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انًًٓاخ انرٙ ذٕاخّ انًشاْك  أكثش أٌانغهٕن كًا  ذفغٛش فٙ سئٛغًٛا يشكًضا ٚسرم يفٕٓو فاػهٛح انزاخ: اىَيخض

فمذ ذسذدخ يشكهح انثسس انسانٙ فٙ ذؼشف انؼاللح تٍٛ فاػهٛح  كثش اعرمشاساً نزاأْٙ ذطٕٚش ْٕٚرّ انزاذٛح, نركٌٕ 

ْذاف انثسس ػهٗ ذؼشف أانٕٓٚح نذٖ طهثح انًشزهح االػذادٚح فٙ انؼشاق ٔاشرًهد  أصيحعانٛة يٕاخٓح أانزاخ ٔ

انٕٓٚح نذٖ ػُٛح  أصيحعانٛة يٕاخٓح أصيح انٕٓٚح، ذؼشف انفشٔق تٍٛ أعانٛة يٕاخٓح أٔذؼشف  فاػهٛح انزاخ،

انٕٓٚح نذٖ طهثح  أصيحعانٛة يٕاخٓح أثسس ػهٗ ٔفك يغرٕٖ فاػهٛح انزاخ، ذؼشف انؼاللح تٍٛ فاػهٛح انزاخ ٔان

نمٛاط 3991طانثا ٔطانثح, ٔذى اعرخذاو يمٛاط شفاسذغش  222ٔلذ اشرًهد ػُٛح انسس ػهٗ  اإلػذادٚحانًشزهح 

عانٛة أنمٛاط  3999 ٔآخشٌٔذِ ياسشٛا ػأانًمٛاط انًٕضٕػٙ نشذة انٕٓٚح انصٕسج )أ( انز٘ فاػهٛح انزاخ ٔ

ػُٛح انثسس راخ يغرٕٖ يُخفض يٍ فاػهٛح انزاخ ٔنكُٓا  أٌ إنٗشاسخ َرائح انثسس أانٕٓٚح، ٔلذ  أصيحيٕاخٓح 

َداص انٕٓٚح ٔذؼهٛمٓا إ أُعهٕتٙفٙ  إزصائٛاٌ ُْان فشٔق دانح أصيح انٕٓٚح ٔأعانٛة اٚداتٛح فٙ يٕاخٓح أذغرخذو 

َداص انٕٓٚح إ أعهٕبتٍٛ فاػهٛح انزاخ ٔكم يٍ  إزصائٛاُْان ػاللح يٕخثح دانح  أٌاخ كًا ػهٗ ٔفك فاػهٛح انز

 .ذشرد انٕٓٚح ٔاَغاللٓا أعهٕبنكم يٍ  إزصائٛأذؼهٛمٓا فٙ زٍٛ نى ذكٍ انؼاللح دانح 

 
 

 : فاػهٛح انزاخ، أصيح انٕٓٚح، انطهثح.اىنيَاخ اىَفتاحيح
 

 

Relationship Self-efficacy by Methods Face identity Crisis Among Preparatory 

Stage Students 

Khulud Raheem  
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Abstract: The concept of self-efficacy is take a major center in the interpretation of 

behavior. And more tasks facing the adolescences is the development self-identity to 

be more stable, so it has been identified current research problem in knowing 

relationship between self - efficacy and styles face identity crisis among preparatory 

stage students in Iraq. The aims of this search is known self-efficacy, and known 

methods face a crisis of identity, know the differences between the methods of face 

identity crisis among a sample search according to the level of self - efficacy, and 

know the relationship between self – efficacy and styles face identity crisis among 

preparatory stage students. The sample included 222 male and female students. Scale 

was used Schwarzer 1993 to measure self - efficacy. The measure objectively 

arranged identity is (a) prepared by Marcia and others 1979 for measurement 

methods face identity crisis, has indicated results that sample with a low level of self - 

efficacy but uses positive approaches in the face of a crisis of identity and that there is 

statistically significant differences in the stylistic achievement identity and 

moratorium identity according to self – efficacy as there are statistically significant 

positive relationship between the self – efficacy and all of the style of the achieve of 

identity and moratorium identity when the relationship was no statistically significant 

for each of the defused of the identity and style foreclosed. 
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ى:المقدمة
وتٌ َفّٗٛ فاع١ًٝ ايزات َشنضًا ًَُٗا يف تٛدٝ٘ طًٛى ايفشد يتشكٝل أٖذاف٘ ايؼخـ١ٝ، إر  

آ٠ َعشف١ٝ تؼعشٙ بكذست٘ ع٢ً ايتشهِ إٕ األسهاّ ٚاملعتكذات اييت ميتًهٗا ايفشد سٍٛ قذسات٘ متجٌ َش

يف ايب١٦ٝ مبا ٜظِٗ يف صٜاد٠ قذست٘ ع٢ً اإللاص ٚسفع َظت٣ٛ ايجك١ بايٓفع يف َٛاد١ٗ كػٛط اؿٝا٠. 

متجٌ أص١َ اهل١ٜٛ قٛس ايتػرلات ايُٓا١ٝ٥ اييت تطشأ ع٢ً دٛاْب ػخـ١ٝ املشاٖل املشتبط١ بكذست٘ ع٢ً 

يف ػخـ١ٝ املشاٖل مٛ االطتكالي١ٝ  ٍَِٗ ٍٍْٗا تعدل عٔ ؼٛؼذٜذ َعتكذات٘ ٚأدٚاسٙ يف اؿٝا٠، أل

إىل إٔ املشاٖكني ايزٜٔ ٜتُهٕٓٛ َٔ  1968سٜهظٕٛ أايلشٚس١ٜ يًُٓٛ ايظٟٛ يف املشاسٌ ايكاد١َ, ٚقذ أػاس 

بًٛس٠ ١ٜٖٛ َظتك١ً هلِ ٜظتطٝعٕٛ االْذَاز َع فتُعِٗ بفعايٝات َتٓٛع١ أفلٌ َٔ غرلِٖ، ٚقذ 

 ق١ً األعاخ اييت تٓاٚيت ايعالق١ بني فعاي١ٝ ايزات ٚأطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ.السعت ايباسجتإ 

  

ىمذكلةىالبحث
ْعاّ  أٚٚاملتٓاقلات, فًٝع هلزٙ اؿٝا٠ ػهٌ ثابت  باملتػرلات ٦ًٝاًَ ًاعامل اإلْظا١ْٝتعذ اؿٝا٠  

٢ ايذٚاّ, فٗٛ ايّٝٛ ٕ اؿٝا٠ ايٓفظ١ٝ يًفشد ايٛاسذ ال تظرل بٓفع ايؼان١ً عًإَعني تظرل عًٝ٘, ٚ

 تظبب ي٘ ايلٝل ٚايكًل. أص١َ أٚطعٝذ, ٚغذًا ٜٛاد٘ َؼه١ً, 

نجش سظاط١ٝ يف سٝا٠ ايفشد, سٝح تتُٝض بايتػرلات ألاٚتعذ َشس١ً املشاٖك١ َٔ املشاسٌ  

ثش باملتطًبات ايٓفظ١ٝ ايذاخ١ًٝ, ٚايتهٝف أعلا٤ اؾظِ, اييت تتأايُٓا١ٝ٥, ٚايتطٛس يف ْلر بعض 

 (.138, ق1994ايب١٦ٝ اييت ٜشنض عًٝٗا اجملتُع )املٓٝضٍ, ٚأيًجكاف١, 

 ففاع١ًٝ ْظا١ْٝ،إلا ايك٠ٛ تفظرل يف ًاس٥ٝظ َشنًضا ٕ َفّٗٛ فاع١ًٝ ايزات وتٌأباْذٚسا  ٜش٣ 

ايزات  فاع١ًٝ َظت٣ٛ ستفعا ٚنًُا ،أالْفعاي١ٝ ٚاالطتجاس٠ ٚايتـشفات، ايتفهرل يف أمناط تؤثش ايزات

 دٓظ٘ أبٓا٤ َٔ غرلٙ عٔ ٜتُٝض إْظإ . فهٌاالْفعاي١ٝ االطتجاس٠ ٚانفلت صلاإلا بايتايٞ استفع

 اـاؿ١ نْٝٓٛت٘ ي٘ ػخف نٌ فإٕ ٚبزيو اجملتُع أفشاد ٖزا َٔ نػرلٙ ب٘ خاق ْفظٞ بتهٜٛٔ

 يف عض ٚدٌ املٛىل قذس٠ ٚتٓذًٞ اجملتُع أفشاد َٔ غرلٙ عٔ ػخـٝت٘ املتُٝض٠ يف تتُجٌ ٚاييت ب٘

 ايعاٌَ ٜعتدل ايزاتٞ ٕ ايٓعاّأٜٚؤنذ ع٢ً  .دٓظ٘ أبٓا٤ َٔ غرلٙ عٔ املتُٝض٠ بٗزٙ ايؼخـ١ٝ خًك٘

ٕ ايفشد ٜظتطٝع َٔ خالٍ ْعاَ٘ ايزاتٞ ٜٚٛدٗ٘ أل ْظاْٞإلا ايظًٛى ايزٟ ٜلبط ِٖاأل ايٓفظٞ

 ايزاتٞ ْعاَ٘ بني ايتفاعٌ َٔ خالٍ ايفشد طًٛى ٜٚٓتر ٚأفعاي٘، َٚؼاعشٙ أفهاسٙ يف مماسط١ ايتشهِ

 (.Pajares, 1996, p4) بٗا ٜتأثش اييت اـاسد١ٝ يب١٦ٝا َٚـادس

املُٗات اييت تٛاد٘ املشاٖل ٖٞ تطٜٛش ٖٜٛت٘ ايزات١ٝ,  أنجش إٕ إىل( Willicl) ٜٚؼرل ًٜٚظٌ 

 ,1994َشس١ً ايشػذ )املٓٝضٍ,  إىلعٓذَا ٜـٌ ايفشد  إالاطتكشاسًا, ٖٚزٙ اهل١ٜٛ ال تٓتٗٞ  أنجشيتهٕٛ 

 (.144ق

عٓذ أسٜو أسٜهظٕٛ يف )ؼكٝل اهل١ٜٛ يف َكابٌ غُٛض اهل١ٜٛ(، ٚقذ طٛس  تتُجٌ أص١َ اهل١ٜٛ

الختٝاس يف اجملتُع ٚيف ايعالقات اب١ٝٓ اهل١ٜٛ إلتاس١ فشؿ١  Marcia( 1966دُٝع َاسػٝا )

الدتُاع١ٝ، مما ٜؤنذ تعذد ايتٓعُٝات اييت تهٕٛ اهل١ٜٛ بعٝذًا عٔ ايتشكٝل يف سٝا٠ ايفشد. ٜٚؤنذ ا

ايفشد،  ٣الدتُاع١ٝ يذا١ٜٛ تبذٚ يف اؾاْب املعشيف، ٚايفٝضٜٛيٛدٞ، َٚهْٛات ايب١ٝ٦ٝ أص١َ اهل إٕع٢ً 

 الػاٙ الْتٗاز طًٛى ايشاػذ.اإٔ ٜبذأ يف اعتباس ْفظ٘ ساػذًا ٚؼذٜذ  ٖ٘ٚٞ اييت ؽٛي

 :اآلتٞعٔ ايظؤاٍ  اإلداب١ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكذّ تتشذد َؼه١ً ايبشح يف 

