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صــــــــــــــهرة الذات لـــــــــدى االحــــــــــــــــــداث الجـــــــــــــــــــــانحين
 حيدر اياد وهبي:الباحث

د عباس عمي شالل.م.أ

 الجامعة المدتنررية/كمية التربية األساسية

 الجامعة المدتنررية/كمية التربية األساسية

الممخص
استيجؼ البحث التعخؼ عمى مدتػى صػرة الحات لجى االحجاث الجانحيغ؛ ولتحقيق ىجؼ
) حجث جانح تع011(  واشتسمت عيشة البحث عمى,البحث استخجـ الباحثاف السشيج الػصفي
 قاـ الباحثاف ببشاء مؿياس صػرة الحات وقج تزسشت خصػات البشاء,اختيارىع برػرة عذػائية
 فزال, تحجيج اسمػب وصياغة الفقخات, اعجاد الريغة االولية لمسؿياس,(تحجيج محاور السؿياس
 تألف السؿياس بريغتو الشيائية,)عغ اعتساد الخصػات واالجخاءات العمسية لبشاء السقاييذ الشفدية
 أشارت نتائج البحث الى اف افخاد, بعج اف حدبت الخرائز الديكػمتخية لو,) فقخة01( مغ
 وفي ضػء الشتائج قجـ الباحثاف,العيشة عسػما تستعػا بسدتػى متػسط عمى مؿياس صػرة الحات
.مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات
Abstract
Targeted research to identify the level of the self-image of the juvenile
delinquents. In order to achieve the objectives of this research, the researcher used
the descriptive approach appropriate to the study, the research included a sample of

(100) juvenile offenders were selected at random, a researcher with measure of selfimage has included the construction steps (defining the axes of the gauge, the
preparation of the preliminary version of the gauge, selected a method for the
formulation of the paragraphs, as well as the adoption of the scientific steps to build
psychological standards), where the gauge starred as final of 30 paragraphs, after
the account has been psychometric properties.
Results indicated that the sample members enjoy the average standard on the
gauge, and in the light of these results, a researcher with a set of recommendations
and proposals of subsequent research.
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مذكمة البحث
البج اف تعتخض حياة كل انداف بعس السذكالت اال اف معطسيع قج يكػنػف ذوي قجرة عمى
مػاجيتيا ,ولكغ البعس مشيع غيخ قادر عمى حل مذكالتو ومجابيتيا نط اخ لمتكػيغ الشفدي
واالجتساعي ليع ,فقج يزصخب تػاصميع االجتساعي مع االقخاف وتزعف فاعميتيع في ىحا
الجانب ,مسا يتػلج لجييع انصباع سمبي نحػ ذواتيع ؼيكػنػف عخضة لبعس السذكالت الدمػكية
وقج يمجأوف الى استخجاـ الػسائل الجفاعية والى شكل مغ اشكاؿ الدمػؾ غيخ التػافقي والحي
يتعارض مع السجتسع ,والحي يحتع عمى اختراصي التخبية الخاصة والستخرريغ الشفدييغ
لجراسة ىحه الطػاىخ بػية تقجيع الػسائل السشاسبة والتي تشصمق مغ حاجتيع الساسة ليا
(نجاتي.)087 :0979,
اف مجركات الفخد وتقييساتو الدمبية نحػ ذاتو تعج عامل ثابت مغ عػامل االضصخاب الدمػكي
كسا حجده وتػصل اليو عمساء الشفذ واالشباء الشفدانيػف (رديف.)5-4 :9119 ,
ويذيخ ( )0967 ,Palloneالى إف االفخاد الحيغ يترفػف برػرة ذات سمبية فيؤالء ال

يتسكشػف مغ مػاجية السذكالت االجتساعية والتفاعمية عمى مدتػى فعاؿ( الجراجي.)0 :9106,

ويذيخ كارؿ روجخز )  ( Rogersالى اف الفخد يسخ في حياتو بخبخات عجيجة او مػقف
يعيذيا الفخد ويتفاعل الفخد معيا ويشفعل بيا,والخبخة متغيخة غيخ ثابتة ندبيا يحػليا الفخد الى
رمػز يجركيا ويؿيسيا في ضػء صػرة الحات وفي ضػء السعاييخ االجتساعية او يتجاىميا عمى
انيا ال عالقة ليا ببشية الحات او يشكخىا ويذػىيا,فاذا ما كانت ىحه الخبخات ال تتفق مع ترػراتو
عغ ذاتو او تتعارض مع السعاييخ االجتساعية فتجرؾ عمى انيا تيجيج ويزفي عمييا ؾيسة سالبة,
وعشجما تجرؾ الخبخة عمى ىحا الشحػ تؤدي الى تيجيج واحباط مخكد الحات والتػتخ والقمق وسػء
التػافق الشفدي واالجتساعي وتشذيط وسائل الجفاع ( جسػد االدراؾ وتذػيو السجركات واالدراؾ

غيخ الجقيق لمػاقع)(,زىخاف,)71-69 :9115,ومغ ىشا يشصمق الباحثاف في ىحه الجراسة لالجابة
عغ تدائل يصخح في ىحا الرجد والحي يسكغ اف نعبخ عشو باالتي  :ما الرػرة السذكمة لجى

الحجث الجانح نحػ ذاتو ؟
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اىسية البحث :
اف االحجاث فئة ميسة مغ السجتسع تتػازى ومخحمة السخاىقة التي يغمب عمييا تغيخات كبيخة
في الشسػ الجدسي والشفدي واالجتساعي وما ليا مغ اثخ عمى شخرية السخاىق,ويعج (ستانمي
ىػؿ) اوؿ مغ درس السخاىقة دراسة عمسية في اوائل القخف العذخيغ بػصفيا فتخة فييا الكثيخ مغ
الذجائج واالزمات الف الفخد في ىحه السخحمة يتعامل مع عجة تغيخات جدسية وبيػلػجية ونفدية
ومعخؼية (مدغ واخخوف.)440 :0986,
اف دراسة صػرة الحات ليا دور بالغ االى سية في بشاء شخرية الفخد ,كسا اف صػرة الحات
يسخ بيا اثشاء حياتو إذ اف الشجاح
التي يخاىا الفخد عغ نفدو تتػّقف عمى السخاحل الشسائية التي ّ

