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 انمهخص  



العبلقة بيغ أزمة اليػية بجػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في ىجفت الجراسة التعخؼ الى 

وتع ، االرتباشي، ومغ أجل تحقيق اىجاؼ الجراسة تع استخجاـ السشيج الػصفي مجارس رىط

( شالب وشالبة، وثتع استخجاـ مكياس 300بمغت ) حيثعذػائية بالصخيقة العيشة الجراسة اختيار 

 زمة اليػية، ومكياس جػدة الحياة. أ

 أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ أّف الجراسة الى نتائج تػصمت 

واالنحخاؼ  ،(2229)بمغ لمجرجة الكميةالستػسط الحدابي  أفجاءت بجرجة مشخفزة و 

مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في كسا أشارت الشتائج أّف  (،02035السعيارؼ)

 (0238واالنحخاؼ السعيارؼ ) ،(4.00الحدابي ) وبمغ الستػسطجاء بجرجة عالية،  مجارس رىط

مدتػػ  يديج اليػيةأزمة ، أؼ كمسا قل مدتػػ سالبة عكدية عبلقةكسا تػصمت الشتائج الى وجػد 

مدتػػ أزمة اليػية وجػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة عجـ وجػد فخوؽ في كسا تبيغ  ،جػدة الحياة

)الجشذ، الرف، السدتػػ التعميسي لبلب، ات الجراسةتعدػ لستغيخ  الثانػية في مجارس رىط

 .السدتػػ التعميسي لبلـ(

لجػ الصمبة في مع متغيخات آخخػ  زمة اليػيةأزخورة البحث في مدتػػ وتػصي الجراسة ب

كسدتػػ االنتساء، وتقجيخ ، السدتػيات التعميسية السختمفة في مجيشة رىط والسجف البجوية األخخػ 

 الحات، إضافة الى اختيار عيشة أخخػ غيخ شمبة السجارس.

 ، ازمة اليػية، جػدة الحياة.الكمسات السفتاحية



 



 ح

 

Abstract  

 

The study aimed to identify the relationship between the identity crisis and the quality 

of life of among Secondary school students in Rahat schools. The study used the 

descriptive and analytical method, and the study sample was a random sample from 

the study population which consisted of (300) male and female students. Quality of 

life measurement and identity crisis measurement were used.  

 

The study found that the identity crisis of the high school students in Rahat schools 

came with a low score and the arithmetic mean of the total score was (2.29). The 

results indicated that the quality of life of secondary school students in Rahat schools 

came in a high score, as it was found that the arithmetic of the total score is (4.00). 

The results found a statistically significant negative inverse relationship between the 

level of quality of life and the level of identity crisis among secondary school students 

in Rahat schools. The results also showed that there were no statistically significant 

differences in the level of identity crisis and quality of life among secondary students 

in Rahat schools due to the study variables. 

 

The study recommends the need to examine the level of identity crisis with other 

variables in Bedouin society, such as level of belonging, self-esteem, as well as 

sample selection other than school students. 

 

 

Key words, identity crisis , quality of life
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 انفصم األول

 انمقذمة 

مغ أىع ما يدعى الفخد الى تحكيقو في الحياة، فيتجو  الشفدي واالجتساعي عج البحث عغ االستقخاريُ 

يتصمب  نحػ الحياة، االيجابي ، فالتػجوداعج في الػصػؿ الى حالة التكيف في الحياةالى كل ما ي

خخيغ، والتي ىي الجػدة السجركة لحياة االنداف في البيئة التي يعير الفخد باآللبشاء االيجابي لعبلقة ا

و ومعمسيو والسشيج ئفييا، وعميو فإّف حياة الصالب في السخحمة الثانػية تكػف نتاج لعبلقتو بدمبل

 الجراسي، وتتستع خارج السجرسة بالبيئة السحيصة.

ة بعس العكبات والسراعب التي تحػؿ دوف أف يسكغ أف يػاجو الصالب في السخحمة الثانػيوعميو 

زمة تتعمق بتمظ التػجيات، وىػ ما أالحياة، فيتدبب ذلظ في حجوث في يكسل تػجياتو وشسػحاتو 

ذلظ السفيػـ الحؼ القى اىتساـ عمساء الشفذ في البحث عغ معخفة  ؛شمق عميو مفيػـ أزمة اليػيةأ

ىقيغ في ىحه السخحمة، فكاف االىتساـ باألزمات التي السجاخل الشفدية واالجتساعية لفيع سمػؾ السخا 

لى إو الشطخة أيسكغ أْف تػاجييع في تمظ السخحمة، سػاء االجتساعية أوالشفدية أو التكػيغ الجدسي 

 (2017يجاب أو الدمب )مذخؼ، السدتقبل، كحلظ  التكػيغ الحاتي ليع، واتجاىاتيع نحػ اآلخخيغ باإل

في عجـ السقجرة عمى تحجيج ما يتشاسب مع فإّنيا تتسثل أزمة اليػية لجػ فئة السخاىقيغ وإذا ما ضيخت 

تصمعاتو أو تػجياتو نحػ السدتقبل، في تعاممو مع خرائز الحياة التي يخيج، فتطيخ لجيو عبلمات 

أو التذتت واالرتباؾ لعجـ قجرتو عمى فيع الػاقع والتخصيط لمسدتقبل، وىحا ما يؤدؼ الى انعدالو 

 (.2017خخوجو عغ السألػؼ في تعامبلتو مع االخخيغ)الدىخاني، 
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الفخد يذيج في بجاية السخاىقة أزمة نفدية سساىا أزمة  فّ أ( Erikson,1966حيث يخػ اريكدػف)

وتشصػؼ ىحه  ،( تتعمق بيػيتو والتي قج تدتسخ إلى مخحمة الخشج السبكخIdentity,Crisisاليػية )

 .األزمة عمى عسمية استكذاؼ السخاىق لحاتو محاوال  فيسيا وما تحػيو مغ قيع ومعتقجات وسمػكيات

 تأثيخ السحيط السجرسي واألسخؼ، إال أفّ  السجرسي يغفي السحيص وكػف شخرية الصالب تتكػف وُتبشى

يكػف أكبخ كػف الصالب يشتطع في السجرسة سشػات شػيمة وساعات  خبلؿ ىحه السخحمة العسخية

ى الذعػر بالجؼء والعاشفة واالىتساـ مغ البيئة التي يسكث فييا إلحاجة لحلظ يكػف ىشاؾ ، شػيمة

أغمب وقتو تؤدؼ الى تحجيج ىػيتو فيسا يتعمق بالشػاحي الشفدية، والبشاء االجتساعي لعبلقاتو مع 

حث في تصػر الشسػ الجدسي في ىحه السخحمة، فتتحجد اىتساماتو وانتساءه، الب االخخيغ، وأيزا  

بػ فزة، أوتػجياتو نحػ السدتقل العاـ في حياتو، وبحلظ تتحجد ىػية الصالب في السخحمة الثانػية)

2013.) 

فيي جؿ عمى الحات المغػية والفمدفية والشفدية واالجتساعية والثقافية لمفخد في السجتسع، ت اليػيةوكػف 

تعج تساثل بيغ األنا واليػ، وقخاءة لكل ما يخز الفخد مغ لغة وديغ وثقافة وحزارة)العياصخة، 

(، وجاء ىحا السفيػـ ليكػف مفيػـ جسعي يعبخ عغ كل ما يخز الفخد في السجتسع كسعزػ 2019

 (.1997سي ومتقبل لو)الذامي، مشت

عمى التغمب عمى الستصمبات االجتساعية والتحجيات التصػرية  الصالبيشبثق مغ قجرة  يااإلحداس بف

إعصاء معشى لخياراتو والتداماتو الحياتية وتؤدؼ اليػية دورا  مخكديا  في  الصالب والشسائية، ومحاوالت

 .(1966)اريكدػف، ية وسمػكياتو الرفية وأدائوالسجرس ويا تؤثخ عمى خياراتألنّ  الصالبحياة 
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لسخحمة كػنيا تداعج الفخد عمى  التفكيخ الدميع  وإتخاذ امغ ميسة في ىحه جػدة الحياة  لحلظ تعج

القخار السشاسب، والقجرة عمى التحكع، وإدارة الطخوؼ السحيصة، والرحة الجدسية والشفدية والطخوؼ 

والكيع الثقافية والحزارية، التي يحجد مغ خبلليا األفخاد األشياء اإلقترادية، والسعتقجات الجيشية، 

 .(2013)دمحمؼ وبػعيذة، السيسة التي تحقق ليع الدعادة في الحياة

يؤدؼ ذلظ في ضيػر أزمة لجيو في تحجيج اختياراتو بطيػر تشاقس كبيخ بيغ ما كاف يدعى  وعميو

لمتغيخات الحاصمة في  يو في ىحه السخحمة شبقا  لى تحكيقو، فيديع ذلظ في الحج مغ جػدة الحياة لجإ

شخيقة تعاممو مع الحياة، وقج يشجح في إزالو تمظ االزمات، وقج يخفق في ذلظ، واالزمة ىشا ليدت 

شيئ ا مدتحيبل ، واّنسا ىي حالة يسخ بيا الفخد ضسغ أىجاؼ معيشة يدعى لتحكيقيا، فيػاجو عكبات تحج 

جاؼ فتشذأ االزمة، وىي عشج شمبة السخحمة الثانػية عالية كػف مغ إمكانية الػصػؿ الى ىحه االى

مدتػػ االىتساـ بجػدة الحياة لجييع يكػف أعمى بالتػجو نحػ السدتقبل السيشي أو االكاديسي 

 (.2002)الصخشاوؼ، 

وقج تعسل البيئة السحيصة عمى تػفيخ االحتياجات التي يسكغ أف تداعج الصالب في السخحمة الثانػية 

اختيار تػجياتو السدتقبمية، وقجرتو عمى االنتساء والتأقمع، فيحج مغ ضيػر أزمة اليػية لجيو، عمى 

يداعج في  وفي مجتسع مجيشة رىط، فإّف وجػد العادات والتقاليج والشسط السعيذي الثابت نػعا  ما،

يصة بيع، السخحمة الثانػية في مجيشة رىط نحػ مجتسعيع والبيئة السحانتساء شمبة  تحجيج مدتػػ 

 .وشخيقة اختيارىع لمحياة

لجػ شمبة  وعبلقتيا بجػدة الحياة مغ أجل تحجيج مدتػػ أزمة اليػيةجاءت ىحه الجراسة وعميو 

تػضيح ما إذا كانت االزمات التي يسخوف بيا في حياتيع في ىحه السخحمة الثانػية في مجيشة رىط، و 
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، أو تغيخ مغ مدتػػ انتساءىع الى السجتسع في معشى الحياة السخحمة يسكغ أْف تؤثخ عمى تفكيخىع

 الحؼ يعيذػف فيو.

 مشكهة انذراسة 

يتأثخ الصالب بالسحيط االجتساعي الحؼ يعير فيو، سػاء عمى صعيج البيئة السجرسية، أو البيئة 

األسخية، والصمبة في مجيشة رىط يتأثخوف بالبيئة السحمية، وليا دور في تكػيغ شخرياتيع، والصمبة 

خحمة الثانػية تكػف لجييع أفكار مختمفة حػؿ الحياة والسدتقبل، كػنيع في مخحمة السخاىقة، في الس

والصالب في ىحه السخحمة يشطخ إلى الحياة بذكل مختمف عسا قبميا أو بعجىا، لتأثخ الجدع بالتغيخات 

 الفديػلػجية  السختمفة. 

رشاد في مجاؿ االىط، وذلظ لعسميا لى السجتسع العخبي البجوؼ في مجيشة ر إوكػف الباحثة تشتسي 

وججت اختبلؼ في رؤيتيع نحػ  ومغ خبلؿ تجخبتيا في التعامل مع الصمبة الشفدي في السجارس،

االسباب التي يسكغ أف تؤدؼ الى تغيخ نطخة الصالب الى  البحث فيفكاف مغ السيع  ،السدتقبل

لجػ الصمبة في السخحمة الثانػية في السجتسع  مدتػػ أزمة اليػية السدتقبل في السخحمة الثانػية، ومشيا

شبيعة الحياة التي يعيذيا الصمبة في مجيشة رىط، ووجػدىع  وذلظ بدبب العخبي في مجيشة رىط،

فكاف  ،ضسغ السجتسع االسخائيمي، إضافة الى كػنيع يعيذػف في البيئة البجوية ذات الصابع الخاص

، وإف كاف لتحجيج نطختيع لمحياة السدتقبمية أـ ال،لتأكج مغ وجػد اضصخاب في ىػيتيع االبج مغ 

ف ىحا لع يؤثخ عمى مدار حياتيع أىشاؾ تأثيخ لكػنيع يخزعػف تحت حكع الدمصات االسخائيمية، أـ 

عمى التداؤؿ الخئيذ الجراسة تجيب و  كػنيع يعيذػف ضسغ مجتسع لو عاداتو وتقاليجه الستػارثة،

 واالسئمة الفخعية التي تميو، كسا يأتي: 
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جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس و زمة اليهية أ ارتباطية بين عالقةىل ىشاك 

 رىط؟

 أسئهة انذراسة

 تفخع من الدؤال الخئيذ السئمة التالية: 

 مجارس رىط؟ما مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في  -

 ما مدتػػ جػدة الحياة  لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط؟ -

فخوؽ في الستػسصات الحدابية لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة في مدتػػ ازمة اليػية لجػ  تػججىل  -

الجشذ، الرف، السدتػػ التعميسي لبلب، شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبعا لستغيخات )

 (.ػػ التعميسي لبلـالسدت

ىل ىشاؾ فخوؽ في الستػسصات الحدابية لتقجيخات افخاد عيشة الجراسة في مدتػػ جػدة الحياة لجػ  -

ا لستيغيخات ) الجشذ، الرف، السدتػػ التعميسي لبلب، شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبع 

 (.السدتػػ التعميسي لبلـ

 أهمُة انذراسة 

 :فيتتسثل أىسية الجراسة 

 : األىسية الشظخية -

إال لى وجػد دراسة تخبط العبلقة بيغ جػدة الحياة وأزمة اليػية، حيث لع تجج الباحثة إالحاجة  -

وىحا يزيف  مع وجػد عبلقة وتأثيخ لكبل الستغيخيغ عمى بعزيسا، ،حػؿ ىحا السػضػع دراسة واحجة

 .ليادراسة ججيجة في مجا الفمدصيشيةالى السكتبة 
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 في مجيشة رىط الفمدصيشيةزمة اليػية وجػدة الحياة أتقجيع بحث يحجد العبلقة بيغ أّنيا تدعى الى  -

إذ إّف الدكاف في السجيشة ىع مغ البجو، والحيغ  وىي تسثل الحزارة والبجاوة في نفذ الػقت البجوية

 يسيمػف الى الحياة الحجيثة في بعس عاداتيع.