 ؟ اإلعذاد١ٜاهل١ٜٛ يذ٣ طًب١ املشس١ً  أص١ََٛاد١ٗ  ٚأطايٝب َا ٖٞ ايعالق١ بني فاع١ًٝ ايزات

 

ىالبحثىأهموة
  عالق١ فاع١ًٝ ايزات  تٓاٚيتاييت  -ع٢ً سذ عًِ ايباسجتني  -تعذ َٔ ايذساطات ايعشاق١ٝ ايٓادس٠

ايباسجتني  إَٕٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ املشاٖكني، فع٢ً ايشغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖزٙ املتػرلات إال  بأطايٝب
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 إٔايعالق١ بني املتػرلٜٔ يزا فإ ايبشح اؿايٞ ميهٔ  تٓاٚيتعجشا إال ع٢ً دساط١ عشب١ٝ ٚاسذ٠ مل ت

 .املٛكٛع َٔ ٚد١ٗ ايٓعش ايجكاف١ٝ يفِٗ طبٝع١ ٖزٙ ايعالق١ إثشا٤ٜظِٗ يف 
  َٔ ٞتعشف ايعالق١ بني فاع١ًٝ ايزات ٚأطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ  قاٚيتٗاتٓبجل أ١ُٖٝ ايبشح اؿاي

 .عًِٝٗ ٜٚظاعذِٖ ع٢ً منٛ ػخـٝاتِٗ بؼهٌ طًِٝ إهابًااملشاٖكني مبا ٜٓعهع اهل١ٜٛ يذ٣ 
  سػاد يف املذاسغ إلاَٚشانض  األَٛس تفٝذ ْتا٥ر ايذساط١ اؿاي١ٝ املشبني ٚأٚيٝا٤ إَٔٔ املتٛقع

ايزات١ٝ  ٚإَهاْٝات٘ايجا١ْٜٛ َٔ خالٍ تبين اطذلاتٝذٝات َع١ٓٝ تظاعذ املشاٖل ع٢ً ت١ُٝٓ قذسات٘ 

اييت  ظاعذٙ ع٢ً بٓا٤ خٝاسات٘ ٚتٛقعات٘ بؼهٌ طًِٝ فلال عٔ َظاعذتِٗ يف سٌ أص١َ اهل١ٜٛمبا ٜ

  .سذ َطايب ايُٓٛ امل١ُٗ يف َشس١ً املشاٖك١أ ٖٞ

 

ىأدئلةىالبحث
 ؟يذ٣ أفشاد ايع١ٓٝ يزاتافاع١ًٝ  َا َظت٣ٛ -1

 َا َظت٣ٛ أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ أفشاد ايع١ٓٝ؟ -2

ب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً ٚفل َظت٣ٛ فاع١ًٝ ٌٖ ٖٓاى فشٚم بني أطايٝ -3

 ايزات؟

 ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني فاع١ًٝ ايزات ٚأطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ؟  -4

 

ىحدودىالبحث
 -تتُجٌ سذٚد ايبشح يف اؿذٚد ايتاي١ٝ:

 املذاسغ ايتابع١ ملذٜش١ٜ تشب١ٝ ايهشخ ايجا١ْٝ يف قافع١ بػذاد. :اؿذٚد املها١ْٝ

 .2013/  2012ايعاّ ايذساطٞ  :د ايضَا١ْٝاؿذٚ

 .ْاخاإلٚطًب١ املشس١ً اإلعذاد١ٜ َٔ ايزنٛس  :اؿذٚد ايبؼش١ٜ

 

ىتحدودىالمصطلحات
 فاع١ًٝ ايزات

 ايهجرل٠ املطايب رات املٛاقف أٚ اؾذٜذ٠، املٛاقف قذسات٘ خالٍ يف ايها١َٓ ايفشد "ثك١: ايتعشٜف ايٓعشٟ

دٕٚ  ايظًٛى تفظرل يف ايهفا٠٤ ع٢ً ايذلنٝض َع ايؼخـ١ٝ، قٛاٙ يف يفشدا ٖٞ اعتكادات أٚ املأيٛف١، ٚغرل

 (.131,ق2001.)ايعذٍ,"يًتفاؤٍ خش٣ألا طبابألا أٚ املـادس

"ايذسد١ ايه١ًٝ اييت وـٌ عًٝٗا ايطايب ع٢ً َكٝاغ فاع١ًٝ ايزات املتب٢ٓ يف : دشا٥ٞإلا ايتعشٜف

 ايبشح اؿايٞ"

 

 َفّٗٛ اهل١ٜٛ

سظاغ بايزات١ٝ ايفشد١ٜ, مبع٢ٓ َعشف١ ايفشد)املشاٖل( إلا تفٝذ أْٗا" ٜعشفٗا )اسٜهظٕٛ( 

يٛد١ٝ, ٜٜٛذإلايف ْطام دٓظ٘, دٜاْت٘, َعتكذات٘ ايظٝاط١ٝ ٚ إيٝٗابعلٜٛت٘ داخٌ اؾُاع١ اييت ٜٓتُٞ 

 (.4,ق1988)طًُٝإ,، , َٚا ػاب٘ ريو َٔ قذداتاالدتُاع١ٝطبكت٘ 

 

 اهل١ٜٛ

ٛ    (" ٖٞ 2009) ٚآخشٕٜٚعشفٗا ايؼٝخ   بُٝٓةا  ، "سٜهظة١ْٝٛ إلا املشس١ً اـاَظة١ َةٔ َشاسةٌ ايُٓة

اهل١ٜٛ يف ٖزٙ ايذساط١ تعشف بأْٗا َذ٣ َا ٜهٕٛ يًُش٤ َٔ ؼكٝل بٓا٤ ْفظٞ ٜتُٝض بايتفشد، ٚايتهاٌَ 

ٞ ، ٚايتُاطةو  ٚاالطةتُشاس١ٜ ٚتٛفٝل املتٓاقلات، ٚايتُاثةٌ    باالطةتُشاس١ٜ ، ٚميتةاص ٖةزا ايبٓةا٤    االدتُةاع

اليتةضاّ يف بعةض   اْا ايتها١ًَٝ فُٝا ٜتعًل باملاكٞ ٚاملظةتكبٌ، ٜٚشدةع إيةٞ ؼكٝةل     ألايف طشٜل  ٚااليتضاّ
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)ايؼةٝخ  ، ٚايكِٝ املشتبط١ باملٗٔ ٚاالػاٖاتٚايذٜٔ،  املشتبط١ بايظٝاط١، اإلٜذٜٛيٛد١ٝايٓٛاسٞ نايكِٝ 

 (.6,ق2009,ٚآخشٕٚ

ٞ أطايٝب ٜٛاد٘ بٗا املشاٖكةٕٛ أصَة١ اهلٜٛة١     أسبع١ 1980ٚقذ سذد َاسػا   ,Marcia, 1980) ٖٚة

p.111): 

 لاص اهل١ٜٛ: ايفشد ايزٟ سكل ٖٜٛت٘ ٖٛ ايفشد ايزٟ َش غدل٠ تهٜٛٔ ٚاؽار ايكشاس ٜٚٛاؿٌ طةعٝ٘  إ

 ذٜٛيٛد١ٝ.ٜإلايف اختٝاسات٘ امل١ٝٓٗ ٚ

 ٚ ٜذٜٛيٛد١ٝإلاتعًٝل اهل١ٜٛ: ٖٛ ايفشد ايزٟ ٜهافح يتشذٜذ خٝاسات٘ امل١ٝٓٗ. 

  طٛا٤ َش مبشس١ً اؽةار ايكةشاس    إٜذٜٛيٛد١ٝي٘ خٝاسات ١َٝٓٗ أٚ تؼتت اهل١ٜٛ: ٖٛ ايفشد ايزٟ يٝع

 .ال أّ

 ٚ ٜذٜٛيٛد١ٝ ٚيهٔ ٖزٙ اـٝاسات مت اختٝاسٖا َةٔ  إلااْػالم اهل١ٜٛ: ايفشد ٖٓا سذد خٝاسات٘ امل١ٝٓٗ

  .عًِٝٗ بٗا ٚمل ميشٚا مبشس١ً اؽار ايكشاس أػاسٚاايزٜٔ خشٜٔ آلاٌٖ أٚ ألاقبٌ 

 

املكٝاغ املٛكٛعٞ  اطتخذَتا ألُْٗا( Marcia 1980ف ايٓعشٟ ية )ٚتبٓت ايباسجتإ ايتعشٜ

 خشٕٚ. آعذٙ َاسػٝا ٚأيشتب اهل١ٜٛ ايـٛس٠ )أ( ايزٟ 

 

ايذسد١ ايه١ًٝ اييت وـٌ عًٝٗا ايطايب ع٢ً َكٝاغ أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ ": دشا٥ٞإلاايتعشٜف 

 .املتب٢ٓ يف ايبشح اؿايٞ"

 

ىطارىالنظريإلا
ىSelf-Efficacyلذاتىأوال:ىفارلوةىا

ٜش٣ باْذٚسا  إرٜعذ َفّٗٛ فاع١ًٝ ايزات َٔ املفاِٖٝ امل١ُٗ اييت تظتخذّ يف تفظرل طًٛى ايفشد 

Bandura 1977 أ  ٚ عُةاٍ  ألالةاص بعةض   إٕ َفّٗٛ فاع١ًٝ ايزات ٜتلُٔ َعتكذات ايفشد سةٍٛ تٓعةِٝ 

 .(5ق ،2006اؿذاس ٚأبٛ َعال، )، دا٤ألاٚاكش١ َٔ  أْٛاعاييت تتطًب ؼكٝل 

ٕ ٜفظش َةٔ خةالٍ ايتفاعةٌ بةني ايظةًٛى ٚكتًةف ايعٛاَةٌ املعشفٝة١         أميهٔ  اإلْظاْٞدا٤ ألإ إ

الفذلاكةةةات ايٓعشٜةةة١ ايةةةيت سةةةذدٖا باْةةةذٚسا يف ايٓعشٜةةة١ املعشفٝةةة١   اسةةةذ إٔ إر إٚايؼخـةةة١ٝ ٚايب٦ٝٝةةة١ 

 ٚاْفعايٝةاً  سةذاخ ايب٦ٝٝة١ َعشفٝةاً   فةشاد ٜظةتذٝبٕٛ ي   ألإ أالدتُاع١ٝ )َبذأ اؿتُٝة١ ايتباديٝة١( ٖةٞ    ا

فُٔ خةالٍ ايكةذسات املعشفٝة١ ايةيت ميتًهْٛٗةا ٜظةتطٝعٕٛ ايةتشهِ بظةًٛنِٗ ايةزاتٞ ٖٚةزا            ٚطًٛنًٝا

يٝة١ ٚايبٝٛيٛدٝة١ ٚبةايشغِ    االْفعات املعشف١ٝ ٚاالٜلا ع٢ً اؿأٜؤثش بذٚسٙ يٝع ع٢ً ايب١٦ٝ فكط ٚيهٔ 

ْٗةا رات قة٠ٛ   إ ٚقةت َتةضأَ أٚ   ْٗا يٝظت بايلشٚس٠ ؼذخ يفإٔ ٖزٙ ايعٛاٌَ رات تفاعٌ تباديٞ إال أَٔ 

ٕ فاع١ًٝ ايزات ال تؤنذ فكةط عًة٢ املٗةاسات ايةيت ميتًهٗةا      إ. ٚعًٝ٘ ف(Bandura,1997,p.25)َتهاف١٦،