كل مخحمة مغ مخاحل نسػه يديع في تكػيغ شخرية سػية لجى الفػخد ,وقج اوضح
التاـ في ّ

البػرت ( )Allport,0998اف الرػرة االيجابية لحات الفخد جدء ميع مغ كساؿ شخريتو حيث
تداعجه في تقػيع ذاتو ( الجراجي.)6: 9106,
اف صػرة الحات تجعل مغ الفخد مػضػعا لمتأمل والتفكيخ والتقػيع,كسا اف الفخد يدتصيع ادراؾ
ذاتو مغ خالؿ ادراؾ ردود افعاؿ االخخيغ تجاه اعسالو وترخفاتو ويدتصيع االفخاد السؤثخوف في
حياة الفخد مداعجتو عمى تكػيغ صػرة مقبػلة لحاتو (الجيب.)01 :0994 ,
وتاتي اىسية دراسة صػرة الحات لالحجاث الجانحيغ مغ حيث انيا تسكغ القائسيغ عمى بخامج
رعاية االحجاث مغ وضع البخامج التي تديع في تشسية سسات الذخرية ومشيا صػرة الحات بعج
معخفة الفخوؽ بيشيع وبي غ االسػياء الحجاث تكامل في شخرية االحجاث(العجسي.)7 :9117,
ال شظ اف عامل الذخرية يعج مغ عػامل االنحخاؼ االمخ الحي يدتمدـ ضخورة دراسة صػرة
الحات لسعخفة ؼيسا اذا كاف ليا تاثي اخ عمى الجشػج االجتساعي ,كسا تستج اىسية ىحه الجراسة الى
تعديد الجانب الشطخي السعخفي الستعمق بالجانحيغ وعالع االحجاث الجانحيغ حيث أف السعخفة
الشطخية ميسة ومفيجة ججاً بالشدبة لمقائسيغ عمى شؤوف األحجاث وبالشدبة لمباحثيغ والخبخاء
واألكاديسييغ الستخرريغ في مجاؿ اإلرشاد الشفدي السػجو(الذسيسخي.)6-5 :0996,
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وتعج مخحمة السخاىقة مخحمة رئيدة في تكػف صػرة ذات ايجابية لمسخاىق وىحه الرػرة نسائية
تشسػ وفق السخاحل العسخية التي يسخ بيا الفخد,وعبخ) )9109 Abdallatعمى انيا مخحمة
التغيخات وتتدع فييا صػرة الحات بالسخونة والتغييخ ,كسا تتصػر صػرة ذاتو وتتغيخ عقب السخاحل
االنسائية التي يسخ فييا اثشاء حياتو ومغ خالؿ تفاعمو مع االخخيغ,ؼيطيخ كل ما يذعخ بو الفخد
عغ ذاتو في جسيع جػانبو الحياتية ,كسا ويشبغي عميو اف يكػف صػرة ايجابية عغ ذاتو تكػف
ذات ؾيسة تجعل مغ السخاىق متػافقا مع عادات وتقاليج مجتسعو وتجعمو يتػاصل مع واقعو والشطخ
الى السدتقبل القادـ). (Abdallat,2012:6
ويخى ( روجخز ) اف الرػرة التي يكػنيا الفخد عغ ذاتو اىع مغ الحات الحؿيؿية في تقخيخ
الفخد لدمػكو ,واف الفخد يدعى دائسا لتاكيج وتحقيق وتعديد ذاتو وىػ يحتاج الى صػرة ذات
ايجابية (زىخاف.)69 :9115,
ويخى  ) 0999( Zigler and Gatesعمى اف ص ػػػرة الحات تسثل الجدء الثاني في

ش ػ ػػخرية الفػ ػػخد التي تكػف كرػرة ذىشية لمفخد نحػ نفدو وعغ نطخة االخخيغ تجاىو وىحه

