذ الـشك هزا صحت مً وللخدلم

 في الزاث جلذًش ومىخـض ي مشجـعي وؤلاهار الزوىس  دسحاث مخىظىي بين الـشوق

 (11حذٌو ) في هىمبين هما الىخائج وواهذ  ،اللابلُت لالظتهىاء

 مزجفعي وؤلاهار الذبىر  درجاث مخىسطي بين الفزواداللت(15جدول رقم )

 القابليت لالستهىاء في الذاث جقديز ومىخفض ي

 

ا عىذ معخىي داللت  (11حذٌو سكم ) مً ًخطح ًُ وحىد ؿشوق دالت بخفائ

( بين مخىظىي دسحاث الزوىس وؤلاهار مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في 1015)
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( باهدشاؾ معُاسي 535011الحعابي للزوىس ) وكذ بلؽ اإلاخىظي ،اللابلُت لالظتهىاء

 ( وعىذ51019( باهدشاؾ معُاسي )15903وكذ بلؽ اإلاخىظي الحعابي لئلهار ) ،(2051)

 في بخفائُت داللت راث ؿشوق هىان ؤن جبين ؤلاهار مخىظي مع الزوىس  مخىظي ملاسهت

 وهزه الىدُجت جدلم صحت هزا الـشك . ،ؤلاهار لفالح لالظتهىاء اللابلُت

 مىاقشت هخائج الفزض الخامس: 

ا عىذ معخىي   ًُ سحىًعا بلي الجذٌو العابم ًخطح وحىد ؿشوق دالت بخفائ

( بين مخىظىي دسحاث الزوىس وؤلاهار مشجـعي ومىخـض ي جلذًش الزاث في 1015داللت )

خطح لالظتهىاء ؤهثر  كابلُت لذةهً ؤلاهار ؤن رلً مً اللابلُت لالظتهىاء لفالح ؤلاهار، ٍو

 بها، جـىيرها ًخلىن  ولزلً اإلاشؤة وبُعت على حؼلب الىحذاهُت الىاخُت ألن ورلً. الزوىس مً 

  ؤهثر ًجعلها مما
ً
لالظتهىاء وهزا ما ؤهذجه دساظت )وامل مدمذ  مُال

مت ،  .( 15، 5552عٍى

( Agrwal&panden, 1987ؤهشولىباهذن") دساظت" هخائج مع الىدُجت هزه وجخـم

(؛ دساظت ) ــاء عبذالعظُم مدمذ 5554، ظلُمان خمًوعبذالش  ظعذ ؛دساظت )ظٍشف

(؛ )عبذ الحمُذ 1154 ،(؛ )لمُاء ببشاهُم الخضسجيKotov,2004(؛ " هخىؾ" )5555

لالظتهىاء مً  ؤهثر كابلُت ؤلاهار (التي ؤظـشث عً ؤن1153 ،حذًذ، الخجاوي ابً الىاهش

 الزوىس.

مىً جـعير هزه الىدُجت ؤن ؤلاهار ًمُلىن بلي اإلاؽ اسهت الىحذاهُت ؤهثر مً ٍو

ً  جإزًشا ؤهثر ؤنها الىحذاوي، هما الىابع عليها ٌؼلب ألاهثى ألن هظًش  ،الزوىس  باآلخٍش

 وؤؿياس بأساء للخإزش كابلُت ؤهثر ًجعلها مما الىحذاهُت وخعاظُت للمىاكف الاحخماعُت.

عهل جـىيرها ًخؼير لزلً وهدُجت اإلادُي الىظي  ؿةن ؤخشي  هاخُت ومً اظتهىائها، َو

 لخيىن  ألاهثى جيص ئ خُث والثلاؿُت الاحخماعُت بالخإزيراث جشجبي لالظتهىاء اللابلُت هزه

ً، مع الخـاعل ؤزىاء ومىاؿلت وىاعُت ؤهثر  للمعلىماث كبىلها ٌعهل ما وهزا آلاخٍش

 ًللل مً مىاكف مً ًىاحهه إلاا وهلذا جدلُال ؤهثر لُيىن  الزهش ًيص ئ بِىما وألاؿياس،

ً بإؿياس شهجإز اخخماٌ مً  لهزه ودكُم مىلىعي وجدلُل هلذ دون  وجفشؿاتهم آلاخٍش

 ألاؿياس.
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 : الخالصت العامت لىخائج الدراست 

ا دالت ؿشوق وحىد -5 ًُ  ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي بين بخفائ

ت جدلُم في الزاث جلذًش  الزاث. جلذًش مشجـعي اججاه في الهٍى

ا دالت ؿشوق وحىد  -1 ًُ  ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي بين بخفائ

ت ؤبعاد في الزاث جلذًش  اججاه الدؽدذ( في –الاوؼالق -هطًجا ) الخعلُم ألاكل الهٍى

 الزاث.  جلذًش مىخـض ي

ا دالت ؿشوق وحىد -4 ًُ  ومىخـض ي مشجـعي اإلاشاهلين دسحاث مخىظىي بين بخفائ

 الزاث. جلذًش مىخـض ي اججاه في لالظتهىاء اللابلُت في الزاث جلذًش

 الخىصياث واإلاقترحاث:

 في لىء الىخائج التي اهتهذ بليها الذساظت الحالُت جىص ي الباخثت بما ًلي:

ً علي خل ؤصمت   - الاهخمام باإلعذاد الىـس ي والتربىي للمشاهلين لجعلهم كادٍس

تهم. ض كذساتهم الزاجُت، ومعاعذتهم علي جدلُم هٍى ت، وحعٍض  الهٍى

واث الذوسٍت مع آلاباء واللائمين بتربُت اإلاشاهلين  بكامت الللاءاث والىذ -

ـهم بخفائق مشخلت اإلاشاهلت ت الىـعُت ،لخعٍش وجبفيرهم  ،ومـهىم الهٍى

باألظالُب الصحُدت إلاىاحهت خاحاث ؤبىائهم  وخفائفهم في هزه اإلاشخلت 

ت.  العمٍش

ت مً خالٌ اللذوة الحعىت وجدذًذ ؤدواس - -  معاعذة اإلاشاهلين في جدلُم الهٍى

 احخماعُت مىاظبت.