ٕ فاعًٝة١ ايةزات تةشتبط    إ ميتًهٗةا، يةزا فة   بٌ ٚست٢ عًة٢ َةا ٜظةتطٝع ايفةشد عًُة٘ باملٗةاسات ايةيت        ،ايفشد

خش٣ خاؿة١ بايٓتةا٥ر، ففُٝةا    ألاؿ١ بفاع١ًٝ ايزات ٚسذاٖا خاأبٓٛعني َٔ ايتٛقعات اييت ٜبٓٝٗا ايفشد 

دساى ايفةشد يكذستة٘ عًة٢ ايكٝةاّ بظةًٛى قةذد       إٜتعًل بايتٛقعات املشتبط١ بفاع١ًٝ ايزات فٗٞ تشتبط ب

َها١ْٝ قٝاَ٘ بايظًٛى ٚؼذٜةذ َكةذاس اؾٗةذ املطًةٛب َٓة٘ يًكٝةاّ بايظةًٛى        إمما ٜظاعذٙ ع٢ً ؼذٜذ 

َةا بايٓظةب١ يًتٛقعةات املشتبطة١ بايٓتةا٥ر فٗةزٙ       أ ,ل املٛدةٛد٠ يف املُٗة١  َها١ْٝ ايتػًب ع٢ً ايعٛا٥إَٚذ٣ 

ٍ أهاب١ٝ ٚايظةًب١ٝ ايةيت ٜلةعٗا ايفةشد نٓتةا٥ر يظةًٛن٘ ٖٚةٞ عًة٢ ثالثة١          إلاتشتبط بايتٛقعات  ، ػةها

 -(:27ٖة، ق1429ايعتٝيب، )

مل ألاس٠ ٚايظةًب١ٝ ايةيت تشافةل ايظةًٛى ٚتتلةُٔ اـةدلات اؿظة١ٝ ايظةا        ٚ اإلهابٝة١ ثاس ايبذ١ْٝ آلا -

   .ٚعذّ ايشاس١ اؾظذ١ٜ
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خةةشٜٔ آلاالدتُةةاعٞ َةةع اتؼةةٌُ ايتفاعةةٌ  فاإلهابٝةة١هابٝةة١ ٚايظةةًب١ٝ إلاالدتُاعٝةة١ اثةةاس آلا  -

ّ ثةاس ايظةًب١ٝ فتؼةةٌُ كةعف    آلاَةا  أالدتُةاعٞ  اٚايتكةذٜش   خةشٜٔ ٚايةةشفض  آلاَةٔ قبةٌ    االٖتُةا

 .ٜكاع ايعكٛباتإالدتُاعٞ ٚايٓكذ ٚاؿشَإ َٔ املضاٜا ٚا

دا٤ أىل إالدتُةاعٞ ٚايتهةشِٜ ٚايشكةا ايؼخـةٞ ٜةؤدٟ      اايزاتٞ يًظًٛى فتٛقةع ايتكةذٜش    ايتكِٝٝ  -

ًٛ    آلاٌَ إٔ تٛقع خٝب١ أَتفٛم يف سني   ًا٣ كةعٝف خشٜٔ ٚفكذإ ايذعِ ْٚكةذ ايةزات ٜكةذّ َظةت

  .(27ٖة، ق1429)ايعتٝيب،  ،دا٤ألأَ 
 

ىبعادىفارلوةىالذاتأ
إٔ َعتكذات ايفشد عٔ فاع١ًٝ رات٘ ؽتًف تبعةًا   سذد باْذٚسا ثالث١ أبعاد يفاع١ًٝ ايزات، ٜٚش٣

  :بعادألاهلزٙ 

الت ٚاملٛاقةف املختًفة١،   ااجملة  ىل َظت٣ٛ ق٠ٛ دٚافةع ايفةةشد ية دا٤ يف  إ: ٜؼرل Magnitudeقذس ايفاع١ًٝ  -1

ٚىتًف ٖزا املظت٣ٛ تبعًا يطبٝعة١ أٚ ؿةعٛب١ املٛقةف، َٚةع استفةاع َظةت٣ٛ فاعًٝة١ ايةزات يةذ٣ بعةض           

َظةةت٣ٛ اـةةدل٠،  ٞريةةو إىل تةةذْ ، ٚقةةذ ٜشدةةع ايظةةبب يفِٟٗ ال ٜكبًةةٕٛ عًةة٢ َٛاقةةف ايتشةةذفةةشاد فةةإْألا

  0(48 ق ،2005 ،سظٔٚاملعًَٛات ايظابك١ )

تٛقعةةات ايفاعًٝةة١ َةةٔ َٛقةةف َةةا إىل َٛاقةةف   اْتكةةاٍ: ٜٚؼةةرل ٖةةزا ايبعةةذ إىل Generality ايعَُٛٝةة١ -2

أدا٤ أعُةةةةاٍ َٚٗةةةةاّ َؼةةةةاب١ٗ  ٘ يفأدا٤ َٗةةةةاّ َكاسْةةةة١ بٓذاسةةةة َؼةةةةاب١ٗ، فةةةةايفشد ميهٓةةةة٘ ايٓذةةةةا  يف 

(Bandura,1977,p.85). 

ٚ   : ٚتتشذد يفStrengthايك٠ٛ  -3 ٕ قة٠ٛ ايفاعًٝة١   أك٤ٛ اـدل٠ ايظابك١ يًفشد، َٚذ٣ َال٥ُتٗةا يًُٛقةف 

ْؼةط١ ايةيت ميهةٔ تأدٜتٗةا     ألاايزات١ٝ تعدل عٔ املجةابش٠ ايعايٝة١ ٚايكةذس٠ املشتفعة١ ايةيت متهةٔ َةٔ اختٝةاس         

  .(Bandura, 1977, p.85) بٓذا 

 

ىمصادرىفارلوةىالذات
ميتًهٗةا   يةيت أىل ايتذةاسب ٚاـةدلات   إتؼرل  :Performance Accomplishment دا١ٝ٥ألالاصات إلا( 1) 

ثةةش ايظةةًيب يًفؼةةٌ ألاخفةةام املتهةةشس ىفلةةٗا، ٚإلاايفةةشد، فايٓذةةا  عةةاد٠ ٜشفةةع تٛقعةةات ايفاعًٝةة١ بُٝٓةةا  

سفةع ايذافعٝة١ ايزاتٝة١، ٚتعضٜةض      إىلتهةشس٠ ممةا ٜةؤدٟ    ايعاسض عاد٠ َا تتٓاقف َٔ خةالٍ ايٓذاسةات امل  

 .((Bandura,1977,p.195  خش٣ألااملٛاقف  فاع١ًٝ ايزات ٜكٛد إىل ايتعُِٝ يف
ميهةٔ إٔ وـةٌ    يتية اؼةرل إىل اـةدلات غةرل املباػةش٠     تٚ :Vicarious Experience ( اـدلات ايبذ2١ًٜ)

بٓةةا٤ تٛقعةةات َشتفعةة١ َةةع  إىلب١ ممةةا قةةذ ٜةةؤدٟ خةةشٜٔ ي ْؼةةط١ ايـةةعآلاعًٝٗةةا ايفةةشد َةةٔ سؤٜةة١ أدا٤ 

ٚع٢ً ايشغِ َةٔ كةعف املهْٛةات    0ايتشظٔ ٚاملجابش٠ َع اجملٗٛد  املالسع١ اؾٝذ٠ أٚ املشنض٠ ٚايشغب١ يف

ْكةٌ املعًَٛةات سةٍٛ فاعًٝة١      إىلٕ ٜةؤدٟ  إٔ عةشض ايُٓةارز ميهةٔ    أخشٜٔ إال آلااملذسن١ َٔ َالسع١ 

 .((Bandura,1982,p.140  سذاخ ايب١ٝ٦ٝألاايزات ٚايتٓبؤ ب

ٜٚعٓةة٢ املعًَٛةةةات ايةةيت وـةةٌ عًٝٗةةا ايفةةشد يفعٝةةةًا َةةٔ    :Verbal Persuasion ٞايًفعةة اإلقٓةةاع( 3)

ٚالت٘ ادا٤ أٚ ايفعٌ، ٜٚةؤثش ع٢ً طًٛى ايؼخف أثٓا٤ قةألا خةشٜٔ مبا قذ ٜهظب٘ ْٛعةًا َٔ ايذلغٝب يفآلا

سفع َظت٣ٛ ايفاعًٝة١ ايؼخـة١ٝ    دا٤ ايٓادح يفألاٚ ٞقٓاع ايًفعإلاألدا٤ امل١ُٗ ٖٚٓاى عالق١ تبادي١ٝ بني 

قشإ، ٚايٛايذإ( ميهةِٓٗ  ألاب١٦ٝ ايفشد )املعًُٕٛ، ٚايضَال٤ أٚ  ٔ يفٜخشآلإ إميتًهٗا ايفشد ٚ ٚاملٗاسات اييت

داخًٝةًا سٝةح    ٞقٓةاع ايًفعة  إلاٚقةذ ٜهةٕٛ   0َٗةاّ خاؿة١    إقٓاع ايفشد يفعًٝا عٔ قذساتة٘ عًة٢ ايٓذةا  يف   

 Bandura,1995 ,p.125)) 0  َع ايزات ٞهابإلاٜأخز اؿذٜح 

ٚتؼةرل إىل ايعٛاَةٌ    :Psychological and Physiological state ( اؿاي١ ايٓفظة١ٝ ٚايفظةٝٛيٛد١ٝ  4) 

عتبةاس بعةض   الا بعةني خةز  ألا ؼذد َةا إرا نةإ ايفةشد ٜظةتطٝع ؼكٝةل أٖذافة٘ أّ ال، َةع        ايذاخ١ًٝ اييت

وتادة٘ ايفةشد،    ًُٟٓٛرز، ٚايزات، ٚؿعٛب١ امل١ُٗ، ٚاجملٗةٛد ايةز  خش٣ َجٌ ايكذس٠ املذسن١ يألاايعٛاٌَ 

 .(Bandura, 1997, p.100) ميهٔ إٔ وتادٗا ي دا٤ ٚاملظاعذات اييت
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 فارلوةىالذاتىآثار
)ايعتةةٝيب،  طاطةة١ٝ ٖٚةةٞأسبةةع عًُٝةةات أثرل فاعًٝةة١ ايةةزات ٜعٗةةش َةةٔ خةةالٍ إٔ تةةإٜةةش٣ باْةةذٚسا 

 :ٖة(1429

  Cognitive Processايع١ًُٝ املعشف١ٝ  -1
ْٗا تؤثش ع٢ً أر إكتًف١  اًلاػهأخز أتإٔ ثاس فاع١ًٝ ايزات ع٢ً ايع١ًُٝ املعشف١ٝ إٓ أٚدذ باْذٚسا  

َشاتب اهلذف يًفشد، ٚع٢ً تٛقعات ايٓذا  أٚ ايفؼٌ اييت ٜبٓٝٗا ايفشد فلال عٔ َذ٣ اعتكاد ايفشد 

 .(33ٖة، ق1429بكذست٘ ع٢ً ايظٝطش٠ ع٢ً ايب١٦ٝ )ايعتٝيب، 

  Motivational Processايذافع١ٝ ايع١ًُٝ  -2
ٕ دٚافع أر إِٗ يف ؼذٜذ َظتٜٛاتِٗ ايذافع١ٝ فشاد بفاع١ًٝ ايزات تظألإ اعتكادات أ إىلػاس باْذٚسا أ 