الرػرة ىي ليذ بالزخوري تسثيال صادقا النيا تعتبخ كذعػر تتأثخ بصبيعة نطاـ ذات
الفػ ػػخد(الجراجي.)07: 9106,
وتػصمت دراسة (امدياف  )9117الى اف لرػرة الحات اىسية كبيخة في تكػيغ شخرية الفخد
اذ عمى اساسيا يكػف فكختو عغ نفدو ,وىحه الرػرة الساخػذة تكػف متججدة ودائسة
التغييخ(نادية.)5 :9105,
ويخى (كارؿ روجخز) اف صػرة الحات مدؤولة عغ سمػؾ الفخد كسا انيا جدء مغ كياف الفخد
تعسل عمى تحقيق نفديا مغ خالؿ االنذصة والخبخات,وعمى ذلظ فاف الخبخات التي تتفق
وتتصابق مع مفيػـ الحات وصػرتيا ومع السعاييخ االجتساعية تؤدي الى الخاحة والتخمز مغ
التػتخات والزغػط كسا تؤدي الى التػافق الشفدي اما تمظ التي التتفق مع صػرة الحات او
تتعارض مع السعاييخ االجتساعية تجرؾ عمى انيا تيجيج وتؤدي الى احباط وتػتخ وقمق وسػء
تػافق,لحا فانو اعتبخ اف الصخيقة السثالية الحجاث التغييخ في الدمػؾ تدتمدـ اف يعجؿ الفخد
صػرتو ومفيػمو عغ ذاتو (كامل.)5 :9119,
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ويسكغ لمباحث اف يجسل اىسية البحث الحالي في:
أ -تكػيغ ترػر نطخي شامل – الى حج ما –عغ مفيػـ ( صػرة الحات ) والحي لو اسياـ كبيخ
في بمػرة وصقل وتحجيج شخرية الفخد,ومجى تفاعمو مع اقخانو ومجتسعو الحي يحيط بو.
ب -التعخؼ الى الرػرة واالنصباع الحي تذكل لجى الباحثيغ الدابقيغ حػؿ ىحا السفيػـ مغ
خالؿ الجراسات التي اجخيت في ىحا السزسار.
ج -تقجيع خمؽية نطخية متكاممة – الى حج ما –عغ مفيػـ االضصخابات الدمػكية واالنفعالية
بسطيخىا الستعمق بجشػح االحجاث كسا حجدتو االشخ الشطخية والترشيفات االخيخة.
د -بشاء مؿيا س لرػرة الحات لالحجاث الجانحيغ والسخاىقيغ وفقا لمسعاييخ والذخوط العمسية مسكغ
االفادة مشيا في دراسات وبحػث مدتقبمية.
ذ -اثخاء البحػث والجراسات الالحقة لمبحث الحالي بالشتائج الستعمقة بسفيػـ صػرة الحات
لالحجاث الجانحيغ وامكانية اعتسادىا كرػرة اجخائية لسيجاف بحثي ججيج.
هدف البحث:
يدتيجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى مدتػى صػرة الحات لجى االحجاث الجانحيغ .
حدود البحث:
يتحجد البحث الحالي باالحجاث الجانحيغ الحيغ تتخاوح اعسارىع بيغ ( )08 -05سشة مغ
الفتياف السحكػميغ في مخاكد اصالح االحجاث في محافطة بغجاد لعاـ 9107ـ
تحديد المرطمحات:
اوال .صهرة الذات:
يعرفها كل من كفافي والنيال ( : )5991ترػر عقمي أو صػرة ذىشية يكػنيا الفخد عغ ذاتو
ويكػف الفخد اتجاىات سمبية أو إيجابية مغ خالؿ تقييع اآلخخيغ لو أو حكسيع عميو  ,وتؤثخ ىحه
ّ
يكػنػف أحكاما سمبية عغ
األحكاـ في نفدية الفخد وفي درجة ميمو االجتساعي  ,فاألفخاد الحيغ ّ
ذواتيع غالبا ماتججىع أكثخ ميال لألنصػاء (رديف.)90 :9119,
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ويعرفها ههغيس واخرون ) Hughes et al (1999بانيا :السفيػـ او الرػرة العقمية التى
نترػرىا عغ ذاتشا والتى تكػف وقتية ندبيا وتتغيخ كمسا نشتقل مغ سياؽ الى
اخخ(الحسجاني.)9100:06,
التعريف النظري :ىي مجسػعة مغ الترػرات والؿيع واالراء واالفكار واالعتقادات التي يكػنيا
الفخد عغ ذاتو مغ خالؿ تفاعمو مع االخخيغ عبخ مخاحل حياتو و تتزسغ ادراؾ الفخد لحاتو ,
وما ىػ عميو بالػاقع  ,وما يذعخ بو اف االخخيغ يخونو وكحلظ ما يػد اف يكػف عميو وتؤثخ ىحه
الرػرة عمى اتخاذ الق اخرات وحل السذكالت وتعج صػرة الحات في حالة نسػ وتغيخ مدتسخ تعتسج
عمى كيؽية بمػرتو لمسػاقف التي يػاجييا وتؤثخ في شخيقة ادراؾ الفخد لمعالع مغ حػلو وكحلظ في
تقبمو لحاتو.
التعريف االجرائي  :ىي الجرجة الكمية التي يحرل عمييا الحجث مغ خالؿ اجابتو عمى مؿياس
صػرة الحات السعج مغ قبل الباحث والسصبق في البحث الحالي.
االحداث الجانحين
يعرفهما الغامدي ( : )5991ىع االفخاد الحيغ يختكبػف السخالفات والجشح تحت سغ  08سشة
وىحا مايقػـ عميو التذخيع القانػني اذ يعج االحجاث تحت ىحا الدغ جانحا اذا ارتكب جخـ ادى
الى صجور حكع جشائي ضجه وتع بالتالي ادخالو الى دار السالحطة االجتساعية
(الغامجي.)0 :0984,
ويعرفهم شريم ( : )7002الُقرخ مغ االفخاد مسغ ىع دوف سغ الثامشة عذخة في العادة والحيغ
يختكبػف اعساال مخالفة لمقانػف ,وذلظ لتجشب وصسة العار التي يسكغ اف تمحق بيع جخاء
تدجيميع في قػائع السجخميغ ومغ اجل فرميع عغ الخاشجيغ لمتسكغ مغ معاممتيع بصخيقة مختمفة
مسا يسكغ معو اصالحيع واعادة تاىيميع (شخيع.)017 :9117,
ناصيف وكاتبي ( : )7051االفخاد الحيغ يقػمػف بدمػؾ ال اجتساعي تحت سغ الثامشة عذخ
ويشصػي عمى خصخ مػجو الى الفخد او الجساعة ويعكذ اضصخابا داخل الحجث (ناصيف
وكاتبي.)046 :9104,
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التعريف النظري لالحداث الجانحين :ىع االفخاد دوف سغ الثامشة عذخ مغ الحيغ يختكبػف بعس
الجخائع والجشح السخالفة لمقانػف ويترفػف بدمػكات مزادة لؿيع واعخاؼ السجتسع تتسثل في انيا
تػجو االذى والخصخ عمى الجانح نفدو وعمى االخخيغ ايزا.
االطار النظري والدراسات الدابقة
صػرة الحات : Self Image
اف صػرة الحات مرصمح سيكػلػجي معقج لحا ليذ مغ الديل دراستيا والػصػؿ الى فيسيا
وقج يجج الفخد في كثيخ مغ االحػاؿ صعػبة وحيخة في فيع نفدو ,ويقػؿ الفيمدػؼ ( بػؿ فاليخي)
في ىحا الرجد  :اف تكػف نفدظ  ..يا ليا مغ ميسة شاقة .وكحلظ يقػؿ الفيمدػؼ ( الو تػ ):
مغ يعخؼ االخخيغ عطيسا  ..ومغ يعخؼ نفدو مشي اخ (حدػنة و ابػ ناشي.)090 :9116,
يعج ويمياـ جيسذ ) (William James,1890اوؿ مغ اىتع بجراسة صػرة الحات,حيث
يعجىا مػضػعا محػريا لحياة الفخد الشفدية وذلظ النيا مخكد خبخات الفخد والتي تعتسج عمى
تفاعالتو مع االخخيغ ,وبشاءا عمى ذلظ فاف صػرة الحات تكػف بسثابة ذات عاكدة او مشطا ار
لمخؤية اعتسادا عمى ادراكشا لمكيؽية التي نبجو عمييا لالخخيغ السقخبيغ بالشدبة لشا (لػرانذ:9101,
 ,) 98وقج ازداد االىتساـ برػرة الحات مغ خالؿ اىتسامات (روجخز,)0950,وقج بمغ االىتساـ
ذروتو في ( ) 0979وذلظ نتيجة لمجراسات الستعجدة التي قاـ بيا (روزنبيخغ )0979,في مجاؿ
صػرة الحات ,الحي يخى انيا مجسل أفكار الفخد وترػراتو ومذاعخه التي تذيخ إلى نفدو ككياف
(.)Gecas,1982:1-3
ويسكغ ايجاز بعس االتجاىات الخئيدية التي تجسع بيغ غالبية الشطخيات العمسية التي
تشاولت مػضػع صػرة الحات وحرخىا ؼيسا يأتي :
