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 ملخص البحث:
ة مغ لجى عيش بسدتػى الصسػح تقجيخ الحاتإلى الكذف عغ عالقة  ىجؼ البحث الحالي

 تقجيخ الحاتكسا حاولت الكذف عغ الفخوؽ في  ،أبشاء السصمقيغ في ضػء بعس الستغيخات
وتكػنت عيشة  ."قامةاإل – "مجة الصالؽلػمغ أبشاء السصمقيغ وفقًا عيشة  لجى مدتػى الصسػحو 

 ،عاًما 07.60 قجره انػية بستػسط عسخي شالب مغ شالب السجارس الث (011)الجراسة مغ
تقجيخ الحات لمسخاىقيغ والخاشجيغ مغ إعجاد عادؿ  إختبار يع مقياسيغ ىسا:بق عميوقج ش  

. وتػصمت نتائج دمحم عبج التػاب وسيج عبج العطيعإعجاد  الصسػحمقياس  ،0990عبجهللا 
تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجى عيشة مغ بيغ مػجبة الجراسة إلى وجػد عالقة إرتباشية 

 5تقجيخ الحات تبًعا لستغيخ مجة الصالؽ لرالح فخوؽ في  د، كسا أتزح وجػ أبشاء السصمقيغ
، كسا وججت تبًعا لستغيخ مجة الصالؽ مدتػى الصسػحفخوؽ في  ولع تػجج، سشػات فأكثخ

 .اإلقامة مع األـ في إتجاه اإلقامةتبعًا لستغيخ  تقجيخ الحات ومدتػى الصسػحفخوؽ في 
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تكديز الذات وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من أبناء املطلكني 
 )دراسة إرتباطية مكارنة( يف ضوء بعض املتغريات

 

 / هبة فتحي الناديد
 -كلية اآلداب –مدرس علم النفس 

 جامعة عني مشس 

  :مكدمة
سخة، إذ تسثل األـ الػضائف البيػلػجية يديع الػالجيغ بجور كبيخ في بشاء األ

والشفدية، بيشسا يسثل األب وضائف الزبط والتػجيو، واإلتحاد بيشيسا يؤدي إلى بشاء شخرية 
فديع ومجتسعيع الحي سػية متكاممة، تؤىل األبشاء ألف يكػنػا متػافقيغ ومشدجسيغ مع أن

وحجة إجتساعية ال يدتصيع  وت عج األسخة (9002عايجة صالح، نجاح السديخي،)يعيذػف فيو 
الفخد أف يحقق مدتػى عالًيا مغ اإلندجاـ دوف إكتساليا وقياميا بأدوارىا البيػلػجية والشفدية 
واإلجتساعية في مختمف السخاحل العسخية لمفخد. وإنييارىا إنييار ألىع وحجة إجتساعية يعتسج 

شخرية  لغ األىسية في تذكيلتمعب دوًرا باعمييا السجتسع في تكػيشو. فالعالقات األسخية 
وسمػؾ األبشاء، حيث يعتبخ أف العجيج مغ الدسات التي تتعمق بالتفاعل بيغ الػالجيغ وأبشائيسا 
مغ العػامل السداعجة عمى حجوث اإلضصخابات الدمػكية ليؤالء األبشاء، فسغ الزخوري أف 

غمب األخرائييغ فا في حجود الػضع األسخي الصبيعي،تكػف عالقة األبغ بػالجيو جيجة أو 
يعدوف أسباب اإلضصخابات الدمػكية واإلنفعالية في السقاـ األوؿ إلى عالقة األبغ بػالجيو، 
حيث أف األسخة ذات تأثيخ كبيخ عمى التصػر الشسائي السبكخ لألبغ، وكحلظ عجـ إندجاـ 

ساعيل بجر، )إسالػالجيغ والرخاعات السدتسخة بيشيسا في البيت يؤدي إلى سػء حالة األبشاء. 
إلى أف ىشاؾ حاالت سادت  Furstenberg,2014ويذيخ  (5: 9002صفاء بديهني،

فييا صخاعات وخالفات اإلنفراؿ بيغ األبػيغ تدببت في إشالؽ حاالت إنخفاض في تقجيخ 
الحات وبجايتيا لجى األبشاء مسا أدى إلى فقجاف تعديد مذاعخ الرجاقة لجى ىؤالء األبشاء، 

الرخاعات والخالفات بيغ األبػيغ وعالوة عمى الصالؽ نفدو تسثل عاماًل  كسا أف زيادة حجة
 قػًيا في التأثيخ الدمبي عمى سمػكيات األبشاء، أما األبشاء الحيغ أنفرل والجييع بالصالؽ

الرخاعات والخالفات فقج قمت لجييع إحتساالت حجوث وبقيت البيئة األسخية خالية مغ 
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التػتخ والرخاعات ب مميئةحيغ بقػا في أسخة مع األب واألـ مذاكل أسخية، أما األبشاء ال
والخالفات دوف إنفراؿ أو شالقيع أكثخ تعخًضا لمسذكالت الشفدية واإلنفعالية. ولحا فإف 
أبشاء السخأة السصمقة يتعخضػف لكثيخ مغ السذكالت الشفدية واإلجتساعية، مسثمة في غياب 

ة التكيف مع الحياة الججيجة، وعجـ إشباع الحياة األسخية، وصخاع الػالجيغ، وصعػب
اإلحتياجات السادية، والشفدية، واإلجتساعية. فتذيع حياتيع بكثيخ مغ الزغػط والرعػبات، 
وعجـ اإلستقخار اإلجتساعي والشفدي. وىػ ما يؤدي إلى عجـ شعػر الصفل والسخاىق بالخضا 

تو، وضعف مفيـػ الزبط عغ حياتو األسخية واإلجتساعية، وتجني تقجيخه لحاالشفدي 
الخارجي، وفقجاف الثقة في نفدو وفي اآلخخيغ، وإنخفاض مدتػى الصسػح لجيو، وعجـ القجرة 
عمى التػاصل الجيج مع أقخانو، وأسختو، وإندحابو تجريجًيا مغ الحياة اإلجتساعية، وقج يراب 

وىحا كمو نتاج  بالعدلة والذعػر بالغزب الحي يتحػؿ إلى العجواف تجاه نفدو أو اآلخخيغ،
شبيعي لمخمل الحي أصاب عسمية التشذئة مغ قبل أىع وحجة إجتساعية، أال وىي األسخة وىػ 

     (Melanie, 2007)ما يؤدي في الشياية إلى شعػر األبشاء بتجني تقجيخىع لحواتيع. 
 :صللةامل

 ثيخالتأ ذات الستغيخات أحج إنو الفخد، حياة في دوًرا ميًسا يمعب مدتػى الصسػح 
 األمع وتقجـ األفخاد إنجازات مغ الكثيخ لعلو  نذاط، مغ اإلنداف عغ يرجر فيسا البالغ

 العػامل تػفخ إلى باإلضافة مدتػى الصسػح، مغ السشاسب القجر تػفخ إلى والذعػب يخجع
 بالكفاية الصسػح ى مدتػ  رتباطإ عغ فزاًل  التقجـ،و  اإلنجاز ىحا عمى تداعج التي األخخى 

 إيجابًيا ارتباشً إ تختبط انػعً و  اكسً  اإلنتاجية الكفاية فأ السعخوؼ مغ وأن يثح اإلنتاجية،
 . ػحسالص مغ العالي ى دتػ سبال

 السختمفة، الذخرية جػانب في الشذيط الحخكي التفاعل إلى الصسػح ويذيخ
أو ندعة  عاـ، إستعجاد والدسة شخرية، سسة الصسػح أف البعس ويعتبخ والػججانية السعخفية

 تذسل السعشى بيحا وىي وكيفيتو، نػعو وتعيغ وتمػنو وتذكمو خاص بصابع الفخد سمػؾ تصبع
 عغ الفخد لترػر أف كسا ،السداجية سيداتوالس الشفدية العقجو  واإلتجاىات والسيػؿ العػاشف

 ويعتبخ .(5: 9000)صباح قاسم الخفاعي،شسػحو. مدتػى  تحجيج في كبيخة أىسية نفدو
 في يفتخض مسا السفاجئة، الدخيعة التغيخات وعرخ سعمػماتال عرخ ىػ الحالي عرخنا

 الػاقع مع وحاجاتو ضخوفو تكييف مغ تسكشو التي السخونة مخًنا يكػف  أف العرخ ىحا إنداف
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 الحي الصسػح مغ قجر عمى ويكػف  مشاسًبا، ذاتو تقييًسا وتقييع خبخاتو مغ يديج وأف الستغيخ،
 عغ وفكختو  ولحات الفخد فتقجيخ التصػرات، تمظ ػاكبةسل سعيال يذححي الح الجافع بسثابة عجي  

)فتحية األكاديسي. السجاؿ في السيساو  السجاالت كافة فيو شسػحػى مدت في تؤثخو نفد
 مختمف عغ اإلنداف أفكار يتكػف مغ معخفي عقمي بشاء فالحات. (02: 0222حسادي، 

 يسثل العقمي بشائو عغ موومفيػ  البجنية، الحات يسثل جدجه فسفيػمو عغ شخريتو، نػاحي
 جتساعية.اإل لمحات مثاؿ سمػكو اإلجتساعي عغ ومفيػمو العقمية، السعخفية أو الحات مفيػـ
 اإلنداف تفاعل خالؿ مغ تشسػ التي الخبخات شخيق عغ الحات بشاء عمى الشفذ عمساء ويخكد

 الحات( اإلنداف شخرية في اإلدراكية العسمية عمى ويصمقػف  جتساعي،اإل السحيط مع
 عغ مفيػًما الفخد ويكػف  الحات بشاء فيتع الخبخات، تمظ كعتتخا اخاللي مغ التيو   )جركةسال

 تقجيخاليػية الخاصة بو فإف  يوى دتسخالس بكيانو الفخد شعػر يى الحات كانت اذاتو. ولس
 لجى مذاعخو  مجركات مجسػعة ػى آخخ بتعبيخ أو ،لشفدو الفخد تقييع عغ عبارة يكػف  الحات

 (9005)حامج زىخان،نفدو. عغ فخد لك
 مغ العجيج يتزسغ أنو نجج سيكػلػجًيا، مفيػًما بإعتباره الحات تقجيخ مفيـػ إلى نطخنا وإذا

 مذاعخ الحات، عمى اإلعتساد :مشيا متبايشة بستغيخات إرتباشو عغ فزاًل  الدمػؾ أساليب
 اإلجتساعي، اإلتراؿ اعميةف الججيجة، الخبخات تقبل بكفاءتو، السخء إحداس بالشفذ، الثقة

 مؤشًخا لمرحة يعتبخ الحات تقجيخ فإف الستغيخات لتمظ وشبًقا العجواني. الدمػؾ عغ عجالب  
 مغ الغالب في يعانػف  نفدية ضصخاباتبإ السرابيغأف   Ruth Willeyأكج فقج الشفدية،
 لزغػط مةمقاو  أقل أنيعو  ػاجية،الس عغ العجدو  الكفاءة،ـ عجو  ختبةالس دنػو  ةىالتفا مذاعخ

إف تحجيج العػامل  .(0229)عبج الخحسن سميسان،. الجفاعية لمحيلإستخجاًما  أكثخو  الحياة
السؤثخة في مدتػى الصسػح وتقجيخ الحات لجى أبشاء السصمقيغ يديع في عالج تمظ العػامل، 
 فيتحدغ مدتػى شسػح الفخد وتقجيخه لحاتو وبرفة خاصة لجى ىحه الفئة في السجتسع، لكي

ماف مغ الجػ األسخي ويربحػا أكثخ الحخ  يدتصيعػف مػاجية الطخوؼ التي يسخوف بيا نتيجة
غ عمى بشاء عالقات إجتساعية اآلخخيغ مغ حػليع، ويكػنػا قادري تػافًقا مع أنفديع ومع

 األسئمةإلى اإلجابة عغ  البحثدعى السشدؿ وخارجو. وفي ىحا اإلشار ي إيجابية داخل
 : اآلتية
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بيغ تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجى عيشة مغ  إرتباشيةتػجج عالقة  أي مجىإلى  -0  
 أبشاء السصمقيغ؟

تػجج فخوؽ في تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجى عيشة مغ أبشاء السصمقيغ إلى أي مجى  -3
 تبًعا لستغيخ مجة الصالؽ ؟

عيشة مغ أبشاء تػجج فخوؽ في تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجى إلى أي مجى  -3        
 السصمقيغ تبًعا لستغيخ اإلقامة ؟

 :أهمية الدراسة
مغ أىسية السفيـػ الحي تترجى لمبحث عشو، وىػ تقجيخ الحات  البحث الحالي* تشبع أىسية  

وما يشصػي عميو مغ تزسيشات تخبػية وبحثية خاصة فيسا يتعمق بالخبط بيشو وبيغ أحج 
مدتػى الصسػح، فعمى الخغع مغ أف الجارسيغ السفاىيع السحػرية في عمع الشفذ، وىػ 

لمسفيػميغ يخى عالقة تبجو قػية وإيجابية بيغ السفيػميغ، إال أف السكتبة العخبية تفتقخ إلى 
البحػث العمسية التي تثبت مشيجًيا وجػد ىحه العالقة أو حتى تشفييا. والجراسة الحالية ىي 

لسفيػميغ وإيجاد الفخوؽ في تقجيخ الحات سحتسمة بيغ االمحاولة لمبحث عغ شبيعة العالقة 
 ومدتػى الصسػح لجى أبشاء السصمقيغ في ضػء بعس الستغيخات.

*تػجيو أنطار السخبيغ في مجاؿ التخبية لألىتساـ بشطخة وتقجيخ أبشاء السصمقيغ ألنفديع، 
كذ وتقجيع سبل الخعاية وبخامج التأىيل والتشسية السشاسبة لتحقيق الشزج الفكخي الحي يشع

 بالزخورة عمى مدتػى شسػحيع.
* إرتفاع معجالت الصالؽ أدى إلى أف نديج العالقات اإلجتساعية واألسخية أصبح واىًيا، 
وىػ األمخ الحي أدى إلى ضيػر عالمات الخػؼ وفقجاف الصسأنيشة الشفدية وتدايج مذاعخ 

متأثخ بيحه األوضاع الػحجة الشفدية. ومسا ال شظ فيو أف السخاىقيغ ىع الفئة األكثخ عخضة ل
تػافق السخاىقيغ مع البيئة السحيصة وخاصة  لدػءالشفدية واإلجتساعية والثقافية. والتي تخجع 

في ضل شالؽ الػالجيغ لسا لمصالؽ مغ آثار سمبية عمى ىؤالء السخاىقيغ بسا يشعكذ عمييع 
 في تقجيخىع لحواتيع، وإنخفاض مدتػى الصسػح لجييع. 