 األىسية التظبيكية:

في تحجيج شبيعة الخؤية السدتقبمية أف تديع في تقجيع معمػمات تداعج السخشجيغ التخبػييغ  يسكغ -

لمصمبة في السجارس البجوية، كػف السجتسع البجوؼ ذو شبائع خاصة، وعادات وتقاليج مختمفة عغ 

 حياة الخيف أو السجيشة.

لى جسيع السجارس البجوية، كػف العادات والتقاليج إيسكغ تعسيع الشتائج التي تتػصل الييا الجراسة  -

 السدتقبمية عادة ما تكػف متذابية.والخؤية 

 أهذاف انذراسة 

بيغ أزمة اليػية بجػدة الحياة  االرتباشية يتسثل اليجؼ الخئيذ في الجراسة في التعخؼ الى العبلقة

 لتالية: لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط، ويتفخع مشيا االىجاؼ ا

 مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط. الىالتعخؼ  -

 مدتػػ جػدة الحياة  لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط. الىالتعخؼ  -

الفخوؽ في مدتػػ ازمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبعا  الىالتعخؼ  -

 (.رف، السدتػػ التعميسي لبلب، السدتػػ التعميسي لبلـالجشذ، اللستغيخات )

الفخوؽ في مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبع ا  الىالتعخؼ  -

 (.الجشذ، الرف، السدتػػ التعميسي لبلب، السدتػػ التعميسي لبلـلستغيخات )
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 فرضُبت انذراسة 

 الفخضيات اآلتية:مى  تدعى الجراسة لبلجابة ع

 الفخضية الخئيدية األولى:

ومدتػػ زمة اليػية أ( بيغ مدتػػ α≤0.05ال تػجج عبلقة ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة )

ا لستيغيخات )جػدة الحياة  الجشذ، الرف، السدتػػ لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبع 

 (.التعميسي لبلب، السدتػػ التعميسي لبلـ

 الثانية: الخئيدية الفخضية

( في الستػسصات الحدابية α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة )

ا لستغيخ   اتلتقجيخات افخاد عيشة الجراسة في أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبع 

 التعميسي لؤلـ(السدتػػ  )الجشذ، الرف، السدتػػ التعميسي لبلب،

 الثالثة: الخئيدية الفخضية

( في الستػسصات الحدابية α≤0.05ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة )

لتقجيخات افخاد عيشة الجراسة في مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط تبع ا 

 .بلب، السدتػػ التعميسي لؤلـ(، الرف، السدتػػ التعميسي لالجشذ ات)لستغيخ 

 حذود انذراسة 

 تتسثل حجود الجراسة في:

 الحجود السكانية:  مجارس مجيشة رىط الثانػية.

 2018-2017الحجود الدمانية: الفرل الجراسي الثاني 
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 الحجود البذخية: شمبة السخحمة الثانػية في مجيشة رىط 

 

 مصطهحبت انذراسة

التي تسيد الفخد مغ حيث فمدفتو األخبلقية والعقمية، التي يذعخ تمظ الذخرية مفيهم اليهية: 

ا وأّنو مػجػد، وكأف صػتا داخميا يشاديو" ىحا أنا")  (Erikson, 1994, p19عشجىا أنو نذيط جج 

وىي درجة القمق واالضصخاب السختمط السختبصة بسحاولة السخاىق تحجيج معشى لػجػده ازمة اليهية:  

دوار وعبلقات اجتساعية ذات أىجاؼ و أ كتذافو ما يشاسبو مغ مبادغ ومعتقجات و في الحياة مغ خبلؿ ا

  .(2001و االجتساعي )الغامجؼ، أمعشى او قيسة عمى السدتػػ الذخري 

عمى مكياس أزمة اليػية  افخاد عيشة الجراسةىي مجسػع الجرجات التي يحرل عمييا  وإجخائيا  

 السدتخجـ في الجراسة.

درجة إحداس الفخد بالتحدغ السدتسخ لجػانب شخريتو في الشػاجي الشفدية، جهدة الحياة: 

السعخفية، واالبجاعية، كحلظ الثقافية والخياضية والذخرية والجدسيةف والتشديق بيشيا، مع وجػد 

 .(2010السشاخ السداجي واالنفعالي السشاسبيغ لمعسل واالنجاز)سميساف، 

عمى مكياس جػدة الحياة  فخاد عيشة الجراسةأل عمييا وإجخائيا ىي مجسػع الجرجات التي يحر

 السدتخجـ في الجراسة.

تقع مجيشة رىط في الجية الذسالّية ألرض الشقب، وُتعتبخ في قزاء بئخ الدبع، حيث : مجيشة رىط

في مجيشة رىط ثبلثة وثبلثػف حّيا ، جسيعيا تخزع تفرميا عغ باقي مشاشق فمدصيغ صحخاء الشقب، 

 .(1999)العارؼ،  عذائخّية،  إضافة لػجػد سػٍؽ مػجػد في مخكدىالتقديسات 
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 الفرل الثاني

 طار الشظخي والجراسات الدابقةاإل

 .طار الشظخي اإل-

 .الجراسات الدابقة-

 .التعقيب عمى الجراسات الدابقة-
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 انفصم انثبنٍ

 طبر اننظرٌ وانذراسبت انسببقةإلا

 مقجمة 

يتشاوؿ ىحا الفرل االدب الشطخؼ الستعمق بأزمة اليػية، مغ حيث السفيػـ والشطخيات الخاصة بو، 

كحلظ مفيـػ جػدة الحياة، والشطخيات الخاصة بو، إضافة الى الجراسات العخبية واالجشبية الستعمقة 

 بأزمة اليػية وجػدة الحياة. 

 : أزمة انهىَة أولا 

 مفيهم اليهية-

ة لتحجد الكثيخ مغ السعاني في العرخ الحجيث، وىحا ما جعميا محػر اىتساـ جاءت كمسة اليػي

اليػية  وتعج  الباحثيغ في العمػـ اإلندانية بكافة فخوعيا عمى الرعيج عمع االجتساع والشفذ الدياسة

وىشاؾ  كثيخةالنداف في جسيع الثقافات، ومعاني اليػية مغ أساسيات البشاء الثقافي واالجتساعي لجػ ا

مخادفات مختمفة لميػية، فيشاؾ ما يدسى بالحات، والشفذ، واإلدراؾ الحاتي، والػعي الحاتي، والرػرة 

 .(Shafeabadi & Naseri, 2004) الحاتية، واليػية الحاتية، األنا، األنا العميا

دبب ويسكغ تعخيف اليػية بكػنيا حالة ديشامية غيخ ثابتة أو معصاة، يعاد بشاؤىا باستسخار ب

االختبلالت التي تعتخض حياة اإلنداف، وتتذكل عمى الجواـ عبخ صيخورة متػاصمة قػاميا التفاعل 

 (2015السدتجيع بيغ الفخد وذاتو وبيشو وبيغ السحيط)ششج وشاىيغ والخػاص، 



12 

 

وىي أيزا  حكيقة الذيء أو الذخز السصمقة السذتسمة عمى صفاتو الجػىخية والتي تسيده عغ غيخه، 

ذسل االمتياز عغ الغيخ، السصابقة لمشفذ، أؼ خرػصية الحات، وما ييزا  وحجة الحات، و وتدسى أ

 (.2015يسيد الفخد أو السجتسع عغ غيخه مغ خرائز ومسيدات ومغ قيع ومقػمات)الجاسع، 

 العهامل السؤثخة في تظهر اليهية

 -ىشاؾ عجد مغ الستغيخات التي ليا تأثيخ واسع في تصػر اليػية مشيا:

 .العهامل ذات العالقة بالذخرية1

السخاىقيغ تتسيد شخرياتيع بالسخونة واالنفتاح العقمي عمى الكيع والسعتقجات السترارعة كػف 

يتسكشػف في األغمب مغ تصػيخ ىػية ناضجة، وأف السخاىقيغ الحيغ يفتخضػف أمكانية الػصػؿ إلى 

يغ يكػف السخاىقػف الحيغ يفتقخوف إلى الثقة الحكيقة السصمقة دائسا  يسيمػف إلى انغبلؽ اليػية، في ح

حػؿ معخفة أؼ شيء يعجوف في معطع األحياف مذتتي اليػية، أما السخاىقػف الحيغ يقجروف إمكانية 

استخجاـ معاييخ عقبلنية لبلختيار ما بيغ البجائل الستػقعة فسغ السحتسل أف يرمػا إلى مخحمة تحقيق 

 (.2013اليػية)العبادؼ، 

 التي تعهد إلى األسخة.العهامل 2

تتذكل فيو شخرية السخاىق وتطيخ فييا اتجاىاتو وقيسو، ففي ىحا السحيط يذعخ االسخة مكاف 

السخاىق بشفدو وكيف يدتجيب اآلخخوف لسذاعخه وكيف يقخأ مذاعخ اآلخخيغ، وىحا التعمع ال يتػقف 

في التعامل أيزا وكيف  عمى ما يقػلو ويفعمو األب مباشخة، بل فيسا يقجـ لمسخاىقيغ مغ نساذج

يتبادلػف السذاعخ فيسا بيشيع ويعتسج اإلحداس باليػية الشفدية عمى تػقعات الػالجيغ عمى أحداس 

 (.2012الفخد بحاتو)الذقخاف، 
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 .العهامل السعخفية3

تعج القجرة السعخفية لمسخاىق عامبل  مؤثخا  في اكتداب اليػية الذخرية ذلظ ألنُو يحب أف يكػف قادرا  

ى تحجيج إمكاناتو وقجراتُو برػرة مػضػعية وإذا كاف البعس يخػ أف ىحه القجرة ُتعيغ السخاىق في عم

بحثِو عغ ىػيتِو فإف ُىشاؾ مغ يخػ أف ىحه الُقجرات عشج السخاىق  تديج كحلظ مغ صعػبة عسمية 

االت بالشدبة البحث عغ اليػية ألف السخاىق يربح قادرا  عمى تخيل ُكل أنػاع اإلمكانيات أو االحتس

 (.2015الجاسع، لميػية )

 .العهامل الجتساعية4

لمػسط االجتساعي دور في تػفيخ فخص االحتكاؾ لمسخاىق وخرػصا  بعج السخحمة الثانػية ، فالسخاىق 

الحؼ ُتتاح لُو فخصة االلتحاؽ بالجامعة يكػف لُو فخصة التعخؼ عمى آراء متبايشة ويذجع عمى 

لقزايا السختمفة وكثيخا  ما تػفخ سشػات الجراسة بالجامعة الفخصة لحجوث التفكيخ باستقبللية في ا

سشػات الجراسة ُتسثل فتخة التأىيل  التأىيل عمى نحػ يدسح بتكػيغ اليػية عمى ُأسذ متيشة أؼ أفّ 

 (.2010بعجىا ُيحجد السخاىق ىػيتُو عمى الشحػ الحؼ يخاه)كفافي، 

 قظبي اليهية

ويطيخ في مخحمة الحل  القصب اإليجابي( أّف قصبي اليػية ىسا 2015ووضح فزل الديج والذيخ)

لػجػد مؤشخات وعبلمات معيشة تجفع أكثخ  ألزمة اليػية الحؼ يعج تحكيقو أكثخ صعػبة نطخا  الرحيح 

لحمػؿ الخاشئة نتيجة اويطيخ  القصب الدمبيأّما إلى التسييع والشسػ الدمبي، ويسثل الػالء واإلخبلص 

اليػية الدمبية تكػف مفزمة أكثخ لحوؼ االضصخاب الجاخمي مغ مذتتي الجور وال  فّ إألزمة اليػية؛ إذ 

سيسا الشاشئيغ السذكميغ الحيغ لع يتسكشػا مغ حل أزمات الشسػ الدابقة برػرة ناجحة كالجارسيغ 
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يدتصيعػف تبشي أؼ فكخة ما، أو  الفاشميغ الحيغ ال يدتصيعػف استكساؿ أؼ مشيج دراسي، أو الحيغ ال

 .التكيف مع ميشة مشاسبة

 يزع خبلليا ومغ يحجدىا، التي والكيع السػاقف مغ جسمة عشج تػازنويبمغ  الفخد ونخمز إلى أفّ 

 ىحا، الشسط نفذ مغ تكػف  أف يجب والتي محيصو، مع باالندجاـ لو تدسح الكيع وىحه مكانة لكيانو

 الثقافة تدود بحيث جساعتو داخل نفدو عغ يكػنو الحؼ الحاتي لمسعشى وحجة بتكػيغ لو يدسح ما