يخى كارؿ روجخز ) (Rogers.C 1951اف العالع السجرؾ مغ قبل الفخد يسكغ اف يكػف
مختمفا عغ العالع الحي يجركو فخد اخخ وذلظ لتبايغ خبخات االفخاد ودرجة انتباىيع واختالؼ
الحػاس,والعالع الحي يجركو الفخد ما مغ خالؿ خبخاتو الذخرية يدسى عالع الػقائع الطاىخة,
ويذيخ الى اف كل فخد يػلج لجيو دافع ما الف يحقق ذاتو ويعتقج روجخز اف اساس نسػ صػرة
الحات ىػ الشدوع لتحقيق ذات الفخد واحداسو الجاخمي بؿيسة ذاتو ويتاثخ ىحا السفيػـ لجى الفخد
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مغ االعتبار الحي يتمقاه مغ السجتسع (ممحع ,)007 :9101,ويخكد روجخز عمى مبجأ االتداؽ
وال تصابق مع الخبخة في صػرة الحات ,فاف تحقق ىحا االتداؽ بيغ صػرة الفخد الحاتية وبيغ
خبخاتو سيكػف الفخد متػافقا نفديا ويطيخ قج ار عاليا مغ الشزج اما اذا كاف االتداؽ ضعيف او
انعجاـ ىحا االتداؽ سيشعكذ عمى سمػؾ الفخد وقج يؤدي ذلظ الى اضصخاب انفعالي او ضعف
التكيف ا لجاخمي لمفخد باالضافة الى االعتقادات الخاشئة والسذػىة واالنكار الجفاعي (كفافي
واخخوف.)069 :9101,
اما اصحاب السجخل االجتساعي ؼيعج كػلي ( ( Cooly,1902صػرة الحات عبارة عغ
تثسيغ مشعكذ (  ) reflected appraisalيشتج عشج تفاعل الفخد مع االخخيغ مغ حػلو,ويخى
ك ػلي انو ال يسكغ اف تػلج صػرة الحات مع االنداف ذلظ النيا نتاج عسمية تفاعل الفخد مع
االخخيغ ,وتتكػف صػرة الحات مغ ثالث ابعاد ىي:
.0فكخة الفخد عغ نفدو.
. 9شعػر الفخد او فكختو تجاه نفدو كالخجل والكبخياء.
.0ترػرات الفخد الراء االخخيغ عشو (حسج.)46 :9114,
اما البػرت ) )Alport 1897-1967فيخى اف صػرة الحات تتسيد بسطيخ ادراكي واخخ
معخفي وانيا تطل شعػرية الرتباشيا بالتجارب والخبخات االجتساعية لمفخد,وتتزسغ صػرة الحات
عامميغ ميسيغ فاالوؿ ىػ االدوار االجتساعية التي يكتدبيا الفخد وما تخبط ىحه االدوار مغ
تػقعات اما االخخ فيي مداعي الفخد لتحقيق شسػحاتو في السدتقبل,وترػر الحات مغ وجية
نطخ البػرت ىػ حرػؿ الفخد عمى استحداف افخاد الجساعة وادراكو السعخفي وتكػيغ استخاتيجياتو
السدتقبمية التي يكػنيا مغ خالؿ لعبو لالدوار خالؿ عسمية التفاعل مع االخخيغ وذلظ لتحقيق
اىجافيع ).(alport,1961:45-47
اما اصحاب التحميل الشفدي فتبشى افكارىع في تفديخ صػرة الحات عغ شخيق البحث في
العسميات العاشؽية والعقمية التي تشذأ مشح الصفػلة وبحث اثخ ىحه العسميات في ( االنا ) والدمػؾ
البذخي,ولمعسميات العقمية والعاشؽية اثخ فعاؿ في تشطيع شخرية الفخد كسا وتعصي شعػ ار لمفخد
بيػيتو التي يتسيد بيا (داليبيد.)098 :0984 ,
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باالضافة الى اىتساـ فخويج بالعسميات العقمية فقج اىتع باالنطسة الذخرية الثالثة ( االنا واليػ
واالنا االعمى ) والحي اوعد باف سمػؾ الفخد يحجث نتيجة تفاعل عشاصخ ىحه االنطسة,واف فكخة
الفخد عغ ذاتو تشذأ نت يجة تفاعل الجوافع الغخيدية لػ ( اليػ ) و ( االنا االعمى ) والتي تتسثل في
التقييجات الػالجية والثقاؼية (السيدػـ.)054 :9106,
مراحل تطهر صهرة الذات
لخوجخز ( ) 0950رؤيتو الخاصة والػاضحة في تكػيغ مفيػـ صػرة الحات ,ففي مخحمة
الصفػلة وما اف ياخح الصفل شخيقو في الشسػ والتفاعل مع البيئة السحيصة بو مغ الػالجيغ حتى
يتػلج لجيو الذعػر باالتداؽ الدمػكي ويعسل جاىجا لكي يتسيد بدسات خاصة تسيده عغ االخخيغ
ويكػف واعيا بحاتو (اسساعيل واخخوف.)941 :0984,
وبانتقاؿ الصفل الى مخحمة السخاىقة ونتيجة لشسػ خبخاتو يشسػ التفكيخ السجخد وتتدع عسمياتو
السعخؼية والقجرة عمى فيع اراء االخخيغ تجاىيع,حيث يشطع السخاىق اراءه ومعتقجاتو وقجراتو في
صػرة ذاتية متدقة مع الػاقع (عالـ.)097 :9101,
وفي الدغ الػاقع بيغ ( ) 06 – 09مغ عسخ الفخد يعسل عمى اعادة تشطيع صػرة ذاتو ذلظ
الكتداب السخاىق مكػنات ادراكية اكثخ حيث تؤدي ىحه االدراكات الججيجة الى تعقيج صػرة
السخاىق الحاتية,ويحجث تكيف صػرة الحات لجى الفخد مغ عسخ ( 08-07و  )90-90ويعدى
الى معخفة الفخد بكيؽية العير في السجتسع ليكػف قاد ار عمى مػاجية التقمبات والسذكالت في
حياتو اليػمية (غمػس.)05 :9104,
وىشالظ عػامل كثيخة تتاثخ بيا صػرة الحات وتعيق نسػىا وتصػرىا والتي سيػضحيا الباحث وكسا
يمي :
-0العػامل الشفدية  :اف صػرة الحات تتاثخ سمبا او ايجابا لجانب الفذل الحي يتعخص لو
الفخد,كسا تتاثخ صػرة الحات لالفخاد الحيغ يعانػف مغ االكتئاب والتفكيخ الدمبي تجاه كل شيء
بسا في ذلظ تقييع انفديع ).(Purkey,1988:16
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 -9تعج البيئة االجتساعية العامل االىع في تكػيغ صػرة الحات وال يسكغ فرميا عشيا ذلظ
العتساد الحجث عمى البيئة االجتساعية في تكػيغ ىحه الترػرات والتقييسات التي يجخييا,وىحا ما
جعل التاكيج عمى دور السجتسع ونطخة االخخيغ لمحجث مغ قبل عمع الشفذ االجتساعي وتاثيخىا
عمى الرػرة الحاتية ليع (السيدػـ.)000-001 :9106,
 -0التقييع :يعسل االفخاد عادة عمى تقييع ذواتيع في ميجاف الحياة وتحجيج تقجي اخ ذاتيا مشاسبا ليع
فقج يكػف ىحا التقييع ايجابيا او يكػف عمى العكذ سمبيا,وحدب روجخز اف التقييع الحي يكػنو
الفخد عغ ذاتو انسا تحجث نتيجة التصابق او االختالؼ بيغ الحات السثالية والحات
).(Sirgy,1998:227
اما بالشدبة لمجراسات الدابقة فتذسل الجراسات التي تشاولت في اىجافيا بعس الستغيخات التي ليا
عالقة برػرة الحات ومغ خالؿ االشالع عمييا يسكغ االستفادة مسا ورد فييا مغ مؤشخات وعمى
الشحػ االتي :
 .0دراسة حدغ ()9119
(صػرة الحات وعالقتيا ببعجي الذخرية االنبداشية والعرابية لجى السخاىقيغ في محافطة
الحجيجة في اليسغ)
ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى مدتػى صػرة الحات لجى السخاىقيغ في مجارس محافطة
الحجيجة وعالقتيا ببعجي الذخرية االنبداشية والعرابية ,وقامت الباحثة باختيار عيشة عذػائية
تكػنت مغ ( )490شالبا وشالبة لمعاـ الجراسي  ,9119-9118وتحؿيقا الىجاؼ البحث تع
تصبيق مؿياس صػرة الح ات والحي كاف مغ اعجاد الباحثة واستخجمت الباحثة الػسائل االحرائية
السشاسبة لبحثيا والتي تسثمت في الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري ومعامل ارتباط بيخسػف
واالختبار التائي لعيشة واحجة ولعيشتيغ مدتقمتيغ وتحميل التبايغ الثشائي.