 : البحثأهداف 
إلى الكذف عغ شبيعة العالقة بيغ تقجيخ الحات ومدتػى  البحث حاييجؼ ى

الصسػح لجى عيشة مغ أبشاء السصمقيغ. كسا تحاوؿ الكذف عغ الفخوؽ في تقجيخ الحات 
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ومدتػى الصسػح لجى أبشاء السصمقيغ في ضػء بعس الستغيخات وىي )مجة الصالقة 
 .واإلقامة(

 مفاهيم الدراسة:          
  Self- Esteemحات تقجيخ ال -0  

بتقجيخ الحات  ي عج مفيـػ تقجيخ الحات أحج السفاىيع الحجيثة ندبًيا، حيث بجأ اإلىتساـ
وحطى بإىتساـ العجيج مغ الباحثيغ مغ ضسغ نطخيات الحات،

" Albortألبخت" و"Freudفخويج" و"Headىيج"و"Jamesجيسذأمثاؿ،"
خ الكبيخ لتقجيخ الحات في مخاحل ". وقج جاء ىحا اإلىتساـ نتيجة لألثSymondوسيسهنج

حياة الفخد السختمفة، إذ يبجأ تقجيخ الحات في التصػر مشح مخحمة الخضاعة، ويتذكل ويتصػر 
متأثًخا بسسارسة الػالجيغ واألخػة السحيصيغ بالصفل. ومع التقجـ في العسخ يربح إلدراؾ الفخد 

ا التقجيخ إيجابًيا شكل درًعا لمفخد لحاتو دور كبيخ في تذكيل تقجيخ الحات لجيو، فإذا كاف ىح
في مػاجية التغيخات والزغػط التي يسخ بيا أو يػاجييا، ووفخ لو قجرة لمديصخة عمى 
الرخاعات التي تعتخض حياتو، فيكػف الفخد أكثخ واقعية وتفاؤاًل وإستستاًعا بالحياة، بعكذ 

أف  Dewitz, 2004ويخى  .(Cripe, 2001)الفخد الحي تذكل لجيو تقجيخ مشخفس لحاتو.
تقجيخ الحات ىػ التقييع الػججاني لمذخز لكل ما يسمكو مغ خرائز عقمية، ومادية وقجرة 
عمى األداء، ويعتبخ حكًسا شخرًيا لمفخد عمى قيستو الحاتية في أثشاء تفاعمو مع اآلخخيغ. كسا 

، بأنو تقييع يزعو الفخد لشفدو ويعسل عمى السحافطة عميو 9005أحسج الدغبيعخفو 
ويتزسغ تقجيخ الحات إتجاىات الفخد اإليجابية أو الدمبية نحػ ذاتو، كسا يػضح مجى إعتقاد 
الفخد بأنو ىاـ وناجح وكفأ، أي أف تقجيخ الحات ىػ "حكع الفخد عمى درجة كفاءتو 
الذخرية"، كسا يعبخ عغ إتجاىات الفخد إلى اآلخخيغ عغ شخيق التقاريخ المفطية والدمػؾ 

 الطاىخ. 
فقج عخفو بأنو "كل ما يعصيو الفخد مغ تقجيخات لمرفات  Cummins,2007أما 

ويخى مجى إعتداز الفخد بشفدو. ذاتو أو الحدشة والديئة مغ حيث درجة تػافخىا في 
Nooshin,2012 جيخ الحات جدء مغ مفيـػ الحات، فيػ يذيخ إلى األحكاـ التي أف تق

ى أف مفيـػ الحات مفيـػ مخكدي بالشدبة يصمقيا الفخد عمى نفدو مقارنة باآلخخيغ، حيث تخ 
لمتػافق الشفدي الحدغ ولمدعادة الذخرية ولحدغ أداء الفخد. ويخى أيًزا أف كثيًخا مغ 



 

 

 

) 335) 

هبه فتحى النادىد.   

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

األفخاد يتستعػف عادة بثقة عالية بالحات في أكثخ مغ مجاؿ، إال أف عجًدا كبيًخا مغ األفخاد 
 أماثقة في مجاالت أخخى. أيًزا يثقػف بحواتيع في بعس السجاالت ويفتقخوف ليحه ال

"حكًسا وججانًيا لمفخد  يسثل أنو إلى 0220عادل عبجهللا  يذيخلتقجيخ الحات  التعخيف اإلجخائي
تجاه ذاتو فيسا يخز كل ما يسمكو مغ قجرات عقمية ومادية ويحجث نتيجة الذعػر باإلنتساء 

ل السدئػلية والذعػر حستو عمى تواإلكتفاء والقيسة ويجؿ عمى مجى إعتداز الفخد بشفدو وقجر 
 عغ الذعػر الجائع بالشجاح. بالدعادة والجفاع عغ وجية الشطخ فزاًل 

وأكجت الشطخية الدببية أف الدمػؾ اإلجتساعي محكـػ بقػانيغ العّمية ويسكغ تفديخ إستشتاجاتو 
سػاء أكاف –ذلظ أف أي حجث إجتساعي  .(9002)دمحم غيث،في ضػء األسباب والشتائج.

يكػف مختبًصا بأحجاث أو ضػاىخ أخخى أدت إلى حجوثيا، فكل حجث ىػ ناتج  -ضاىخة أـ ال
عغ سبب أو أسباب مختمفة، وقج تكػف األسباب مباشخة أو غيخ مباشخة، وقج يكػف إرتباشيا 
بالحجث أو الفعل شخدًيا أو عكًدا مختبًصا بشػعية العالقة بيغ الحجث والدبب، وإف كاف مغ 

اعية الخخوج بقاعجة ثابتة بأف مذكمة معيشة أو ضاىخة ىي نتيجة الرعب في العمـػ اإلجتس
سبب أو مجسػعة مغ األسباب الثابتة، ولكغ ىحا ال يسشع مغ أف األسباب كثيًخا ما تقجـ رؤية 

لحا فإف  (Johnson, 2000)متػقعة حػؿ شكل الحياة اإلجتساعية نتيجة ليحه السدببات.
عجة عػامل بعزيا أسخي وبعزيا اآلخخ مختبط الدمػؾ اإلجتساعي لمفخد يتكػف نتيجة 

بالبيئة الخارجية كاألصجقاء، والجيخاف، ومدتػى الحي، والسجرسة التي يمتحق بيا 
وإنصالًقا مغ ىحه الشطخية فإف الصالؽ يؤثخ بذكل مباشخ في  .(9000صفاء راشج،.)الفخد

ج السؤشخات الخئيدية في مدتػى تقجيخ الحات لجى األبشاء. وبيحا ي عج مدتػى تقجيخ الحات أح
شعػر الفخد بأنو راٍض عغ ذاتو، وأنو مشدجع مع بيئتو اإلجتساعية، إذ أنو يحسل داللة ميسة 

مشصمقة مغ مجى إدراكو آلراء  -إيجاًبا أو سمًبا -بأف الخؤية التي يحسميا الفخد عغ ذاتو
مشيا: مجى قػة  بعجد مغ العػاملاآلخخيغ فيو. إف مدتػى تقجيخ الحات لجى الفخد يتأثخ 

 العالقة بالػالجيغ بعج الصالؽ، والصبقة اإلجتساعية التي يشتسي إلييا الفخد، والسدتػى 
اإلقترادي لألسخة، وىػ ما يشعكذ بصخيقة مباشخة وغيخ مباشخة عمى نطخة  اإلجتساعي

الذخز لحاتو، مذكاًل في الشياية تقجيًخا ذاتًيا إيجابًيا أو سمبًيا نحػ الحات. ويترف 
ألشخاص ذوو السدتػى العالي مغ تقجيخ الحات بأنيع أكثخ شعػًرا بالثقة في الشفذ، والخضا ا

عغ الحياة والتفاعل مع اآلخخيغ، وأنيع يحسمػف صػرة إيجابية عغ ذاتيع، وقجرة عمى تػليج 
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مذاعخ إيجابية عغ ذاتيع، بيشسا األفخاد الحيغ يحسمػف درجة تقجيخ مشخفزة يكػنػا أكثخ 
في التفاعل مع اآلخخيغ، وذلظ  ومحجوديةي نطختيع لمحياة وأنصػاء عمى الحات، تذاؤًما ف

مسا يشعكذ  (Nicholson, 2006)نتيجة لمخبخات الدمبية التي تدبب ليع شعػًرا بالشقز.
عمى مدتػى رضاىع عغ ذاتيع وعغ السجتسع عسػًما. وليحا تتعجد أشكاؿ تقجيخ الحات متأثخة 

  بسا يمي:  (9002)عادل سميسان،لحاتو كسا أوردىا  بسا يحسمو الفخد مغ إدراؾ
: وتتسثل في إدراؾ الفخد لػاقعو ودوره وتأثيخه كسا ىػ واقع، ال كسا يتسشى الحات السجركة -0

أف يكػف، مدتشتًجا ذلظ مغ إدراكو لحاتو، فكمسا كاف إدراؾ الفخد لحاتو واقعًيا أنعكذ ذلظ 
 غ مدتػى رضاه وتفاعمو اإلجتساعي.إيجاًبا عمى حياتو اإلجتساعية، وزاد م

: وىي تتسثل في مجركات الفخد وترػراتو عغ نفدو مغ خالؿ الحات اإلجتساعية -3
إحداسو بأف اآلخخيغ يحسمػف عشو ىحه الترػرات، ولحا فإف إدراؾ الفخد اإليجابي يشعكذ 

ية أدوار عميو مغ خالؿ رغبتو في إحتخاـ ذاتو والسحافطة عمى مكانتيا اإلجتساعية، وتأد
 إجتساعية تتشاسب مع قجراتو.

: وتتسثل في الػضعية التي تسشى الفخد أف يكػف عمييا سػاء ما يتعمق الحات السثالية -3
مشيا بالجانب اإلجتساعي أو الشفدي أو األسخي. وي عج تقجيخ الحات مثالًيا إذا كاف الصسػح 

السشصمق لمفخد مغ أجل تأدية دور إيجابًيا في التعامل مع اآلخخيغ، والخغبة في اإلبجاع ىي 
 أكثخ إيجابية.

إف تقجيخ الحات ىػ ب عج إجتساعي يعكذ بذكل مباشخ سمػكيات الفخد، ونػعية حياتو، ومجى 
إحداسو بيا، بسا يذتسل عميو مغ عالقات ومذاركات وتفاعالت يعير فييا. ويدتسج مشيا 

 (9002عمهان، ت،نعسا9002)سييخ عمي مكانتو ويحقق إحتياجاتو مغ خالليا.
 الشظخيات السفدخة لتقجيخ الحات : 

 محاولتو حػؿ جروزنبخ  أعساؿ تجور  Rosenbergth Theoryنظخية روزنبخج  -0
 الػسط في الدائجة السعاييخ خالؿ مغ وذلظ لحاتو الفخد تقييع سمػؾ رتقاءإو  نسػ دراسة

 نوأ وضحأو  لحواتيع، يغالسخاىق بتقييع خاصة برفة جروزنبخ  ىتعأ  وقجبو  السحيط جتساعياإل
 بذكل ويقيسيا ذاتو يحتـخ الفخد أف نعشي فشحغ لمحات السختفع التقجيخ عغ نتحجث عشجما
 بالجور ىتعأ  وقج عشيا الخضا عجـ أو الحات رفس يعشي السشخفس الحات تقجيخ بيشسا مختفع
 الحي الحات ختقجي بيغ العالقة تػضيح عمى وعسل لحاتو، الفخد تقييع في سخةألا بو تقـػ الحي
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ج روزنبخ  عتبخأ و  بعج فيسا لمفخد الالحق جتساعياإل الدمػؾ وأساليب سخةألا إشار في يتكػف 
 الدابق بيغ تخبط محػرية أداة  عتبارهإب نفدو نحػ الفخد تجاهإ يعكذ مفيـػ الحات تقجيخ أف

 (99: 9002.)راوية محسهد دسهقي،والدمػؾ حجاثألا مغ والالحق
 لتقجيخ دراستو في نطخيتو متثتس  Cooper Smith Theory   نظخية كهبخ سسيث -9

 تقجيخ وىسا الحات تقجيخ مغ نػعيغ بيغ ميد وقج الثانػية، السجرسة قبل ما أشفاؿ عشج الحات
 يدتصيعػف  ال ولكشيع قيسة ذوي  بالفعل أنيع يذعخوف  الحيغ األفخاد عشج ويػجج الحقيقي الحات

 سسيث ركد وقج اآلخخيغ، ومع أنفديع مع أساسو عمى والتعامل الذعػر ىحا بسثل اإلعتخاؼ
 ذات اإلجتساعية الطاىخة جػانب مختمف خالليا مغ تربح التي العسمية خرائز عمى

 تعسل الستغيخات مغ مجسػعات أربع ذلظ سبيل في فتخضأ وقج الحات، تقجيخ بعسمية العالقة
 يحىب اعات،والجف الصسػحات القيع، الشجاحات، وىي الحات لتقجيخ كسحجدات

ب أصحا بيغ مسيدة أسخية أنساط تحجيج عمى قجرتشا عجـ مغ خغعبال نوأ إلى0990ثيسس
 حاالت مغ اثالثً  ىشاؾ فأف شفاؿ،ألا مغ تقجيخ الحات فيوالسشخفزة  العالية لجرجاتا

 األشفاؿ تقبل) :وىي الحات تقجيخ مغ األعمى السدتػيات بشسػ مختبصة تبجو الػالجية الخعاية
 في وحخيتيع شفاؿألا مبادرة حتخاـ، إاإليجابي شفاؿاأل سمػؾ ، تجعيعتألمياا جانب مغ

 (74: 9000)غادة خزيخ،(. اآلباء جانب مغ أفكارىع عغ التعبيخ
 يشذأ الحات تقجيخ أف زيمخ نطخية تفتخض Zeller Theory,1966نظخية زيمخ  -2

 فيو يعير الحي لمسحيط عيجتسااإل اإلشار داخل يشذأ وىػ جتساعيإلا الػاقع بمغة ويتصػر
 تقييع أف ويؤكج الذخرية، في السجاؿ نطخية زاوية مغ الحات تقجيخ إلى زيمخ يشطخ لحا الفخد

 تقجيخ زيمخ ويرف جتساعياإل السخجعي اإلشار في إال الحاالت معطع في يحجث ال الحات
 السشصقة يذغل أنو أو الػسيط لستغيخ ادورً  ويمعب لحاتو الفخد بو يقػـ تقجيخ بأنو الحات

 الذخز بيئة في تغيخات تحجث فعشجما ذلظ وعمى الػاقعي، والعالع الحات بيغ الستػسصة
 تقييع في ستحجث التي التغيخات نػعية يحجد الحي العامل ىػ الحات تقجيخ فإف جتساعيةاإل

 احيةن مغ الذخرية تكامل بيغ يخبط مفيػـ لديمخ اشبقً  الحات وتقجيخ لحلظ، اتبعً  لحاتو الفخد
 ولحلظ أخخى، ناحية مغ ليا يتعخض التي السثيخات لسختمف يدتجيب أف عمى الفخد وقجرة

 مغ عالية بجرجة تحطى التكامل مغ عالية بجرجة تتستع التي الذخرية فأ فتخضأ نوفإ
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 الػسط في الكفاءة مغ عالية بجرجة وضائفيا تؤدي أف في يداعجىا وىحا الحات، تقجيخ
 (Zeller, et al., 1966) .فيو تػجج الحي جتساعياإل

 : العهامل التي تؤثخ في تقجيخ الحات
يتأثخ تقجيخ الحات بالطخوؼ البيئية السحيصة بالفخد، فإذا كانت مثيخات البيئة 
إيجابية، وتحتـخ الحات اإلندانية، وتكذف عغ قجرتيا وشاقاتيا يربح تقجيخ الحات إيجابًيا، 

.)عالء الجين فخد يذعخ بالجونية ويدػء تقجيخه لحاتوأما إذا كانت البيئة محبصة فإف ال
كسا أف مغ أىع العػامل التي تؤثخ في نسػ تقجيخ الحات ىػ نػعية  (070: 0222،كفافى

عالقات الفخد مع األشخاص مغ ذوي األىسية الديكػلػجية لجيو، وىع األفخاد الحيغ يتفاعل 
فخاد الحيغ يقجروف أنفديع سمبًيا فاأل (9009:2.)خهلة البقهر، معيع السخاىق بإستسخار

يدمكػف بصخيقة تحػؿ دوف تقجيخىع إيجابًيا مغ جانب اآلخخيغ، ويرفيع كػبخ سسيث بأنيع 
يفتقجوف الثقة بأنفديع ويخذػف دائًسا التعبيخ عغ األفكار غيخ العادية، أو غيخ السألػفة، 

لألفخاد ذوي التقجيخ ويسيمػف إلى العدلة واإلندحاب، ويفدخ كػبخ سسيث ىحا اإلندحاب 
السشخفس لمحات وعييع الػاضح بأنفديع، وبسذكالتيع الجاخمية الدابقة مسا يرخفيع عغ 
الػقػؼ نًجا لألخخيغ، وتحجيج إتراالتيع اإلجتساعية مسا يقمل مغ فخصيع في تكػيغ 

ومغ الػاضح أف الحياة األسخية  (Cooper,S.,1981) .صجاقات وعالقات مع اآلخخيغ
ا كبيًخا في حياة السخاىق وإتدانو، فالسشدؿ الحي يدػده الحب والعصف واليجوء تمعب دورً 

، بعكذ الجػ الحاتوالثبات، يجعل السخاىق يذعخ باإلشسئشاف والثقة بالشفذ وإرتفاع تقجيخ 
السشدلي السذحػف بالشداعات وإضصخاب العالقات بيغ أفخاده، فيػ يخمق شخًرا مزصخًبا في 

إلى أف  Murk, 2009حيث يذيخ  (Martinz,2007)التكيف سمػكو غيخ قادر عمى 
شخرية السخاىق ال تعشي اإلنفراؿ عغ الذخرية التي تكػنت في الصفػلة ألف خبخاتو في 
الرغخ تخمف آثاًرا تطيخ في سغ السخاىقة، فإف كانت مغ الشػع الحي يذعخه بالشقز أصبح 

تساعية، أما إذا كانت خبخاتو مغ الشػع ىحا الذعػر مديصًخا، يشعكذ في تفاعمو وعالقاتو اإلج
الحي يؤكج عمى أىسيتو وقيستو فإف ذلظ يؤدي إلى تجعيع ثقتو بشفدو وتعجيل نطختو لمحياة. 
وىشاؾ مجسػعة مغ العػامل السحجدة لذكل السخاىق: والتي ليذ مغ الزخوري أف يسخ كل 

إجتساعية تختمف السخاىقيغ بالخرائز التي تسيد ىحا الدغ فالسخاىقة خبخة شخرية 
خرائز الشسػ فييا مغ فخد آلخخ، ومغ مجتسع لسجتسع في ضػء اإلستعجادات الػراثية 
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واإلمكانيات البيئية. ويسكغ تحجيج العػامل األساسية التي تذيخ إلى شكل ىحه السخحمة 
 كالتالي: 

يػر عػامل تتعمق بدخعة التغيخات الجدسية واإلجتساعية واإلنفعالية، يتختب عمييا ض -0
 حاجات وإىتسامات ججيجة إذا حققيا السخاىق كسا يشبغي مخت مخاىقتو بدالـ.