 تكػف  عشجما التػازف  ىحا يراب وقج ،الفخد إليو يدعى الحؼ التػازف  تديل التي العػامل ىحه تشاسق

 مع تػازف  خبلؿ مغ لحاتو معشى يخمق وعميو االستقخار، بعجـ تترف بيا يتذبو التي والكيع الترػرات

 .الحاتية صػرتو عميو بشى الحؼ الشسط نفذ مغ والترػرات الكيع تمظ تكػف  أف ويدتػجب محيصو

  أزمة اليهيةمفيهم 

 حالة مغ القمق الحاد يخبخىا بالجرجة األولى السخاىقػف الحيغ يججوف أفّ بأّنيا  أزمة اليػية أيزا   تعخؼ

ليع في  متدعا   يشسػ ىػية شخرية محجدة السعالع بػضػح وأف يتبشػا دورا   مغ الرعب عمييع أفْ 

نتيجة التشاقس بيغ التحػؿ البجني الدخيع ، وأّنيا تطيخ (1991السجتسع)عبج الحسيج وكفافي، 

والتجارب الشفدية مغ جية واتداع الفجػة بيغ الترػر الحاتي والخبخات مغ ترػرات اآلخخيغ مغ 

 .(Goth, Kirsitn & Foelsch, Pamela, 2012) ناحية أخخػ 

وعادة ما تحجث أزمة اليػية في ضل عجـ وجػزد ىػية ناضجة قادرة عمى تجاوز السذكبلت 

والرعػبات والخبخات الدمبية في الحياة وحميا، أو قج تكػف ناتجة عغ ضعف الحات في التػافق 
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لحلظ فإّف تحقق اليػية الشاضجة لجػ السخاىق تقمل واالندجاـ مع االنطسة السعخفية والثقافية الدائجة، 

 (.Devi&Jyotsana, 2016مغ حجوث أزمة اليػية)

وىػ  ،أزمة اليػية تسزى بالذخرية كسحرمة ديشامية لمرخاعات التي عاشيا السخاىق كسا أفّ 

في صغيخ إلى الذعػر باليػية أو إلى عجـ تعييغ اليػية؛ حيث الذعػر باالغتخاب وذوباف السخاىق 

اآلخخيغ وعجـ قجرتو عمى اكتذاؼ مػقع في صسيع الػاقع، والعير نيبا لسذاعخ القمق وفقجاف الثقة 

 .(2005وما إلى ذلظ)عيج، 

 نذط بذكل مشذغبل   الفخد يايف يبجو التي الفتخة إلى تذيخ اليػية أزمة أفّ  (2011)الجدار ويخػ 

 الحياة وفمدفة والدياسية، الجيشية والسعتقجات السيشة، مجاالت في البجائل وتقييع باستكذاؼ

 .بذأنيا قخارات واتخاذ اآلخخ الجشذ مع والعبلقات الجشدي الجور نحػ واالتجاىات

 نسػه مخاحل في السخاىق ليا تعخض التي الخبخات نتائج السخحمة ىحه في تأثخ التي العػامل ومغ

 والعقمية، الجدسية توأر  وقج الفخد لجػ األساسية الجوافع بيغ الشاجح التكامل تزسغ والتي الدابقة

 شعػرا   لمفخد ليعصي السخاىقة مصمع مع وتػليفو تخكيبو يتع البمػغ عمى الدابق الشسػ أفّ  ذلظ معشى

 عمى الصفػلية الخبخات تأثيخ مجػ حػؿ وإريكدػف  فخويج عميو أتفق ما وىػ الذخرية، باليػية

 .(2018)حبلسي، السخاىق شخرية بشاء عمى سمبي تأثيخ ليا الخبخات ىحه أفّ  إذ السخاىقة،

 واالستسخار التساثل فييا لحاتو برػرة لشفدو الفخد يحتفع أفْ  يتزسغ الذخرية باليػية الذعػرفوعميو 

 السخاىق فإف ذلظ إلى وباإلضافة عشو، اآلخخوف  يكػنو الحؼ واالستسخار التساثل مع تتصابق والتي

 معو يتعامل الحؼ واقعي اؿ لمعالع واضحا   وفيسا   بأىجافو متدايجا   وعيا   يكتدب أف إلى حاجة في يكػف 

 .الحياة في بأسمػبو
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 أزمة اليهية عشج أريكدهن 

شمقو عمى الحالة التي يسخ بيا السخاىق أ( والحؼ Eriksonجاء ىحا السفيػـ مغ قبل العالع اريكدػف)

يػصمو الى حالة مغ التذتت في ىحه السخحمة والتي يكػف فييا غيخ قادر عمى تحجيج ما يخيجه، وىحا 

وىي أزمة يسخ بيا أغمب السخاىقيغ في وقت ما ويعانػف مشيا مغ عجـ معخفتيع ذاتيع  والفقجاف،

بػضػح أو عجـ معخفة السخاىق لشفدو في الػقت الحاضخ أو ماذا سيكػف في السدتقبل فيذعخ 

تؤدؼ  غ شخيق الشسػ يسكغ أفْ بالزياع والتبعية والجيل بسا يجب أف يفعمُو ويؤمغ بِو، وىي عبلقة ع

 ,Erikson)إلى اإلحداس باليػية أو إلى مديج مغ االنييار الجاخمي وتذتت الجور أو تسيع اليػية

1994).  

نقصة تحػؿ نسائية يتذػش فييا وعي السخاىق بحاتو يذعخ أّف أزمة اليػية ( Erikson, 1994يخػ )و 

بالحات والجور االجتساعي أو إلى السديج مغ االنييار  ا إلى اإلحداسفييا بالحيخة والزياع؛ فتجفعو أمّ 

الحاتي وتذتيت الجور، ويتػقف حل السخاىق ليحه األزمة عمى ما يقػـ بو مغ استكذاؼ البجائل بيغ 

وجيات الشطخ الستبايشة في مجاالت الحياة وإعادة حميا مغ خبلؿ االلتداـ بالسعاييخ االجتساعية 

 الدائجة.

ا مدتقبل  عغ اآلخخيغ في ميػلو واىتساماتو، وأدواره في ويعشي ذلظ أْف يخػ  اإلنداف نفدو شخر 

الحياة وشسػحاتو واختياراتو التي قج تختمف أو تتفق مع اآلخخيغ وليا قجر ندبي مغ الثبات 

 (.Erikson, 1994واالستقخار )
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تخ في كل يا نتاج لجرجة معيشة مغ الرخاع والتػ ( عسمية الشسػ بأنّ Ericksonويرف اريكدػف)

وفي الػقت ، مخحمة مغ السخاحل الشسائية التي يكافح الفخد مغ أجل تحقيق التكيف لستصمبات السجتسع

نفدو يحاوؿ الفخد أف يحافع عمى فخديتو ووجػده الذخري، ويعبخ عغ الرخاع في كل مخحمة مغ 

 (1994 )السشيدؿ،( Crisis Psychologicalالسخاحل الشسائية بأنيا أزمة نفدية )

اإلحداس بيػيتو يقزي جل سشػات السخاىقة في التفكيخ والسخاجعة  السخاىق في سعيو إلى تشسية فّ إ

 وكيفية الشجاح في،والكيع الدائجة وكحلظ الخيارات السيشية التعميسية الستاحة والتأمل في األفكار

تسشحو اإلحداس  عجدةوخيارات مت وأفكارا   ،اجتساعية وتبشي قيسا معيشة وأدوارا   ،الرجاقات مع أقخانو

السخاىقػف إلى ما يعخؼ بأزمة  الحؼ يداعجه في بشاء السدتقبل ليحا يتعخض ،بػجػده السدتقل الستسيد

 .(2008 )البمػشي،اليػية

( أف اليػية تشقدع الى قدسيغ، ىػية االنا العقائجية، والتي تذسل السعتقجات 1968ويخػ اريكدػف)

أربع مجاالت وىي الجيشية والدياسية والسيشية وأسمػبو في التي يحجدىا الفخد لشفدو وىي ضسغ 

الحياة، في حيغ أف ىػية األنا االجتساعية تتسثل في العبلقات الستبادلة وتتحجد مغ خبلؿ اختيارات 

الفخد في مجاؿ الحياة االجتساعية وتذسل اربع مجاالت وىي الرجاقة وشخيقة االستجساـ او التخفيو، 

 قة بالجشذ اآلخخ.والجور الجشدي والعبل

واذا ما تع تصبيق تمظ اليػية عمى السجتسع البجوؼ، فإف السجتسع البجوؼ يستاز بأنا ايجولػجية ثابتة 

وىي االنتساء الى الجيغ االسبلمي، وتخسيخ مبادغ وعادات وتقاليج وأعخاؼ البجو في التعامبلت 

السجارس، وعمى مدتػػ اليػية  اليػمية مع السجتسع، وتتخسخ تمظ االيجولػجية لجػ االبشاء في

االجتساعية فالرجاقات داخل السجتسع البجوؼ تتذكل بجرجة كبيخة لجػ الصمبة كػف يشتسػف الى نفذ 
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البيئة، وىي الكبائل البجوية التي تدكغ السشصقة، حيث ال يدسح لبلغخاب بالدكغ إال مغ اجل العسل 

 (.1999ولسجة محجودة)العارؼ، 

ؿ إف اليػية االجتساعية والجيشية والدياسية لمبجو تتذكل ذاتيا في كافة وفي ضل ذلظ يسكغ القػ 

مخاحل السجرسة، كػف االنتقاؿ الى بيئة أخخػ يكػف نادرا إال في حاالت محجدة، وعادة ما يكػف 

مدتػػ االختبلط مختفع في مخحمة ما بعج الجامعة، وبالتالي يسكغ أف تتذكل أزمة اليػية فيسا بعج، 

 حمة السجرسة، لثبات عشرخ الدكغ لجييع.وليذ في مخ 

وال ُتعبخ  ،أف يعير ذاتا  مديفة ُتخضي األخخيغلى إيزصخ  البجوؼ يسكغ أفويسكغ القػؿ إّف السخاىق 

ىػيتو يذعخ بالتشاقس  وفي أثشاء بحثو عغلتي يفكخ فييا لشفدو، إال انو بذكل عاـ عغ ىػيتو ا

والسادؼ، وفى اآلف نفدو يخفزيع  ر إلشباعو العاشفيالػججاني نحػ والجيو، فيػ يحبيع ألنيع مرج

وبالتالي يكػف التفكيخ في التغييخ لى السخاىق البجوؼ مجخد يع مرجر إعاقة لحخيتو واستقبلليتو، ألنّ 

 حمع في السخحمة االولى مغ حياتو والتي تذسل مخحمة السجرسة، ومخحمة االلتداـ بأوامخ الػالجيغ.

 أزمة اليهية عشج مارشيا

( الحؼ مغ Marcia, 1966أثارت ىحه األزمة اىتساـ العجيج مغ الباحثيغ والسشطخيغ ومشيع مارشا ) 

خبلؿ أبحاثو حاوؿ التحقق مغ صجؽ نطخية أريكدػف وتخجع ىحا السفيـػ مغ خبلؿ نسػذجو 

جية السعخوؼ عغ رتب اليػية)التحقيق، التعميق، االنغبلؽ، التذتت(، في مجاليغ ىسا اليػية األيجيػلػ 

 واليػية االجتساعية.

ىػ يخػ ، مفيـػ تذكيل اليػية كسحاولة لجراسة الذخرية في ىحه السخحمة (Marcia) شػَّر مارشياو 

أف ىشاؾ أربعة أشكاؿ مغ اليػية تشذأ في فتخات الحروة لشسػِّ الذخرية، وىي أربعة أمدجة مختمفة 
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ويتّع تحجيج ىػية  ،سشة22-18تأخخة بيغ في عسمية تذكيل اليػػ، تمظ التي تتذكَّل في السخاىقة الس

الفخد مغ خبلؿ مقابمة شخرية يتغيِّخ محتػاىا شبق ا لتغيُّخ الطخوؼ االجتساعية التي يعايذيا الفخد، 

ا لسا يخبخه السخاىق في السجتسعات السختمفة  .كسا أنيا تتيح لمباحث التشػُّع في األسئمة تبع 

 ىي:  (Marcia, 1966)وأشكاؿ اليػية االربعة حدب مارشيا 

والتي تعّبخ عغ تكامل تصػر ونسػ الذخرية في ىحه  :identity achievement تحقق اليهية

مخور الفخد بفتخة استكذاؼ البجائل، وأنو استصاع أف يحقق نػع ا مغ االلتداـ  :السخحمة، بسا يعشي

 .السحجد

الدابقة عمى تحقق اليػية؛ حيث وىي السخحمة  :moratorium تهقُّف اليهية أو التأجيل السدبَّق 

 .يكػف الفخد في فتخة االستكذاؼ، مع غسػض تكّػف االلتداـ

وىي تذيخ إلى عجـ قجرة الفخد ولػ بجرجة   :foreclosure إعاقة تكهين اليهية أو النغالق

 .ضئيمة عمى االستكذاؼ، واستسخاره في االلتداـ بكيع ومعاييخ الصفػلة

وىي أقّل مدتػيات نسػ الذخرية في تمظ الفتخة، وتذيخ إلى  :identity diffusion ذتُّت اليهيةت

د، سػاء حجث لو استكذاؼ لمبجائل أـ ال  .الذخز غيخ السمتـد بأّؼ اتجاه محجَّ

ّف أزمة اليػية ما ىي إال صخاعات يسخ بيا الفخد في مخاحل السخاىقة بجرجة كبيخة كػنيا إوعميو 

االخخػ، والتي يكػف فييا مدتػػ التذتت والزياع عالي لجييع  مخحمة التحػؿ، والشزج بيغ السخاحل

لعجـ قجرتو عمى تحجيج ما يخيج، أو لػجػد أكثخ مغ شخيق يدعى الى سمػكو وال يكػف لجيو القجرة 

عمى تحجيج أييا أفزل لو، كػف أحجىا قج يتعارض مغ البيئة الجاخمية لجيو، ومع العادات والتقاليج 

 والسػروث الخاص بو.
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السجتسع البجوؼ يكػف فيو مدتػػ التذتت متجني، كػف السجتسع لو أشباع  تخػ الباحثة أيزا  أفّ و 

 واالنخخاط ىشا فالثقافةخاصة متػارثة، ولو مفاليع وحقائق ذات بعج تاريخي مشح نذأة الحياة البجوية، 

 باألمغ الذعػر نفػسيع في يثبت فييسا االنجماج ألفّ  الحات تأكيج في تأثيخ ليسا ذات السجتسع في

 ججيجة، وميارات بخبخات وتدويجىع ذواتيع، وتػكيج أنفديع إلضيار الفخص ليع ويتيح واالنتساء،

وانصبلقيع الى السجتسعات االخخػ ذات الصابع السختمف مغ حيث اليػية، إذ تختمف الثقافة والعادات 

ي الشياية الى ذات البيئة بكل ما فييا مغ والتقاليج والمغة، ال تؤثخ بجرجة كبيخة فييع كػنيع يعػدوف ف

 عادات وتقاليج.