واسفخ البحث عمى اف مدتػى صػرة الحات لمصالب السخاىقيغ اعمى مغ الستػسط الشطخي

لمصالب.

 .9دراسة غمػس ()9104
( صػرة الحات لجى السخاىقيغ ذوي الخصخ السعشػي )
استيجؼ ىحا البحث التعخؼ عمى مدتػى صػرة الحات وكيؽية تصػرىا لجى السخاىقيغ ذوي الخصخ
السعشػي,وتكػنت عيشة البحث مغ (  ) 0مخاىقيغ تتخاوح اعسارىع ما بيغ (  )07-05اختيخت
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بالصخيقة العذػائية,وقج شبق الباحث االدوات السالئسة الىجاؼ بحثو والتي تكػنت مغ السقابمة
واختبار الخورشاخ  ,واشارت نتائج الجراسة الى التجني الػاضح في مدتػى صػرة الحات لمسخاىقيغ
ذوي الخصخ السعشػي والى تاثخ صػرة الحات لجييع بالسػاقف واالحجاث التي تتدع بالخصخ
وحاالت الصالؽ مغ قبل الػالجيغ والتي تجفعيع الى االنخخاط مع جساعة الخفاؽ مغ السشحخفيغ.
ومغ خالؿ ما تقجـ مغ نطخيات فقج تبشى الباحث نطخية الحات لخوجخ في بحثو لغخض بشاء اداة
البحث.
منهجية البحث واجراءاته
تع استخجاـ السشيج الػصفي باالسمػب السدحي لسالئستو شبيعة البحث
اوال.مجتمع البحث وعينته:
تكػف مجتسع البحث الحالي مغ ( ) 951حجثا جانحا مغ الفتياف والحيغ تتخاوح اعسارىع ما بيغ
( )08 -05سشة ,وتكػنت عيشة البحث مغ ( )011حجثا جانحا اختيخوا بالصخيقة العذػائية.
ثانيا.أداة البحث:
قاـ الباحثا ف ببشاء مؿياس صػرة الحات لجى االحجاث الجانحيغ باتباع الخصػات االتية:
أ .تع تحجيج التعخيف الشطخي لرػرة الحات مغ خالؿ الشطخية الستبشاة لخوجخز (نطخية الحات).
ب .بػية اعجاد وجسع فقخات مؿياس صػرة الحات اشمع الباحثاف عمى االشار الشطخي الستبشى
والسقاييذ ذات العالقة.
وفي ضػء االجخاء الدابق تع الحرػؿ عمى ( ) 01فقخة تؿيذ صػرة الحات مػزعة عمى االبعاد
الثالثة التي تع تحجيجىا (صػرة الحات السجركة ,صػرة الحات االجتساعية ,صػرة الحات السثالية).
حخص الباحثاف في صياغتو لفقخات السؿياس اف تكػف صخيحة وواضحة لمسدتجيب واف تكػف
ىشاؾ فقخات ايجابية واخخى سمبية وذلظ لمتخؽيف مغ ندعة السدتجيب لالستجابة االولى والحخص
عمى تجشب السدتجيب لمسمل والختابة في االستجابة .التحميل السشصقي لفقخات مؿياس صػرة
الحات:
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ولغخض تحقيق الرجؽ الطاىخي لمسؿياس ,عخض الباحثاف الرػرة االولية لسؿياس صػرة الحات
عمى م جسػعة مغ السحكسيغ في العمػـ التخبػية والشفدية والحي بمغ عجدىع (  ) 01محكسيغ,
وذلظ البجاء ارائيع ومالحطاتيع في مجى صالحية فقخات السؿياس وبجائمو في التعخؼ عمى
مفيػـ صػرة الحات لالحجاث الجانحيغ واجخاء التعجيالت الالزمة في ضػء مالحطاتيع لتالئع
شبيعة البحث الحا لي واىجافو وعيشتو ,وقج اخح الباحث بالسعيار الدائج في الجراسات الدابقة وىي
ندبة اتفاؽ ( )%81فاكثخ لقبػؿ الفقخات والتي بسػجبيا تعج مؤش اخ داال عمى صجقيا ,وبشاءا عمى
ذلظ فقج نالت جسيع الفقخات استحداف وقبػؿ الدادة السحكسيغ وبشدبة (.)%011
والجل تصبيق السؿياس اعتسج الباحث عمى الخصػات التالية :
* تعميسات السؿياس :
تعج التعميسات بسثابة الجليل الحي يدتخشج بو السدتجيب اثشاء اجابتو عمى فقخات السؿياس ,وراعى
الباحثاف اف تكػف التعميسات سيمة ومفيػمة,وتع التاكيج عمى السدتجيب عمى ضخورة اختيار
البجيل السشاسب الحي يعبخ عغ رايو مغ خالؿ وضع عالمة ( )اماـ البجيل السشاسب ,وانو ال
تػجج اجابة صحيحة واخخى خاشئة كسا اف االجابة لغ يصمع عمييا احج سػى الباحثاف ,وسػؼ
تدتعسل الغخاض البحث العمسي لحى شمب مغ السدتجيب عجـ ذكخ اسسو.
وبسا اف عجد البجائل حدب درجة السيل ىي ( تشصبق عمي دائسا  -تشصبق عمي احيانا –التشصبق
عمي ابجا) ,فعشج ترحيح السؿياس تعصى الجرجات مغ ( ) 0, 9, 0في حالة الفقخات السػجبة,
والعكذ في حالة الفقخات الدالبة بعج ذلظ تجسع الجرجات بحدب استجابة كل فخد لتكػف الجرجة
الكمية عمى السؿياس.
* تجخبة التصبيق االستصالعي :
بعج اف انتيى الباحثاف مغ وضع التعميسات لسؿياس صػرة الحات ,اجخى دراسة استصالعية
لسعخفة مجى وضػح فقخات السؿياس لسجتسع البحث والػقػؼ عمى الرعػبات التي يسكغ اف
تػاجو السدتجيب لتالفييا قبل التصبيق برػرتو الشيائية ,لحا تع تصبيق السؿياس عمى عيشة بمغت
( )01فخد ا ,وبعج اجخاء الجراسة االستصالعية ومخاجعة االجابات اتزح اف جسيع فقخات السؿياس
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واضحة الفخاد العيشة ,واف مجى الػقت الحي استغخقو السدتجيب في االجابة عمى السؿياس ىػ
( )95 -05دؾيقة ,وبستػسط حدابي قجره ( )91دؾيقة.
التحميل االحرائي لفقخات السؿياس
ولغخض التحقق مغ صالحية فقخات السؿياس قاـ الباحثاف بالخصػات االتية :
.0عيشة التحميل االحرائي :
تكػنت عيشة التحميل االحرائي مغ ) (150فخد بػاقع ) (75حجثا جانحا مغ قدع الفتياف التابع
لسخاكد اصالح االحجاث ,اختيخوا بالصخيقة العذػائية البديصة ,و ) (75فخدا مغ الصالب
االعتيادييغ مغ السجارس الستػسصة والثانػية,مغ مجيخية تخبية بغجاد (الخصافة االولى) ,حيث
اختيخوا بالصخيقة العذػائية,وبعج ذلظ تع ترحيح السؿياس بعج استخخاج الفقخات االيجابية والدمبية
وكسا مػضح في الججوؿ (.)0
جدول ( )5يهضح الفقرات االيجابية والدمبية لمقياس صهرة الذات
0
9

الفقخات االيجابية

1,2,3,4,5,7,8,10,11,,14,17,19,20,21,22,23,25,26,28,29

الفقخات الدمبية

6,9,12,13,15,16,18,24,27,30

. 9القهة التمييزية لفقرات مقياس صهرة الذات :
الستخخاج القػة التسييدية تع استخجاـ شخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ لالبقاء عمى الفقخات
السسيدة وذلظ باتباع الخصػات التالية :
 تحجيج الجرجة الكمية لكل استسارة مغ االستسارات البالغة عجدىا ()051استسارة. تختيب االستسارات حدب الجرجات مغ االعمى الى االدنى ,حيث تع االعتساد عمى ندبة( )%97لتحجيج السجسػعتيغ ,وبمغت عجد االستسارات لكل مغ السجسػعتيغ العميا والجنيا (.)40
 تصبيق االختبار التائي ( ) t-testلعيشتيغ مدتقمتيغ عمى السجسػعتيغ الستصخفتيغ,وجاءتالشتائج وكسا مػضحة في الججوؿ ( .) 9
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جدول ( )7القهة التمييزية لفقرات مقياس صهرة الذات والقيمة التائية المحدهبة لها