عػامل تتعمق بغسػض البيئة الججيجة لمسخاىق، فإف أستصاع أف يكذفيا ويحقق قجًرا مغ  -3
 اإلندالخ عغ أساليبو الصفمية ويدتبجليا بأساليب أرقى أمكشو أف يعير مخاىقة ىادئة.

ساليب السعاممة الػالجية، فإف كانت متػازنة بعيجة عغ التداىل عػامل أسخية تتعمق بأ -3
 واإلىساؿ والتدمط أدى ذلظ إلى أف تكػف مخاىقتو متكيفة.

عػامل تترل بالخفاؽ والخاشجيغ، فإف كانت مػاقفيع قائسة عمى التفيع والسداعجة عمى  -3
 ة دوف مذاكل تحكخ.تخصي السذكالت بتييئة أجػاء التعاوف والتفكيخ الجساعي مخت السخاىق

عػامل تتعمق بكثخ اإلحباشات التي قج يػاجييا مغ أسختو أو مغ السجتسع، كأف تكػف  -5
 وإذا أشتجت اإلحباشات فيمجأ ألحالـ اليقطة والحيل الجفاعية.األسخة نابحة لو ولستصمباتو، 

د عمى عػامل تتعمق بخبخات السخاىق الدابقة كتجريبو عمى تحسل السدئػلية واإلعتسا -7
 ,Snopek)الشفذ، وتشسية القيع الجيشية عشجه، وتػفيخ فخص التػجيو واإلرشاد السشاسب لو. 

2008)  
إلى التجىػر والتعخض لألزمات  باألبشاءوتخى الباحثة أنو إذا حجث الصالؽ يؤدي 

واإلضصخابات الشفدية مثل إنخفاض تقجيخ الحات، واإلكتئاب، إنخفاض مدتػى الصسػح، 
خىا مغ اإلضصخابات ألنيا كسا سبق وذكخنا فتخة حخجة تحتاج إلى مغ يدانج ىؤالء القمق، وغي

السخاىقيغ ولكغ بإنرخاؼ اآلباء بسذكالتيع وشالقيع فمع يججوا أحج مسا يؤدي بيع إلى 
 التجىػر وإنخفاض تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجى أبشاء السصمقيغ.

  Level of Aspirationمدتهى الظسهح  -9
بأنو ىػ اليجؼ الحي يزعو الفخد لشفدو ويدعى  9002أيشاس أحسج الديجو عخفت

لتحقيقو في مخحمة معيشة في السجاالت السختمفة ووعيو بإمكانياتو وقجراتو وتكػيشو الشفدي 
الشجاح والفذل  وخبخات الشجاح والفذل واألشخ السخجعية وضخوفو السحيصة بو جاعاًل خبخات

إلى أف  Joarder,2011دتػى ببمػغ الفخد ألىجافو. وأشار عمى اليامر ويتحقق ذلظ الس
مدتػى شسػح السخاىق وتػقعاتو السدتقبمية مؤشخ ىاـ عمى بمػغو ونزجو فالعالقات 
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اإلجتساعية الشاجحة والتفاعل اإليجابي مع اآلخخيغ الحي يتع مغ خالؿ الشػادي ومخاكد 
أف  9000أسساء الدناتياىقيغ. وتخى التجريب وغيخىا تمعب دوًرا ىاًما في تذكيل شسػح السخ 

مدتػى الصسػح ىػ اليجؼ السسكغ الحي يزعو الفخد لحاتو في مجاؿ ما عمى أساس تقجيخه 
بالسثابخة والتغمب عمى ما يرادفو مغ  لسدتػى إمكاناتو وقجراتو وإستعجاداتو ويدعى لتحقيقو

مى وضع األىجاؼ مذكالت وعقبات والذخز الصسػح ىػ الحي يتدع بالتفاؤؿ والسقجرة ع
وتحقيقيا واإلتجاه نحػ التفػؽ وتقبل كل ما ىػ ججيج بحيث يتشاسب مدتػى الصسػح مع 

دمحم عبج عخفو خالؿ التعخيفات الدابقة لمصسػح ي إمكانات الفخد وقجراتو الحالية والستػقعة. ومغ
لي األمػر، "أف يدعى اإلنداف لسعا عمى أنو إجخائًيا سيج عبج العظيم )بجون تاريخ(التػاب، 

وتخقية حالو إلى حاؿ أفزل، والرعػد مغ مختبة إلى مختبة أعمى، وتحقيق األىجاؼ 
السخجػة، والجافع لمصسػح يكػف داخمًيا مغ ذات الذخز لبمػغو مخاده، فعشجما يكػف الذخز 
شسػًحا فإف السعػقات والعقبات التي يػاجييا ويبحث عغ الحمػؿ التي تسيجىا وتديخىا 

ضافة إلى قجرة الفخد عمى تقبل الججيج وتحسل الزغػط والتفاؤؿ والقجرة عمى لرالحو، باإل
إلى أف لمصسػح جػانب ثالثة ىي التي تكػنو،  9000صباح الخفاعيوضع األىجاؼ. وتذيخ 

 في ويخغب ميًسا الفخد يعتبخه الحي األداء نػع ويعشي : األداءاألول الجانبتمظ الجػانب ىي: 
 .بو القياـ

  .ذاؾ أو العسل ليحا ألدائو الفخد تػقع ويعشي التػقع :انيالث الجانب
 يعخؼ ما ىي الثالث الجػانب وىحهلمفخد.  ميًسا األداء ىحا عجي   حج أي إلى :الثالث الجانب

 .بالصسػح
ح مشيا عػامل ىشاؾ عجة عػامل تؤثخ في مدتػى الصسػ الظسهح:  مدتهى  في السؤثخة العهامل

شيا عػامل بيئية وإجتساعية، وما تقجمو مغ أنساط مختمفة مغ ذاتية تتعمق بالذخز نفدو وم
الثقافات والسخجعيات ولكغ ىحه العػامل يختمف مقجار تأثيخىا مغ شخز ألخخ حدب العسخ 

 والسخحمة التعميسية التي وصل إلييا، ومغ ىحه العػامل: 
نو أيًزا يتأثخ : بسا أف مدتػى الصسػح يتغيخ حدب الثقافة فإالعهامل الحاتية الذخرية -0

بتصػر العػامل الذخرية لمفخد مع تقجـ العسخ كالحكاء والتحريل. وكحلظ يتأثخ بالخبخات 
  ما يمي:التي يكتدبيا خالؿ مخاحل حياتو السختمفة. وتتزسغ العػامل الحاتية 



 

 

 

) 330) 

هبه فتحى النادىد.   

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

عمى قجرة  الصسػح مدتػى  ويتػقف دتػى شسػحو،لس الفخد بتحجيج الحكاء : يختبطالحكاء -أ
عو القياـ بتحقيق أىجاؼ أبعج وأكثخ عقمية، فكمسا كاف الفخد أكثخ قجرة كاف في إستصاالفخد ال

يسكغ القػؿ أف الحكاء يسج الفخد بالقجرة عمى اإلستبرار وحل و صعػبة، بحيث 
 ( 9000)شخيف محسهد،السذكالت.

، وأف الفخد ل يتػقف عمى ما يتستع بو مغ ذكاءوتخى الباحثة أف نجاح الفخد في أي عس
لحكي يدتصيع أف يدتثسخ كل إمكاناتو الستاحة وقجراتو السختمفة لمحرػؿ عمى ما يخيج وذلظ ا

بػضع خصط ولػ أخفق في وقت مغ األوقات، فيحا يديجه إصخاًرا لسػاصمة العسل لتحقيق ما 
 يخيج
حيث أكجت العجيج مغ الجراسات عمى أف الصالب ذوي السدتػى التحريمي : التحريل -ب

)صباح ػف بسدتػى عاٍؿ مغ الصسػح بعكذ ذوي التحريل السشخفس. السختفع يتستع
 (9000الخفاعي،

: أف الرػرة التي يزعيا الفخد عغ ذاتو ليا دوًرا بارًزا مفيهم الحات ومدتهى الظسهح -جـ
، وفي السقابل فالفخد الحي جب عمى الفخد أف ال يكػف مغخوًرافي تحجيج مدتػى شسػحو، في

تحقيق شسػحو، وذلظ إما لذكو في قجراتو أو خػًفا مغ لغ يدتصيع يقمل مغ تقجيخه لحاتو 
الفذل، وكل مغ حالة التقجيخ الدائج لمحات أو حالة التقميل مغ شأنيا حاالت ال يدتصيع الفخد 

وىشا تخى الباحثة أنو  (9002)سعجية الديج، ميذيل صبحي، فييا تحقيق مدتػى شسػحو. 
لػضػح والػاقعية فإف ذلظ يؤدي إلى إرتفاع مدتػى شسػحو إذا كاف مفيـػ الفخد لحاتو يتدع با

 وتحقيق أىجافو.
أف لمشجاح والفذل أثًخا قػًيا في شسػح  9000شخيف محسهديذيخ : الخبخات الدابقة -د

الفخد، فإذا ما نجح الفخد وتفػؽ زاد شسػحو، ويطل الفخد مثابًخا لمسحافطة عمى ما حرل 
ف الشجاح يجفع بالصسػح إلى التقجـ والشسػ. أما الفذل عميو مغ تفػؽ دراسي، ومعشى ىحا أ

وتخى الباحثة أف الشجاح ال يؤثخ فقط عمى رفع مدتػى  يريب اإلنداف بالعجد واإلحباط.
عج دافًعا قػًيا لو في مديختو الصسػح بل يؤثخ في رضا الفخد عغ ذاتو، وثقتو بشفدو، وي  

 العمسية.
لمبيئة اإلجتساعية دوًرا كبيًخا في نسػ مدتػى الصسػح، : إف العهامل البيئية واإلجتساعية -3

ذلظ ألف البيئة ىي التي تسج الفخد بسفاىيسو وثقافاتو، وىي التي تذكل اإلشار السخجعي لو. 
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لقجراتو الحاتية وتبًعا لسزسػف ىحه  اولكغ ىحا التأثيخ يكػف مختمًفا مغ فخد آلخخ، وذلظ تبعً 
فإما أف تكػف صالحة لشسػ مدتػى شسػح واقعي أو تؤدي  القيع والسفاىيع التي تقجميا لو،

تو لو دور كبيخ في مدتػى لشسػ مدتػى شسػح غيخ واقعي، فسثاًل: إستقخار الفخد داخل أسخ 
اآلباء يسكغ أف ف، كسا أف إىتساـ اآلباء السبكخ بأبشائيع لو دور في مدتػى الصسػح، الصسػح

جىع عمى وضع صيغة لبمػغ تمظ األىجاؼ، يجفعػا أبشائيع لسدتػيات شسػح عالية ويداع
وىشاؾ بعس اآلباء ال يكتفػف بحلظ بل يذاركػىع بالػصػؿ إلييا بصخؽ خاشئة أحياًنا، 

ابي أو سمبي كالتخغيب ومسارسة الزغػط واإلكخاه. كسا أف لجساعة األقخاف دوًرا كبيًخا إما إيج
يأخح األفكار التي تذكل ة و في مدتػى شسػح الفخد، ذلظ ألف الفخد يتعمع مغ تمظ الجساع

شخريتو، فالفخد يجعل مشيع السعيار الحي يقيذ بو تفػقو ونجاحو األكاديسي، ومغ خالؿ 
  (9009)أولغا قشجلفت، . ػؿ إلييع أو إلى مدتػى أعمى مشيعالسشافدة يحاوؿ الػص

 : تعجدت الشطخيات السفدخة لسدتػى الصسػح، ومغ تمظالشظخيات السفدخة لسدتهى الظسهح
 الشطخيات:

يؤمغ أدلخ بفكخة كفاح الفخد لمػصػؿ إلى الدسػ   Adler Theoryنظخية أدلخ -0
واإلرتقاء، وذلظ تعػيًزا عغ مذاعخ الشقز. كسا أكج أدلخ عمى الحات معتبًخا اإلنداف كائغ 
إجتساعي تحخكو الحػافد اإلجتساعية وأىجافو الحياتية، وأكج أف الفخد لجيو القجرة عمى 

: الحات الخالقة، والكفاح أدلخعسالو وتػجيو سمػكو، ومغ السفاىيع األساسية عشج التخصيط أل
في سبيل التفػؽ واألىجاؼ الشيائية القابمة لمتحقيق واألىجاؼ الػىسية التي تخجع إلى سػء 

ويخى أدلخ أف الفخد عشجما يكػف مفيػمو عغ  (9002.)آمال الفقي،التقجيخ مغ قبل الفخد
يو ثقو بشفدو ونطخة تفاؤلية لمحياة، فإف ىحا سيجفعو إلى وضع أىجاؼ تتالئع ذاتو إيجابًيا ولج

ويكافح مغ أجل بمػغ ىحه األىجاؼ لتأكيج ذاتو  مع قجراتو وتتسيد بالػاقعية، وسيبحؿ كل الجيج
في السجتسع الحي يشتسي إليو، أما مذاعخ الشقز والجونية فيي إما أف تؤدي بالفخد إلى 

كػف تأثيخىا سمبي عمى مدتػى الصسػح، وإما أنيا تجفع الفخد إلى خفس شسػحو، وبحلظ ي
محاولة تعػيس اإلحداس بالشقز والجونية، فيحقق أىجافو ويرل إلى ما كاف يتصمع البمػغ 

ويعتبخ أدلخ أف مبجأ  (9002)أماني دمحم رائج،في داخمو.  إليو، ولكغ يطل إحداس الجونية
فخد يدعى لمكفاح مغ أجل التفػؽ مشح ميالده وحتى وفاتو، "الكفاح مغ أجل التفػؽ" فصخًيا، فال
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وىػ الغاية التي يدعى جسيع البذخ إلى بمػغيا، وىػ الجافع األساسي السحخؾ لمدمػؾ. 
 (9005)جهيجة باحسج،

أنو عمى أساس القيسة الحاتية  Escalonaتخى إسكالػنا : نظخية القيسة الحاتية اليجف-9
اإلضافة إلى إحتساالت الشجاح والفذل الستػقعة، ويزع الفخد لمذئ يتقخر اإلختيار، ىحا ب