 أنساط الىجاف الحياتية التي تؤثخ عمى اليهية-

 وُىشاؾ أشاره إلى ثبلثة أنساط مغ األىجاؼ الحياتية التي يسكغ أف ُتعيق عسمية تذكيل اليػية وىي

 -:(2018كسا بيشيت حبلسي)

يتػصل عجد مغ السخاىقيغ إلى اإلجابة عغ التداؤالت الستعمقة بػجػدىع الذخري  .الشسط األول :1

مغ دوف أف يسخوا بخبخة بحث أو تجخبة اليػية التي يتػصل إلييا دوف السخور بأزمات ُتدسى بػ ) 

 االنزاج السبكخ( وتحجث ىحه الحالة عشجما يختار الفخد ميشة في مخحمة باكخة أثشاء مخحمة السخاىقة.

( ويحجث عشجما يجرؾ األفخاد انيع Negative Identityوُيدسى باليػية الدمبية )  الشسط الثاني:.2

ُيكيسػف بذكل مشخفس، أو أف السجتسع الحؼ يعيذػف فيو قج رفزيع ويمعب ذلظ دورا  كبيخا  في  

ظ الجشػح حياة الفخد برفة عامة وقج يجفع بالسخاىق إلى مسارسة أدوار غيخ مقبػلة اجتساعيا  مغ ذل

 وتعاشي السخجرات.
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( ويحجث عشجما يربح مغ الرعب  Role Diffusionوُيدسى غسػض الجور)  .الشسط الثالث :3

لمكثيخ مغ األفخاد التشديق بيغ األدوار السختمفة التي يؤدونيا، عمى سبيل السثاؿ عشجما يكػنػف مع 

أو العرياف، وأف محاوالت الفخد لمبحث  أصجقائيع أو أقخانيع فأنيع يمعبػف دور االستقبللية او التسخد

عغ نفدو يسكغ أف تأخح عجة أشكاؿ، مثل البحث عغ ميشة أو عسل أو محاوالت االمتثاؿ لمجساعة، 

وتعج ىحه مؤثخات لمبحث عغ اليػية، والسخاىق يسكغ أف يبشي ىػيتو عغ شخيق االمتثاؿ لمكيع الدائجة 

  واالنحخاؼبشاءا  إيجابيا  أو سمبيا  عغ شخيق التسخد 

 نظخيات أزمة اليهية

 األزمة الكبخػ في السخاىقة تتعمق بتحجيج اليػية، وأفّ  ( أفّ 1966إريكدػف )بيغ : نظخية اريكدهن -

يجرؾ ذاتو  مفيػـ الحات يتعخض لتغيخات شجيجة وحخجة في فتخة السخاىقة، والبج لمسخاىق مغ أفْ 

شخريتو اليػـ وثيقة الرمة بذخريتو في األمذ  عبخ الدمغ، وىحا يعشي أفّ  بػصفيا شيئا  ثابتا  

العجيج مغ التحجيات في  يػاجو الفخد أفّ  ، وويخػ أيزا  ووثيقة الرمة بسا ستكػف عميو في السدتقبل

العجيج مغ جػانب الحياة مثل التحريل الجراسي والعمسي والسشافدة في السجرسة والعسل وتذكيل 

ر مغ االستقبللية والستصمبات البيئية الججيجة وبشاء خصط العبلقات الحسيسية والتكيف مع أكبخ قج

 .لمسدتقبل

لشطخية إريكدػف حػؿ أىسية إحداس الفخد  امتجادا   :لميهية James.M  نظخية جيسذ مارشيا-

أف  Marcia, J باليػية خبلؿ كل مخحمة مغ مخاحل الشسػ الشفدي االجتساعي، يحىب جيسذ مارشيا

إنجاز)أو وىي  يجب أف تخزع لشطاـ ترشيفي يذسل أربع حاالت لميػيةفكخة إريكدػف عغ اليػية 
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 انتذار)أو تذتت( اليػية، و انغبلؽ)أو تعػيق( اليػية، و تأجيل)أو تعميق(اليػية، و تحقيق(اليػية

  .(1997)كفافي، 

فخد ويقرج بتحقيق )أو انجاز( اليػية فتخة أزمة يتبعيا تصػر االلتدامات أو السعتقجات التي يأخحىا ال

تأجيل أو تعميق اليػية عبارة عغ ، و عمى نفدو، كأف يتعيج أليجيػلػجية معيشة بعج أف يعيج تقييسيا

ا عغ تعػيق اليػية؛ ففييا يطل الفخد ممتدما أزمة يبحث خبلليا الذخز عغ اختيارات مقبػلة، وأمّ 

وعادة ما يكػف بأىجاؼ وقيع واعتقادات تصػرات خبلليا شفػلتو، واقتخحت بػاسصة أشخاص آخخيغ، 

)ششج وشاىيغ التدامو بسيشة أو معتقج معيغ انعكاسا  لخغبات والجيو أو مغ ليع سمصة عميو بػجو عاـ

 .(2015وخػاص، 

ف اليػية ىي شعػر إ Berzonsky  يخػ بخزوندكي :لميهية Berzonsky بخزوندكينظخية -

 التي يمتـد الفخد بيا، كسا أفّ مشطع بالسعشى الشفدي والحؼ يتكػف مغ الكيع والسعتقجات واألىجاؼ 

األفخاد يختمفػف عغ بعزيع البعس في استخجاميع لمعسميات السعخفية االجتساعية في حل القزايا 

يجب الشطخ إلى تشسية اليػية مغ خبلؿ و  الخاصة بيع وفي اتخاذ القخارات وعسمية تذكيل اليػية

ستكذاؼ ويحاوؿ األفخاد خبلؿ مخحمة مشطػر اجتساعي ومعخفي، وىحا السشطػر يؤكج عمى عسمية اال

السخاىقة أف يتأقمسػا ويتكيفػا مع األزمات التي تػاجييع مغ أجل االستشاد عمييا في تحقيق اليػية، 

 (Goldstein & Naglieri, 2011) .مسخاىق لاإلدراؾ االجتساعي وبالتالي تحقيق 

يعيذيا فييا الفخد كػنيا السحجد السعتقجات والبيئة التي الشطخيات ركدت عمى  وتخػ الباحثة أفّ 

األساسي ليػيتو، وىي التي تديع وتداعج في بشاء تمظ اليػية، وتحجد الشطخة لمحياة والسدتقبل 
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واآلخخيغ، والتعامل معيع، وعميو يكػف السجتسع البجوؼ ذو ىػية خاصة كػنو يحتكع الى عادات 

مع كافة السجتسعات إال اف الربغة  وتقاليج وشخؽ ومشيج حياة خاص، ومع كػف افخاده ذوؼ عبلقة

العامة كالميجة والثقافة الخاصة بالحياة اليػمية ثابتو وتحجدت مشح زمغ وحجدت نػع اليػية التي 

 يتبشاىا ىحا السجتسع.

 أزمة انهىَة فٍ انمجتمع انبذوٌ فٍ اننقب

في الجاخل الفمدصيشي تحت االحتبلؿ االسخائيمي، واجبارىع عمى التأقمع مع  البجو في ضل وجػد 

 ،)ميعارؼ الجولة عمى الطخوؼ الدياسية التي يحكع أصػليا الفكخ الييػدؼ الرييػني السديصخ

بيغ واقع التأقمع مع البشاء الفكخؼ واالجتساعي والثقافي  العخب الفمدصيشييغ مغ البجو أصبح  (،2009

سحتمة، أو االستسخار في االحتفاظ بالعادات والتقاليج والكيع والمغة والثقافة الحاتية لسجتسعيع لمجولة ال

 (.2009قبل االحتبلؿ)كشاعشة، 



مغ االحتبلؿ االسخائيمي، ومرادرة االراضي،  عانى البجو في الشقب كغيخىع مغ الفمدصيشيغوقج 

والتجخل في اليػية الخاصة بيع، حيث عاش البجو في  مخاحل مختمفة تحت سيصخة اسخائيمية حاولت 

سمب ىػيتيع الثقافية واالجتساعية، لكشيع حافطػا عمى العادات والتقاليج الستػارثة عغ االججاد، ووقفػا 

يػيج مشصقة الشقب، ودافعػا عغ أرضيع وارض أججادىع، ومع ضج كل السذخوعات االسخائيمية بت

االىساؿ مغ قبل الحكػمات االسخائيمية الستعاقبة الحتياجات البجو كػنيع لع يدمسػا لمجولة كسا تخغب، 

 (.2013إال إّف ىحا اسيع في استسخار الذخرية البجوية)كشاعشو، 
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لسسيدة لمذعػب، ومع ذلظ فكل فخد مغ أفخاد واليػية تعبخ عغ السبلمح التي تتكػف مشيا الذخرية ا

السجتسع لو ىػية شخرية، وىػية اجتساعية تعخفو بانتسائو إلى مجسػعة اجتساعية محجدة عمى 

 (.2013أساس االنتساء الى اليػية التي مغ خبلليا يتع ترشيف األفخاد والجساعات)بػدرع، 

ز السجتسع مغ اتراؿ وتػاصل وتقبل، واليػية لمفخد في السجتسع، تأتي مغ انجماجو بكل ما يخ

تحكسو القػانيغ اإلسخائيمية، فيكػف عمى  بالبجووانتساء إلى ىحا السجتسع، وكػف السجتسع الخاص 

مػاجية ما يخالف أعخافيع، أو تقبل ما يتػافق  مغ ابشاء البجو في السجارس الخاصة بيعالصمبة العخب 

مة لجييع بدبب عجـ قجرتيع عمى الكياـ بسا يخيجوف معيا، أو رفزيا بذكل كامل، وىحا قج يحجث أز 

؛ 2009؛ أشقخ،2009)عمقع، العاـ وقج يكػف لجييع القجرة عمى تجاوز تمظ العكباتفي السجتسع 

 (. 2009مخػؿ، 

وكػف السجتسع البجوؼ مجتسعا  محافطا ، فقج استصاع عمى مخ الدشيغ الحفاظ عمى اليػية الحاتية 

، وتػفيخ كل ما يداعج عمى بشاء شخرية األفخاد بسا يتػافق مع شبيعة البشاءه، وتخبيتيع عمييا

 (. 2008السػروث الثقافي واالجتساعي والجيشي)الشػعي، 

مغ الستػقع أف يقػـ الفخد بتقييع حاجاتو وقجراتو شبق ا لسا نو أ  (Marcia, 1966) كسا بيغ مارشياو 

الدياؽ االجتساعي، ىل يتّع إشباع ىحه الحاجات والسصالب؟ ىل تتاح لمفخد الفخصة إلضيار  يتيحو

فإذا كانت عسمية تذكيل  ،قجراتو أـ ال؟ وكيف يتع ذلظ؟ فتبع ا لحلظ تذكل اليػية الخاصة بالفخد

ىحه  ، في ىحه الحالة يسكغ أف تطيخ لجػ السخاىق فياليػية تحتػؼ عمى قميل مغ القخارات الفخدية

 السخحمة أزمة ىػية، وإذا ما تجاوزىا فإف مدتػػ تحجيجه لميػية الحاتية يكػف أعمى.