ت

السجسػعة العميا

الفقخة

الستػسط

السجسػعة الجنيا
االنحخاؼ السعياري

الؿيسة

السحدػبة

االنحخاؼ السعياري

الستػسط

التائية

الجاللة

1

2.56

0.594

2.15

0.823

2.615

دالة

2

2.73

0.449

2.05

0.631

5.651

دالة

3

2.34

0.617

1.68

0.756

4.321

دالة

4

2.63

0.536

2.07

0.608

4.430

دالة

5

2.51

0.675

1.83

0.738

4.370

دالة

6

2.46

0.778

1.85

0.691

3.752

دالة

7

2.24

0.582

1.73

0.672

3.689

دالة

8

2.46

0.596

2.02

0.612

3.292

دالة

9

2.68

0.610

1.98

0.758

4.656

دالة

10

2.51

0.553

2.10

0.735

2.886

دالة

11

2.78

0.475

1.95

0.705

6.244

دالة

12

2.29

0.750

1.78

0.652

3.300

دالة

13

2.39

0.666

1.76

0.734

4.096

دالة

14

2.71

0.461

1.95

0.669

5.960

دالة

15

2.59

0.547

1.98

0.851

3.860

دالة

16

2.39

0.628

1.93

0.787

2.948

دالة

17

2.68

0.610

2.00

0.671

4.823

دالة

18

2.12

0.812

1.59

0.706

3.192

دالة

19

2.56

0.594

1.88

0.557

5.374

دالة

20

2.49

0.675

1.93

0.721

3.637

دالة

21

2.63

0.536

1.93

0.721

5.041

دالة

22

2.39

0.666

1.88

0.714

3.358

دالة

23

2.61

0.542

1.83

0.629

6.021

دالة

24

2.12

0.678

1.66

0.617

3.237

دالة

25

2.29

0.716

1.80

0.715

3.088

دالة

26

2.56

0.673

2.02

0.724

3.476

دالة

27

2.17

0.738

1.63

0.623

3.557

دالة

28

2.66

0.617

1.93

0.565

5.600

دالة

29

2.61

0.586

2.05

0.740

3.804

دالة

30

2.44

1.550

2.00

1.671

3.241

دالة

ويتزح مغ ججوؿ (  ) 9اف جسيع الفقخات دالة عشج مقارنة ؾيستيا التائية السحدػبة بالؿيسة
الججولية ( ) 0.96وبجرجة حخية ( ) 81عشج مدتػى داللة (  )1.15ألف ؾيستيا التائية
السحدػبة اكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية.
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 .0عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس :
وتحقق ىحا الشػع في مؿياس صػرة الحات مغ خالؿ ايجاد العالقة االرتباشية بيغ درجة كل
فقخة والجرجة الكمية لمسؿياس ,واستخجـ الباحث معامل ارتباط بيخسػف الستخخاج العالقة االرتباشية
بيغ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لػػ( )051استسارة ,واضيخت نتائج السعالجة االحرائية لجرجات
االفخاد عمى مؿياس صػرة الحات وجػد عالقة ارتباشية دالة عشج مقارنة ؾيسة معامل االرتباط
السحدػبة بالؿيسة الججولية (  ) 1.060عشج مدتػى داللة ( )1.15وبجرجة حخية ,81والججوؿ
( )0يػضح ذلظ.
جدول ( )3معامالت ارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس

ت

معامل ارتباط الفقخة بالجرجة

معامل ارتباط الفقخة

ت

الكمية

بالجرجة الكمية

1

16 0.207

0.253

2

17 0.440

0.338

3

18 0.272

0.241

4

19 0.382

0.440

5

20 0.373

0.371

6

21 0.231

0.487

7

22 0.317

0.410

8

23 0.281

0.449

9

24 0.396

0.241

10

25 0.339

0.302

11

26 0.468

0.224

12

27 0.232

0.259

13

28 0.311

0.466

14

29 0.438

0.341

15

0.211

30

0.233

. 4عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسجاؿ الحي تشتسي اليو :
تع استخجاـ معامل ارتباط ( بيخسػف ) اليجاد العالقة االرتباشية لفقخات السؿياس مع السجاؿ
الحي تشتسي اليو ,واضيخت الشتائج اف جسيع الفقخات دالة ألف ؾيسة معامل االرتباط السحدػبة
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اكبخ مغ ؾيسة معامل االرتباط الججولية البالغة ( )1.060عشج درجة حخية ( )81بسدتػى داللة
(,)1.15والججوؿ ( )4يػضح ذلظ.
ججوؿ ( )4عال قة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسجاؿ لسؿياس صػرة الحات
رقع السجاؿ

السجاؿ

عجد الفقخات

0

السجركة

01

السثالية

01

االجتساعية

01

رقع الفقخة
0

0.346

06

4

0.474

09

0.468

7

0.450

99

0.390

01

0.462

95

0.395

0.338

0.499

98

9

0.460

07

0.446

5

0.442

91

0.435

8

0.409

90

0.555

00

0.564

04

0

رقع الفقخة

0.218

00

9

معامل االرتباط

معامل االرتباط

96

0.492

0.416
99

0.460

0

0.415

08

0.398

6

0.395

21

0.243

9

0.457

94

0.393

09

0.458

05

0.331

0.403

97
01

0.371

.5عالقة درجة السجاؿ بالسجاالت االخخى لمسؿياس :
استخجـ الباحث معامل ارتباط ( بيخسػف ) اليجاد العالقة االرتباشية بيغ كل مجاؿ
والسجاالت االخخى مغ مؿياس صػرة الحات ,وكانت جسيع معامالت االرتباط دالة لجى مقارنتيا
بالؿيسة الججولية ( )1.060عشج مدتػى داللة ( )1.15وبجرجة حخية (  ) 81كسا ىػ مػضح
في الججوؿ ( .) 5
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جدول (  ) 1عالقة درجة المجال بالمجاالت األخرى لمقياس صهرة الذات