عاد٠ إدا٤، ٚفاع١ًٝ ايزات املذسن١ يًٗذف، ٚألاثش بايشكا أٚ عذّ ايشكا ايؼخـٞ عٔ أفشاد طتتألا

 .(Bandura, 1993, p.128-130) ع٢ً ايتكذّ ايؼخـٞ ٖذاف بٓا٤ًاألاتعذٌٜ 

  Affective Processايع١ًُٝ ايٛدذا١ْٝ  -3
فشاد ألا ٕأ إرفشاد يف َٛاقف ايتٗذٜذ ألاتؤثش اعتكادات فاع١ًٝ ايزات يف نِ ايلػٛط اييت ٜتعشض هلا  

ٕ املٗاّ تفٛم أنجش عشك١ يًكًل فِٗ ٜعتكذٕٚ أسظاغ املٓخفض بفاع١ًٝ ايزات ٜهْٕٛٛ إلارٟٚ 

سظاغ املٓخفض إلاعشك١ يالنت٦اب ٚ أنجشصٜاد٠ َظت٣ٛ ايكًل ٜٚهْٕٛٛ  إىلٜؤدٟ قذساتِٗ مما 

سظاغ ايعايٞ بفاع١ًٝ ايزات ٜتُهٕٓٛ َٔ ايظٝطش٠ ع٢ً إلارٟٚ  إٕالدتُاع١ٝ يف سني ابايفاع١ًٝ 

 الْظشاب َٔ املٗاّ ايـعب١ عٔ طشٜل ايتٓبؤ بايظًٛى املٓاطب يف َٛقف َا.اايؼعٛس بايكًل ٚتٓعُٝ٘ ٚ

  Selection Processاختٝاس ايظًٛى ع١ًُٝ  -4
فشاد رٚٚ املظت٣ٛ املٓخفض َٔ فاع١ًٝ ايزات ألاتؤثش فاع١ًٝ ايزات ع٢ً ع١ًُٝ اختٝاس ايظًٛى ف 

عٓذ َٛاد١ٗ املـاعب ٜٚٓظشبٕٛ َٔ املٗاّ ايـعب١ اييت  ٜذلاخٕٛ يف بزٍ اؾٗذ ٜٚظتظًُٕٛ طشٜعًا

د رٚٚ املظت٣ٛ ايعايٞ َٔ فاع١ًٝ ايزات ٜذسنٕٛ فشاألا َاأهلِ،  ػخـًٝا تؼهٌ تٗذٜذًا ْٗاأٜؼعشٕٚ 

امل١ُٗ فلال عٔ  إلْٗا٤هب ايتػًب عًٝ٘ ٚيٝع نتٗذٜذ هب ػٓب٘ ٜٚجابشٕٚ  ايـعٛبات نتشٍذ

  .ثاس ايفؼٌآٜتخًـٕٛ طشٜعا َٔ  إِْٗ

 

  Identityثانوا:ىالكووةى
الت إال أْٗا مل اض اجملاملعاسك١ بظبب َبايػتٗا يف بع -ٚال تضاٍ  -القت َذسط١ ايتشًٌٝ ايٓفظٞ  

ني ٜؽٌ َٔ أطشٚسات فتشت آفاقًا ٚاطع١ يف َٝذإ فٗةِ ايعةٛاٖش ايٓفظة١ٝ، َٚٗةذت ايطشٜةل يًفشٜٚةذ      

ٝةةذٚ ٚدٛاْةب اؾةةٓع عٓةةذ فشٜٚةذ، َٚةةٔ أٖةةِ ايٓعشٜةات ايةةيت قةةذَٗا    باؾةذد ايةةزٜٔ سفلةٛا َفٗةةّٛ ايً  

ٞ ني اؾةذد ْعشٜة١ ايُٓةٛ ْفظةٞ ادتُةاعٞ يعةامل ايةٓفع        ٜايفشٜٚذ  (1992ّ-1902سٜهظةٕٛ ) إأسٜةو   األملةاْ

ٍٚ اطاطةة١ٝ يًذساطةة١ اؿايٝةة١ تتٓةة  ألاٚيتٛكةةٝح َاٖٝةة١ أطةةايٝب َٛادٗةة١ أصَةة١ اهلٜٛةة١ ٚبٝةةإ املفةةاِٖٝ     

 ٕ عًُٝات تهٜٛٔ اهل١ٜٛ، ٚأطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ.اايباسجت

 

ىرملواتىتكوونىالكووة:
خةالٍ   االدتُاعٝة١ ٓفظ١ٝ فشاد يف املشاسٌ ايألاإسٜهظٕٛ إٔ ايؼخـ١ٝ تتهٕٛ نًُا تكذّ  ٣ٜش 

اؿٝا٠، ٜٚٛدذ يف نٌ َشس١ً ؿشاع ٜتِ َٛادٗت٘ ٚسً٘ نُا ٜٛدذ يهٌ أص١َ َٔ أصَات ايـشاع سةٌ  

إهابٞ ٚآخش طًيب، ٜٚعذلف إسٜهظٕٛ بجالث١ عٛاٌَ متجٌ ايؼخـة١ٝ ٖةٞ: اؾاْةب ايتؼةشوٞ)املهْٛات     

 ،)ايتةأثرلات ايجكافٝة١(   االدتُاعٞاؾاْب ايذاخ١ًٝ يًُٓٛ(. ٚاؾاْب املضادٞ )ايفشٚم ايفشد١ٜ يف ايُٓٛ(، ٚ

َا رٖب إيٝ٘ إسٜهظةٕٛ يف إٔ أصَة١ اهلٜٛة١ تبةذٚ يف      Marcia (1980) (. ٜٚؤنذ48,ق1990)عبذ اؾباس, 

يذٟ ايفشد، ٖٚٞ ايةيت ؽةٍٛ ية٘ إٔ ٜبةذأ يف      االدتُاع١ٝاؾاْب املعشيف، ٚايفٝضٜٛيٛدٞ، َٚهْٛات ايب١ٝ٦ٝ 

 الْتٗاز طًٛى ايشاػذ. اٙاالػاعتباس ْفظ٘ ساػذًا ٚؼذٜذ 
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ٍٚ ايتٛطط بني اْا أبعذ َٔ إٔ ؼألاٖزٙ املفاِٖٝ ايجالث١ ٜؼرل أسٜو إسٜهظٕٛ إىل إٔ  إكاف١ إىل 

١َٚ ايػشا٥ض اع٢ً ٚايب١٦ٝ احملٝط١. ٚيهٔ قذستٗا متتذ بٛكٛ  ألبعذ َٔ فشد َكألاْا ألااهلٛ ايػشٜض١ٜ ٚ

إٔ ايٛظٝفة١ ايبٓا٥ٝة١ ي ْةا ايظة١ٜٛ ٖةٛ ايؼةعٛس بتشكٝةل        احملش١َٚ ٚايكًل. ٚايظبب ايكاطع ٖٓا ٜتُجٌ يف 

 ايفشدٜة١، ٚايتهاَةٌ ٚتٛفٝةل املتٓاقلةات،     ْا ٚتًو سادة١ داخًٝة١ تتلةُٔ أسبعة١ دٛاْةب ٖةٞ:      ألا١ٜٖٛ 

 (.273-272,ق1998,عبذ ايشمحٔ)االدتُاعٞ ، ٚايتُاطو ٚاالطتُشاس١ٜٚايتُاثٌ 
طاط١ٝ اييت تةؤثش يف ايُٓةٛ إكةاف١    ألارلات ع١ًُٝ تهٜٛٔ اهل١ٜٛ َٔ خالٍ املتػ ٚميهٔ ايٓعش إىل 

ْا ايظ١ٜٛ، غةرل إٔ أسٜةو إسٜهظةٕٛ ٜٛافةل عًةٞ إٔ اجملتُةع ٜلةع دةذٚاًل صَٓٝةًا الطةتهُاٍ           ألاإىل ٚظٝف١ 

يف نٌ َٔ املةذ٠ ٚايؼةذ٠ ٚايذسدة١ ٚطبٝعة١ ايطكةٛغ       ًاٚاكش ًااهل١ٜٛ يهٓ٘ عاد يٝعذلف بإٔ ٖٓاى تبآٜ

  ٚ فةةشاد فشؿةة١ ايتأدٝةةٌ ايٓفظةةٞ    ألاٜةةشٟ أٜلةةًا إٔ اجملتُةةع ميةةٓح   ٚايؼةةعا٥ش ايةةيت مياسطةةٗا املشاٖكةةٕٛ. 

تشطةٝخ   تهةٜٛٔ ايتضاَةات أٚ تعٗةذات خاؿة١ بٗةِ يف اؿٝةا٠ ٚإىل       يف سني ٜظع٢ املشاٖكٕٛ إىل االدتُاعٞ

 تعشٜف ثابت ْظبًٝا يًزات. 

يتهةٜٛٔ ايتضاَةات قةذد٠     -يٛكع دذٍٚ صَين  -َٚٔ خالٍ ٖزا ايـشاع بني اجملتُع ٚاملشاٖل  

ّٚ أّ ٜٓٗةاس، أٜهةٕٛ   ابجل ١ٜٖٛ املشاٖل ٚفكًا يًطشم اييت ٜٓتٗذٗا إصا٤ ٖزٙ املطايب ٚكػٛط ايب١٦ٝ. أٜكة تٓ

ٚايفشدٜةة١ ٚؼكٝةةل ٖٜٛةة١ َظةةتك١ً ٚٚاكةةش١، أّ وةةع بايةةزْب ٚتةةذْٞ   باالطةةتكالٍدساى ايةةٛاعٞ إلايةة٘ 

ٚ . أوع باملتٓاقلةات أّ بايتُاثةٌ   ٚاالْكظا١َٝتكذٜش ايزات، أّ بايتهاٌَ ايذاخًٞ  الطةتُشاس١ٜ  اايةذاخًٞ 

خةشٜٔ أّ وةع   آلاخةشٜٔ، أٜٓكةذ آسا٤   آلابني َا ٖٛ َاٍض َٚا ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ يف املظتكبٌ، أّ ٜتب٢ٓ قةِٝ  

، ؼةت أٟ ايظةبٌ   االدتُاعٝة١ بايتُظو باملجايٝات ٚايكِٝ ايةيت ٜعتٓكٗةا بعةض ايٓةاغ ٚايؼةعٛس باملظةاْذ٠       

 .اخل.الطذلاتٝذٝات ٜٓٗر؟ ؼت أٟ ايعشٚف ىفل..آٜذح؟ أٟ 

ْةا بأْٗةا   ألاسٜهظةٕٛ(١ٜٖٛ  )أْةا ايظة١ٜٛ ٜعشف  ألاَا طبل َٔ عٛاٌَ ايؼخـة١ٝ ٚٚظٝفة١    ٢ٚعً 

ْةا  ألايف طشٜةل   (Continuity)ٚاطةتُشاس١ٜ   (Self-sameness)إدساى اؿكٝك١ بةإٔ ٖٓايةو متاثةٌ راتةٞ     

  ٚ يؼخـةٞ نُةا   الطةتُشاس١ٜ يًُعةين ا  اايتها١ًَٝ، ٚيف منط ايفشد١ٜ، ٚإٔ ٖزا ايُٓط ٜتٛافل َةع ايتُاثةٌ 

هلزا ايفةشد. أٟ بةإٔ ٜهةٕٛ يًُةش٤ باطةتُشاس       االدتُاعٞخشٕٚ ايزٜٔ ميجًٕٛ أ١ُٖٝ يف ايٛطط آلاٜذسن٘ 