 ث حقائق ىي: ثال تػقعاتو في حجود قجراتو، وتقـػ ىحه الشطخية عمى
 كسا أف لجييع مياًل لجعلمبحث عغ مدتػى شسػح مختفع ندبًيا، *ىشاؾ ميل لجى األفخاد ل

عيًجا عغ السشصقة السيل لػضع مدتػى الصسػح بالصسػح يرل إرتفاعو لحجود معيشة، و 
وتفدخ ىحه الشطخية مدتػى  (20: 9002.)كاميميا عبج الفتاح،الرعبة جًجا أو الديمة جًجا

الصسػح مغ خالؿ ميل الفخد لػضع مدتػى شسػح بعيًجا عغ الصسػح السبالغ فيو إرتفاًعا أو 
فخد إنخفاًضا، وأف الفخد لجيو الخغبة في أف يرل بسدتػى شسػحو إلى أقرى حج مسكغ، فال

غالًبا يبحث عغ مدتػى شسػح مختفع واضًعا في إعتباره القيسة الحاتية لميجؼ، وإحتساالت 
فخوؽ جػىخية في مجى تجشب الفذل أو  األفخادالشجاح والفذل الدابقة والستػقعة. ويػجج بيغ 

البحث عغ الشجاح، كسا تػجج عجة عػامل تديع في الشطخة السدتقبمية لمسػقف سػاء بالشجاح 
لفذل مشيا: التػقع، والخىبة، وقمق السدتقبل، والخبخات الدابقة، ومجى رؤية الفخد أو ا

إف نطخية القيسة الحاتية لميجؼ تخى أف تججيج الفخد  (Chou, 2009:6)لألحجاث بػاقعية. 
ألىجافو يتػقف عمى ما مخ بو مغ خبخات الشجاح والفذل، وأف ىشاؾ أفخاًدا لجييع خػؼ شجيج 

فعيع إلى خفس مدتػى شسػحيع، وأف تػقعات الفخد في أدائو لعسل معيغ مغ الفذل بسا يج
 (024: 9002. )أماني دمحم رائج،ويشبغي أف تتشاسب مع قجرات

يخى ليفيغ أف ىشاؾ عػامل متعجدة مغ شأنيا أف تعسل نظخية السجال لكيخت ليفين:  -2
ىحا السدتػى عمى خمق كجافع لمتعمع، وقج أجسميا فيسا أسساه "بسدتػى الصسػح" حيث يعسل 

أىجاؼ ججيجة بعج أف يذعخ الفخد بحالة الخضا واإلعتداز بالحات، فيدعى إلى اإلستدادة مغ 
ىحا الذعػر، ويصسح في تحقيق أىجاؼ أبعج عغ األولى، إال أنيا تكػف غالًبا أصعب وأبعج 

ؤثخ في مشااًل، وتدسى ىحه الحالة بسدتػى الصسػح. ويزيف ليفيغ ىشاؾ عجة قػى دافعة ت
مدتػى الصسػح مشيا: عامل الشزج والقجرة العقمية، وخبخات الشجاح والفذل، ونطخة الفخد إلى 

 (025: 9002.)دعاء أبه عاصي،السدتقبل
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فدخ الكثيخ مغ العمساء مدتػى الصسػح مغ جية الدسات الذخرية نظخية الدسات:  -7
اف الصسػح يتسيد بعجة سسات إلى أف اإلند 9009أولغا قشجلفت السسيدة لمفخد، حيث أشارت 

 ويسكغ كذفيا وبالتالي معاممتو عمى أساسيا، وىي: 
*اإلنداف الصسػح ال يؤمغ بالحع أبًجا، بل يؤمغ بأنو كمسا بحؿ جيًجا أكبخ وقاـ بتصػيخ نفدو 

 وبتشسية قجراتو، كمسا حرل عمى تقجـ ونجاح ججيجيغ.
 سج عمى السجازفة لمػصػؿ إلى ىجفو.* اإلنداف الصسػح ال يخذى السغامخة وكثيًخا ما يعت

* اإلنداف الصسػح ال يشتطخ الفخصة لتأتيو، بل يقـػ بخمق الفخص السػاتية والسداعجة 
 لتقجمو.

*كسا أف اإلنداف الصسػح ال يتػقع أف تطيخ نتائج جيػدة بذكل سخيع، ومفيج لو وأف يزع 
 تائج وغيخ ممػؿ.ًرا عمى الشػ إحتساالت الفذل مثل إحتساالت الشجاح، ويكػف صب

وبشاء عمى الصخح الدابق تخى الباحثة أف لتقجيخ الحات دوًرا واضًحا في رفع مدتػى شسػح 
الفخد، حيث أف مغ خالؿ الرػرة التي يشطخ فييا الفخد إلى نفدو، مغ معتقجات وقيع 
ومذاعخ وأفكار وإتجاىات وإحداس بأىسيتو، وججارتو وشعػرة بالكفاءة في السػاقف 

ية يؤثخ بذكل ممحػظ عمى مدتػى شسػح الفخد بشاء عمى رؤية ليفيغ في نطخية اإلجتساع
السجاؿ التي تؤكج أف الصسػح ىػ وضع أىجاؼ متتالية متجرجة في الرعػبة بشاء عمى نجاح 
الفخد في تحقيق أىجاؼ مخحمية سابقة تثيخ في نفدو حالة مغ الخضا واإلستستاع. وال سيسا 

مى األبشاء فيؤدي بيع إلى عجـ الخضا عغ الحياة والذعػر بالػحجة أف لمصالؽ تأثيخه الدمبي ع
 الشفدية وإنخفاض تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجييع.

 دراسات تشاولت تقجيخ الحات.  أوًًل:سابقة:  دراسات 
أباؤىع مغ الصالب الجامعييغ  713دراسة عمى  Braver,et al.,2003أجخى 

مغ خالؿ مقاييذ:  السجسػعات ىحهثع أختبخت ات حيث قدسػىع إلى مجسػعمصمقػف، 
التػافق اإلجتساعي واإلنفعالي، والخضا العاـ عغ الحياة، والحالة الرحية الحالية، وعالقتيع 

نتائج الجراسة وجػد تأثيخات  أسفختمع اآلباء وبيغ الػالجيغ وإدراكيع لمحياة القاسية. وقج 
حج الػالجيغ بإصصحاب الصفل أو عجـ سمبية ميسة تختبط بالسدافة البعيجة إلنتقاؿ أ

إصصحابو، مقارنة بالعائالت السصمقة التي لع يشتقل أي مغ الػالجيغ إلى مدافة تديج عمى 
تختبط بإنتقاؿ الػالجيغ  السشخفزةساعة بالديارة. ويخى الباحثػف أف الكثيخ مغ نتائج الجراسة 
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يسكشيا أف تثبت أف اإلنتقاؿ ىػ بعج الصالؽ، إال أنيع يححروف مغ أف الشتائج ندبية، وال 
الدبب أو الدبب السداعج في التأثيخات الدمبية. ويخوف أف ىشاؾ حاجة إلى إجخاء مديج مغ 
األبحاث لجراسة مثل ىحه الحاالت عمى مجى فتخات زمشية أشػؿ، بحيث تزبط العػامل التي 

 Hofman andأعج  وقجقج تؤدي دوًرا أيًزا في ذلظ، مثل اإلنتقاؿ قبل الشداع العائمي. 
Zippco,2006  شفاًل مغ أبػيغ غيخ 71شفاًل مغ أبػيغ مصمقيغ و06دراسة مقارنة بيغ

(عاًما، وقج شبقا مقياس تقجيخ الحات لكػبخ سسيث 03-01مصمقيغ تتخاوح أعسارىع بيغ)
Cooper Smith ستانفػرد ، ومقياس التحريل الجراسيStanford Achievement 

Test فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ  عجـ وجػدوقج أضيخت نتائج دراستيسا . عمى عيشة البحث
 نفػسالسجسػعتيغ في الستغيخات مػضع البحث، كسا تػصال إلى أف تأثيخ الصالؽ في 

األبشاء يكػف أقػى خالؿ الدشة األولى لمصالؽ، بيشسا تختفي ىحه اآلثار بعج سشتيغ مغ 
دراسة عغ العالقة بيغ تقجيخ  Cooper et al.,2007الصالؽ. باإلضافة إلى ذلظ أجخى 

تمسيًحا تتخاوح 376األشفاؿ لحواتيع، وترػراتيع لمتخابط األسخي، وقج تألفت عيشة الجراسة مغ 
( سشة مغ البشيغ والبشات. وقج أستخجمػا في الجراسة األدوات اآلتية: 03-9أعسارىع بيغ )

 Cooper Smith Self- Esteem Inventoryمقياس كػبخ سسيث لتقجيخ الحات 
 -Piers- Harris Children’s Selfريذ لألشفاؿ اى -يخسومقياس مفيـػ الحات لب

Concept وكحلظ إستبانة عغ الصفل واألسخة مجمجة مع مقياس التخابط األسخي. وقج ،
كذفت الشتائج أف الرخاع بيغ الػالجيغ أو بيغ األشفاؿ وأحج والجييع كاف مختبًصا بتقجيخ الحات 

تيجؼ إلى معخفة تأثيخ  9004دمحم إبخاىيم السظهعأما عغ دراسة فاؿ. السشخفس لألش
الصالؽ في تقجيخ الحات لجى األبشاء، وتيجؼ أيًزا إلى الكذف عسا إذا كانت ىشاؾ فخوؽ 

تبًعا لمستغيخات غ أبشاء السصمقيغ وغيخ السصمقيغ دالة إحرائًيا في تقجيخ الحات بي
لسعمػمات العامة، مقياس تقجيخ الحات. وتكػنت العيشة الجيسػغخافية. وشبق الباحث إستبانة ا

شالًبا 033شالًبا مشيع 0359مغ شالب الرف األوؿ الثانػي بسجيشة الخياض الحكػر وقػاميا 
آباؤىع مصمقػف والباقي آباؤىع غيخ مصمقيغ. وكذفت الشتائج عغ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا 

ي أف تقجيخ الحات لجى أبشاء السصمقيغ كاف في تقجيخ الحات لرالح أبشاء غيخ السصمقيغ. أ
األـ( -أقل مشو لجى غيخ السصمقيغ بغس الشطخ عسغ يعير معو ىؤالء بعج الصالؽ )األب

ولع تكذف الجراسة عغ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا في تقجيخ الحات بيغ أبشاء السصمقيغ وغيخ 
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لمػالجيغ، مدتػى دخل الػالجيغ، السصمقيغ تبًعا لمستغيخات الجيسػغخافية )السدتػى التعميسي 
بجراسة عغ  راوية محسهد دسهقيقامت  9002عسل الػالجيغ، السجة بعج الصالؽ. وفي عاـ 

شفاًل مغ أبشاء 031تقجيخ الحات والقمق لجى أبشاء السصمقيغ وذلظ عمى عيشة مكػنة مغ 
 -لألشفاؿ ( سشة، وشبق عمييع إختبار تقجيخ الحات03-9السصمقيغ تتخاوح أعسارىع بيغ )

إختبار القمق. وجاءت الشتائج لتذيخ إلى وجػد عالقة إرتباشية دالة إحرائًيا بيغ تقجيخ الحات 
والقمق لجى أبشاء السصمقيغ، كسا وججت فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ الحكػر السقيسيغ مع األب 

س تقجيخ والسقيسػف مع األـ واإلناث السقيسػف مع األب والسقيسػف مع األـ عمى درجات مقيا
 Parishوقاـ  الحات لرالح السقيسيغ مع األـ وكحلظ الحاؿ عمى درجات مقياس القمق.

and Taylor,2009  مغ الصالب الحكػر واإلناث مغ السدتػى الثالث 317بجراسة عمى
مغ أبشاء مصمقيغ يعيذػف 33شالًبا مغ أسخ غيخ مصمقة و336إلى السدتػى الثامغ، مشيع 

مغ أبشاء مصمقيغ يعيذػف مع أـ متدوجة. وقج أستخجـ الباحثاف  05مع أـ غيخ متدوجة و
نسػذج اإلنحجار لتحميل التبايغ بيغ السجسػعات. وقج وججا أف مفيـػ الحات لجى األشفاؿ 
والسخاىقيغ مغ الجشديغ الحيغ مخوا بتجخبة لجى الصالب مغ أسخ متخابصة )غيخ مصمقة(. كسا 

غ يعيذػف مع زوج األـ كاف أقل مغ مفيـػ الحات وججا أف مفيـػ الحات لجى الصالب الحي
 دالة إحرائًيا. كانت غيخلجى الصالب الحيغ يعيذػف في أسخ متخابصة، إال أف ىحه الفخوؽ 

دراسة عمسية  76لشتائج  Amato,2010أجخاىا  التيوأضيخت نتائج الجراسة التحميمية 
مى أثخ الصالؽ في األبشاء أف أجخيت في التدعيشيات السيالدية جسيعيا ىجفت إلى التعخؼ ع

درجات تقجيخ الحات لجى األبشاء مغ آباء مصمقيغ كاف أقل عشج مقارنتيع بجرجات األبشاء مغ 
تػصل إلى أف  3101آباء غيخ مصمقيغ، إال أنو مغ خالؿ نتائج دراستو السقارنة الالحقة عاـ

 Amato,2010ويعدو  اآلثار الدمبية لمصالؽ في األبشاء قج تشاقرت في الدشػات األخيخة
ذلظ إلى أف وصسة العار التي كاف أبشاء السصمقيغ يعانػنيا بدبب شالؽ أمياتيع قج خفت، 
كسا أف بخامج الخعاية ألبشاء السصمقيغ قج زادت وىػ ما قج يخفف مغ آثار الصالؽ في 

بغخض التعخؼ عمى آثار شالؽ الػالجيغ  Krider,2012األبشاء. وفي دراسة أخخى أعجىا 
تقجيخ الحات لجى األبشاء مسغ مخوا بتجخبة شالؽ والجييع قبل سغ الثانية عذخة مغ  في

شالًبا جامعًيا مغ الحكػر واإلناث تتخاوح أعسارىع 75أعسارىع. وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 
( سشة، وقج قدع الباحث ىحا العجد إلى مجسػعتيغ مجسػعة األبشاء مسغ شمق 37-09بيغ )
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ع سغ الثامشة عذخة والسجسػعة األخخى مجسػعة األبشاء مسغ لع يصمق آباؤىع قبل بمػغي
نتائج  أسفختأسخ متخابصة. وقج عبأ جسيع فخاد العيشة مقياس تقجيخ الحات. وقج  -آباؤىع

مجسػعة أبشاء  –الجراسة عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا في تقجيخ الحات بيغ السجسػعتيغ
يغ، وبيغ الحكػر واإلناث. وقج تػقع الباحث أف السجة السصمقيغ ومجسػعة أبشاء غيخ السصمق

عجـ وجػد  إحجى األسباب عغالتي مزت عمى الصالؽ وحجع العيشة الرغيخ قج تكػف ىي 
فخوؽ بيغ السجسػعتيغ، ورأى الباحث أىسية القياـ ببحػث مدتقبمية لجراسة أثخ الصالؽ في 

سة ىجفت إلى معخفة العالقة بيغ بجرا Nooshin,2012قاـ  األبشاء بعج الصالؽ مباشخة. 
مغ السخاىقيغ  911تقجيخ الحات لجى السخاىقيغ وشالؽ الػالجيغ وذلظ عمى عيشة مكػنة مغ 

( سشة. وأشارت الشتائج إلى وجػد إرتباط بيغ 09-05الحكػر واإلناث تتخاوح أعسارىع بيغ )
غ الػالجيغ بعج إنخفاض تقجيخ الحات لجى السخاىقيغ مغ أسخ السصمقيغ وبيغ الرخاع بي

الصالؽ. وأيًزا وجػد تجني في تقجيخ الحات لجى السخاىقيغ نتيجة )الرخاع، حدف األـ، الحالة 
اإلقترادية، وسػء العالقة بيغ الػالجيغ واألبشاء(. وأوضحت الشتائج أيًزا أف ىشاؾ فخوؽ في 

اع الػالجيغ إرتفاع تقجيخ الحات بيغ السخاىقيغ مغ أسخ السصمقيغ الحيغ لع يتعخضػا لرخ 
والسخاىقيغ مغ أسخ السصمقيغ الحيغ تعخضػا لمرخاعات الجائسة بعج الصالؽ وذلظ لرالح 

ألشفاؿ  Warren, at al.,2012السخاىقيغ الحيغ لع يتعخضػا لمرخاع. وفي دراسة قاـ بيا 
( عاًما، تػصمت 03-6عائمة بعج أكثخ مغ عاـ عمى الصالؽ تتخاوح أعسارىع بيغ )71

أف أشفاؿ تمظ العػائل ال يختمفػف في تقجيخ الحات عغ أشفاؿ غيخ السصمقيغ  نتائجيا إلى
الحيغ قػرنػا بيع وىع يساثمػنيع في العجد والعسخ. وتتفق نتائج ىؤالء مع نتائج دراسة كل مغ 

Wallerstein and Kelly,2015  وصفاء إسساعيل بجر. وعغ دراسة ،
قجيخ الحات واألعخاض اإلكتئابية لجى ىجفت إلى الكذف عغ العالقة بيغ ت9002بديهني

مخاىق أختيخوا مغ  95السخاىقيغ مغ الحكػر واإلناث مغ أسخ السصمقيغ، وتكػنت العيشة مغ 
الشتائج أف ىشاؾ إرتباط داؿ بيغ تقجيخ الحات واألعخاض اإلكتئابية،  أسفختمجيشة شػخ حيث 

دراكيع لألعخاض اإلكتئابية، كسا أوضحت الجراسة بأف ىشاؾ فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في إ
األعخاض اإلكتئابية لجى لسدتػى  شبًقاكسا أضيخت بأف مدتػى تقجيخ الحات يختمف 

 السخاىقيغ مغ أسخ السصمقيغ. 