السجاؿ

السثالية

السجركة

االجتساعية

السجركة

1

السثالية

0.512

1

االجتساعية

0.361

0.478

الكمي

0.821

0.795

الكمي

1
1.638

1

الخرائص الديكهمترية لمقياس صهرة الذات :
الردق Validity
استخجـ الباحثاف اكثخ مغ شخيقة الستخخاج صجؽ السؿياس وىي :
أ.صجؽ السحتػى: Face Validity
تحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ في السؿياس الحالي مغ خالؿ عخضو عمى مجسػعة مغ الخبخاء
السمحق (  ) 9لمحكع عمى مجى صالحية فقخاتو.
ب .الرجؽ البشائي:Construct Validity
قاـ الباحثاف باستخخاج ىحا الشػع مغ الرجؽ مغ خالؿ استخخاج القػة التسييدية لمفقخات وعالقة
الفقخة بالجرجة ال كمية لمسؿياس وعالقة الفقخة بالسجاؿ الحي تشتسي اليو وعالقة السجاؿ بالسجاالت
االخخى مغ السؿياس,وكسا مػضح في الججاوؿ (.)5( )4( )0( )9
الثبات : Reliability
اعتسج الباحثاف شخيقتيغ في استخخاج ثبات مؿياس صػرة الحات ىسا :
.0شخيقة اعادة تصبيق االختبار (:)Test Retest Method
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قاـ الباحثاف بتصبيق االختبار عمى عيشة الثبات البالغة ( )51حجثا جانحا ,ثع اعاد تصبيقو
عمى العيشة نفديا بعج مخور ( ) 05يػما,وتع استخخاج معامل الثبات لسؿياس صػرة الحات
باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف ( )Person Correlation Coefficientبيغ درجات االختبار
في التصبيق االوؿ ودرجات االختبار في التصبيق الثاني وكاف معامل الثبات (.)1.794
 .9شخيق االتداؽ الجاخمي باستخجاـ معادلة( الفا كخونباخ ):Alpha-Cronbach Method
بمغ معامل ثبات السؿياس بعج تصبيق معادلة الفا كخونباخAlpha-Cronbach Method
( )1.806ويعج مؤش اخ جيجا عمى الثبات.
وؾيستا معاممي الثبات ىشا مغ الؿيع الجيجة والسقبػلة لمسقاييذ الشفدية اذا ما قػرنت بسعامالت
الثبات لمسقاييذ السذابية او القخيبة في الجراسات الدابقة.
وفي ضػء ما تقجـ تكػف مؿياس صػرة الحات برػرتو الشيائية مغ  01فقخة مػزعة عمى
مجاالت السؿياس الثالثة وبػاقع ( )01فقخات لكل مجاؿ (ممحق .)0
رابع ًا  -الهسائل اإلحرائية:
لسعالجة بيانات البحث استخجـ الباحثاف الػسائل اإلحرائية اآلتية:
.0االختبار التائي ( ) T.testلعيشتيغ مدتقمتيغ وتع استخجامو الستخخاج القػة التسيدية لفقخات
السؿياس بإسمػب السجسػعتيغ السدتقمتيغ.
.9معامل ارتباط بيخسػف لحداب العالقة بيغ كل مغ -:
 درجة الفقخة بالجرجة الكمية لكال السؿياس. ارتباط درجة الفقخة بالسجاؿ ارتباط السجاؿ بالسجاؿ اآلخخ وارتباط السجاؿ بالسؿياس الكمي . الستخخاج االتداؽ الخارجي  -ثبات باعادة االختبار..0معادلة ألفا  -كخونباخ لالتداؽ الجاخمي وقج استخجمت الستخخاج الثبات لمسؿياس.
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. 4االختبار التائي لعيشة واحجة لمسقارنة بيغ متػسصات العيشة والػسط الفخضي لمسؿياس.
وقج استخجـ الباحثاف الحقيبة اإلحرائية ) (SPSSلتحميل البيانات.
نتائج البحث وتفديرها:
ىجؼ البحث  ( :التعخؼ عمى مدتػى صػرة الحات لجى االحجاث الجانحيغ)
تع التعخؼ عمى مدتػى صػرة الحات لجى افخاد العيشة الخئيدة بعج اف قاـ الباحث بتصبيق
مؿياس صػرة الحات (السعج مغ قبمو) عمى عيشة البحث السكػنة مغ ) (100حجث جانح ,وقج تع
حداب درجاتيع عمى مؿياس (صػرة الحات) وكانت عالية مقارنة بالستػسط الفخضي لمسؿياس
البالغ ( ) 60درجة ,اذ كاف الستػسط الحدابي ليحا السؿياس ) (64.43اعمى مغ الستػسط
الفخضي لمسؿياس ,وبانحخاؼ معياري قجره ) (5.143وبعج تصبيق االختبار التائي لعيشة واحجة
بمغت الؿيسة التائية السحدػبة ( )8.614وىي اكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة )(1.98
وىي ذات داللة احرائية ولرالح الستػسط الحدابي عشج مدتػى ) (0.05وبجرجة حخية )(99
والججوؿ (  ) 6يػضح ذلظ.
جدول (  ) 6القيم التائية لداللة الفرق بين المتهسط الحدابي والمتهسط الفرضي لدرجات االفراد عمى مقياس صهرة الذات لدى
االحداث الجانحين

صػرة الحات

الستػسط
الفخضي

السثالية

20

االجتساعية

20

صػرة الحات

60

الحدابي

الؿيسة التائيةt
االنحخاؼ السعياري

22.24

2.590

22.50

2.997

19.69

2.087

64.43

5.143

السحدػبة

الججولية

الجاللة
1.15

8.648
8.834
1.485
8.614

دال ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

السجركة

20



الستػسط

مدتػى

1.98
غيخ دالة
دالة

 تع استخخاج الستػسط الفخضي لسؿياس صػرة الحات وذلظ مغ خالؿ جسع بجائل السؿياس الثالثة وقدستيا عمى عجدىا ثع ضخب الشاتج في عجد فقخات
السؿياس.
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ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة عمى وفق مشطػر روجخز الحي يخى اف صػرة الحات لجى الفخد
تبجأ بتذكميا مغ مخحمة الصفػلة حيشسا يبجأ بادراؾ كل ما حػلو اي بالكيؽية التي يجرؾ بيا ىحا
الفخد لمػاقع الطاىخ لو أو لعالسو الخاص واستجابتو لو ككل ,وىي انعكاس لمشدعات الفصخية
الستػل جة لجى كل فخد في تكػيغ صػرة ذاتية مشاسبة لو تعسل عمى تذكيل سمػكو وتػجييو,
والخبخات التي يكتدبيا مغ تفاعمو مع البيئة السحيصة بو مغ خالؿ عالقتو بػالجيو,باالضافة الى
شبكة مغ العالقات االجتساعية التي مغ خالليا يتفاعل ويتػاصل بيا مع االخخيغ وما تزيف لو
ىحه العال قات مغ تقييسات ذاتية واجتساعية عغ ترػراتو الحاتية,ولمباحث رؤية واضحة تتسثل في
"اف ىشاؾ رغبة حؿيؿية متػلجة عشج كل فخد في تكػيغ وتحجيج رؤية ذاتية تسيدىع عغ االخخيغ
ومالئسة مع العادات السجتسعية الدائجة في العخاؽ والطخوؼ الخاىشة التي يسخ بيا ىحا السجتسع
وخرػصا ما بعج سشة  , 2003ونتيجة لمفجػات التي احجثت تغي اخ كبي اخ في الشديج االجتساعي
فقج ازدادت ضاىخة الجشػح لطيػر حاالت العشف واالساءة وغياب االمغ والزبط السجتسعي
باالضافة الى ما يدعع باالنفتاح غيخ السدبق عمى االفكار والثقافات السجتسعية التي تكاد تكػف
متشاقزة مع اعخاؼ السجتسع االسالمي".
االستنتاجات:
. 0تصمع االحجاث الجانحيغ الى تحقيق بعس االىجاؼ السػضػعة التي يبغػنيا في ترحيح
مدار حياتيع الذخرية واالجتساعية,وكاف ىحا نتيجة الجيػد التي بحلت مغ قبل السؤسدة
االصالحية في جعميع افخادا ايجابييغ ومشتجيغ في مجتسعيع.
 . 9اتزح مغ خالؿ الشتائج اف دور الباحث ااجتساعي كاف ميع ومؤثخ في احجاث بعس
التصابق الدراكات الحجث وجعميا قخيبة مغ الػاقع وقج لػحظ ذلظ مغ خالؿ اجابتيع عمى
السؿياس.