الاهخمام بظاهشة اللابلُت لالظتهىاء، إلاا لها مً عظُم ألازش في اهدؽاس الىثير مً  -

 اإلاؽىالث الىـعُت والعلىهُت بين العذًذ مً ؤؿشاد اإلاجخمع.

الخىحُه وؤلاسؼاد الىـس ي التي تهخم بظاهشة اللابلُت  لشوسة الاهخمام ببرامج -

 العلبُت باليعبت للـشد واإلاجخمع. لالظتهىاء وجللي المىء علي ؤزاسها

بعذاد البرامج ؤلاسؼادًت التي جىمي جلذًش الزاث لذي اإلاشاهلين بما ٌعاعذ في  -

 دعم الثلت بالزاث وبىاء شخفُت بًجابُت وؿعالت.
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: الدراساث
ً
 اإلاقترحت: زاهيا

دى اإلاعخلبلُت علي الى في لىء هخائج الذساظت الحالُت ؿةهه ًمىً اكتراح بعن الذساظاث

 الخالي:

ت وبعن اإلاخؼيراث همعخىي الىمىح والعذائُت . 5  . العالكت بين حؽىُل الهٍى

ت وعالكتها بةدمان الاهترهذ لذي 1  اإلاشاهلين . . ؤصمت الهٍى

ت لذي اإلاشاهلين وعالكتها بالخىُف الىـس ي والاحخماعي. 9  . ؤصمت الهٍى

لىـعُت  والللم والخجل . العالكت بين اللابلُت لالظتهىاء وبعن الالىشاباث ا 4

 والاهخئاب والعذوان، الخىؾ والـىبُا بإهىاعها .

 . ؤزش بشهامج بسؼادي معشفي ظلىوي لخـن الاظتهىاء لذي اإلاشاهلين والؽباب. 1

 . العالكت بين اللابلُت لالظتهىاء والعضو العببي . 3

 لزاث.. بشهامج بسؼادي لخىمُت جلذًش الزاث لذي اإلاشاهلين مىخـض ي جلذًش ا 4

 قائمت اإلازاجع 

 الشباب لدي الىفس ي والابخئاب أسمت الهىيت(. 5553مدمذ ) مشس ي بىش ؤبى .5

 .911- 929 ،الثالث العذد ،هـعُت دساظاث مجلت الجامعي

  الهىيت أسمت في الفزوا دراست(. 1152ؤظماء مدمذ العىُت ) .1
ً
 للىىع وفقا

 العلىم . مجلتطزي الق اإلاجخمع في اإلازاهقين من عيىت لدي العمزيت واإلازحلت

ت ً -والىـعُت التربٍى  .251- 141 ،4عذد  ،53مجلذ  ،البدٍش

الجامعيين:  الطلبت لدي ألاها هىيت   حاالث(. 1152حهاد مدمىد عالء الذًً ) .9

ت العلىم دساظاث. ألاسزي  الىظيفي وألاداء الىفسيت العافيت دور  ، سدنألا – التربٍى

ٌ  ،49مجلذ   .594-519 ،العذد ألاو

 اللاهشة:  ،والخطبيل الىظزيت بين الاجخماعي الىفس علم(.  1119بالي)الج خعجي .4

ت. الاهجلى مىخبت  اإلافٍش

ؤعماٌ  لىء على والالتزام ألاصمت : بيناإلازاهل لدي الهىيت(. 1153ظالؾ مؽشي ) .1

 –بىؼاصي  حامعت -باإلاشج التربُت ولُت –العاإلاُت اللُلُت ماسظُا(. اإلاجلت )حُمغ

 .59-5 ، 12لُلُا العذد 
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 . مجلتوالزاشدين للمزاهقين الذاث جقديز اخخبار(. 5551هللا مدمذ) عبذ عادٌ .2

ذ ،التربُت  .51-4، 51العذد  ،اليٍى

(. أسمت الهىيت لدي 1151عثمان ؿمل هللا العُذ، ؤظامت مشصوق الؽُخ ) .3

. مجلت ولُت اإلازاهقين والشباب اإلاترددين علي مقاهي الاهترهذ بىاليت الخزطىم

 حامعت اإلاىىؿُت. ،31-31، 91مجلذ  ، 5ذد التربُت، الع

 اإلاعشؿت داس . اللاهشة:للمزاهل الىفس ي الارجقاء(. 1115هـافي ) عالء الذًً .4

 الجامعُت.

الثاوي،  : الجضءالىفسيت الصحت في دراساث(. 5554عبذالشخمً ) العُذ مدمذ .5

 والخىصَع. واليؽش للىباعت كباء داس اللاهشة:

اإلاخلذم.  الىمى هـغ : علمالىمى هظزياث(.  1115الشخمً ) عبذ العُذ مدمذ .51
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