 

 

 

) 339) 

 تكديز الذات وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من أبناء املطلكني يف ضوء بعض املتغريات
وقطزية الباطن  

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

: يتزح مغ خالؿ العخض الدابق لمجراسات تعقيب عمى الجراسات التي تشاولت تقجيخ الحات
حه الجراسات التي بحثت الفخوؽ في التي تشاولت تقجيخ الحات أف ىشاؾ تبايغ في نتائج ى

تقجيخ الحات بيغ أبشاء السصمقيغ وغيخ السصمقيغ وربسا يعدي ىحا التبايغ إلى عجد مغ العػامل 
مشيا ما يختبط بصبيعة العيشات ومشيا ما يختبط بإختالؼ أدوات القياس وأساليب التحميل 

سار أفخاد عيشات اإلحرائي. كسا أتزح مغ خالؿ ىحا العخض عشجـ التجانذ بيغ أع
الجراسات الدابقة. باإلضافة إلى أف ىحه الجراسات لع تيتع بسجى تأثيخ الستغيخات الجيسػغخافية 
في تقجيخ الحات بيغ أبشاء السصمقيغ وغيخ السصمقيغ كحلظ نجرة الجراسات التتبعية الصػلية 

 لبحث أثخ الصالؽ في تقجيخ الحات لجى األبشاء عمى السجى البعيج.
  دراسات تشاولت مدتهى الظسهح:ا نيً ثا

بجراسة مدتػى الصسػح وعالقتو بتقجيخ الحات لجى  9004رشا الشاطهرقامت 
شالًبا وشالبة وشبقت 031شالب الرف الثالث الثانػي العاـ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

الباحثة مقياس مدتػى الصسػح ومقياس تقجيخ الحات. وكذفت الشتائج عغ وجػد عالقة دالة 
يغ مدتػى الصسػح وتقجيخ الحات، كسا أضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث ب

العالقة بيغ مدتػى الصسػح  9002زياد بخكاتفي مدتػى الصسػح. وكحلظ تشاولت دراسة 
ومفيـػ الحات لجى شمبة جامعة القجس السفتػحة في ضػء بعس الستغيخات: الشػع، 

وأعتسجت الجراسة  شالًبا وشالبة،369ة مغ لجى عيشة مكػنالتخرز، والتحريل األكاديسي 
ومقياس مدتػى الصسػح. وأضيخت نتائج الجراسة مدتػى مفيػـ عمى مقياس مفيـػ الحات 

الحات ومدتػى الصسػح لجى أفخاد عيشة الجراسة ىسا بالسدتػى الستػسط، وأف ىشاؾ إرتباط 
شمبة الجامعة، كحلظ وجػد فخوؽ دالة  مػجًبا ودااًل بيغ مفيـػ الحات ومدتػى الصسػح لجى

تبًعا لستغيخ التحريل الجراسي  إحرائًيا في درجات الصالب عمى مقياس مدتػى الصسػح
الح الصالب ذوي التحريل السختفع، وعجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا في ىحه الجرجات لر

إلى  9000اعيصباح قاسم الخف دراسة تبًعا لستغيخي الشػع والتخرز األكاديسي. وأشارت
أىسية تحجيج العالقة بيغ مدتػى الصسػح وتقجيخ الحات لجى شالبات الجراسات العميا في 

شالبة مغ شالبات بعس الكميات  011مختمف التخررات. وذلظ عمى عيشة مكػنة مغ 
بجامعة السمظ عبج العديد وشبقت عمييع مقياس مدتػى الصسػح ومقياس تقجيخ الحات 

وجػد عالقة إرتباشية دالة إحرائًيا بيغ مدتػى الصسػح وتقجيخ الحات. وأشارت الشتائج إلى 
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ومدتػى عخفة العالقة بيغ التشطيع الحاتي بجراسة ىجفيا م آمال الفقي قامت 9002وفي عاـ 
شالًبا 071الصسػح وقمق السدتقبل لجى شالب الثانػية العامة. وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

عاًما 09.3أدبي( بسجيشة بشيا بستػسط عسخي  -لعاـ )عمسيوشالبة بالرف الثالث الثانػي ا
وأستخجمت الباحثة مقياس التشطيع الحاتي ومقياس مدتػى الصسػح ومقياس قمق السدتقبل لجى 
شالب السخحمة الثانػية. وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مشيا وجػد عالقة إرتباشية مػجبة 

وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي درجات بيغ التشطيع الحاتي ومدتػى الصسػح، وعجـ 
الحكػر واإلناث في كل مغ التشطيع الحاتي ومدتػى الصسػح وقمق السدتقبل، وعجـ وجػد 
فخوؽ بيشيسا مغ حيث التخرز العمسي في التشطيع الحاتي ومدتػى الصسػح. كسا كذفت 

دية وفاعمية إدارة عغ العالقة بيغ مدتػى الصسػح والزغػط الشف 9007مشى أبه ششبدراسة 
شالًبا وشالبة مغ شالب كمية اإلقتراد السشدلي جامعة 306الػقت لجى عيشة قػاميا 

السشػفية، وشبق عمييع عجة مقاييذ مغ إعجاد الباحثة وىي: مقياس مدتػى الصسػح، ومقياس 
الزغػط الشفدية، ومقياس فاعمية إدارة الػقت. وأسفخت نتائج الجراسة عغ وجػد عالقة 

 اشية عكدية دالة إحرائًيا بيغ درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس مدتػى الصسػحإرتب
وجػد عالقة عغ نتائج الجراسة  أسفختودرجاتيع عمى أبعاد مقياس الزغػط الشفدية، بيشسا 

إرتباشية مػجبة دالة إحرائًيا بيغ درجات أفخاد العيشة عمى أبعاد مقياس مدتػى الصسػح 
 Kattab,2015د مقياس فاعمية إدارة الػقت. بيشسا كذفت نتائج دراسة ودرجاتيع عمى أبعا

عغ العالقة بيغ مدتػى الصسػح التػقع، واإلنجاز السجرسي، وتأثيخىع عمى مدتقبل األداء 
شالًبا جامعًيا، 9697التعميسي لمفخد. وذلظ مغ خالؿ دراسة إستقرائية مػسعة عمى 

ػح عالي أو ذوي مدتػى تػقع عالي لجييع وأوضحت الشتائج أف الصالب ذوي مدتػى شس
إنجاز دراسي عالي بذكل أكبخ مغ الصالب ذوي مدتػى شسػح أو تػقع مشخفس. كسا 
أشارت نتائج الجراسة أف مدتػى الصسػح العالي، واإلنجاز الجراسي السختفع يعجوا مشبئات 

العالقة بيغ  Fang,2016واضحة لألداء الجراسي السدتقبمي لمصالب. كسا تشاولت دراسة 
الصسػح األكاديسي وتقجيخ الحات في ضػء بعس العػامل البيئية واإلجتساعية لجى عيشة كبيخة 

عاًما مسغ ىاجخوا مع عائالتيع مغ مشاشق ريفية 03مغ السخاىقيغ الريشييغ بستػسط عسخي 
شالًبا وشالبة مغ ذوي 3390إلى مشاشق حزخية. وقج بمغ حجع العيشة في ىحه الجراسة 

ى إجتساعي وإقترادي مشخفس ندبًيا، وتع قياس الصسػح األكاديسي. وتػصمت نتائج مدتػ 
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الجراسة إلى أف تقجيخ الصالب السياجخيغ لحواتيع والجعع اإلجتساعي الخارجي مغ األسخة 
والسجرسة ليع يؤثخاف تأثيًخا إيجابًيا عمى شسػحيع األكاديسي بالخغع مغ إنخفاض السدتػى 

 لمصالب وأسخىع.  اإلجتساعي اإلقترادي
 تعقيب عمى الجراسات التي تشاولت مدتهى الظسهح:

و ال تػجج دراسات ندتخمز مغ نتائج الجراسات التي تشاولت مدتػى الصسػح أن
وذلظ في حجود عمع الباحثة. وأضيخت نتائج  تشاولت مدتػى الصسػح لجى أبشاء السصمقيغ

دااًل بالتحريل الجراسي مغ جانب  مدتػى الصسػح يختبط إرتباًشاالجراسات الدابقة أف 
وبتقجيخ الحات مغ الجانب اآلخخ، فالصالب يخغبػف في تحقيق ذواتيع مغ خالؿ دراستيع، 
وحتى يتسكشػا مغ ذلظ مغ الزخوري إشباع الحاجات الجنيا ثع الحاجة لألماف واإلستقخار 

تساء ثع الحاجة إلى والشطاـ والحساية والتحخر مغ الخػؼ والقمق ثع الحاجة إلى الحب واإلن
تقجيخ األخخيغ وتقجيخ ذواتيع ثع تأتي الحاجة إلى تقجيخ الحات. ومغ ناحية أخخى فإف مغ 
لجيو إنجاز دراسي مختفع يكػف لجى الصالب الحيغ يتستعػف بسدتػى شسػح مختفع كسا أشارت 

ورشا  9002وزياد بخكات 9002آمال الفقي. وأتفقت دراسة Kattab,2015دراسة 
في أف مدتػى الصسػح ال يتأثخ بستغيخ الشػع. ومغ السالحع أف أغمب  9004رالشاطه 

الجراسات التي تع عخضيا والتي أشمعت عمييا الباحثة تشاولت مدتػى الصسػح وعالقتو 
بالتحريل الجراسي واإلنجاز األكاديسي وكحلظ تشاولو لجى الصالب سػاء في مخحمة التعميع 

 .الجامعيقبل الجامعي أو مخحمة التعميع 
 فزوض الدراسة: 

مدتػى الصسػح درجات تقجيخ الحات و  درجات تػجج عالقة إرتباشية دالة إحرائًيا بيغ -0
 لجى عيشة مغ أبشاء السصمقيغ.

مدتػى متػسط درجات تقجيخ الحات و  متػسط درجات تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في -3
 لصالؽ.الصسػح لجى عيشة مغ أبشاء السصمقيغ تبًعا لستغيخ مجة ا

مدتػى متػسط درجات تقجيخ الحات و  متػسط درجات تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في -3
 الصسػح لجى عيشة مغ أبشاء السصمقيغ تبًعا لستغيخ اإلقامة.

لقج تع إستخجاـ السشيج الػصفي اإلرتباشي السقارف ( السشيج:  0اإلجخاءات السشيجية: ) 
 .لسشيج السقارف الحي يجسع بيغ خرائز السشيج اإلرتباشي وا
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شالًبا مغ أسخ السصمقيغ جسيعيع مغ الحكػر  011تتكػف عيشة الجراسة مغ ( العيشة:  9) 
وتع الحرػؿ عمييع بسخاجعة األخرائية اإلجتساعية في مجارس السخحمة الثانػية بإدارة 

 عاًما07.60حجائق القبة التعميسية بسحافطة القاىخة وكاف الستػسط العسخي لعيشة الجراسة 
أما عغ تػزيع عيشة الجراسة تبًعا لستغيخ مجة الصالؽ فقج عاًما. 0.33 قجره وإنحخاؼ معياري 

سشػات 5شالًبا ,و75سشػات وكاف عجدىع 5إلى فئتيغ ىسا: أقل مغ  تع تقديع ىحا الستغيخ
شالًبا. أما متغيخ اإلقامة فقج تع تقديع ىحا الستغيخ إلى فئتيغ أيًزا 35فأكثخ كاف عجدىع 

 شالًبا.30شالًبا، واإلقامة مع األب وعجدىع 79إلقامة مع األـ وكاف عجدىع ىسا: ا
 مقياس تقجيخ الحات لمسخاىقين والخاشجين -( أدوات الجراسة: أ 9) 

مغ جامعة  Helmreich, Stapp and Ervinأعج ىحا السقياس في األصل 
يغ والخاشجيغ لحواتيع. تكداس بالػاليات الستحجة األمخيكية وذلظ لمتعخؼ عمى تقجيخ السخاىق

وقاـ بتعخيبو عادؿ  Taxas Social Behavior Inventoryويحسل ىحا اإلختبار إسع 
ال تشصبق عبارة أماـ كل مشيا إختيارات خسدة ىي،  33ويتكػف مغ  0990عاـ  عبجهللا

إشالًقا =صفخ، وال تشصبق= درجة واحجة، وتشصبق إلى حج ما= درجتيغ، وتشصبق إلى درجة 
، 0أما العبارات العذخة التي تحسل أرقاـ . ثالث درجات، وتشصبق تساًما= أربع درجات كبيخة=

. فتسثل عكذ التجريج. وتتخاوح درجات اإلختبار 30، 39، 39، 33، 30، 03، 03، 3، 3
( درجة وتجؿ الجرجة السختفعة عمى تقجيخ مختفع لمحات بيشسا وتجؿ الجرجة 039-بيغ )صفخ

 خفس لمحات. السشخفزة عمى تقجيخ مش
 أستخجـ الباحث لحداب الثبات الصخؽ اآلتية:تقشين السقياس )الرهرة األصمية(: 

شالب وشالبة، وبعج مزي شيخ  63تع تصبيق اإلختبار عمى : إعادة تظبيق اإلختبار -0
تع إعادة تصبيق اإلختبار عمى نفذ األفخاد. وبحداب معامل اإلرتباط بيغ درجات األفخاد في 

 وىػ معامل ثبات مختفع.  1.10وىي دالة عشج مدتػى  1.909غ أنو السختيغ تبي
لإلختبار بحداب معامالت اإلرتباط الثشائي، وقج  أمكن اإلستجًلل عمى اإلتداق الجاخمي -3

تع ذلظ بحداب إرتباط درجة كل عبارة بالجرجة الكمية لإلختبار. وقج تخاوحت معامالت 
ويػضح الججوؿ التالي معامل إرتباط كل  1.10وىي دالة عشج  1.93-1.39اإلرتباط بيغ 

 عبارة بالجرجة الكمية. 
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 (0ججول )
 الكمية. والجرجة كل عبارةمعامالت اإلرتباط بين  

 1.10* دالة عشج      
تع حداب معامل اإلرتباط بيغ درجات األفخاد في  طخيقة التجدئة الشرفيةاـ وبإستخج -3

ودرجاتيع في أسئمة الشرف الثاني (07-0أسئمة الشرف األوؿ مغ اإلختبارات)العبارات مغ 
ريتذاردسػف بمغ  -وبتصبيق معادلة كيػدور 1.996وبمغ معامل اإلرتباط  33-06مشو مغ 

  1.93معامل الثبات 
: وذلظ مغ خالؿ عخض الفقخات صجق السحكسين -0: ر في الرهرة األصميةصجق اإلختبا

 عمى مجسػعة مغ الستخرريغ فقج حازت جسيع الفقخات عمى إتفاؽ آراء الستخرريغ. 
: قاـ الباحث بإختبار الرجؽ التجخيبي لإلختبار بحداب معامل الرجق التجخيبي -3

إلختبار وبيغ درجاتيع في إختبار ( في ىحا ا63اإلرتباط بيغ درجات عيشة الصالب )ف=
  1.937مفيـػ الحات لمكبار وقج بمغ معامل اإلرتباط 

: تع تقجيخ الرجؽ الحاتي لإلختبار عمى أساس حداب الجحر التخبيعي الرجق الحاتي -3
  1.959لسعامل ثباتو. وبحلظ يكػف الرجؽ الحاتي لإلختبار ىػ 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

0 1.67 9 1.70 06 1.60 35 1.73 
3 1.61 01 1.75 09 1.73 37 1.57 
3 1.35 00 1.33 09 1.93 36 1.75 
3 1.90 03 1.73 31 1.63 39 1.69 
5 1.66 03 1.39 30 1.57 39 1.93 
7 1.91 03 1.79 33 1.30 31 1.79 
6 1.39 05 1.36 33 1.69 30 1.69 
9 1.36 07 1.59 33 1.90 33 1.70 
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قياس تقجيخ الحات لمسخاىقيغ والخاشجيغ بصخيقة تع حداب ثبات م:  الثبات في الجراسة الحالية
شالًبا تتػافخ فييع خرائز 31فخدي( عمى عيشة عجدىا  -التقديع الشرفي لإلختبار )زوجي

ححت معامالت اإلرتباط الشاتجة بسعادلة سبيخماف بخاوف  -عيشة الجراسة األصمية. وقج ص 
عامالت. وتبيغ أف اإلختبار حيث أف شخيقة التقديع تخفس ىحه الست الثبات لخفع معامال

 1.931وبعج الترحيح أصبح  1.970يتستع بجرجة مقبػلة مغ الثبات حيث كاف يداوي 
 وىػ معامل ثبات مختفع.