25 

 

ومع أّف السشاىج الجراسية التي يتع تجريديا لمصمبة في مشصقة الشقب تخزع لػزارة السعارؼ 

ّف االسخائيمية، وتحتػؼ معمػمات مغمػشة حػؿ اليػية الفمدصيشية، وتخسخ اليػية االسخائيمية، إال إ

مدتػػ الػعي الحاتي لجػ السعمسيغ، ولجػ الصمبة مغ خبلؿ بيئاتيع التي تخبػا فييا استصاعػا الحفاظ 

 (.2013عمى اليػية البجوية بكامل تخاثيا)كشاعشو، 

تحجث أزمة اليػية في ضل وجػد ىػية ناضجة قادرة عمى تجاوز السذكبلت والرعػبات ال وعادة 

والخبخات الدمبية في الحياة وحميا، أو قج تكػف ناتجة عغ ضعف القجرة عمى التػافق واالندجاـ مع 

 تقمل مغ حجوث أزمة شمبة السجارساالنطسة السعخفية والثقافية الدائجة، لحلظ فإّف تحقق اليػية لجػ 

 (.Devi&Jyotsana, 2016اليػية)

أزمات في اليػية الػششية واالجتساعية والثقافية، إذا لع تتػافخ لجييع  الصمبة البجووقج تحجث لجػ 

، وقج يؤدؼ ذلظ الى بحخية مصمقةالطخوؼ التي تداعج في تسكيشيع مغ مسارسة معتقجاتيع في 

ع، وقج يكػف ىشاؾ بعس القيػد عمى بعس وقج ال تدسح ليبالقمق نحػ ىػيتيع السدتقبمية، الذعػر 

 الشذاشات التي يسكغ أف يقػـ بيا الصمبة،

خخػ خبلؿ التعامل اليػمي مع السجتسع الخارجي ال يؤثخ في شبيعة الحياة أوالتعخض الى ىػيات 

البجوية السبشية عمى نساذج خاصة مغ العادات، والتي تغخس لجػ الصفل مشح مخحمة الػالدة، فتعخض 

في السخحمة االولى الى تعميع مختمط، أو ذو شبيعة معخفية تختمف عسا تخبى عميو الصفل الصفل 

البجوؼ، ال تؤثخ كثيخا  في تكػيغ شخريتو، كػف البيئة السحمية شجيجة مغ حيث عجـ الخخوج عغ 

 (1999العادات والتقاليج الستعارؼ عمييا)العارؼ، 
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كػنيا تعير في ىحا السجتسع بأّف السجتسع البجوؼ يسكغ القػؿ مغ خبلؿ التجخبة الذخرية لمباحثة 

ذو شخرية قيادية قادرة عمى بشاء أفخادىا بسا يتشػافق مع التصػر الحجيث في كافة السجاالت دوف 

التشازؿ عغ السبادغ والكيع واالعخاؼ الستػارثة والتي تذكل اليػية الػششية واالجتساعية والثقافية 

 ىحا التػارث يداعج في الخضا عغ الحياة وتقبميا. فّ ألمبجو، كسا 

 ثانياا: جهدة الحياة

يعج مفيػـ جػدة الحياة متعجد األبعاد والسؤشخات، فيي تسثل أسمػب ا ونسصا بحج ذاتو يعكذ في شياتو 

 (.2006، والبيادليمجسل سمػكيات الفخد )كاضع 

لمفخد، فقج كاف لمرحة الشفدية األولػية  وىي مغ الستصمبات السيسة والخئيدة لتحقيق الرحة الشفدية

في فيع وتحجيج الستغيخات السؤثخة عمى جػدة حياة اإلنداف، ويخجع ذلظ فػي السقاـ األوؿ إلى أف 

جػدة الحياة ىي تعبيخ عغ اإلدراؾ الحاتي لتمظ الجػدة، فالحياة بالشدبة لمفخد ىي مػا يجركو مشيا 

 (.2006مشذي وكاضع، )

لجػانب شخريتو في الشػاحي الشفدية،  يا شعػر الفخد بالتحدغ السدتسخ( بأنّ 2016ويعخفيا حبيب )

واإلبجاعية، والثقافية، والجدسية، والسعخفية، والسيارات الخياضية، ويتزسغ التػازف السداجي واالنفعالي 

 لمعسل واإلنجاز، والتعمع السترل لمعادات والسيارات واالتجاىات، وكحلظ تعمع حل السشاسبيغ

وتمبية  لسذكبلت وأساليب التػافق والتكيف، وتبشي مشطػر التحدغ السدتسخ لؤلداء كأسمػب حياة،ا

 واالىتساـ باإلبجاع الفخد الحتياجاتو ورغباتو بالقجر الستػازف، واستسخارية في تػليج األفكار الخبلقة

عمى إشباع حاجاتو  قادرايا حالة شعػرية تجعل الفخد يخػ نفدو ( فيحجدىا بأنّ 2006وأّما العادلي )

  .السختمفة، البيػلػجية واالجتساعية والثقافية، واالستستاع بالطخوؼ السحيصة بو
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يا االستستاع بالحياة السادية واإلحداس بالتستع ( بأنّ 2006) الديج وحديغومغ جية أخخػ فيعخفيا 

دية، ووعي الفخد لحاتو بسسارسة سمػكيات الحياة، واإلشباع لحاجاتو الغخيدية والبيػلػجية والشف

بالدعادة، وصػال  واآلخخيغ، وشعػره بسعشى الحياة إلى جانب الرحة الجدسية اإليجابية وإحداسو

  .مجتسعو إلى عير حياة متشاغسة متػافقة بيغ جػىخ اإلنداف والكيع الدائجة في

ع، واعتبخىا ( فقجـ مفيػما أوسع لمجػدة وربصيا بعبلقة الفخد بالسجتس2005) عبج السعصيأّما 

ألفخاد السجتسع، والشدوع نحػ نسط الحياة التي  السدتػػ العالي مغ تقجيع الخجمات السادية واالجتساعية

مغ الحياة ال يدتصيع تحكيقو سػػ السجتسع  تتسيد بالتػازف السادؼ والشفدي واالجتساعي، وىحا الشسط

نيا دعع التػاصل االجتساعي لمفخد مسا الحؼ تتػفخ فيو كافة الػسائل السادية والسيارات التي مغ شأ

 .تحدغ مغ جػدة حياة الفخد

عمى إشباع حاجاتو؛  ( بأّنيا: شعػر الفخد بالخضا والدعادة والقجرة2006وقج عخفيا كاضع وآخخوف )

الرحية واالجتساعية والتعميسية  مغ خبلؿ ثخاء البيئة، ورقي الخجمات التي تقجـ لو في السؤشخات

 .إدارتو لمػقت واالستفادة مشو والشفدية، مع حدغ

الحاجات،  وإشباع الحاؿ، بحدغ واإلحداس الخارجية البيئة في السادية أف االستستاع بالطخوؼكسا 

 الرحة جانب إلى بسعشى الحياة وشعػره حياتو ومزاميغ لقػػ  الفخد وإدراؾ عغ الحياة، والخضا

 اإلنداف جػىخ بيغ متػافقة متشاغسة حياة عير إلى بالدعادة، وصػال اإليجابية وإحداسو الجدسية

 تقجـ التي واالجتساعية السادية الخجمات مدتػػ  في السجتسع، وذلظ مغ خبلؿ رقي الدائجة والكيع

ألفخاد السجتسع، ىحا مسا يداعج األفخاد عمى تقبميع ورضاىع عغ ذواتيع، وذلظ مغ خبلؿ شعػرىع 

 (.2005الحياة عمى أنو مختفع )مرصفى، بالدعادة والخاحة الجدجية، فيقجر مدتػػ جػدة 
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( أّف الذعػر بجػدة الحياة يسثل أمخ ا ندبي ا، ألنو يختبط ببعس العػامل 2006كاضع وآخخوف )ويخػ 

الحاتية، مثل: السفيػـ اإليجابي لمحات، والحالة االجتساعية والخضا عغ الحياة وعغ العسل، والدعادة 

العػامل السػضػعية، مثل: اإلمكانيات السادية الستاحة،  التي يذعخ بيا الفخد، كسا يختبط ببعس

والحالة الرحية، والحالة الدكشية، والػضيفية، ونطافة البيئة، ومدتػػ التعميع، وغيخ ذلظ مغ  والجخل،

 .التي تؤثخ في الفخد العػامل

يع الدائجة جػدة الحياة ىي ترػر الفخد لػضعو السعيذي في سياؽ نطع الثقافة والك ويسكغ القػؿ إفّ 

وعبلقة ىحا اإلدراؾ بأىجافو وتػقعاتو، ومدتػؼ إىتسامو، ويتأثخ بصخيقة  في السجتسع الحؼ يعير فيو،

معقجة بكل مغ الرحة البجنية لؤلفخاد، والحالة الشفدية، ومدتػؼ اإلستقبلؿ، والعبلقات اإلجتساعية، 

 (.2018وعبلقة كل ىحا بالدسات البارزة لبيئتيع)متػلي، 

بالحياة الجيجة وىحا يكػف  شعػر الفخد تتزسغوالتي الحياة  إّف جػدة القػؿ يسكغ سبق ما كل ومغ

 وإحداسو اإليجابية، الجدسية والرحة الحياة، عغ والخضا وإشباع الحاجات، بالذعػر بالخاحة،

واألسخية، بسعشى الحياة والتي تشعكذ بسؤشخات جػدة الحياة، الرحة العامة، والعبلقات االجتساعية 

السؤشخات تذتخؾ في ىجؼ واحج والستسثل  والرحة الشفدية، والخضا السيشي، فالتقجيخ السشخفس ليحه

، لكغ بجرجات مختمفة قج يؤثخ عمى رغبة وتػجو الفخد نحػ السػت، ىحا ما يجؿ عمى ىجـ الحاتفي 

اة الفخد الشفدية، في الخغبة بالسػت مغ فخد آلخخ، ويبقى ذلظ مختبصا بسعان أّف ىشاؾ اختبلفا  

 واالجتساعية، والذعػر بعجـ الخضا السيشي، والرحة العامة لمفخد. 
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 : أبعاد جهدة الحياة

عتساد  ا  ابعاد جػدة الحياة تتسثل في االستقبللية، والتي تذيخ إلى ( أفّ 2018وضحت مرصفى)

بعس أمػر حياتو اليػمية، وشعػره بالسدئػلية تجاىيا، مع قجرتو عمى اتخاذ  شفذ فىالفخد عمى ال

ذيخ إلى تستع الصفل بالسخونة الستسثمة فى قجرتو عمى تقبل ت والتي التحكع/ التفػؽ البيئى، ثع القخار

فكخة الفذل، مع إمكانية االستفادة مغ البيئة السحيصة عغ شخيق تشطيسيا وإعادة استخجاـ بعس 

، مع الػعى بالفخص السشاسبة لكل مػقف يسخ بو عغ شخيق الفخدات، حتى تتشاسب مع ما يخيجه األدو 

 . اختيار الصفل أندب الحمػؿ لمسػقف

الصفل  شعػر والحؼ يسثل التشسية والتصػر الذخرىبعاد جػدة الحياة أ( مغ 2018وأضاؼ متػلي)

يسخ بيا، مع قجرتو عمى تشطيع  الجانب األفزل لؤلحجاث التى الفخدبالتفاؤؿ، عغ شخيق تػقع 

ا عمى السعمػمات والسعخفة الستػفخة لجيو العبلقات اإليجابية مع ، و الػقت، والتغيخ فى التفكيخ بشاء 

مشاسباتيع  عمى االىتساـ بدعادة اآلخخيغ، عغ شخيق مذاركتيع فى الفخديذيخ إلى قجرة و  اآلخخيغ

، االجتساعية، والػد بيشو وبيشيع، مع القجرة عمى التفيع، عغ شخيق وضع الصفل نفدو مكاف اآلخخيغ

الفخد قجرة عمى تحجيج ال تسثل في ي اليجؼ مغ الحياة )الحياة اليادفة( (  إلى أفّ 2018شار الخبيع )أو 

تفكيخ فى ال ية عغ شخيق استخجاـمع القجرة عمى تحكيقيا، ويكػف ذلظ فى ىحه السخحمة العسخ  وأىجاف

التخصيط لؤلشياء التى يخيج فعميا، مع قجرتو عمى تشفيحىا، وذلظ يؤىمو فى مخحمة عسخية الحقة إلى 

 . وضع ىجؼ وتحكيقو
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ىشاؾ عجة عػامل لجػدة الحياة األسخية، مغ  فّ إ ,.Barry, et al) (2007وقج أكجت بارؼ وآخخوف 

الجعع والبيئة األسخية السشطسة  فّ ، كسا إأىسيا التحريل األكاديسي والرحة والساؿ والعبلقات األسخية

والتعمق بالحات وتقجيخىا، وتحجيج مقػمات مغ تساسظ أسخؼ عاؿ لو إيجابيات مزسػنة لجػدة الحياة 

 الحياة االيجابية.