تٓعةِٝ   ٜؼةرل إىل  (Identity)(. بةإٔ َـةطًح اهلٜٛة١    1994)اؿفةين,  خشٜٔ. ٜٚٛكحآلانٝإ َتُٝض عٔ 

   ٚ كةاف١ إيةٞ   إلانةات ايزاتٝة١ ب  دساإلادٜٓاَٝهٞ داخًٞ َعني يًشادات، ٚايةذٚافع، ٚايكةذسات، ٚاملعتكةذات، 

الدتُاعٞ يًفشد. ٚنًُا نإ ٖزا ايتٓعِٝ دٝذًا نًُا نإ ايفشد أنجش إدسانةا  ا (Stance)ايٛكع 

 (.379ق1994)اؿفين, ،يٓكاط قٛت٘ ٚكعف٘ خشٜٔ، ٚأنجش إدسانًاآلاٚٚعًٝا بتفشدٙ ٚتؼابٗ٘ َع 

فُٝةا ٜتعًةل بتفةشدٙ عةٔ      طةاً أَا إرا مل ٜهٔ ٖزا ايتٓعِٝ دٝذًا فةإٕ ايفةشد ٜـةبح أنجةش ايتبا     

التـةاٍ بةني املاكةٞ    اخةشٜٔ يف تكةذٜشٙ يزاتة٘، نُةا ٜٓعةذّ      آلاخشٜٔ، ٜٚعتُةذ اعتُةادًا نةبرلًا عًةٞ     آلا

َةٛس، ٚبايتةايٞ ٜٓعةضٍ عةٔ     ألاٚاملظتكبٌ بايٓظب١ ي٘، فٝفكذ ايجك١ يف ْفظ٘، ٚيف ايظةٝطش٠ عًةٞ فشٜةات    

 (.16ق2000)قُذ, فٝ٘ اسٝا٠ غايب١ٝ اجملتُع ايزٟ وٝ

َٚٔ خالٍ ايٛؿف ايظابل يتهٜٛٔ اهل١ٜٛ )ؼكٝل اهلٜٛة١ يف َكابةٌ غُةٛض اهلٜٛة١( ٜالسةغ       

أْٗا ع١ًُٝ دٜٓاَٝه١ٝ َعكذ٠ فٝٗا ٜظأٍ املشاٖكٕٛ أْفظِٗ َةٔ أْةا؟، َةارا أسةب سكٝكة١؟، َٚةارا أسٜةذ إٔ        

أنٕٛ؟ ٚبهًُات أخش٣ ٜبشجٕٛ عٔ تأطٝع رات ٚاكش١ سكٝك١ٝ. ٜٚؤَٔ ِإسٜهظةٕٛ بةإٔ أنةدل َُٗة١     

ع٢ً  اإلداب١( ٚهذ a sense of identity) سظاغ باهل١ٜٛإلاػاق١ هابٗٗا املشاٖل ٖٞ تطٜٛش ايؼعٛس ٚ

  (.(Baron ,1992,p332 ط١ً٦ ايظابك١ألا
إٔ ايؼةةعٛس باهلٜٛةة١ عًُٝةة١ ػةةاق١ تٛادةة٘ املشاٖةةل ٚإٔ ايظةةعٞ إىل تهةةٜٛٔ  ممةةا طةةبل نًةةف إىل 

الدتُةاعٞ َةع إهةاد إدابةات     اكذ َع٘ ايتُاطو ١ٜٖٛ ْاكذ١ ٜتطًب سظِ قلاٜا َتعذد٠ سظًُا ال ٜف

 دقٝك١ ي ط١ً٦ ايظابك١.

إىل أٚقات خالٍ َشس١ً املشاٖك١ ٜبذٚ فٝٗا ايفشد  فإْٗا تؼرل Identity Crisis)َا أص١َ اهل١ٜٛ )إ 

ٜذٜٛيٛدٝة١ املشتبطة١   ألاالختٝاس بني ايبذا٥ٌ فُٝةا ٜتعًةل باجملةاٍ املٗةين ٚاملعتكةذات      آَُٗهًا بفاع١ًٝ يف 

١ ٚايذٜٔ. بُٝٓا ٜش٣ ايباسجإ إٔ أص١َ اهل١ٜٛ ٖةٞ املشسًة١ اـاَظة١ َةٔ َشاسةٌ ايُٓةٛ ايٓفظةٞ        بايظٝاط

ادتُاعٞ عٓذ إسٜهظٕٛ ٚتتُجٌ يف )ؼكٝةل اهلٜٛة١ يف َكابةٌ غُةٛض اهلٜٛة١(، ٚمتاثةٌ عٓةذ دةُٝع         

 (.14-13ق2000َاسػٝا ستب اهل١ٜٛ. أٚ أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ )قُذ,
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ى(Identity Status) أزمةىالكووة:أدالوبىمواجكةى
ٕ إيذساطةات   ايزٟ ناْت عٛث٘ اَتذادًا-يكذ طٛس دُٝع َاسػٝا   ْعشٜة١ إسٜهظةٕٛ    -سٜهظةٛ

ع٢ً ٜٚةتِ  ألاْا ألا"يكذ طٛست ب١ٝٓ اهل١ٜٛ نُا طٛست  ((Marcia ,1980يف منٛ اهل١ٜٛ، ٚيف ٖزا ٜهتب 

، ٖٚةةزٙ ايفشؿة١ تؤنةذ تعةةذد   دتُاعٝة١ االالختٝةاس يف اجملتُةةع ٚيف ايعالقةات   اريةو عًةٞ إتاسةة١ فشؿة١    

طاطة١ٝ  ألالاص يف سٝا٠ ايفشد، ٚتبكةٞ عًُٝةات تهةٜٛٔ اهلٜٛة١     إلاايتٓعُٝات اييت تهٕٛ اهل١ٜٛ بعٝذًا عٔ 

 َتؼاب١ٗ تُٓٛ َع أٟ أص١َ".

ْعشٜة١ إسٜهظةةٕٛ يف َةةشسًيت املشاٖكةة١ ٚايشػةةذ املبهةةش بٛؿةةف أسبعةة١   Marcia (1966)ٚميةذ   

أْٗةا َشاسةٌ َةٔ َشاسةٌ      شاٖكني عٓةذَا ىتةاسٕٚ ٖٜٛةاتِٗ. ٜٚؼةرل إىل    بذا٥ٌ ميهةٔ إٔ ؼةذخ يةذٟ املة    

 الت.  اايتطٛس ٚيٝع ْٗاٜات س

ستةةب اهلٜٛةة١ ملاسػةةٝا يف َـةةطًشات تؤنةةذ   . ((Stephen et al, 1992,p288،ٚقةةذ ْةةاقؽ 

 يشتةةب، فُٝةةا ًٜةةٞ تعشٜفةةًا كتـةةشًا  (Commitment)اليتةةضاّ اٚ (Exploration) االطتهؼةةافعًُٝةةات 

 (.1, دذٍٚ )Marcia (1980)يشؤ١ٜ دُٝع َاسػٝا  اهل١ٜٛ ٚفكًا

 (1دذٍٚ )

 ًَخف ستب اهل١ٜٛ ؾُٝع َاسػٝا
 انرؼشٚف انشذثح

 إَداص انٕٓٚح

(Identity Achieve) 

ْى األفشاد انزٍٚ نٓى خثشج )خشتٕا( يشزهح ذكٍٕٚ انمشاساخ ٕٔٚاصهٌٕ 

 اخرٛاساذٓى انًُٓٛح ٔأْذافٓى.

 ذؼهٛك انٕٓٚح

(Identity Moratorium) 

ْى األفشاد انزٍٚ زانٛاً ٚكافسٌٕ فٙ االخرٛاس انًُٓٙ ٔ/أٔ األٚذٕٚنٕخٙ ْٔى فٙ 

 يشزهح صشاع انٕٓٚح

 ذشرد انٕٓٚح

 (Identity Defused) 

ْى األفشاد انزٍٚ نٛظ نٓى يٛم َسٕ ذٕخّ يُٓٙ أٔ أٚذٕٚنٕخٙ تغض انُظش إرا أٔ 

 نى ًٚشٌٔ تصشاع. 

 اَغالق انٕٓٚح

(Identity Foreclosed) 

ْى األفشاد انزٍٚ انرضيٕا يُٓٛاً ٔنٓى أْذافٓى األٚذٕٚنٕخٛح،نكٍ ْزِ األْذاف 

اخرٛشخ نٓى تٕاعطح ٔانذٚٓى أٔ اٜخشٍٚ، ْٔى ٚظٓشٌٔ لهٛالً أٔ ال ٚظٓشٌٔ 

 صشاع ٔاضر.

 

( إٔ إلاص ٚتعًٝل اهل١ٜٛ ُٖةا سةالٕ طةٜٛإ ألصَة١ اهلٜٛة١، أَةا اؿًةٍٛ        (Marciaَاسػٝا  ٜٚش٣

 (.(Marcia ,1980,p161 ،جٌ يف تؼتت ٚاْػالم اهل١ٜٛغرل ايـش١ٝ فتتُ

ى

ىالدراداتىالدابقة
ىولتىفارلوةىالذاتاالدراداتىالتيىتن

 

ٖزٙ ايذساط١ ايتعشف ع٢ً َظت٣ٛ فاع١ًٝ ايزات  أٖذافنإ َٔ بني (: 2006)َعال  ٚأبٛدساط١ اؿذاس 

ٚطايب١ ٚمت اطتخذاّ  ( طايب202يذ٣ طًب١ ن١ًٝ ايتُشٜض يف غض٠ ٚقذ اػتًُت ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً )

 ٕأ إىلْتا٥ر ايذساط١  ٚأػاستَكٝاغ )سٚبشت ثٕٝٓٛ ٚاٜفشٕ ٚسثٓذتٕٛ( يكٝاغ فاع١ًٝ ايزات ايعا١َ 

 (. 33، ق2006)اؿذاص ٚأبٛ َعال،،ع١ٓٝ ايبشح ٜتُتعٕٛ مبظت٣ٛ عاٍ َٔ فاع١ًٝ ايزات

٣ٛ فاع١ًٝ ايزات ٖذاف ٖزٙ ايذساط١ ايتعشف ع٢ً َظتأنإ َٔ بني (: 2008)دساط١ قُٛد ٚطٌٗٝ 

ٚمت اطتخذاّ َكٝاغ  ( طايبًا278يذ٣ طًب١ املشس١ً املتٛطط١ يف ايعشام ٚقذ مشًت ع١ٓٝ ايبشح )

ع١ٓٝ ايبشح ٜتـفٕٛ بفاع١ًٝ رات عاي١ٝ  إٔ إىلػاست ايٓتا٥ر أيكٝاغ فاع١ًٝ ايزات ٚقذ  2008قُٛد 

 .(9، ق2008)قُٛد ٚطٌٗٝ،  ،متهِٓٗ َٔ َٛاد١ٗ ؿعٛبات اؿٝا٠

 

ىولتىأزمةىالكووةااداتىالتيىتنالدر
يفت أْاخ يف أص١َ اهل١ٜٛ , تإلاتعشف ايفشٚم بني ايزنٛس ٚ إىلٖذفت ايذساط١ : (2000دساط١ قُذ)

ظٗشت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد فشٚم بني ايزنٛس أطايب ٚطايب١ يف املشس١ً ايجا١ْٜٛ ,ٚ 250ع١ٓٝ ايبشح َٔ 
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لاص ٚأقٌ يف إلازنٛس ع٢ً تهشاس أع٢ً يف ْاخ يف أص١َ اهل١ٜٛ يـاحل ايزنٛس. سٝح سـٌ ايإلاٚ