صجؽ اإلتداؽ الجاخمي وتع حدابو مغ خالؿ حداب اإلرتباط الرجق في الجراسة الحالية: 
 .لمسقياسبيغ درجة الفقخة والجرجة الكمية 

 ( 9ججول )
 .لسقياس تقجيخ الحاتاإلرتباط بين درجة الفقخة والجرجة الكمية  معامالت

 1.10* دالة عشج 
أف جسيع بشػد السقياس تختبط إرتباط مػجب مع الجرجات  (3ججوؿ )يتزح مغ 

 1.10مية وكانت جسيع تمظ العالقات دالة عشج مدتػى الك
قاـ بإعجاد ىحا السقياس دمحم عبج التػاب، سيج عبج العطيع، ويتكػف  مقياس الظسهح: -ب

بشًجا مػزعة عمى أربعة عػامل ىي: التفاؤؿ، السقجرة عمى وضع األىجاؼ،  37السقياس مغ 
جساعًيا مغ خالؿ وضع عالمة أسفل تقبل الججيج، تحسل اإلحباط. ويتع التصبيق فخدًيا و 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 اإلرتباط

0 1.39 9 1.56 06 1.59 35 1.39 
3 1.57 01 1.35 09 1.50 37 1.33 
3 1.33 00 1.53 09 1.53 36 1.33 
3 1.59 03 1.33 31 1.57 39 1.55 
5 1.35 03 1.53 30 1.37 39 1.57 
7 1.39 03 1.50 33 1.33 31 1.33 
6 1.59 05 1.51 33 1.36 30 1.59 
9 1.56 07 1.73 33 1.53 33 1.33 
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اإلختيار السشاسب والحي يعبخ عغ رأي السفحػص مغ بيغ البجائل األربعة لإلجابة وىي: 
. وتتخاوح الجرجة دائًسا= ثالث درجات، كثيًخا= درجتاف، أحياًنا= درجة واحجة، نادًرا= صفخ

، 7البة وىي أرقاـ (، وتعكذ ىحه الجرجات في البشػد الد019-عمى السقياس ما بيغ )صفخ
33 ،31 ،33 ،37 . 

تع حداب ثبات السقياس بتصبيقو عمى عيشة قػاميا تقشين السقياس )الرهرة األصمية(: 
 وذلظ بصخيقيتيغ ىسا:  مغ اإلناث91مغ الحكػر، 63فخًدا، بػاقع 053

: وذلظ بعج فتخة زمشية قجرىا أسبػعاف مغ التصبيق األوؿ، وقج وجج أف إعادة التظبيق -0
 .1.69عامل اإلرتباط بيغ التصبيقيغ مداوًيا م
، 1.75: تع حداب معامل اإلرتباط بيغ جدئي السقياس فكاف مداوًيا التجدئة الشرفية -3

وجسيع  1.69بخاوف أصبح معامل الثبات مداوًيا  -وبترحيح ىحا السعامل بسعادلة سبيخماف
 جرجة مختفعة مغ الثبات.ىحه السعامالت دالة إحرائًيا مسا يذيخ إلى تستع السقياس ب

تع حداب اإلتداؽ الجاخمي مغ خالؿ حداب اإلرتباط صجق اإلختبار في الرهرة األصمية: 
 بيغ درجة كل بشج والجرجة الكمية لمسقياس.

 ( 2ججول )
 .الظسهحمعامالت اإلرتباط بين درجة الفقخة والجرجة الكمية لسقياس 

 1.10* دالة عشج 

معامل  رقع السفخدة
امل مع رقع السفخدة اإلرتباط

معامل  رقع السفخدة اإلرتباط
معامل  رقع السفخدة اإلرتباط

 اإلرتباط
0 1.37 00 1.36 30 1.35 30 1.39 
3 1.33 03 1.39 33 1.33 33 1.33 
3 1.35 03 1.30 33 1.31 33 1.30 
3 1.39 03 1.33 33 1.36 33 1.33 
5 1.33 05 1.35 35 1.36 35 1.36 
7 1.39 07 1.30 37 1.37 37 1.39 
6 1.35 06 1.30 36 1.30 36 1.33 
9 1.30 09 1.36 39 1.33 39 1.33 
9 1.37 09 1.51 39 1.30 39 1.33 

01 1.35 31 1.33 31 1.35 31 1.33 
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أف جسيع بشػد السقياس تختبط إرتباط مػجب مع الجرجات  (3ججوؿ )يتزح مغ 
 1.10مدتػى  الكمية وكانت جسيع تمظ العالقات دالة عشج

 ( 7ججول )
 ُبعج والجرجة الكمية لسقياس الظسهح.معامالت اإلرتباط بين درجة كل 

 معامالت اإلرتباط العامل ) الُبعج (
 1.90 األوؿ: التفاؤؿ

 1.99 الثاني: السقجرة عمى وضع األىجاؼ
 1.91 الثالث: تقبل الججيج

 1.96 الخابع: تحسل اإلحباط
بشًجا وذلظ بإستخجاـ التجويخ 31لبشػد السقياس وعجدىا  اتحمياًل عامميً تع إجخاء 

الستعامج بصخيقة الفاريساكذ، عميو تع ححؼ أربعة بشػد ليكػف السقياس في صػرتو الشيائية 
 بشًجا. 37

وذلظ بحداب معامل اإلرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة  الرجق السختبط بالسحككسا أستخجـ 
ياس الججيج ودرجاتيع عمى إستبياف مدتػى الصسػح لمخاشجيغ السدتخجمة في الثبات عمى السق

وىػ داؿ إحرائًيا، مسا  1.97فكاف معامل اإلرتباط مداوًيا  0245لكاميميا عبج الفتاح 
 يذيخ إلى تستع السقياس بجرجة مشاسبة مغ الرجؽ. 

بصخيقة التقديع الشرفي  الصسػحتع حداب ثبات مقياس الثبات في الجراسة الحالية: 
شالًبا تتػافخ فييع خرائز عيشة الجراسة 31فخدي( عمى عيشة عجدىا  -إلختبار )زوجيل

ححت معامالت اإلرتباط الشاتجة بسعادلة سبيخماف بخاوف لخفع معامالت  -األصمية. وقج ص 
الثبات حيث أف شخيقة التقديع تخفس ىحه السعامالت. وتبيغ أف اإلختبار يتستع بجرجة 

وىػ معامل  1.933وبعج الترحيح أصبح  1.601اف يداوي مقبػلة مغ الثبات حيث ك
 ثبات مختفع.

عمى حداب صجؽ الفقخات مغ خالؿ حداب  أعتسجت الباحثةالرجق في الجراسة الحالية: 
 صجؽ اإلتداؽ الجاخمي وذلظ بإيجاد اإلرتباط بيغ درجة الفقخة والجرجة الكمية لمسقياس.

 ( 5ججول )
 قخة والجرجة الكمية لمسقياسمعامالت اإلرتباط بين درجة الف

معامل  رقع السفخدةمعامل  رقع السفخدةمعامل  رقع السفخدةمعامل  رقع السفخدة
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 1.10* دالة عشج 
أف جسيع بشػد مقياس الصسػح تختبط إرتباًشا مػجب مع  (5ججوؿ )يتزح مغ 

مسا يصسئغ عمى  1.10ات الكمية لمسقياس وأف جسيع معامالت اإلرتباط دالة عشج الجرج
 صالحية السقياس. 

 (2) ججول
 معامالت اإلرتباط بين درجة كل ُبعج والجرجة الكمية لسقياس الظسهح. 

 معامالت اإلرتباط العامل ) الُبعج (
 1.69 األوؿ: التفاؤؿ

 1.99 الثاني: السقجرة عمى وضع األىجاؼ
 1.67 الثالث: تقبل الججيج

 1.63 الخابع: تحسل اإلحباط

مسا  1.10أف معامالت اإلتداؽ دالة إحرائًيا عشج مدتػى ( 7ججوؿ )يتزح مغ 
يذيخ إلى تػجو أبعاد مقياس الصسػح لقياس درجة الصسػح لجى عيشة البحث، وأف مقياس 

 الصسػح لو درجة مقبػلة مغ الرجؽ.
 
 
 
 
 
 
 

 اإلرتباط اإلرتباط اإلرتباط اإلرتباط
0 1.36 01 1.37 09 1.36 39 1.57 
3 1.37 00 1.37 31 1.39 39 1.39 
3 1.30 03 1.39 30 1.36 31 1.33 
3 1.31 03 1.33 33 1.39 30 1.35 
5 1.33 03 1.39 33 1.33 33 1.39 
7 1.36 05 1.37 33 1.33 33 1.36 
6 1.53 07 1.33 35 1.37 33 1.31 
9 1.39 06 1.39 37 1.36 35 1.39 
9 1.39 09 1.33 36 1.35 37 1.36 
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 أوال : عزض النتائج :  عزض النتائج ومناقصتها :
 ( 4ججول )

  معامالت اإلرتباط بين تقجيخ الحات ومدتهى الظسهح لجى عيشة من أبشاء السظمقين
 تقجيخ الحات مدتػى الصسػح

 175 التفاؤؿ
 176 السقجرة عمى وضع األىجاؼ

 1.53 تقبل الججيج
 1.71 تحسل اإلحباط

 1.60 الجرجة الكمية
تقجيخ درجات ػجج عالقة إرتباشية دالة ومػجبة بيغ أنو ت( 6مغ ججوؿ )يتزح 

وتفدخ   1.10مدتػى الصسػح لجى عيشة مغ أبشاء السصمقيغ وذلظ عشج درجات الحات و 
مهرتن الباحثة العالقة اإلرتباشية الجالة بيغ تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح مغ خالؿ تعخيف 

عسل الفخد عمى تحقيقو، فيػ عشجما عخؼ مدتػى الصسػح بأنو اليجؼ الحي ي 0227دويتر 
مغ وجية نطخة عبارة عغ قجرة الفخد عمى تحقيق أىجافو ومغ ثع تحقيق ذاتو وتخى الباحثة أف 
أبشاء السصمقيغ يسيمػف إلى تحقيق ذواتيع مغ خالؿ دراستيع، وفييا يدتغمػف كل إمكاناتيع 

جات الجنيا ثع الحاجة باع الحاوشاقتيع، حتى يتسكشػا مغ تحقيق ذواتيع فإنو مغ الزخوري إش
ماف واإلستقخار والشطاـ والحساية والتحخر مغ الخػؼ والقمق ثع الحاجة إلى الحب لأل

واإلنتساء ثع الحاجة إلى تقجيخ اآلخخيغ وتقجيخ ذواتيع ثع تأتي حاجة تحقيق الحات أي تحقيق 
فديخ . وتػضح الباحثة مغ خالؿ ذلظ التاألىجاؼ والػصػؿ إلى مدتػى عالي مغ الصسػح

أف تقجيخ الحات ماىػ إال خصػة أو مخحمة تدبق الػصػؿ إلى تحقيق الحات، وبالتالي 
فالعالقة وثيقة بيغ تقجيخ الحات وتحقيقيا وىػ ماتعشي بو الباحثة مدتػى الصسػح. وتتفق تمظ 

، 9000، ودراسة صباح قاسم9004رشا الشاطهرالشتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 
شية حيث أشاروا إلى وجػد عالقة إرتبا Fang2016، ودراسة 9002خكاتودراسة زياد ب

ح كسا تفدخ الباحثة تمظ الشتيجة مغ ناحية أف تقجيخ الحات بيغ تقجيخ الحات ومدتػى الصسػ 
ومدتػى الصسػح يعتبخاف بسثابة الػسيط الشفدي الحي يشطع ويخشج ويزبط الدمػؾ البذخي، 

، في أف ىشاؾ 0227عبجهللا إبخاىيم، دمحم عبج الحسيج و إليويتفق ذلظ التفديخ مع ما أشار 
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إقتشاع بأف الحات تحتل مخكًدا مخمػًقا في نطخيات الذخرية، ويعتبخ مغ العػامل اليامة التي 
فتقجيخىا يمعب دوًرا ىاًما في حياة الصالب السخاىقيغ برفة تسارس تأكيًجا كبيًخا عمى الدمػؾ، 

شيا القجرة عمى السشافدة، ومدتػى الصسػح، والتػافق والرحة خاصة، إلرتباشو بأمػر كثيخة، م
الػاضح أف تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح جانباف عمى درجة الشفدية، والتقجـ السجرسي. ومغ 

كبيخة مغ األىسية في تكػيغ الذخرية فالفخد الحي يكػف تقجيخه لحاتو مختفع يكػف أكثخ قجرة 
تقبل الججيج وقادر عمى وضع األىجاؼ التي تتشاسب مع عمى تحسل اإلحباط وأكثخ تفاؤاًل وي

إمكاناتو فالعالقة بيشيع شخدية. فشتيجة الخبخات السؤلسة وعجـ القجرة عمى مػاجية التيجيجات 
واألخصار التي تعخض ليا في شفػلتو باإلضافة إلى عػامل أخخى كثيخة مشيا ما يتعمق بالفخد 

راتو وبيئتو الخارجية وباألفخاد السحيصيغ بو يقل تقجيخ نفدو وبطخوفو األسخية وإستعجاداتو وقج
الفخد لحاتو ويشعكذ ذلظ عمى مدتػى شسػحو فيقل أيًزا، فإذا كانت البيئة مييئة لمفخد 
ومميئة باإلنصالؽ واإلنتاج والثقة بالشفذ فتقجيخه لحاتو يدداد أما إذا كانت البيئة السحيصة 

ات بيغ األـ واألب أماـ األبشاء فإنيا تزع العػائق أماـ تزع العػائق أماـ الفخد وتذتج الخالف
الفخد بحيث ال يدتصيع أف يدتغل قجراتو وإستعجاداتو وال يدتصيع تحقيق شسػحاتو عشجئح يقل 

ودراسة آسيا  Nooshin,2012 تقجيخه لحاتو. وقج أشارت نتائج دراسة كل مغ 
أف ىشاؾ عالقة إرتباشية بيغ وغيخىا مغ الجراسات التي أوضحت مغ خالليا  9000بخكات