 :ظخية السدتخجمة في وصف وتفديخ جهدة الحياةاإلتجاىات الش

 :Cognitive Perspective السشظهر السعخفي -

يختكد ىحا السشطػر في تفديخه جػدة الحياة عمى الفكختيغ التاليتيغ : أف شبيعة ادراؾ الفخد ىي التي 

العػامل  وفي إشار االختبلؼ اإلدراكي الحاصل بيغ األفخاد، فاف، تحجد درجة شعػره بجػدة حياتو

 . الحاتية ىي األقػػ أثخا  مغ العػامل السػضػعية في درجة شعػرىع بجػدة الحياة

 Lawton Theory(1996) نظخية لوتن .-أ

ليػضح فكختو عغ  Environmental  Press مفيػـ شبيعة البيئة Lawton (1996) شخح الوتغ

أثيخا  لمبيئة السحيصة بالفخد عمى اذ أف ىشاؾ ت  :الظخف السكاني  جػدة الحياة، والتي تجور حػؿ

إدراكو لجػدة حياتو، وشبيعة البيئة في الطخؼ السكاني ليا تأثيخا  إحجىسا مباشخ عمى حياة الفخد 

كالتأثيخ عمى الرحة مثبل ، واآلخخ تأثيخه غيخ مباشخ إال أنو يحسل مؤشخات إيجابية كخضى الفخد 

ف إدراؾ الفخد لتأثيخ شبعة البيئة عمى جػدة حياتو إ :الظخف الدمانيو. عغ البيئة التي يعير فييا
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يكػف اكثخ إيجابيا  كمسا تقجـ في العسخ، فكمسا تقجـ الفخد في عسخه كمسا كاف أكثخ سيصخة عمى ضخوؼ 

 Argyle,1999).)بيئتو، وبالتالي يكػف التأثيخ أكثخ إيجابية عمى شعػره بجػدة الحياة

  :السشظهر اإلجتساعى -

ويخػ أصحاب السشطػر االجتساعى جػدة الحياة مغ مشطػر يخكد عمى األسخة والسجتسع وعبلقات 

األفخاد والستصمبات الحزارية والدكاف والجخل والدكغ والستصمبات اإلجتساعية األخخػ، وتعتبخ 

ع السادػ اليػندكػ ىحا السفيـػ شامبل  لكل جػانب الحياة كسا يجركيا األفخاد، وىػ يتدع ليذسل األشبا

لمحاجات األساسية واإلشباع السعشػػ الحػ يحقق التػافق الشفدى لمفخد عبخ تحكيقو لحاتو، وعمى ذلظ 

الحياة ليا ضخوؼ مػضػعية ومكػنات ذاتية ، والتعخيف اإلجخائى لجػدة الحياة شبقا  ليحا   فأف جػدة

غيخات الستشػعة التى تيجؼ إلى اإلتجاه يتسثل فى "البشاء الكمى الذامل الحػ يتكػف مغ مجسػعة الست

إشباع الحاجات األساسية لؤلفخاد الحيغ يعيذػف فى نصاؽ ىحه الحياة بحيث يسكغ قياس ىحا اإلشباع 

 .(2014يحيى، )مػضػعية تكيذ الكيع ، وبسؤاشخات ذاتية تكيذ قجر اإلشباع الحػ تحقق

 : سشظهر الشفدىال-

مغ السفاليع األساسية مثل اإلدراؾ والكيع واإلتجاىات جػدة الحياة مغ السشطػر الشفدى بعجد   تختبط

والحاجات والصسػح ومدتػيات الخضا الخاصة بجػانب الحياة السختمفة، ويخػ العمساء أف جػدة الحياة 

، فالحياة بالشدبة لئلنداف ىى ما  Perceived Quality Of lifeىى تعبيخ عغ اإلدراؾ الحاتى

لمسؤشخات السػضػعية مثل الجخل والدكغ والعسل والتعميع يسثل يجركو مشيا حتى أف تقييع الفخد 

مفيػما   Rakish وكحلظ مفيػـ مثل الكيع الحػ اعتبخه روكيتر، انعكاسا  إلدراؾ الفخد لجػدة حياتو
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أساسيا  لسا لو مغ دور ىاـ فى حياة الفخد فيػ يكيذ الصسػحات والتػقعات كسا أف متغيخ مثل الكيع 

ت األىسية بالشدبة لو فيعتبخه عمساء الشفذ مؤشخا  داال عمى تقجيخ الفخد لكيسة يحجد لمفخد مدتػيا

 (.2006)مشدي وكاضع،  الحياة

 جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجيشة رىط

يعج السجتسع البجوؼ في مجيشة رىط جدء مغ البيئة العخبية الفمدصيشية، وتخزع في الػقت الحالي 

، وىي سمصة ذات أعخاؼ تختمف بذكل كمي عغ البيئة العخبية الفمدصيشية، والتي االسخائيميةلمدمصات 

ليا قيع ومبادغ وتقاليج ذات أبعاد عخبية اجتساعية، وليا بعج ديشي إسبلمي، مغ ىشا يطيخ لجػ 

جرسة ف يسارسيا بعج التخخج مغ السبصخيقة الحياة التي يجب أالصالب في السخحمة الثانػية التفكيخ 

 . (2013)ابػ اسعج، والتػجو نحػ الحياة، والجراسة الجامعية في الجامعات االسخائيمية

الى الػاقع السعاش في مجيشة رىط، وحدب ما تخاه الباحثة مغ خبلؿ عسميا في السجارس في  استشادا  

كػنيع مشح مخحمة الػالدة وحتى انتياء  ومدتػػ أزمة اليػية لجييع قج ال يكػف مختفع السجيشة، فإفّ 

مخحمة السخاىقة يعيذػف ضسغ عادات وتقاليج يحافصػف عمييا بذكل كبيخ، وىي متجحرة فييع، ويخوف 

وىحا يحجد مدتػػ تصمعات الفخد االجتساعية والثقافية في الحفاظ عمييا أساس الحياة لجييع، 

 والسعخفية.

و مشفتح عمى اآلخخيغ مغ نّ إفالسجتسع البجوؼ مجتسع مشغمق مغ الشاحية االجتساعية والثقافية، إال 

لى التعميع عمى إالشاحية السعخفية، فاكتداب السعخفة والتعمع لجييع ضخورؼ، وأصبح السجتسع يشطخ 

لع يتغيخ  قة الشقب،وكػف السجتسع بعج الديصخة االسخائيمية عمى مشص و جدء مغ الثقافة العامة لو،أنّ 
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مغ حيث السبادغ االساسية لمحياة اليػمية، فيحا يعج دليل عمى وجػد حالة مغ االستقخار اليػمي، وأف 

مدتػػ الرخاع بذكل عاـ تسثل في محاولة الدمصات االسخائيمية الديصخة عمى بعس السشاشق وعجـ 

عمى اليػية الػششية لمبجو، كسا ال يؤثخ و العير فييا، وىحا ال يؤثخ بذكل عاـ أالدساح لمبجو بالبشاء 

   عمى مدتػػ جػدة الحياة بذكل عاـ لجييع.

 السجتسع البجوي في الشقب

بتيجيخ  1949الدمصات اإلسخائيمية مشح سشة  قامتعانى البجو في الشقب مغ االحتبلؿ االسخائيمي، ف

غالبية بجو الشقب مغ أراضي أججادىع، شسل ذلظ بجو الجياليغ في مشصقة تل عخاد، وقج ندح عخب 

الجياليغ مغ أراضييع القبمية إلى أشخاؼ صحخاء الشقب قبل أف يتفخقػا في اتجاىات عجة نحػ األردف 

في مشفاىع القدخؼ بعيجا عغ أراضييع القبمية حتى اآلف، وبقػا  1951وغدة والزفة الغخبية في سشة 

ألفا مغ البجو الحيغ يحسمػف الجشدية اإلسخائيمية، أكثخ مغ  220ويعير اليػـ في الشقب حػالي 

قخية أخخػ غيخ معتخؼ  36قخػ معتخؼ بيا، وفي  6نرفيع في قخػ برحخاء الشقب ويكيسػف في 

ع وال يدتفيجوف مغ معطع الخجمات البمجية، ألف الدمصات بيا يعير بيا حػالي مئة ألف إنداف، وى

أقخت الحكػمة اإلسخائيمية خصة لتػشيغ البجو في  2011اإلسخائيمية ال تعتخؼ بيحه القخػ، وفي عاـ 

الشقب عخفت باسع "خصة بخافخ" التي كانت تيجؼ إلى تخحيل آالؼ البجو العخب مغ قخاىع في الشقب 

 (.2013ابػ اسعج، )سكانية أخخػ حزخيةوإعادة تػشيشيع في مجسعات 
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، قػّخرت الحكػمػة اإلسػخائيمية تسػجيغ البػجو، مخّكػدة  1966وفي أعقاب انتياء الحكع العدكخؼ في العػاـ 

إّيػػػاىع فػػػي مشػػػاشق مجيشيػػػة ُبشيػػػت ليػػػحا الغػػػخض. وكانػػػت أّوؿ مجيشػػػة كيػػػحه ىػػػي تػػػل الّدػػػبع، والتػػػي كػػػاف 

خصيصية، والتي أصبحت واضحة عشج بشاء السخكد السجيشّي تأسيديا مذػب ا بعجد كبيخ مغ األخصاء التّ 

لغػخض  1982. أما بمجتا كديفة وعخعخة فقػج أقيستػا فػي العػاـ 1972الّثاني رىط، الحؼ أقيع في العاـ 

تػشيغ البجو الحيغ تّع شخدىع عغ أراضييع في تػل ممياتػا إثػخ االندػحاب اإلسػخائيمي مػغ سػيشاء وبشػاء 

وكػػّل مػػغ حػػػرة  1984ع" فػػي السػقػػع. وتّسػػت إقامػػة شػػقيب الدػػبلـ فػػي العػػاـ السصػػار العدػػكخؼ "نيفػػاتي

 (2006)ابػ راس،  1990ولكّية في العاـ 

الحيغ  الشقب، في البجوؼ  السجتسع تسجف مدار تخصيط في الجولة بجٔات الخسديشدات سشػات نياية في

تجسيع  بػاسصة .الذسالي الشقب مغ العدكخؼ  الحكع يج عمى نقميا تع وقخػ  تاريخية قخػ  في سكشػا

نسػ القخػ  ولسشع الفئة، ىحه عمى سيصختيا لفخض الجولة سعت ومحجدة مكتطة بمجية مشاشق في البجو

 1966سشة  في .تجسعات إلقامو التحتية البشى في والسيدانيات االراضي في وتػفيخ بيا معتخؼ غيخ

التدعشيات مغ القخف الساضي  سشػات حتى الجولة ٔاقامت   التسجف العدكخؼ مدار الحكع نياية مع

 50اؿ سشػات خبلؿ الشقب في البجو تخكيد تع حيث الدياج، مشصقة في غالبيتيا بمجات بجوية اربعة

 .(2016العدكخؼ)روتع،  ضل الحكع في

اف  الػاضح مغ كاف حيشسا العدكخؼ، الحكع ياـأ في البجوؼ  لمسجتسع وقج بجا البحث حػؿ حمػؿ

 الخجمات عمى لمحرػؿ السجتسع جية مغ الزغط وكحلظ االنتياء عمى الحكع العدكخؼ يذارؼ

 تحت وعاش الدياج مشصقة في جسع الحؼ البجوؼ  التحتية والحؼ كاف في زيادة، والسجتسع والبشى

 خجمات وبجوف  كيخباء ٔاو مياه شبكة الجولة،ال قبل مغ بيا لع يعتخؼ قخػ  في سكغ العدكخؼ، الحكع
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 الحؼ ىػ كاف الجير اف التشقل وحيث لحخية صارخ انتياؾ والرحة، وبػجػد التعميع مثل حكػمية

 لػضع حمػؿ عغ بالبحث قاـ مغ اوؿ فاف البجوؼ، السجتسع قبل الستدايجة مغ لمزغػشات يتعخض

 .(2013)ابػ اسعج، الجير ضباط كاف البجو

كتمة ييػدية كبيخة تدكغ كسا اف فكخة الحكػمة االسخائيمية في التزييق عمى البجو، تيجؼ الى تكػيغ 

في ىحه االراضي، اضافة الى عسل مدارع ومذخوعات اقترادية تخز دولة اسخائيل، وتعبخ اف 

البجو يذكمػف العائق االكبخ اماـ وجػد ىحه الكتل االستيصانية، كحلظ ايزا اماـ قياـ الحكػمة بعسل 

، عمى ىجـ الكثيخ مغ القخػ البجويةو االقترادية، لحلظ عسمت أالسذخوعات السختمفة سػاء الدراعية 

ولع يكغ لحلظ تأثيخ عمى اليػية البجوية  والتي استسخت في شبيعة الحياة التي كانت تعيذيا.
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 انذراسبت انعربُة والجنبُة

  :زمة اليػيةأجشبية الستعمقة بات العخبية واأل.الجراس1

 (2018دراسة الدعجي)

لجة عيشة دراسية مكػنو مغ زمة اليػية والخضا عغ الحياة أىجفت الجراسة التعخؼ الى العبلقة بيغ 

وشالبة مغ الصمبة الفمدصيشييغ الحيغ يجرسػف في الجامعات االسخائيمية)جامعة حيفا(،  ( شالبا  265)

كسا تبيغ عجـ  اضيخت الشتائج وجػد ازمة ىػية بجرجة متػسصة، ودرجة عالية مغ الخضا عغ الحياة،

فخوؽ تبعا لسكاف  جوجػد فخوؽ في أزمة اليػية تبعا لستغيخات)الجشذ، الدشو الجراسية(، لكغ يػج

االقامة لرالح السجيشة، كسا تبيغ عجـ وجػد فخوؽ فيسا يتعمق بالخضا عغ الحياة تبعا لستغيخات 

 (.)الجشذ والدشو الجراسية ومكاف االقامة

 ( 2018دراسة دمحم وزكي )

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى اساليب مػاجية أزمة اليػية وعبلقتيا بالتشذئة االجتساعية لجػ عيشة 

العجادية في محافطة ديالي في العخاؽ، اوشالبة مغ شمبة السخحمة  ( شالبا  200الجراسة والتي بمغت )

تباشية قػية ، وقج تبيغ وجػد عبلقة ار 2013زمة اليػية مغ اعجاد العبػدؼ، أوتع استخجاـ مكياس 

فخاد عيشة الجراسة يتستعػف بانخفاض مدتػػ ازمة اليػية أف أزمة اليػية و أبيغ التشذئة االجتساعية و 

 وال يػجج تفاعل بيغ متغيخؼ الجشذ والتخرز في ازمة اليػية بيغ شمبة العمسي واالدبي.