 (.25ق2000)قُذ,، ايتؼتت

 

طًب١  ٣أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ ٢ايتعشف عً ٖذفت ايذساط١ إىل : (2009خشٕٚ)آدساط١ ايؼٝخ ٚ

 ٢ايذساطٞ عً ٣املٗذٟ، ٚفشف َتػرلات ايه١ًٝ ايذساط١ٝ، ْٚٛع ايطايب، ٚاملظتٛ ٚاإلَاّداَعيت دْكال 

اد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ، مت اختٝاس ع١ٓٝ ايذساط١ بايطشٜك١ ايعؼٛا١ٝ٥ ايطبك١ٝ، ٚبًؼ سذُٗا أطايٝب َٛ

َاسػٝا ٚاخشٕٚ  أعذٙ( طايبًا ٚطايب١ ٚاطتخذّ املكٝاغ املٛكٛعٞ يشتب اهل١ٜٛ ايـٛس٠ )أ( ايزٟ 820)

اد١ٗ هاب١ٝ يف أطايٝب َٛإلاطًب١ اؾاَع١ ٜتظُٕٛ ب ٕأ إىلٚقذ تٛؿًت ايذساط١  1998ٚعشب٘  1979

ملظت٣ٛ  أص١َ اهل١ٜٛ ٖٚٓاى فشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ بني طًب١ ايهًٝات ٚتبعًا

 ،ْ٘ ال تٛدذ فشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ تبعًا يٓٛع ايطايبأايطايب يف سني 

 (.21,ق2009خشٕٚ,آ)ايؼٝخ ٚ
 

ىمةىالكووةىوفارلوةىالذاتولتىالعالقةىبونىأزاالدراداتىالتيىتن
ْا ٚفاع١ًٝ ايزات ألاٖذاف ايذساط١ ايتعشف ع٢ً ايعالق١ بني ١ٜٖٛ أنإ َٔ بني : ٖة1427دساط١ املضسٚع 

ٍٚ ثاْٟٛ مبه١ ألا( طايب١ َٔ املٖٛٛبات ٚايعادٜات َٔ طايبات ايـف 104ٚقذ اػتًُت ايع١ٓٝ ع٢ً )

عذاد إْا يًؼباب ألاع١ًٝ ايزات ٚاطتبٝإ ١ٜٖٛ يكٝاغ فا 2001املهش١َ ٚقذ مت اطتخذاّ َكٝاغ ايعذٍ 

ْا ٚمت اطتخذاّ َعاٌَ استباط برلطٕٛ ؿظاب ايعالق١ بني املتػرلٜٔ ٚقذ ألايكٝاغ ١ٜٖٛ  2001َشطٞ 

 (. 24ٖة، ق1427)املضسٚع، ،ْاألاهاب١ٝ بني دسدات ١ٜٖٛ إٚدٛد عالق١  إىلػاست ايٓتا٥ر أ

 

ىذاتولتىفارلوةىالاالدراداتىالتيىتنمناقذةى
 (2008) ٚدساط١ قُٛد ٚطٌٗٝ (2006اؾض١ٝ٥ يذساط١ اؿذاس ٚابٛ َعال ) األٖذافٕ َٔ إ

مشًت  إرٕ ايذساطتني اختًفتا يف طبٝع١ ايع١ٓٝ أ إالايتعشف ع٢ً َظت٣ٛ فاع١ًٝ ايزات يذ٣ ايع١ٓٝ, 

 ٌٗٝ( ع٢ً طًب١ املشس١ً اؾاَع١ٝ, بُٝٓا مشًت دساط١ قُٛد ٚط2006) دساط١ اؿذاس ٚابٛ َعال

 إىل أػاستٕ ايٓتا٥ر أ إال( ع٢ً طًب١ املشس١ً املتٛطط١, ٚع٢ً ايشغِ َٔ اختالف طبٝع١ ايعٝٓتني 2008)

 بفاع١ًٝ رات عاي١ٝ متهُٓٗا َٔ َٛاد١ٗ ؿعٛبات اؿٝا٠. ٕايبشح ٜتُتعا ٕ عٝٓيتأ

 

ىولتىأزمةىالكووةاالدراداتىالتيىتنمناقذةى
اهل١ٜٛ,  أص١َيف  ٚاإلْاخايفشٚم بني ايزنٛس  ( تعشف2000اؾض١ٝ٥ يذساط١ قُذ ) األٖذافَٔ 

اهل١ٜٛ, ٚتعشف ايفشٚم بني  أص١ََٛاد١ٗ  أطايٝب( تعشف 2009) ٚآخشٕٚدساط١ ايؼٝخ  أٖذاف أَا

اهل١ٜٛ, ٚإ ايذساطتني اختًفتا يف طبٝع١  أص١ََٛاد١ٗ  أطايٝبٚاملظت٣ٛ ايذساطٞ يف  ٚاإلْاخايزنٛس 

بُٝٓا مشًت دساط١ ايؼٝخ ( ع٢ً طًب١ املشس١ً ايجا2000,١ْٜٛ) مشًت ع١ٓٝ دساط١ قُذ إرايع١ٓٝ 

ايذساطتني اختًفتا يف ْتا٥ر تعشف  أٖذافٚيف ك٤ٛ ( ع٢ً طًب١ املشس١ً اؾاَع2009,١ٝ) ٚآخشٕٚ

ٚدٛد فشٚم بني ايزنٛس  إىل (2000دساط١ قُذ ) أػاست إراهل١ٜٛ  أص١َيف  ٚاإلْاخايفشٚم بني ايزنٛس 

 أص١ََٛاد١ٗ  أطايٝب( فًِ تعٗش فشٚقا يف 2009) ٚآخشٕٚدساط١ ايؼٝخ  اأَ, اإلْاخٚيـاحل  ٚاإلْاخ

 أطايٝبهاب١ٝ يف باإلٖزٙ ايذساط١ بإ طًب١ اؾاَع١ ٜتُتعٕٛ  ٚأػاستاهل١ٜٛ تبعا يٓٛع ايطايب, 

اهل١ٜٛ بني طًب١ ايهًٝات تبعا  أص١ََٛاد١ٗ  أطايٝبيف  إسـا٥ًٝااهل١ٜٛ, ٖٚٓاى فشٚقا داي١  أص١ََٛاد١ٗ 

 ٣ٛ ايطايب ايذساطٞ.ملظت

ىمنكجوةىالبحثىوإجراءاتكا
ىرونةىالبحث

 112ٚ إْةةاخ 110طايةةب ٚطايبةة١ َةةٔ املشسًةة١ اإلعذادٜةة١ بٛاقةةع   222اػةةتًُت عٝٓةة١ ايبشةةح عًةة٢  

 .مت اختٝاسِٖ بايطشٜك١ ايطبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥ ٛسرن

ى
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ىالبحثىىأدوات
 قٝاغ فاع١ًٝ ايزات أدا٠

فكشات  10ٚاملكٝاغ ٜتهٕٛ َٔ  2006ًٞ ٚطشًٍٛ ٚعشب٘ ايع 1993مت اطتخذاّ َكٝاغ ػفاستظش  

( ٚيًتشكةةل َةةٔ ؿةةالس١ٝ  4، 3، 2، 1بةةذا٥ٌ عًةة٢ ٚفةةل طشٜكةة١ يٝهةةشت ٚإ ٚصٕ ايبةةذا٥ٌ ٖةةٛ )   أسبةةعرات 

 اآلت١ٝ:اـطٛات  إدشا٤املكٝاغ مت 

 

ىالصدقىالظاهري
دًة٘ ٚريةو بعةشض فكةشات     أمت ايتشكل َٔ َذ٣ َٛافك١ ايفكشات يًػةشض ايةزٟ ٚكةعت َةٔ      

 .ٖذاف ايبشحايزٜٔ اتفكٛا ع٢ً َٓاطبتٗا أل ٢ً1 فُٛع١ َٔ اـدلا٤ يف ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓفعع دا٠ألا

 

ىرالقةىالفقرةىبالدرجةىالكلوة
سذ َؤػةشات ؿةذم ايبٓةا٤ )ايضٚبعةٞ     أدا٠ ٜعذ سظاب َعاٌَ استباط ايفكش٠ بايذسد١ ايه١ًٝ ي  

نةٌ فكةش٠ ٚايذسدة١ ايهًٝة١     ( ٚقذ مت سظاب َعاٌَ استبةاط برلطةٕٛ بةني دسدة١     43، ق1981خشٕٚ، آٚ

( 2012/  10/  18 - 14الطاطة١ٝ يًفةةذل٠ َةةٔ ) ا دا٠ ايكٝةةاغ عًةة٢ عٝٓة١ ايبشةةح إٔ مت تطبٝةل  أيًُكٝةاغ بعةةذ  

 ( ٜٛكح قِٝ َعاٌَ استباط ايفكش٠ بايذسد١ ايه2١ًٝٚاؾذٍٚ )

 (2اؾذٍٚ )

 َعاٌَ استباط ايفكش٠ بايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ فاع١ًٝ ايزات

 سلى انفمشج يؼايم االسذثاط انفمشجسلى  يؼايم االسذثاط

0,640 6 0,146 3 

0,522 9 0,500 2 

0,650 0 0,405 1 

0,643 9 0,593 4 

0,622 30 0,622 5 
 (0,098( ٖٞ )0,05( عٓذ َظت٣ٛ )220الستباط بذسد١ سش١ٜ )اايك١ُٝ اؾذٚي١ٝ ملعاٌَ 

 

يةزيو فكةذ مت    إسـةا٥ٝاً الستبةاط داية١   امجٝع قةِٝ َعاَةٌ    ٕأ( ٜتلح 2َٔ َالسع١ اؾذٍٚ )

 الستفاظ ظُٝع ايفكشات.ا

 

ىالثباتى
دا٠ عًة٢  ألانشْٚبةاخ بعةذ تطبٝةل     ت باطتخذاّ َعادي١ ايفةا امت اطتخشاز َعاٌَ ايجبات يًفكش 

( ٖٚةٞ تعةذ قُٝة١ َكبٛية١ يف ٖةزا ايٓةٛع       0,76طاط١ٝ ٚناْت ق١ُٝ َعاٌَ ايجبات ٖةٞ ) ألاع١ٓٝ ايبشح 

 .َٔ ايبشٛخ

 

ىجكةىأزمةىالكووةىأدالوبىمواىقواسىأداة
 1979خةةشٕٚ آَاسػةةٝا ٚ أعةةذٙمت اطةةتخذاّ املكٝةةاغ املٛكةةٛعٞ يشتةةب اهلٜٛةة١ ايـةةٛس٠ )أ( ايةةزٟ   

فكش٠ رات طًِ طذاطٞ ايتذسٜر نٌ فكشتني تكٝع ستب١ َٔ ستةب   24، ٜتهٕٛ املكٝاغ َٔ 1998ٚعشب٘ 

 التٗا.اسذ فأاهل١ٜٛ يف 

 