بعس نتائج تقجيخ الحات ومدتػى الصسػح لجى السخاىقيغ مغ أسخ السصمقيغ، كسا تػصمت 
الجراسات إلى معخفة التأثيخ الدمبي لمصالؽ عمى تقجيخ الحات لمسخاىقيغ والتي تؤدي إلى 

اسة دمحم در تعخضيع لإلكتئاب والقمق ويشعكذ ذلظ عمى شسػحيع وتقجيخىع لحاتيع، ومشيا 
، ومغ ذلظ يتزح أيًزا أف الصالؽ يؤدي إلى إنييار وتجىػر األسخة برػرة 9004السظهع

سمبية بالشدبة لمدوجيغ أو األبشاء برفة خاصة. وقج أوضح عمساء الشفذ أف الرخاع 
السدتسخ والصالؽ ىػ الدبب الخئيدي وراء أنييار األبشاء وتعخضيع لمسذكالت الشفدية 

عامة، وبرفة خاصة في تحجيج شسػحيع وتقجيخىع لحاتيع ووضع أىجاؼ واإلنفعالية برفة 
تتػافق مع أمكانياتيع مسا يؤدي بيع إلى التعخض لمسذكالت الشفدية والقمق واألعخاض 

 اإلكتئابية. 
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 أوًًل: نتائج إختبار تقجيخ الحات تبًعا لسجة الظالق : نتائج الفخض الثاني
 (2ججول )

 س تقجيخ الحات تبًعا لسجة الظالقنتائج إختبار ت عمى مقيا 

 السقياس
 سشػات فأكثخ5 سشػات5أقل مغ 

 قيسة ت
مدتػى 
 الجاللة

 إتجاه الفخؽ 
 ع ـ ع ـ

 سشػات فأكثخ5 1.15 3.37 06.60 93.33 03.93 66.50 تقجيخ الحات
أنو تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في تقجيخ الحات تبًعا  (9مغ ججوؿ )يتزح 

 سشػات فأكثخ.5تجاه لسجة الصالؽ في إ
 : تبًعا لسجة الظالق مقياس الظسهحثانًيا: نتائج 

 (2ججول )
 نتائج إختبار ت عمى مقياس الظسهح تبًعا لسجة الظالق 

مدتهى  قيسة "ت" سشػات فأكثخ5 سشػات5أقل مغ  السقاييذ الفخعية ـ
 ع م ع م الجًللة

 1.95 5.09 35.19 3.97 33.19 التفاؤؿ 0

اؿ 
خ د

غي
 

 1.37 5.33 09.39 5.99 09.91 القجرة عمى وضع األىجاؼ 3
 1.133 3.07 06.15 3.76 06.13 تقبل الججيج 3
 1.733 3.93 03.01 3.59 03.53 تحسل اإلحباط 3

 1.961 05.33 63.63 05.53 63.35 الجرجة الكمية 5

بًعا لسجة أنو ال تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في مدتػى الصسػح ت( 9مغ ججوؿ )يتزح 
 الصالؽ. 

تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في  و: أضيخت نتائج الفخض الثاني أنتفديخ نتائج الفخض الثاني
سشػات فأكثخ. مقارنة بأبشاء 5تقجيخ الحات تبًعا لسجة الصالؽ في إتجاه متػسط درجات 

صالؽ سشػات وىحا يعشي أنو كمسا زادت مجة ال5السصمقيغ الحيغ كاف شالؽ والجييع أقل مغ 
أرتفع تقجيخ الحات ورضا الفخد عغ حياتو األسخية واإلجتساعية وأف ىحا الخضا يشخفس في 
الدشػات األولى لمصالؽ، وىحا يؤكج قػة تأثيخ الصالؽ في األبشاء، خرػًصا في الدشػات 
األولى مغ حادثة الصالؽ وقج يخجع ذلظ إلى تالشي التأثيخ، وقجرة األبشاء عمى اإلعتساد 

ت، وىحه الشتيجة تبجو مشصقية إذ أنو مغ الصبيعي أف تكػف معاناة أبشاء السصمقيغ عمى الحا
أكبخ وأكثخ تأثيًخا كمسا كانت قخيبة مغ وقت الصالؽ، وتخف مع الدمغ، ولحا أشارت نتائج 

سشػات 5الجراسة الحالية إلى أف أبشاء السصمقيغ الحيغ تجاوزت مجة شالؽ والجييع أكثخ مغ 
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سشػات. 5وأكثخ تقجيًخا لحاتيع مغ أقخانيع الحيغ كاف شالؽ والجييع أقل مغ كانػا أكثخ رضا 
مغ أنو كمسا كاف الصالؽ قخيًبا في  Nave,2003وىحا يتفق مع ما تػصمت إليو دراسة 

حجوثو كاف أوضح وأقػى تأثيًخا في تكيف ىؤالء األبشاء مقارنة بسخور عجة سشػات عمى 
  الصالؽ.

ج أف تأثخ األبشاء بالصالؽ يكػف في ذروتو بععمى يؤكج  وتخى الباحثة أف ما سبق
في ىحه  -ة ىحه السخحمة خرػًصا أف الػالجيغ يكػنا غالًباالصالؽ مباشخة. وىشا تتبيغ أىسي

 في درجة تػاصل سمبية مع األبشاء، وىػ ما قج يديج مغ الزغػط عمييع. كسا أشار -السخحمة
Nave,2003  تبيغ أف الدشة األولى مغ الصالؽ صالؽ، أنو مغ خالؿ تتبع أشفاؿ الإلى

فتخة حخجة في حياة األشفاؿ والسخاىقيغ، تػاجييع خالليا صعػبات كثيخة تؤثخ سمًبا في 
الشفدي لألبشاء مغ تػافقيع الشفدي واإلجتساعي، كسا أضيخت أف لمصالؽ آثاًرا سيئة في الشسػ 

خخيغ، ويدتسخ ىحا التأثيخ أىسيا: تكػيغ مفيـػ سيئ عغ نفدو وضعف في ثقتو بشفدو واآل
في األشفاؿ حتى مخحمة السخاىقة، حيث أف السخاىقيغ مغ أبشاء السصمقيغ ال يثقػف بأنفديع، 

، والذظ ويبالغػف في التسخد والدمبية وأحالـ اليقطة.   وال بالػالجيغ، ويغمب عمييع التذاـؤ
بًعا لستغيخ أما عغ نتائج مقياس الصسػح فقج جاءت لتذيخ إلى عجـ وجػد فخوؽ ت

مجة الصالؽ وىحا قج يخجع إلى الجور الحي تمعبو البيئة اإلجتساعية التي يشتسي إلييا الفخد 
فإستقخار الفخد داخل أسختو لو دور كبيخ في مدتػى الصسػح، فكمسا كاف الفخد مدتقًخا داخل 

مدتػى  أسختو كاف مدتػى شسػحو أعمى، كسا أف إىتساـ اآلباء السبكخ بأبشائيع لو دور في
إف اآلباء دوًما يجفعػف أبشائيع لتحقيق ما فذمػا بو، ويعسمػف عمى إتاحة الفخص  الصسػح.

السشاسبة لحلظ، ووضع الػسائل السشاسبة ليع تحت خجمتيع، مسا يؤدي إلى تذجيع األبشاء 
لمػصػؿ إلى ذلظ الصسػح ورفع مدتػى شسػحيع بيحا اإلتجاه إال أنشا في ىحه الجراسة نالحع 

ب األب القجوة الحي ييتع بتذكيل شخرية أبشاءه وبالتالي لع تطيخ فخوؽ بيغ مجسػعتي غيا
ودراسة  Kattab,2015مثل دراسة  الجراسة. كسا أف البحػث الخاصة بسدتػى الصسػح

أكجت عمى أف  Fang,2016ودراسة  9002ودراسة آمال الفقي 9000صباح الخفاعي
بخات الشجاح التي مخ بيا، حيث كل مغ اإلستستاع مدتػى الصسػح يتحجد لجى الفخد تبًعا لخ

يبعثاف عمى الدعادة والسذاعخ اإليجابية وشالسا أف الحاتي وخبخات الشجاح الدابقة لمفخد 
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الخبخات التي تعخض ليا أبشاء السصمقيغ مميئة باإلحباط والقمق مسا يؤثخ عمى صحتيع 
 األخخى ويربح معػًقا ليع.  الشفدية وعمى إنجازىع األكاديسي ومختمف نػاحي الحياة

 
    :نتائج الفخض الثالث

 لإلقامة أوًًل: نتائج إختبار تقجيخ الحات تبًعا لستغيخ  
 (00ججول )

 لإلقامة لستغيخنتائج إختبار ت عمى مقياس تقجيخ الحات تبًعا  

 السقياس
 اإلقامة مع األب اإلقامة مع األـ

 قيسة ت
مدتػى 
 الجاللة

 إتجاه الفخؽ 
 ع ـ ع ـ

 اإلقامة مع األـ 1.110 5.39 03.7 60.13 0616 69.5 تقجيخ الحات
لستغيخ أنو تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في تقجيخ الحات تبًعا  (01مغ ججوؿ )يتزح 

 .اإلقامة مع األـفي إتجاه  اإلقامة
 : لإلقامة لستغيخثانًيا: نتائج مقياس الظسهح تبًعا 

 (00ججول )
 لإلقامة لستغيخعمى مقياس الظسهح تبًعا  نتائج إختبار ت 

مدتهى  قيسة "ت" اإلقامة مع األب اإلقامة مع األـ السقاييذ الفخعية ـ
 الجًللة

إتجاه 
 ع م ع م الفخق 

 1.110 7.31 3.17 09.15 7.17 33.96 التفاؤؿ 0

ألـ
ع ا

ة م
قام

اإل
 

 1.15 3.36 3.55 07.33 5.39 09.91 القجرة عمى وضع األىجاؼ 3
 1.110 5.79 3.56 03.93 3.69 06.31 تقبل الججيج 3
 1.110 3.56 3.39 03.50 3.55 07.33 تحسل اإلحباط 3
 1.110 7.31 03.03 60.76 03.10 63.71 الجرجة الكمية 5

أنو تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في مدتػى الصسػح تبًعا ( 01مغ ججوؿ )يتزح 
 .ع األـاإلقامة م في إتجاهلستغيخ اإلقامة 

جاءت نتائج الفخض الثالث لتذيخ إلى وجػد فخوؽ دالة تفديخ نتائج الفخض الثالث: 
مدتػى الصسػح لجى أبشاء متػسط درجات تقجيخ الحات و متػسط درجات إحرائًيا في 

متغيخ اإلقامة مع األـ. مسا يؤكج عمى دور األـ الشفدي واإلجتساعي في  في إتجاهالسصمقيغ 
ألبشاء وإنعكاس ذلظ إيجابًيا عمى مدتػى الخضا اإلجتساعي لجييع. وت عج إحجاث اإلستقخار ل
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ىحه الشتيجة متفقة تساًما مع السشصق إذ أف إقامة األبغ مع األـ يحقق لو الكثيخ مغ 
اإلشباعات الشفدية والتخبػية. ولحلظ جاءت الكثيخ مغ التػصيات الذخعية بأىسية األـ في 

تحت قجمييا نتيجة الجور العاشفي والجدجي الحي تبحلو مع حياة اإلنداف، بل جعمت الجشة 
أبشائيا، وىػ ما يشعكذ إيجاًبا عمى حياتيع وبالتالي يشعكذ عمى مدتػى شسػحيع وفي ىحا 

إلى أف ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسط درجات  9004دمحم جسيلالدياؽ أشار 
ثخ مغ غيخ كحخوميغ مغ األـ أالس في إتجاهالسحخوميغ مغ األـ في اإلكتئاب الشفدي 

السحخوميغ مشيا. فاألـ تدتصيع أف تقـػ بجور بالغ األىسية في تشذئة أبشائيا مسا يتختب عمى 
ذلظ إمكانية نسػ األشفاؿ نسًػا نفدًيا سميًسا مسا يشعكذ بالتالي عمى إستستاعيع برحة نفدية 

دات وميػؿ وإىتسامات وال سميسة، فيي تقبل الصفل كسا ىػ عميو مغ ذكاء وقجرات وإستعجا
شظ أف تقبل الصفل غيخ السذخوط يؤثخ في فكخة الصفل أو مفيػمو عغ ذاتو وتقبمو ليا 
وتكيفو مع اآلخخيغ. كسا أف األـ تداعج أبشيا عمى إستبراره بحاتو وقجرتو عمى تقييع نفدو 

عكذ آثاره فيسا قج تشثسار قجراتو والتعاير بيا ومعيا و تقييًسا واقعًيا ومداعجة الصفل عمى إست
يزعو لشفدو مغ أىجاؼ بحيث تأتي ىحه األىجاؼ مشاسبة لسا لجيو مغ إمكانيات باإلضافة 

وعمى ىحا الشحػ  9004دمحم جسيلإلى تذجيع أبشائيا عمى اإلستقاللية في التفكيخ والدمػؾ. 
 تدتصيع األـ أف تديع بفعالية في وصػؿ أشفاليا إلى مدتػى مشاسب مغ الرحة الشفدية

أسخية حتى يتسكشػا مغ الدميسة في ضل ما يتعخضػف لو مغ تػتخات وإحباشات وخالفات 
ما لجييع مغ قجرات وإمكانات. وإذا كشا قج تشاولشا ىشا دور  تحقيق ذواتيع عغ شخيق إستثسار

وصػؿ أبشاء السجتسع إلى مدتػى مشاسب مغ الرحة الشفدية الدميسة. في األـ ومدئػلياتيا 
أف األـ تعج بحق محػر األسخة ومخكدىا ومجرستيا وال شظ أف األسخة  تسثل  فحلظ يخجع إلى

خط الجفاع األوؿ في معخكة الرحة الشفدية الدميسة التي نخيجىا وندعى إلييا وىي سبيل 
 الصفل إلى الحياة. 

 التوصيات: 
لصسػح التػعية األسخية واإلجتساعية بأىسية دور األب واألـ في تحقيق مدتػى عاٍؿ مغ ا -0

 وتقجيخ الحات لجى أبشاء السصمقيغ.
عمى الخغع مغ أف الصالؽ ي عج مذكمة لألبشاء فإف اإلستقخار والتفاىع والتعاوف بيغ  -3

 لألبشاء. الػالجيغ يجعميع قادريغ عمى تحقيق اإلستقخار الشفدي واإلجتساعي 
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ألبشاء لسخحمة ما تذجيع وسائل اإلعالـ عمى تقجيع بخامج ثقافية حػؿ الصالؽ وتييئة ا -3
 بعجه.

إستخجاـ أنذصة شالبية تخكد عمى تقجيخ الحات لجى شالب السجارس الثانػية الحيغ ىع  -3
 في ضخوؼ أسخية خاصة.

تفعيل الجور اإلجتساعي لمسؤسدات األسخية التي تعشي بذئػف السذكالت األسخية وذلظ  -5
ى مخحمة الصالؽ وكحلظ اإلسياـ لألسياـ في حل السذكالت األسخية قبل تفاقسيا ووصػليا إل

في إرشاد األسخة إلى األسمػب السشاسب في التعامل األسخي قبل أو بعج الصالؽ بسا يحقق 
 تػفيخ السشاخ السشاسب لتشذئة األبشاء.

أىسية التػسع في إنذاء مكاتب اإلرشاد األسخي تزع عجًدا مغ الستخرريغ في  -7
 والصبية. الشػاحي الذخعية واإلجتساعية والشفدية 

تفعيل الجور التخبػي واإلرشادي لمسجرسة لسذاعجة الصالب مغ أسخ مصمقة في التكيف  -6
 مع السذكالت الشفدية والتخبػية التي قج تشتج بدبب شالؽ والجييع.