 (2018دراسة جاسم )

عجادية، والتعخؼ عمى داللة الفخوؽ لى قياس ىػية الحكػرة لجؼ شمبة اإلإىجفت الجراسة التعخؼ 

سشة(، وقج تحجد البحث الحالي بصمبة السخحمة اإلعجادية  18-16اإلحرائية تبعا لستغيخ العسخ)

، وتحكيقا ألىجاؼ البحث قاـ 2016- 2015الخصافة األولي في محافطة بغجاد لمعاـ الجراسي 
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بعج ذلظ تع تصبيق السكياس عمى عيشة ( فقخة، و 25الباحث ببشاء مكياس ىػية الحكػرة السكػف مغ )

( شالبا في اربع مجارس مغ مجيخية الخصافة األولي،  كسا تػصل البحث 100البحث والبالغ عجدىا )

إلي عجة نتائج مشيا: أف ىػية الحكػرة لجؼ أفخاد عيشة البحث اعمى مغ الستػسط الفخضي، باإلضافة 

 .البحث وفقا لستغيخ العسخانو ال تػجج فخوؽ دالة في ىػية الحكػرة لعيشة 

 (2018دراسة عبج اليادي)

ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى إمكانية التشبؤ بأزمة اليػية مغ خبلؿ السدئػلية االجتساعية 

شالب وشالبة بالرف األوؿ  211لجػ شمبة التعميع الثانػؼ العاـ والفشي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

شالب وشالبة بالرف األوؿ الثانػؼ الفشي صشاعي وزراعي وتجارؼ،  248الثانػؼ العاـ، وعجد 

سشة، لجييع أزمة في اليػية وتسثمت أدوات الجراسة في مكياس  16-14الحيغ تخاوحت أعسارىع بيغ 

أزمة اليػية )إعجاد الباحثة(، ومكياس السدئػلية االجتساعية )إعجاد الباحثة(، وتػصمت نتائج الجراسة 

لتشبؤ بأزمة اليػية لجػ شمبة التعميع الثانػؼ العاـ والفشي مغ خبلؿ درجاتيع الكمية إلى أنو: يسكغ ا

عمى السدئػلية االجتساعية، ويسكغ التشبؤ بأزمة اليػية لجػ شمبة التعميع الثانػؼ العاـ والفشي مغ 

 خبلؿ درجاتيع عمى األبعاد الفخعية لمسدئػلية االجتساعية

 (Paul&Upadhyaya, 2017دراسة بهيل وبادىايا)

، استخجـ الباحثاف السيشج الػصفي في الجراسة،  الحاتية الجشديغ واليػية بيغ العبلقة لسعخفة ىجفت

( مغ 600( مغ الحكػر، و)600( مغ الصمبة والصالبات، بػاقع )1200تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 مغ أعمى قيع لجييغ اثاإلن االناث، استخجـ الباحثاف مكياس ازمة اليػية، تػصمت الجراسة الى أف

 بالحكػر. الحاتية مقارنة اليػية مغ عالية درجة ولجييغ الحكػر،
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 (2016دراسة العظية )

اإلناث(، والسخحمة العسخية )مخحمتي -ىجفت الجراسة التعخؼ عمي مجؼ تأثيخ متغيخؼ الشػع )الحكػر

أزمة اليػية األيجيػلػجية، وأزمة السخاىقة الػسصي والستأخخة( في أزمة اليػية في شكميغ رئيدييغ ىسا: 

ىػية العبلقات الستبادلة أو العبلقات االجتساعية؛ استخجاـ في الجراسة السكياس السػضػعي السستج 

(. 2010وتخجسو وأعجه إلى العخبية مايدة الشياؿ والباحثة ) مغ إعجاد جخوتفشت وآدمد ليػية األنا

( 151بػاقع )ة األولي مخحمة السخاىقة الػسصي عوتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ تسثل السجسػ 

( مغ اإلناث، في حيغ تسثل السجسػعة الثانية مخحمة السخاىقة الستأخخة بػاقع 168و) مغ الحكػر

نتائج أف الحكػر أكثخ معاناة مغ  تػصمت الجراسة الى( مغ اإلناث. و 174( مغ الحكػر، و)169)

الستبادلة )اليػية االجتساعية(، وأف السخاىق في مخحمة  أزمتي اليػية اإليجيػلػجية وىػية العبلقات

السخاىقة الػسصي أكثخ عخضة ألزمة اليػية األيجيػلػجية، بيشسا يكػف أكثخ عخضة ألزمة ىػية 

 .العبلقات الستبادلة في مخحمة السخاىقة الستأخخ

 (Nair, James &Santhosh,2015دراسة نيخ وآخخون)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى ازمة اليػية وعبلقتيا بالتزامغ االجتساعي، استخجـ الباحث السشيج 

( مغ السخاىقيغ والسخاىقات مغ السؤسدات 525الػصفي التحميمي، تكػنت عيشة الجراسة مغ )

مة التعميسية السختمفة، تع تصبيق مكياس ازمة اليػية، وقج تػصمت الجراسة الى اف ىشا عبلقة بيغ از 

 اليػية ونتيجة الخبخات الديئة والتزامغ االجتساعي مغ قبل السخاىقيغ والسخاىقات. 

 (2015دراسة فزل الديج والذيخ)
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ىجفت الجراسة التعخؼ الى أزمة اليػية لجػ السخاىقيغ والذباب الستخدديغ عمى مقاىي اإلنتخنت بػالية 

، ولتحقيق ذلظ أستخجـ الباحث السشيج الدببي الس مخاىق  (120)بمغت عيشة الجراسة ،قارف الخخشـػ

وآدمد( ألزمة اليػية ، وأشارت  وشاب بالصخيقة العذػائية السشتطسة، شبق عمييع مكياس )جخوتيفانت

أىع الشتائج إلى أف أزمة اليػية لجػ السخاىقيغ والذباب تتدع باالرتفاع، وأف ال تػجج فخوؽ جػىخية 

بيغ الحكػر واإلناث في أزمة اليػية، بيشسا تػجج فخوؽ جػىخية بيغ السخاىقيغ والذباب في أزمة 

ج في ضػء السبادغ الشطخية األساسية لعمع نفذ اليػية لرالح السخاىقيغ، حيث تست مشاقذة الشتائ

 .األنا

 (2014دراسة حسهدة)

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ بخنامج لمتجريب عمى الدمػؾ التػكيجؼ في تخفيف أزمة الحات عشج 

مغ عسخ  شالبا  (20عيشة الجراسة مغ )السخاىقيغ. واعتسجت الجراسة عمى السشيج التجخيبي. وتكػنت 

حسج بجوؼ الثانػية بشيغ بإدارة وسط اإلسكشجرية. وتسثمت أدوات أب مجرسة السذيخ سشة مغ شبل 14

الجراسة في اختبار الدمػؾ التػكيجؼ ومكياس اليػية الحاتية والبخنامج التجريبي. وأكجت نتائج الجراسة 

مػؾ عمى فاعمية البخنامج الحؼ شبق عمى السجسػعة التجخيبية واكتدابيع القجرة عمى اإلتياف بالد

والسصالبة بالحقػؽ في  ،والتعبيخ عغ آرائيع واالتجاىات والسذاعخ ،السؤكج في مختمف السػاقف

وأكجت عمى تأثخ السجسػعة التجخيبية بسحتػػ بخنامج  ،مػاجية األخخيغ دوف عجواف أو سمبية

تجؿ عمى  التجريب عمى الدمػؾ التػكيجؼ وعبلج االضصخابات الدمػكية السختبصة باالنا أو الحات التي

 وجػد أزمة الحات. وتحدغ الدمػؾ االنفعالي لجييع. 

 ( Attiyyeh, 2013) عظية دراسة
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استخجـ الباحث السشيج  والعسخ الجشذ لستغيخؼ  تبعا اليػية أزمة في لفخوؽ الى ا التعخؼالجراسة ىجفت 

 دمذق مجارس في وشالبة شالب (201مغ ) الجراسة عيشة تكػنتالػصفي التحميمي في الجراسة، 

 داللة ذات فخوؽ  تػجج ال بأنو الجراسة نتائج أضيخت ، واستخجـ الباحث مكياس ازمة اليػية، وريفيا

 والعسخ. الجشذ لستغيخ تبعا اليػية أزمة عمى إحرائية

 (DEmir, Kaynak& sonmez, 2012دراسة ديسخ واخخون)

ىجفت الجراسة التعخؼ الى العبلقة بيغ ازمة اليػية واالكتئاب لجػ السخاىقيغ، تكػنت عيشة الجراسة 

( مغ السخاىقيغ االسػياء، واستشخجـ 21( مغ السخاىقيغ الحيغ يعانػف مغ االكتئاب، و)31مغ )

راسة الى اف الباحثػف السشيج الػصفي التحميمي في الجراسة، واختبار اليػية واالكتئاب، تػصمت الج

ىشاؾ عبلقة ايجابية بيغ االكتئاب وأزمة اليػية، فالصمبة الحيغ لجييع اكتئاب كاف مدتػػ ازمة اليػية 

 لجييع مختفع مقارنو باالسػياء.

 

 

 (2011دراسة محسهد)

-2010ىجفت الجراسة التعخؼ الى مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة اإلعجادية لمدشة الجراسية )

السخحمة -والتعخؼ عمى داللة الفخوؽ اإلحرائية في أزمة اليػية تبعا لمستغيخات اآلتية: أ( 2011

الجشذ )شبلب -أدبي(ج –التخرز الجراسي)عمسي-الرف الدادس(. ب –الجراسية)الرف الخابع

إف الصمبة لجييع أزمة ىػية بستػسط حدابي -1أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث ىي:  (شالبات –

تػجج فخوؽ ذات داللة -2( درجة. 60درجة وىي أعمى مغ الستػسط الشطخؼ البالغ ) (62.11قجره )
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الرف الدادس(  –لستغيخ السخحمة الجراسية )الرف الخابع  إحرائية لجػ عيشة البحث تبعا  

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية لجػ الصمبة في أزمة اليػية -3ولسرمحة شمبة الرف الدادس. 

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية لجػ الصمبة -4أنداني(.  –التخرز الجراسي)عمسي تبعا لستغيخ

 .شالبات( ولسرمحة الصالبات -في أزمة اليػية تبعا لستغيخ الجشذ )شبلب

بجراسة ىجفت لمتعخؼ عمى تصػر اليػية وعبلقتيا  (Staretmater, 2007دراسة سخيتساتخ )

شالبا مغ  74( شالبا وشالبة )126بالعسخ والجشذ لجػ الصمبة السخاىقيغ، حيث تكػنت العيشة مغ )

مغ شمبة الرف الثامغ( مغ السجارس الستػسصة في الجشػب الغخبي مغ والية  52الرف الدابع، و

( لكياس نسط اليػية، وخمرت الجراسة إلى 1948اـ )إريدونا، واعتسج الباحث عمى مكياس ادفخ ع

نتيجة مفادىا بأف ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائيا بيغ الجشديغ في تحقيق اليػية، حيث كاف أفخاد العيشة 

 السدتجيبيغ مغ الرف الثامغ األعمى في تحقيق اليػية مغ شمبة الرف الدابع.

 

 

 الحياة. الجراسات العخبية والجشبية الستعمقة بجهدة 2

 (2018دراسة معذي)

ىجؼ البحث الحالي إلى التعخؼ عمى جػدة الحياة وعبلقتيا بكل مغ الدمػؾ االجتساعي واألمغ 

( ذكػر 73( مخاىقا ومخاىقة مقدسيغ إلى )146الشفدي لجػ عيشة مغ السخاىقيغ، وتكػنت العيشة مغ )

ومكياس الدمػؾ االجتساعي مغ ( إناث، شبق عمييع مكياس جػدة الحياة مغ إعجاد الباحث 73)

ومكياس األمغ الشفدي مغ إعجاد )ابخاىاـ ) Merrell & Others, 1993إعجاد ميخيل وآخخوف )
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( وباستخجاـ معامل االرتباط، واختبار )ت(، وتحميل 1993ماسمػ( تخجسة عبج هللا الجليع وآخخوف )

-وجػد عبلقة ارتباشية )مػجبة االنحجار الستعجد. وقج تػصل البحث إلى عجة نتائج كاف أىسيا؛ 

سالبة( بيغ درجات جػدة الحياة والدمػؾ االجتساعي واألمغ الشفدي لجػ عيشة البحث مغ السخاىقيغ. 

وكحلظ إمكانية التشبؤ بالدمػؾ االجتساعي واألمغ الشفدي مغ جػدة الحياة. وأيزا عجـ وجػد فخوؽ 

 .ث وفقا لستغيخ الشػعفي درجة الدمػؾ االجتساعي واألمغ الشفدي لعيشة البح

 (2018دراسة مرظفى )

التعخؼ عمى جػدة الحياة لجػ شفل ما قبل السجرسة، وعبلقتيا بتقجيخ الحات والتػافق الجراسة  تىجف

واألدوات السدتخجمة في البحث ىي اختبار السرفػفات  ،األسخؼ لجييع لصفل ما قبل السجرسة

(، مكياس جػدة الحياة لصفل ما قبل السجرسة )إعجاد الباحثة(، الستتابعة السمػف إعجاد )جػف رافغ

استسارة مبلحطة تقجيخ الحات لصفل ما قبل السجرسة )إعجاد الباحثة(، مكياس التػافق األسخؼ لؤلشفاؿ 

 ، ووجػد عبلقة دالة إحرائيا بيغ جػدة الحياة وتقجيخ الحات، وتػصمت الجراسة الى )إعجاد الباحثة(

 .لة إحرائيا بيغ جػدة الحياة والتػافق األسخؼ وجػد عبلقة دا

 (2018دراسة متهلي )

تيجؼ الجراسة الحالية إلى الكذف عغ العبلقة بيغ األمغ الشفدي وجػدة الحياة لجػ شمبة الجامعة 

في ضػء بعس الستغيخات الجيسػجخافية )الشػع، التخرز، العسخ، السخحمة الجراسية، اإلقامة(. 