                                                 
 :قة اىعيَيأسَاء اىخثشاء حسة اىي

3
 د. اصْاس كاظى اندايؼح انًغرُصشٚح كهٛح انرشتٛح اسشاد َفغٙ ٔذشتٕ٘ 

 .د. خًٛهح سزٛى خايؼح تغذاد كهٛح انرشتٛح نهثُاخ ػهى انُفظ انرشتٕ٘

 د. عانٙ طانة خايؼح تغذاد كهٛح انرشتٛح نهثُاخ ػهى انُفظ انرشتٕ٘

 انُفظ انرشتٕ٘ د. نٛس يسًذ خايؼح تغذاد كهٛح انرشتٛح اتٍ انٓٛثى ػهى
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ىالصدقىالظاهري
دًة٘ ٚريةو بعةشض فكةشات     أيًػةشض ايةزٟ ٚكةعت َةٔ     مت ايتشكل َٔ َذ٣ َٛافك١ ايفكشات  

دا٠ ايظةابك١ ٚقةذ   ألاع٢ً فُٛع١ َٔ اـدلا٤ يف ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓفع ايزٜٔ عشكةت عًةِٝٗ ْفةع     دا٠ألا

 ٖذاف ايبشح.اتفكٛا ع٢ً َٓاطب١ ايفكشات أل

 

ىرالقةىالفقرةىبالدرجةىالكلوة
مت  إٔهًٝة١ يًُذةاٍ بعةذ    مت سظاب َعاٌَ استباط برلطٕٛ بني دسدة١ نةٌ فكةش٠ ٚايذسدة١ اي     

( ٜٛكةةح قةةِٝ َعاَةةٌ استبةةاط ايفكةةش٠   3طاطةة١ٝ ٚاؾةةذٍٚ )ألادا٠ ايكٝةةاغ عًةة٢ عٝٓةة١ ايبشةةح  أتطبٝةةل 

 بايذسد١ ايه١ًٝ

 (3اؾذٍٚ )

 َعاٌَ استباط ايفكش٠ بايذسد١ ايه١ًٝ يًُذاٍ ع٢ً َكٝاغ أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ

 ٕٓٚحاَغالق ان ذشرد انٕٓٚح ذؼهٛك انٕٓٚح اَداص انٕٓٚح

 يؼايم االسذثاط انفمشج يؼايم االسذثاط انفمشج يؼايم االسذثاط انفمشج يؼايم االسذثاط انفمشج

9 0,49 5 0,62 3 0,49 2 0,54 

30 0,53 32 0,49 1 0,53 4 0,50 

31 0,49 35 0,60 6 0,51 9 0,44 

34 0,56 39 0,59 0 0,19 39 0,11 

30 0,42 20 0,60 33 0,46 23 0,56 

24 0,53 22 0,53 36 0,16 21 0,60 
 (0,098( ٖٞ )0,05( عٓذ َظت٣ٛ )220الستباط بذسد١ سش١ٜ )اايك١ُٝ اؾذٚي١ٝ ملعاٌَ 

يةزيو فكةذ مت    إسـةا٥ٝاً الستبةاط داية١   امجٝع قةِٝ َعاَةٌ    ٕأ( ٜتلح 3َٔ َالسع١ اؾذٍٚ )

 الستفاظ ظُٝع ايفكشات.ا

ى
ىالثباتى
طاطةة١ٝ ٚناْةةت قةةِٝ َعاَةةٌ ايجبةةات  ألابشةةح مت سظةةاب َعاَةةٌ ايجبةةات الطةةتُاسات عٝٓةة١ اي  

 ( ع٢ً ستب اهل١ٜٛ ع٢ً ايتٛايٞ.0,50(، )0,40(، )0,57(، )0,49نشْٚباخ ٖٞ ) يفاامبعادي١ 

ى
ىحصائوةىإلاالودائلى

 -يًُعاؾات اإلسـا١ٝ٥ باطتعُاٍ ايٛطا٥ٌ اآلت١ٝ: SPSSمت االطتعا١ْ باؿكٝب١ اإلسـا١ٝ٥ 

 .َعاٌَ استباط برلطٕٛ .1

 .شْٚباخن َعادي١ ايفا .2

 .الختباس ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسذ٠ا .3

 .َشبع ناٟ .4

 .الستباط ايشباعٞاَعاٌَ  .5
ى

ىنتائجىالبحث
 ايبشح أط١ً٦طٝتِ عشض ايٓتا٥ر ٚفل 

 ٌٖ يذ٣ ع١ٓٝ ايبشح فاع١ًٝ يًزات؟ -1
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 أدا٤مت َكاسْة١ َتٛطةط    إرالختباس ايتةا٥ٞ يعٝٓة١ ٚاسةذ٠    امت اطتخذاّ  يإلداب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ

(30) ايع١ٓٝ بك١ُٝ قذد٠ ٖٚٞ

2

 .الختباسا( ٜبني ْتا٥ر ٖزا 4ٚاؾذٍٚ ) 

 4اؾذٍٚ 

 ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسذ٠ يتعشف فاع١ًٝ ايزات يع١ٓٝ ايبشح )طًب١ اإلعذاد١ٜ( االختباس

 انًرٕعظ انؼُٛح
االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

انمًٛح 

 انًماسٌ تٓا

انمًٛح انرائٛح 

 انًسغٕتح
 يغرٕٖ انذالنح

 غٛش دال  30,521- 10 6,291 25,509 224

  

 ٕأ أٟٕ فاعًٝة١ ايةزات يعٝٓة١ ايبشةح بؼةهٌ عةاّ َٓخفلة١        أ( ٜتلح ب4َٔ َالسع١ اؾذٍٚ )

ثك١ ايع١ٓٝ ايها١َٓ بكذساتِٗ يف املٛاقف رات املطايب ايهجرل٠ َٓخفل١ ٚقذ ٜهةٕٛ ايظةبب َةذ٣ ايتعكٝةذ     

)اؿذةاص ٚأبةٛ    . ٚاختًفت ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر دساطيتيف املٛاقف َكاس١ْ مبشس١ً ايُٓٛ اييت ميشٕٚ بٗا

 ٕ ع١ٓٝ ايبشح ٜتـفٕٛ بفاع١ًٝ رات عاي١ٝ.أ( اييت ظٗش فٝٗا 2008( ٚ)قُٛد ٚطٌٗٝ، 2006َعال، 

 ٌٖ يذ٣ ع١ٓٝ ايبشح أطايٝب ملٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ؟ -2
إر مت َكاسْةة١ املتٛطةةط  الختبةةاس ايتةةا٥ٞ يعٝٓةة١ ٚاسةةذ٠امت اطةةتخذاّ يإلدابةة١ عةةٔ ٖةةزا ايظةةؤاٍ  

ٖٚةٞ   3فاالت َكٝةاغ أطةايٝب َٛادٗة١ أصَة١ اهلٜٛة١ بكُٝة١ قةذد٠       اؿظابٞ يذسدات نٌ فاٍ َٔ 

  .الختباسا( ٜٛكح ْتا٥ر ٖزا 5ٚاؾذٍٚ ) (21)

 (5اؾذٍٚ )

 الختباس ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسذ٠ يذسدات ايطًب١ ع٢ً َكٝاغ أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛاْتا٥ر 

 انؼذد اىَجاه
انًرٕعظ 

 انسغاتٙ

االَسشاف 

 انًؼٛاس٘

انمًٛح 

انًماسٌ 

 تٓا

انمًٛح انرائٛح 

 انًسغٕتح
 يغرٕٖ انذالنح

 0,05 21,090 23 4,04691 20,5315 222 اَداص انٕٓٚح

 0,05 9,601 23 6,96496 24,5543 222 ذؼهٛك انٕٓٚح

 غٛش دال 0,663 23 5,50090 23,2499 222 ذشرد انٕٓٚح

 غٛش دال 0,442 23 6,52609 23,3919 222 اَغالق انٕٓٚح

 

ايفشٚم بني املتٛطط اؿظابٞ ٚايك١ُٝ املكاسٕ بٗا يهٌ َةٔ   إٔ( ٜتلح 5ذٍٚ )َٚٔ َالسع١ اؾ

ٍ ٖةزٙ ايفةشٚم عًة٢ نةٌ َةٔ       إٔيف سني  إسـا٥ًٝالاص اهل١ٜٛ ٚتعًٝكٗا داي١ إ فاٍ تؼةتت اهلٜٛة١    فةا

طًبة١ اإلعذادٜة١ ٜظةتخذَٕٛ أطةايٝب اهابٝة١ يف َٛادٗة١        إٔ إىلٖٚزا ٜؼرل  إسـا٥ًٝاٚاْػالقٗا غرل داي١ 

الت ا١َ اهل١ٜٛ خالٍ طعِٝٗ يتهٜٛٔ ٖٜٛة١ ْاكةذ١ مبةا ٜتطًةب سظةِ ايكلةاٜا ايةيت تةٛادِٗٗ يف اجملة         أص

الدتُةةاعٞ َةةع إهةةاد إدابةةات دقٝكةة١  ا)املٗٓٝةة١، ايذٜٓٝةة١، ايظٝاطةة١ٝ( سظةةًُا ال ٜفكةةذٕٚ َعةة٘ ايتُاطةةو  

 (.2009ٕ )ٚاتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ايٓتا٥ر اؾض١ٝ٥ يذساط١ ايؼٝخ ٚآخشٚ الت.اي ط١ً٦ يف ٖزٙ اجمل

ٌٖ ٖٓاى فشٚم بني أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ ع١ٓٝ ايبشةح عًة٢ ٚفةل َظةت٣ٛ فاعًٝة١       -3

 ايزات؟

أٚاًل تكظِٝ ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً ٚفةل دسدةاتِٗ ايهًٝة١ عًة٢ َكٝةاغ      مت  يإلداب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ

 -فاع١ًٝ ايزات إىل ايف٦ات ايتاي١ٝ:

 ( فاع١ًٝ رات عاي40١ٝ - 30)

 ات َٓخفل١ ( فاع١ًٝ ر20 - 10)

 

يتعشف ايفشٚم بني أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً ٚفل َظت٣ٛ فاع١ًٝ ٚ

 االختباس.( ٜٛكح ْتا٥ر ٖزا 6اطتخذاّ َشبع ناٟ ٚاؾذٍٚ )مت  ايزات

                                                 
2

 ( يٍ زاصم ضشب ػذد انفمشاخ * ٔصٌ انثذٚم )غانثاً( ٔلذ ذى االػرًاد ػهٗ ْزِ انمًٛح تؼذ أخز آساء انخثشاء 10ذى زغاب انذسخح ) 
1

 انمًٛح انًماسٌ تٓا ػثاسج ػٍ انًرٕعظ انُظش٘ نكم يدال 
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 (6اؾذٍٚ )

ْتا٥ر اختباس َشبع ناٟ يتعشف ايفشٚم بني أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً ٚفل 

 ت٣ٛ فاع١ًٝ ايزاتَظ

 فاػهٛح انزاخ 

 أعانٛة

 يٕاخٓح أصيح انٕٓٚح 

 يُخفض ػانٙ

انمًٛح 

انًسغٕتح 

 نًشتغ كا٘

 يغرٕٖ انذالنح

 0.05 330,236 32 230 اَداص انٕٓٚح

 0,05 13,116 54 360 ذؼهٛك انٕٓٚح

 غٛش دال 3,991 99 325 ذشرد انٕٓٚح

 غٛش دال 0,551 330 301 اَغالق انٕٓٚح

  

لاص اهل١ٜٛ ٚتعًٝكٗا فكط إ أطًٛبٞيف  إسـا٥ًٝاايفشٚم داي١  ٕأ( ٜتلح 6سع١ اؾذٍٚ )َٔ َال

ٜبٓةٛا تٛقعةاتِٗ سةٍٛ املؼةهالت      إٔايطًب١ َةٔ رٟٚ فاعًٝة١ ايةزات ايعايٝة١ ٜظةتطٝعٕٛ       إٔ إىلمما ٜؼرل 

ٌ طاط١ٝ اييت تةٛادِٗٗ غـةٛق ؼكٝةل ٖةٜٛتِٗ ايزاتٝة١ بؼةهٌ       ألاٚاملٗاّ  َةٔ ايطًبة١ َةٔ رٟٚ     أفلة

تِٗ ااع١ًٝ ايةزات املٓخفلة١ الٕ رٟٚ ايفاعًٝة١ ايعايٝة١ ْتٝذة١ َةشٚسِٖ غةدلات َتعةذد٠ يف بٓةا٤ قةشاس          ف

ٌ ايزات١ٝ تعًُٛا ايتعاٌَ َةع ايـةعٛبات احملتًُة١ بؼةهٌ      إَهاْٝاتِٗٚاختباس  فةشاد َةٔ رٟٚ   ألاَةٔ   أفلة

  .ايفاع١ًٝ املٓخفل١

 ١ٜ؟ ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني فاع١ًٝ ايزات ٚأطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهلٛ -4

الستبةاط ايشبةاعٞ ٚايٓتةا٥ر َٛكةش١ يف اؾةذٍٚ      امت اطةتخذاّ َعاَةٌ    عٔ ٖزا ايظؤاٍ يإلداب١ 

(7).  