   



 

 

 

) 373) 

 تكديز الذات وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من أبناء املطلكني يف ضوء بعض املتغريات
وقطزية الباطن  

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 :املزاجع
(. العالقة بيغ اإلكتئاب وتقجيخ الحات لجى شالب السخحمة 3115أحسج الدغبي) -0

 جامعة قصخ. ، 00. السجمججمة العمهم التخبهيةمالثانػية مغ الجشديغ. 
(. تقجيخ الحات وعالقتو باألعخاض اإلكتئابية 3103إسساعيل بجر، صفاء بديػني) -3

السؤتسخ العمسي العخبي لجى عيشة مغ السخاىقيغ ذكػر وإناث مغ أسخ السصمقيغ. 
الدادس واألول لمجسعية السرخية ألصهل التخبية بالتعاون مع كمية التخبية 

 . 3103يػليػ ،3. السجمجببشيا
مقارنة بين مدتهيات اإلدارة الحاتية في كل من مخكد (. 3100أسساء الدناتي) -3

. رسالة ماجدتيخ. التحكم ومدتهى الظسهح وفاعمية الحات لجى طالب الجامعة
 معيج الجراسات التخبػية. جامعة القاىخة.

جية واإلكتئاب لجى بعض العالقة بين أساليب السعاممة الهال(. 3111آسيا بخكات) -3
. رسالة السخاىقين والسخاىقات السخاجعين لسدتذفى الرحة الشفدية بالظائف

 ماجدتيخ. جامعة الصائف.
(. فعالية بخنامج عالجي قائع عمى أنذصة المعب لتخفيف 3103أماني دمحم رائج) -5

قمق السدتقبل وأثخه في تحديغ مدتػى الصسػح لجى السخاىقات الرغار ضعاؼ 
 . 315-059 ،93العجد ،33. جامعة بشيا. السجمجمجمة كمية التخبية. الدسع

(. التشطيع الحاتي وعالقتو بسدتػى الصسػح وقمق السدتقبل لجى 3103آماؿ الفقي) -7
 ،39. السجمج دراسات عخبية في التخبية وعمم الشفذشالب الثانػية العامة. 

 .57-00، 07العجد
عالقتو بسدتهى الظسهح وتشسية القجرات التعميم السيشي و (. 3113أولغا قشجلفت) -6

. رسالة السيشية لجى الرف األول والثاني الثانهي ميشي بسجيشة دمذق
 ماجدتيخ. كمية التخبية. جامعة دمذق.

دور بعض السحجدات الشفدية في التشبؤ بسدتهى (. 3117إيشاس أحسج الديج) -9
يخ كمية .رسالة ماجدتالظسهح لجى عيشة من السكفهفين من طالب الجامعة

 التخبية. جامعة ششصا.



 

 

 

) 375) 

هبه فتحى النادىد.   

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

عالقة مدتهى الظسهح بالتحريل الجراسي لجى التالميح (. 3105جػيجة باحسج) -9
.رسالة ماجدتيخ. الستسجرسين بسخكد التعميم والتكهين عن بُعج بهًلية تيدي وزو

 كمية العمـػ اإلندانية واإلجتساعية. جامعة مػلػد معسخي تيدي وزو.
". الصبعة الثانية.مكتبة نفذ الشسه" الظفهلة والسخاىقة معم(. 3115حامج زىخاف)-01

 عالع الكتب لمصباعة والشذخ. القاىخة.
وتقجيخ الحات والتحريل األكاديسي لجى األطفال  القمق(. 3113خػلة البقػر)-00

 . رسالة ماجدتيخ. الجامعة األردنية. عساف.الحين تعخضها إلساءة السعاممة
(.إدارة الػقت لجى السػىػبيغ أكاديسًيا وعالقتيا 3103دعاء أبػ عاصي فيرل)-03

 .313-063 ،036. العجدمجمة القخاءة والسعخفةبسدتػى الصسػح. 
مجمة كمية (. تقجيخ الحات والقمق لجى أبشاء السصمقيغ. 3119راوية محسػد دسػقي)-03

 . 399 -359، 9. جامعة ششصا. العجدالتخبية
وعالقتو بتقجيخ الحات لجى طالب الثالث  مدتهى الظسهح(. 3116رشا الشاشػر)-03

 . رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية. جامعة دمذق.الثانهي العام
عالقة مفيهم الحات بسدتهى الظسهح لجى طمبة جامعة (. 3113زياد بخكات)-05

. رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية. جامعة القجس السفتهحة وعالقتيسا ببعض الستغيخات
 القجس السفتػحة.

(. الفخوؽ بيغ السخاىقات ذوات 3107سعجية الديج بجوي، ميذيل صبحي مجمع)-07
مجمة دراسات الصسػح السختفع وذوات الصسػح السشخفس في بعس السذكالت الشفدية. 

 .017-013 ،61العجد ،09. السجمج الظفهلة
اإللتدام القيسي لألخرائي اإلجتساعي وتحدين نهعية (. 3119سييخ عمي)-06

.السؤتسخ العمسي الجولي الحادي والعذخوف لمخجمة طفال بال مأوى الحياة لأل
 . 37-39 ،01السجمج  اإلجتساعية.كمية الخجمة اإلجتساعية. جامعة حمػاف.

دراسة اإلغتخاب وعالقتو بسدتهى الظسهح لجى طالب (. 3110شخيف محسػد)-09
 ة عيغ شسذ. . رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية. جامعالثانهي العام والفشي الرشاعي



 

 

 

) 377) 

 تكديز الذات وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من أبناء املطلكني يف ضوء بعض املتغريات
وقطزية الباطن  

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

(. مدتػى الصسػح وعالقتو بتقجيخ الحات لجى عيشة 3101صباح قاسع الخفاعي)-09
. مجمة اإلرشاد الشفديمغ شالبات الجراسات العميا بجامعة السمظ عبج العديد بججة. 

 .333-393، 36العجد
(. السذكالت التي تػاجو األشفاؿ ضحايا العشف 3101صفاء عادؿ راشج)-31

 .39. جامعة حمػاف العجددراسات في الخجمة اإلجتساعيةمجمة األسخي. 
. كخاسة إختبار تقجيخ الحات لمسخاىقين والخاشجين(. 0990عادؿ عبجهللا دمحم)-30

 التعميسات. مكتبة األنجمػ السرخية.
الخضا عن الحياة وعالقتو بتقجيخ الحات لجى مجيخي (. 3113عادؿ دمحم سميساف)-33

. رسالة يا في مجيخيات محافظة فمدظين الذساليةالسجارس الحكهمية ومجيخات
 ماجدتيخ. قدع العمـػ التخبػية. جامعة الشجاح.

التعخف عمى العالقة بين قمق اإلنفرال (. 3119عايجة صالح، نجاح الدسيخي)-33
. والثقة بالشفذ لجى األطفال محخومي األب في محافظات غدة

www.jamaa.net/files/5.doc. 
(. بشاء مقياس تقجيخ الحات لجى عيشة مغ أشفاؿ 0993عبج الخحسغ سميساف) -33

 . الييئة السرخية العامة لمكتاب.مجمة عمم الشفذالسخحمة اإلبتجائية. 
(. العجوانية وعالقتيا بسػضع الزبط 0993عبجهللا إبخاىيع، دمحم عبج الحسيج)-35

 . الييئة السرخية العامة لمكتاب.مجمة عمم الشفذ. وتقجيخ الحات
(. تقجيخ الحات في عالقتو بالتشذئة الػالجية واألمغ 0999عالء الجيغ كفافي) -37

، 39. السجمجالسجمة العخبية لمعمهم اإلندانيةالشفدي. دراسة في عمّية تقجيخ الحات. 
 الكػيت.

يجي في تشسية تقجيخ الحات بخنامج تجريبي تهك(. فاعمية 3111غادة الخزيخ)-36
. رسالة ماجدتيخ. كمية لجى عيشة من طالبات الجامعة مختفعات األعخاض اإلكتئابية

 التخبية. جامعة السمظ سعػد.
مدتهى الظسهح وعالقتو بكل من العرابية والتكيف (. 0993فتحية حسادي)-39

التخبية. جامعة  . رسالة ماجدتيخ. كميةالشفدي والعائمي لجى طالب جامعة األسكشجرية
 األسكشجرية.

http://www.jamaa.net/files/5.doc
http://www.jamaa.net/files/5.doc


 

 

 

) 376) 

هبه فتحى النادىد.   

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

. الصبعة الخابعة. دار مدتهى الظسهح والذخرية(. 3116كاميميا عبج الفتاح)-39
 الدىخاء لمشذخ والتػزيع. الخياض.

(. تأثيخ الصالؽ عمى تقجيخ الحات لجى األبشاء. رسالة 3116دمحم إبخاىيع السصػع)-31
-00، 36. العجدهم التخبهية والشفديةمجمة الجسعية الدعهدية لمعمالتخبية وعمع الشفذ. 

35. 
. جامعة الدابع الحخمان من األم وعالقتو باإلكتئاب الشفدي(. 3116دمحم جسيل)-30

 مغ أكتػبخ قدع عمع الشفذ. كمية اآلداب. مرخاتو.
(. الحكاء الػججاني وتأثيخه عمى التػافق والخضا عغ الحياة 3117دمحم غيث) -33

. مجمة العمهم التخبهية واإلجتساعيةألشفاؿ. واإلنجاز األكاديسي لجى ا
 031-35، 3،العجد03السجمج

(. مدتػى الصسػح وعالقتو بالزغػط الشفدية 3103مشى عبج الخازؽ أبػ ششب) -33
مجمة البحهث وفاعمية إدارة الػقت لجى شالب كمية اإلقتراد السشدلي جامعة السشػفية. 

  000-75، 3، العجد39سشػفية. السجمج. كمية التخبية جامعة الالشفدية والتخبهية
مجمة الجامعة (. الخضا عغ الحياة وعالقتو بالػحجة الشفدية. 3119عمػاف) نعسات-33

 .533-365، 3، العجد 07. السجمج اإلسالمية )سمدمة الجراسات اإلندانية(
35-Amato, P., R., (2010).Children of Divorce in the 1990: An Update 

of the Amato and Keith (1991) Meta analysis. Journal of Family 

Psychology. 15(3), 355-370. 

36-Braver, S., Elman, I., Fabricius.(2003).Re Location of Children 

After Divorce and Children’s Best Interests: New Evidence and Legal 

Consideration’s. Journal of Family Psychology. 17(2), 206-216 

37-Chou, H., (2009). The Investigation of Career Self- Concept by 

High School Students with Hearing Impairment and its Correlation 

with other Factors. Chinese Journal of Special Education. 43(7), 1-

15 

38-Cooper, J., et al. (2007). Self- Esteem and Family Cohesion: the 

Child’s Perspective and Adjustment. Journal of Marriage and the 

Family. 45, 153-159 

39- Cripe, B., (2000). Building Self- Esteem. Ohio State University 

Fact Sheet. State 4 - H Office. 



 

 

 

) 379) 

 تكديز الذات وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من أبناء املطلكني يف ضوء بعض املتغريات
وقطزية الباطن  

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

40- Cummins. M., (2007). Effects of Career Self- Efficacy and 

Global Self- Esteem on Occupational Aspirations of Female College 

Students.  University of Maryland College. 

41- Dewitz, S.,(2004). Exploring the Relationship between Self- 

Efficacy Beliefs and Purpose in Life. Psychology Personality of 

Dissertation Abstracts International. Vol.4 

42- Fang, L., (2016). Educational Aspiration of Chinese Migrant 

Children: the Role of Self- Esteem Contextual and Individual 

Influences. Learning and Individual Differences, 50,195-202 

43- Furstenberg, Frank, and Teitler, Julien (2014). Reconsidering the 

effects of Marital Disruption: What Happens to Children of Divorce in 

Early Adulthood? Journal of Family Issues, 15(2), 173-190  

44- Hofman, R., and Zippco, T., (2006). Child Adjustment in Joint- 

Custody versus Sole- Custody Arrangements: Ameta- Analytic 

Review. Journal of Family Psychology. 16(1), 91-102 

45- Joarder (2011). Adolescents Aspiration and Their Parental 

Relation. National Library of Medicine. Enlisted Journal, Vol.4, 

352-357 

46- Johnson, A. (2000). The Blackwell dictionary of sociology. 

Blackwell 

Publishers. 

47- Kattab, N., (2015). Student’s Aspirations, Expectations and 

School Achievement: What Really Matters? British Educational 

Research Journal, 41(5), 731-748  

48-Krider, dawn (2012). Self- Esteem in Young Adults: the Effects of 

Parental Divorce in Childhood.http://www.iusb.edu/2012/ Krider/ 

Krider.html.6 Pages. 

49- Martinz, A., and Buelga, V., and Cava, M., (2007). Adolescents 

Life Satisfaction and Relationship with Adolescent Self- Esteem and 

Schools Adjustment. Anuario de Psicologia, 38(2), 293-303 

50- Melanie, E. (2007). Father-child attachment in divorce/custody 

cases: Do mothers’ perceptions of their self esteem, father-daughter 

relationships, and life satisfaction correlate to how supportive they 

are of the amount of time their children spend with their fathers? 

Ph.D., Seattle Pacific University 

51- Murk, J., (2009). Self- Esteem. Second Edition, London: Springer 

Publishing Company Inc. 



 

 

 

) 379) 

هبه فتحى النادىد.   

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

52- Nave, Marisa Lynn (2003). Evaluating family interactions: The 

effects of family on post-divorce functioning. Phd, dissertation The 

University of Alabama. 

53- Nicholson, Kelly (2006). Quality of parent-child relationship, 

self -esteem, and the marital attitudes of African American and 

Hispanic young adults from divorced and intact families. University 

of Hartford  

54- Nooshin Sabour Esmaeili. (2012). Correlates of Self- Esteem 

among Adolescents of Divorced Families, Journal of Faculty of 

Human Ecology, University Putra Malaysia.65 (8). 

55- Parish, T., and Taylor,T., (2009). The Impact of Divorce and 

Subsequent Father Absence on Children’s and Adolescents Self- 

Concepts. Journal of Youth and Adolescence. 8(4), 427-432. 

56- Smith, Cooper, S., (1981). The Antecedents of Self- Esteem. 

California, Polo Alto, Counselting Psychologists Press. 19-44  

57- Snopek, M., and Hublova, V., (2008). Adolescent Perceived 

Social Supports and its Relation to Life Satisfaction, Self- Esteem and 

Personality: Gender Differences. Ceskoslovenska Psychology, 52(5), 

500-509 

58- Wallerstein, J., and Kelly, J., (2015). The Effects of Parental 

Divorce Experiences on the Child in Later Latency. Amer, J., 

Orthopsychiatry, P.5 

59- Warren, N., et al., (2012). “Parenting after Divorce” Paper 

Presented at the Annual Covention of the APA. Goth, Washington, 

DC. August 23-27  

60- Ziller, et al.(1966). Self- Esteem: A self Social Constract. Journal 

of Consulting and clinical Psychology. 33(1), 84-95 

 



 

 

 

) 361) 

 تكديز الذات وعالقته مبستوى الطموح لدى عينة من أبناء املطلكني يف ضوء بعض املتغريات
وقطزية الباطن  

 

2012 أبزيل ، 1ج، 85جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

Self- Esteem and Its Relatioship with Level of Aspiration in a 

Sample of Sons of the Divorced in the Light of Some Variabels  

“Correlational and Comparative Study” 
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This study devoted to explore the relationship between Self- Esteem 

and Level of Aspiration in a Sample of Sons of the Divorced in the 

Light of Some Variabels.And to explore difference in Self- Esteem 

and Level of Aspiration in a Sample of Sons of the Divorced with 

variables (Duration of Divorce - Residence).Asample consisted of 100 

Students in Secondary Schools With mean age 16.71 .Were Applied 

two Scales: Self- Esteem Test for Adults and Adolescents was 

prepared by Adel Abdullah 1991.The other Scale Aspiration Scale 

was prepared by Mohamed Abdel Tawab and Sayed Abdel Azim. 

Results: revealed that there is positive asignificant correlation between 

Self- Esteem and Level of Aspiration. And asignificant differences in 

Self- Esteem to the Variable duration of Divorce in Favor of 5 years 

and more.And there were no asignificant Differences in Level of 

Aspiration. And there were Differences in Self- Esteem and Level of 

Aspiration to the Variable of Residence in Favor of Residence with 

Mother 

 