292

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

التهصيات:
يػصي الباحثاف في ضػء ما تػصل اليو بسا يأتي :
 .0ضخورة التأكيج عمى و ازرة العسل والذؤوف االجتساعية وبالتعاوف مع و ازرة التعميع العالي
والبحث العمسي في فدح السجاؿ اماـ الباحثيغ السختريغ في السجاؿ الشفدي واالجتساعي لجراسة
الطػاىخ الذخرية لالحجاث ,واالستفادة مغ شاقاتيع وامكاناتيع في وضع الحمػؿ ألغمب
السذاكل التي يعاني مشيا االحجاث الجانحيغ مغ خالؿ بخامج االرشاد والتػجيو وتعجيل الدمػؾ,
وتجعيع ميػؿ واتجاىات االحجاث ليكػنػا عشر اخ ايجابي في السجتسع.
 .9ضخورة التأكيج عمى و ازرة العسل والذؤوف االجتساعية وبالتعاوف مع الستخرريغ في السجاؿ
الجيشي وذلظ الرساء الجعائع والؿيع االخالؾية والتػجيو الجيشي الدسح والسعتجؿ مغ خالؿ ادخاؿ
مشيج التخبية االخالؾية لخمق افخادا يتستعػف بالسبادئ والؿيع الفاضمة بعيجا عغ التذشج والتػتخ
العشرخي والصائفي اف وجج.
 .4ضخورة تػجيو و ازرة العسل والذؤوف االجتساعية لمباحث االجتساعي في السخاكد االصالحية
عمى فدح السجاؿ اماـ االحجاث الجان حيغ في السشاقذة ؼيسا بيشيع واحتخاـ االراء وتبايشيا بيغ كل
فخد مشيع ,و فدح السجاؿ ليع في التعبيخ عغ ارائيع بكل حخية واالستساع الى ما يعانػف مشو مغ
مذاكل وذلظ لترػيبيا ودعع وتعديد ما ىػ ايجابي.
المقترحات:
 . 0االفادة مغ السؿياس ونتائج الجراسة الحالية الجخاء دراسة مقارنة بيغ االحجاث الجانحيغ مغ
الحكػر واالناث.
 .9استخخاج بعس الخرائز الديكػمتخية االخخى لسؿياس صػرة الحات ,واشتقاؽ السعايخ لو
سعيا الى الػصػؿ لسؿياس متكامل.
 . 0اعجاد بخامج ارشادية في تعديد مفيػـ صػرة الحات لجى االحجاث.
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المرادر:
 اسساعيل ,عدت الديج والجوري ,عجناف ( :)0984جشػح االحجاث ,ط ,0وكالة السصبػعات,الكػيت.
 حدػنة ,امل ,ابػناشي,مشى ( : )9116الحكاء الػججاني ,ط ,0الجار العالسية لمشذخ ,القاىخة. حسج ,نادرة جسيل( :)9114صػرة الحات وعالقتيا بالتفاعل االجتساعي ,رسالة ماجدتيخ ,كميةاالداب,جامعة بغجاد.
 الجراجي ,ثامخ محيبذ محدغ ( :)9106دور التشافخ السعخفي وصػرة الحات في اتخاذ القخارّ
السجخشيغ ,رسالة ماجدتيخ,الجامعة السدتشرخية ,بغجاد.
لجى ُ
 داليبيد ,روالف ( :) 0984شخيقة التحميل الشفدي والعقيجة الفخويجية ,ت حافظ الجسالي ,ط,0السكتبة العالسية لمشذخ والتػزيع ,بغجاد.
 الجيب ,عمي دمحم ( :)0994بحػث في عمع الشفدي عمى عيشات مرخية و سعػدية و عسانية,ط ,0الييئة السرخية العامة لمكتاب ,القاىخة.
 رديف,سيف دمحم( :) 9119عمى صػرة الحات وعالقتيا باالضصخابات الشفدية (االكتئاب-والقمق مغ السػت -واألفكار الػسػاسية) لجى كبار الدغ,اشخوحة دكتػراه,كمية التخبية-الجامعة
السدتشرخية,بغجاد.
 زىخاف ,حامج عبج الدالـ ( :)9115عمع نفذ الشسػ -الصفػلة والسخاىقة,ط,6عالع الكتب لمشذخوالتػزيع ,القاىخة.
 شخيع ,رغجة ( :)9117سيكػلػجية السخاىقة ,ط ,0دار السيدخة ,عساف,االردف. الذسيسخي ( :)0996قػة األنا تبعًا لبعس الستغيخات الشفدية واالجتساعية لجى نديالت مؤسدةرعاية الفتيات بسجيشة مكة السكخمة,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ,جامعة أـ القخى,مكة السكخمة,
الدعػدية.
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 العجسي ,سعيج رفعاف ( :) 9117عالقة بعس سسات الذخرية بانحخاؼ االحجاث في مجيشةالخياض  ,رسالة ماجدتيخ  ,جامعة نايف العخبية لمعمػـ االمشية  ,السسمكة العخبية الدعػدية.
 الغامجي,حديغ عبج الفتاح ( :) 9119تذكل ىػية االنا لجى عيشة مغ االحجاث الجانحيغوغيخ الجانحيغ بالسشصقة الغخبية مغ السسمكة العخبية الدعػدية ,مجمج,5عجد ,01السجمة العخبية
لمجراسات االمشية والتجريب,اكاديسية نايف لمعمػـ االمشية,الدعػدية.
 غمػس ,نيى ( : )9104صػرة الحات لجى السخاىقيغ ذوي الخصخ السعشػي,رسالة ماجدتيخغيخ مشذػرة,كمية العمػـ االندانية واالجتساعية,جامعة قاصجي مخباح ,الجدائخ.
 كامل ,سياـ ابخاـيع ( :)9119مفيػـ الحات  , Self-Conceptاشفاؿ الخميج,مخكدالجراسات وبحػث السعػقيغwww.gulfkids.com .
 كفافي ,عالءالجيغ ,الشياؿ ,مايدة احسج ,سالع ,سييخ احسج ( : )9101نطخيات الذخريةاالرتقاء -الشسػ -التشػع  ,ط ,0دار الفكخ ,عساف.
 السيدػـ,بكة ( : ) 9106صػرة الحات لجى الفتاة في العائمة في ضػء بعس الستغيخات – نػعالعائمة  ,السدتػى التعميسي لمػالجيغ ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة,كمية العمػـ االجتساعية-
جامعة وىخاف ,الجدائخ.
 مدغ ,بػؿ ,وكػنجخ ,جػف و كاجاف  ,جيخوـ وستيغ ,ديانا ( :)0986اسذ سيكػلػجيةالصفػلة والسخاىقة ,ت احسج سالمة ,ط ,0مكتبة الفالح ,الكػيت.
 ممحع ,سامي دمحم ( :)9101مبادئ التػجيو واالرشاد الشفدي  ,ط ,9دار السديخة ,عساف. ناصيف ,خالج دمحم  ,كاتبي  ,دمحم عت عخبي ( : )9104عمع الشفذ االجتساعي ( ,)9ط,0السالييغ لمشذخ والتػزيع ,دمذق,سػريا.
 -نجاتي ,دمحم عثساف( :)0979عمع الشفذ في حياتشا اليػمية ,ط ,0دار القمع ,الكػيت.
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