 (7اؾذٍٚ )

 الستباط ايشباعٞ بني فاع١ًٝ ايزات ٚأطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ يذ٣ طًب١ املشس١ً اإلعذاد١ٜاَعاٌَ 

 اَغالق انٕٓٚح ذشرد انٕٓٚح ذؼهٛك انٕٓٚح اَداص انٕٓٚح

0,125 0,135 0,055 -0,005 

  

لاص اهل١ٜٛ إ أطًٛبٞالستباط ايشباعٞ بهٌ َٔ اقِٝ َعاٌَ  إٔ( ٜتلح 7َٔ َالسع١ اؾذٍٚ )

يف سةني  ايتؼةتت   أطةًٛب َٔ  أق٣ٛاللاص ٚايتعًٝل ناْت ا ٚألطًٛبٞناْت َٛدب١  ٚتؼتتٗا ٚتعًٝكٗا

طٛس أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهلٜٛة١  ت ٕأٚميهٔ تفظرل ريو يف  االْػالم أطًٛبايعالق١ ناْت طايب١ َع  إٔ

ثش بتكةذّ ايفةشد بةايعُش ٚصٜةاد٠ ٚتٓةٛع ايتذةاسب       أٚؼكٝل اهل١ٜٛ ايزات١ٝ يًفشد ٚصٜاد٠ فاع١ًٝ ايةزات تتة  

ِ  الْػةالم ملٛادٗة١ أصَة١ اهلٜٛة١ فٓعةشاً     ا أطًٛباملشاٖل ايزٟ اختاس  ٕأٚاـدلات اييت ميش بٗا يف سني   ألْٗة

ِ ال يةزا   أّخةشٜٔ طةٛا٤ اظٗةشٚا ؿةشاعا     آلاقبٌ  ايتضَٛا اـٝاسات اييت سذدت هلِ َٔ ٜتعةإًَٛ َةع    فةأْٗ

 . ٚتكٌ فاع١ًٝ ايزات يذِٜٗ ايـعٛبات ٚاملٗاّ اييت تٛادِٗٗ بؼهٌ طًيب

 

ىالتوصوات
ىوالمربونىىباألدرةتوصواتىخاصةى

ايتعاٌَ َع املشاٖكني بٓا٤ ع٢ً خـا٥ـِٗ ايُٓا١ٝ٥ ٚإتاس١ ايفشؿ١ هلِ يًتعبرل ٚاملؼاسن١ يف  -1

 األْؼط١. كتًف

ِْٗ عٓاؿش فاع١ً هلِ سكٛم ٚعًِٝٗ ٚادبات ٚؼًُِٝٗ أايتعاٌَ َع املشاٖكني ع٢ً  -2

 املظؤٚيٝات ٚاألخز بآسا٥ِٗ.

 َظاعذ٠ املشاٖكني ع٢ً ت١ُٝٓ ايزات ٚتطٜٛش إَهاْٝاتِٗ ٚثكتِٗ بأْفظِٗ. -3
 

ى
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 توصواتىخاصةىبالمدردة
تٓاطب َع سادات املشاٖكني ايٓفظ١ٝ ْؼط١ ٚايفعايٝات اييت تألاب١٦ٝ املذسط١ اإلعذاد١ٜ ب غٓا٤إ -4

  .َهاْٝاتِٗإٚ

تفعٌٝ دٚس املشػذ ايذلبٟٛ يف املذسط١ اإلعذاد١ٜ يًكٝاّ بٓذٚات ٚٚسؾ عٌُ يتطٜٛش ػخـ١ٝ  -5

 .طًٛب طًِٝأاملشاٖل َٚظاعذت٘ ع٢ً َٛاد١ٗ َؼهالت٘ ايٓفظ١ٝ ب

َٛس ألاذسط١ ٚأٚيٝا٤ تفعٌٝ دٚس املشػذ ايذلبٟٛ يف املذسط١ اإلعذاد١ٜ يف تطٜٛش ايعالق١ بني امل -6

 .يتٛدِٝٗٗ ي طايٝب ايـشٝش١ يف ايتعاٌَ َع املشاٖكني
 

ى
ىالمقترحات

 دساط١ تٗذف يتعشف  إدشا٤

 ألبٜٛٔ.اعالق١ فاع١ًٝ ايزات مبتػرلات أخش٣ َجٌ فاع١ًٝ ايزات ي ؿذقا٤ ٚ -1

 عالق١ فاع١ًٝ ايزات مبتػرلات أخش٣ َجٌ ق٠ٛ ايتشٌُ َٚظت٣ٛ ايطُٛ . -2

 .طٛا٤ َٔ طًب١ اإلعذاد١ٜ أٚ املتٛطط١ أخش١٣ اهل١ٜٛ ع٢ً عٝٓات أطايٝب َٛاد١ٗ أصَ -3

عالق١ أطايٝب َٛاد١ٗ أص١َ اهل١ٜٛ ببعض املتػرلات َٓٗا أطايٝب املعا١ًَ ايٛايذ١ٜ ٚعالق١  -4

  بأؿذقا٥٘.املشاٖل 

ى
ىراجعالم

خ ٗفاعييح اىزا االجتَاعيحاىَٖاساخ (. "2006ٔاتٕ يؼال، طانة صانر ) ؛انسداس، تشٛش اتشاْٛى

 "ّحاااااا٘ ٍْٖااااااح اىتَااااااشلت ىااااااذٙ  يثااااااح مييااااااح اىتَااااااشلت تاالتجااااااآٗعالقتَٖااااااا 

http://deplibrary.iugaza.edu.ps/paper/1003.pdf.  

نثسنٕز  Meta- Analysis (. يؤشنشاخ انرسهٛنم انثؼنذ2005ٖزغنٍ، انغنٛذ يسًنذ أتنٕ ْاشنى )

، يال ساع٘دٍشمض اىثح٘ث تنييح اىتشتيح جاٍعح اىَضٕء َظشٚح تاَذٔسا.  ٙفاػهٛح انزاخ ف

(210)، http://faculty.ksu.edu.sa/70810.pdf 

 :انمناْشج. 4ط .(2-3. )جٍ٘سا٘عح عياٌ اىاْفا ٗاىتحيياو اىْفساي (.3994ػثذ انًُؼى ) ،انسفُٙ

 يكرثح يذتٕنٙ. 

ختثاساخ اإل (.3903ٔتكش، يسًذ انٛاط ٔ؛ انكُاَٙ، اتشاْٛى ػثذ انسغٍ. ) ؛انضٔتؼٙ، ػثذ اندهٛم

 رؼهٛى انؼانٙ: خايؼح انًٕصم.. ٔصاسج انٗاىَقاليا

ىتالٍيز اىَشحيح اإلعذادلاح  االجتَاعيدساسح ٍستعشضح ىيَْ٘ اىْفسي (. 3900) خالل ،عهًٛاٌ

 ،صْنشاألخايؼنح  ،. سعنانح ياخغنرٛش غٛنش يُشنٕسجٗاىثاّ٘لح ٗفقاً ىْظشلح اسلل اسلنسُ٘

 انماْشج.

(. أعانٛة يٕاخٓح أصيح 2009ٔصالذ انذٍٚ، فشج ػطا هللا. ) ؛فضم انًٕنٗ ػثذ انشضٙ ،انشٛخ

 .330-99(. 302) 74 ٍجيح شؤُٗ اجتَاعيح،انٕٓٚح نذٖ طهثح اندايؼح. 

 . تغذاد: داس انسكًح.اىشخصيح في ض٘ء عيٌ اىْفا(. 3990) يسًذ يسًٕد ،ػثذ اندثاس
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سَاخ اىشخصيح ٗعالقتٖاا تسسااىية ٍ٘اجٖاح أصٍاح اىٖ٘لاح  (.3990يسًذ انغٛذ ) ،ػثذ انشزًٍ

(. انمناْشج: 2. )جدساساخ فاي اىصاحح اىْفسايح ،َشحيح اىثاّ٘لح ٗاىجاٍعيحىذي ىطالب اى

 داس لثاء نهطثاػح ٔانُشش.

اتخااار اىقااشاس ٗعالقتاأ تنااو ٍااِ فاعييااح اىاازاخ ٗاىَساااّذج ْنن.(. 3429انؼرٛثننٙ، تُننذس يسًننذ )

رٛش غٛنش . سعنانح ياخغنىذٙ عيْح ٍِ اىَششذلِ اىطالتييِ تَحافظاح اىطاا   االجتَاعيح

 .ايؼح او انمشٖيُشٕسج، خ

 االخرًاػٛح زم انًشكالخ ػهٗ انمذسج يكَٕاخ تٍٛ نهؼاللح انًغاس ذسهٛم .(2003) ػادل انؼذل،

 ،شنًظ ػنٍٛ خايؼنح ،اىتشتياح حميي ٍجيح انًخاطشج. َسٕ ٔاالذداِ انزاخ فاػهٛح يٍ ٔكم

25، 323-365. 

. اىْفسااي اباالضااطش-االغتااشاب-اىٖ٘لااح-دساساااخ فااي اىصااحح اىْفساايح(. 2000) ػننادليسًننذ، 

 انماْشج: داس انششاد.

فاػهٛح انزاخ ٔػاللرٓا تانغهٕن انفٕضٕ٘  (.2000عٓٛم، زغٍ ازًذ. )ٔ ؛يسًٕد، يسًٕد كاظى

 .406-451 .29، انؼذدستارألاٍجيح نذٖ طالب انًشزهح انًرٕعطح، 

٘جاذاّي عالقح ٕ٘لح إالّا تفاعييح اىازاخ ٗاىازماء اىْ.(. 3429انًضسٔع، نٛهٗ ػثذ هللا انغهًٛاٌ )

. خايؼنح او انمنشٖ، يكنح ىذٙ عيْح ٍِ اىَشإقااخ )ٍٕ٘٘تااخ ٗعادلااخ( تَناح اىَنشٍاح

 http://uqu.edu.sa/page/ar/166915 انًكشيح

زننذاز اندنناَسٍٛ ٔغٛننش األتننٍٛ  سَننحدساعننح يما أصيننح انٕٓٚننح: (،3994) ػثننذ هللا فننالذ ،انًُٛننضل
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