إناث واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي  155ذكػر،  145 (300مغ ) وتكػنت عيشة الجراسة

االرتباشي السقارف، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد ارتباط مػجب بيغ األمغ الشفدي وجػدة الحياة 

لجػ شمبة الجامعة، ووجػد فخوؽ دالة إحرائيا  بيغ متػسصي درجات مجسػعتي الحكػر واإلناث في 
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مكػنات مكياس األمغ الشفدي في اتجاه اإلناث، وأشارت نتائج الجراسة إلى عجـ درجاتيع الكمية عمى 

وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات مجسػعتي التخرز )العمسي، األدبي( في درجاتيع 

الكمية عمى مكياس األمغ الشفدي، وأوضحت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ 

تي التخرز،  كسا أوضحت نتائج الجارسة وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات مجسػع

متػسصي درجات مجسػعتي الصمبة تعدؼ لستغيخ العسخ ، كسا أسفخت نتائج الجراسة عغ وجػد فخوؽ 

دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات مجسػعتي شمبة الجامعة تعدؼ لستغيخ مكاف اإلقامة )ريف، 

مكياس األمغ الشفدي، ووجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصي  حزخ( في درجاتيع الكمية عمى

يع الكمية عمى درجات مجسػعتي شمبة الجامعة تعدؼ لستغيخ مكاف اإلقامة )ريف، حزخ( في درجات

 .مكياس جػدة الحياة

 

 

 

 (2018دراسة الدالمين)

عيشة مغ شمبة  ىجفت الجراسة التعخؼ الى جػدة الحياة وعبلقتيا بسدتػػ الصسػح السدتقبمي لجػ

البخنامج العادؼ والسكثف في كمية التخبية في جامعة الخميل، ومغ أجل تحقيق اىجاؼ الجراسة تع 

( شالب وشالبة مغ شمبة البخنامجيغ 507اختيار عيشة عذػائية شبكية مغ مجتسع الجراسة بمغت )

وتع استخجاـ السشيج الػصفي االرتباشي في الجراسة،  العادؼ والسكثف في كمية التخبية/جامعة الخميل،

وتع تصػيخ مكياسيغ لمجراسة، مكياس جػدة الحياة، ومكياس الصسػح السدتقبمي، وتع التحقق مغ 
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تػصمت الجراسة الى أف ىشاؾ عبلقة مػجبة شخدية بيغ جػدة الحياة صجؽ وثبات ادوات الجراسة.

مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة كسا اضيخت الشتائج أّف   والصسػح السدتقبمي لجػ شمبة البخنامجيغ،

البخنامج السكثف أعمى مشيا لجػ شمبة البخنامج العادؼ، كحلظ فيسا يتعمق بسدتػػ الصسػح إذ تبيغ أّف 

شمبة البخنامج السكثف لجييع مدتػػ شسػح أعمى، كسا أضيخت الشتائج أيزا وجػد فخوؽ في جػدة 

لعادؼ تبعا لستغيخ )الجشذ لرالح االناث والقدع لرالح عمع الشفذ الحياة لجػ شمبة البخنامج ا

والسعجؿ لرالح السعجؿ العالي)مستاز( والسدتػػ الجراسي لرالح شمبة )الدشو االولى( ، ولع تطيخ 

فخوؽ لجػ شمبة البخنامج السكثف تبعا لستغيخ الجشذ والقدع، وضيخت فخوؽ تبعا لستغيخ )السعجؿ ، 

لرالح سشو اولى، أما عمى مدتػػ الصسػح فقج تبيغ وجػد فخوؽ لجػ شمبة والسدتػػ الجراسي 

البخنامج العادؼ تبعا لستغيخات )الجشذ لرالح االناث ، والسعجؿ لرالح السعجؿ العالي، والسدتػػ 

الجراسي لرالح سشو اولى، في حيغ لع تطيخ أؼ فخوؽ تبعا لستغيخ القدع، أما لجػ شمبة البخنامج 

غ ىشاؾ اؼ فخوؽ تبعا لستغيخات )الجشذ، القدع، السدتػػ الجراسي( وضيخت فخوؽ السكثف، لع يك

 تبعا لستغيخ السعجؿ لرالج السعجؿ العالي. 
 

 (2018)دراسة الخبيع 

ىجفت ىحه الجراسة الكذف عغ مدتػػ االمتشاف وجػدة الحياة لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ في ضػء 

( شالبة ، اختيخوا بالصخيقة 560( شالبا ، و)240) بعس الستغيخات. تكػنت عيشة الجراسة مغ

الستيدخة. ولتحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث أداتيغ، ىسا: مكياس االمتشاف، ومكياس جػدة 

الحياة. أضيخت نتائج الجراسة أف مدتػػ االمتشاف ككل، وعمى جسيع أبعاده، جاء بجرجة مختفعة، 

اء بجرجة متػسصة، كسا جاء مدتػػ جػدة الحياة ككل، وعمى باستثشاء ُبعج الذعػر بالخخاء، فقج ج
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جسيع األبعاد بجرجة متػسصة، باستثشاء ُبعج الجػدة األسخية واالجتساعية، فقج جاء بجرجة مختفعة. 

كسا بيشت الشتائج وجػد فخؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ جػدة الحياة، يعدػ لستغيخ الجشذ، 

كػر أعمى مغ الستػسط الحدابي لئلناث. ووجػد فخوؽ ذات داللة حيث كاف الستػسط الحدابي لمح

إحرائية في مدتػػ االمتشاف، تعدػ ألثخ متغيخ التخرز، لرالح التخررات اإلندانية، ووجػد 

فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ جػدة الحياة، تعدػ لستغيخ التخرز، لرالح التخررات 

اة لجػ شمبة الدشػات الثانية والثالثة واالربعة أفزل مشو لجػ العمسية. كسا تبيغ أف مدتػػ جػدة الحي

شمبة الدشة األولى. كسا أضيخت الشتائج وجػد عبلقة إيجابية دالة إحرائيا  بيغ مدتػػ االمتشاف، 

 .ومدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ

 (2018دراسة سايحي ودمحمي)

الجراسة الكذف عغ شبيعة العبلقة بيغ التفاؤؿ وجػدة الحياة لجػ تبلميح الدشة الثانية ثانػؼ،  ىجفت

وكحلظ التعخؼ عمى الفخوؽ بيغ الجشديغ في التفاؤؿ وجػدة الحياة. وقج استخجـ السشيج الػصفي 

ضع (، ومكياس جػدة الحياة لكا1996االرتباشي ومكياسيغ: مكياس التفاؤؿ ألحسج عبج الخالق )

بػالية بدكخة. وتػصمت  شالبا وشالبة( 30(، وتع تصبيقيسا عمى عيشة تكػنت مغ )2006ومشدي )

الجراسة إلى أنو تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائيا بيغ التفاؤؿ وجػدة الحياة لجػ تبلميح الدشة 

حياة لجػ أفخاد الثانية ثانػؼ، وكحلظ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ الجشديغ في التفاؤؿ وفي جػدة ال

 .العيشة

 (2018دراسة مخاكذي ورمدي)
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حدب متغيخ  جػدة الحياة وعبلقيا بتقجيخ الحات لجػ شمبة جامعة سصيف ىجفت الجراسة التعخؼ الى

الجشذ، ولتحقيق ىحا اليجؼ تع اعتساد السشيج الػصفي، وذلظ باستخجاـ مكياس جػدة الحياة الحؼ 

( 90أعجه )مشدي وكاضع(، وكحا مكياس تقجيخ الحات الحؼ أعجه )كػبخ سسيث(. عمى عيشة قػاميا )

ارتباشية بيغ جػدة  تػجج عبلقةتػصمت الجراسة الى انو شالب وشالبو، تع اختيارىع بصخيقة عذػائية. 

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في جػدة الحياة لجػ ، و الحياة وتقجيخ الحات لجػ الصمبة الجامعييغ

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في تقجيخ الحات لجػ ، و الصمبة الجامعييغ تعدؼ لستغيخ الجشذ

 .أفخاد العيشة تعدؼ لستغيخ الجشذ

 (2018دراسة شارف )

ىجفت الجراسة التعخؼ الى مجػ تأثيخ مدتػيات التفاؤؿ لجػ األميات عمى تحقيق جػدة الحياة لجػ 

األبشاء، حيث ندعى مغ خبلؿ بحثشا إلى إبخاز أىسية الجػانب اإليجابية التي يسكغ أف تػفخىا 

األميات في تحقيق جػدة الحياة لجػ األبشاء، في ضػء بعس الستغيخات كسدتػاىغ التعميسي، 

وحالتيغ االجتساعية، باعتبار أف االتجاه الستفائل ىػ الدبيل األمثل لبلستفادة مغ مؤىبلت األميات 

في أداءىغ ألدوارىغ وتػجيو جيػدىغ في تقجيع السداىسة والعصاء داخل أسخىغ مسا يداىع برػرة 

أما مغ  40ث مباشخة في تحديغ السشاخ األسخؼ وتحقيق جػدة الحياة لجػ األبشاء. وبمغت عيشة البح

. وألغخاض الجراسة قسشا 2017وفبخايخ  2016أسخ بسجيشة وىخاف خبلؿ الفتخة السستجة ما بيغ نػفسبخ 

بإعجاد مكياس التفاؤؿ، ومكياس جػدة الحياة، وقج تستعت ىحه السقاييذ بالرجؽ ومعامبلت الثبات 

اؤؿ لجػ األميات وجػدة السقبػلة، وتػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة ارتباشية بيغ مدتػيات التف
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الحياة لجػ األبشاء، كسا خمرت الجراسة إلى وجػد فخؽ داؿ إحرائيا في مدتػيات التفاؤؿ لجػ 

 .األميات يعدؼ إلى حالتيغ االجتساعية

 (2018ادي وكذيذب)يدراسة ع

ؽ ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة مدتػػ جػدة الحياة األسخية لجػ شمبة الجامعة وتحجيج شبيعة الفخو 

السػجػدة في جػدة الحياة األسخية لستغيخؼ الجشذ والدغ. ولتحقيق ذلظ ُشبق مكياس جػدة الحياة 

أنثى(  66ذكخ و 34شالبا  وشالبة ) 100( عمى 2006األسخية لصمبة الجامعة )مشدي وكاضع، 

ة اختيخوا بصخيقة عخضية مغ جامعة الذاذلي بغ ججيج بالصارؼ. تػصمت الشتائج إلى أف مدتػػ جػد

الحياة األسخية لجػ شمبة الجامعة كاف متػسصا . كسا تػصمشا إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا  في 

 .جػدة الحياة األسخية لجػ شمبة جامعة الذاذلي بغ ججيج تبعا  لكل مغ الجشذ والدغ

فحز جػدة حياة  ىجفت الجراسة الى( (Radovanović et al. 2017دراسة رادوفانهفك واخخون 

السخاىقيغ مغ أجل تقييع مجػ مشفعتيا لغخض التعميع مجػ الحياة بذكل فعاؿ. تكػنت العيشة مغ 

ا مغ الرف التاسع إلى الرف الثاني عذخ الثانػؼ في إقميع صخبيا. وتع تقييع نػعية تمسيح   220

حياة السدتجيبيغ مغ خبلؿ استبياف حػؿ جػدة الحياة وقج تع فحز ما يمي: األداء العاشفي 

االجتساعي والبجني. وأضيخت نتائج البحث وجػد مدتػػ عاٍؿ مغ جػدة الحياة يتعمق بجػانب األداء و 

البجني واألداء االجتساعي ، في حيغ يتع اف بعج األداء العاشفي كانت درجتو أقل جػدة. وكذف 

تداؿ غيخ تحميل العػامل ستة عػامل مدتقمة ندبيا حيث تذيخ الشتائج إلى أف جػدة حياة الصبلب ال 

 ُمحدشة وأنو مغ السيع العسل بذكل مشيجي في ىحا السجاؿ

 ((Fairweather, et al., 2016فيخويثخ دراسة



48 

 

جػدة الحياة والسحاولة االنتحارية في أستخاليا، واستخجـ الباحثػف مشيج الجراسة الصػلية  فحرت 

لبلنتحار، ومكياس جػدة الحياة، واستسخت الجراسة بجسع بياناتيا فتخة أربع سشػات، وتكػنت عيشة 

نحجار فخدا، تع اختيارىع بذكل عذػائي واستخجمت الجراسة في تحميميا نسػذج اال 130الجراسة مغ 

المػجدتي، وتبيغ مغ الشتائج أف مدتػػ جػدة الحياة لجػ عيشة الجراسة ضعيف، حيث اتزح ذلظ 

مغ خبلؿ أنيع يعانػف مغ أمخاض مدمشة، كالسذاكل في القمب، ومخض الدكخؼ، ومذاكل غدل 

متجنية،  الكمى، وعجـ رغبة عيشة الجراسة بالحياة، والذعػر بالعدلة االجتساعية، ولجييع ميارات حياتية

ضعف في االتراؿ والتػاصل، وحل السذكبلت، واتخاذ القخار لجػ األفخاد، فعدت الجراسة السحاوالت 

االنتحارية لػجػد السخض السدمغ، وضعف العبلقات االجتساعية واألسخية وتجني وضعيع 

قيسة الحات االقترادؼ، وذلظ بدبب عجـ مقجرتيع بالكياـ بالعسل، وىحا يعدػ لتجني اإلنجاز ومفيػـ و 

 لجػ عيشة الجراسة.

   )Mehmet,2013 ( مييسيت دراسة

معخفة العبلقة بيغ جػدة الرحة الشفدية وإدماف اإلنتخنت لجؼ عيشة مغ شبلب جامعة ىجفت الى 

( مغ شبلب الفخقة األولي، 100( شالب مشيع)479تخكيا، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )ساكاريا،

( مغ شبلب الفخقة الخابعة، 100( مغ شبلب الفخقة الثالثة،)129( مغ شبلب الفخقة الثانية، )150)

( بستػسط عسخ 25 -18( مغ الحكػر حيث تخاوحت أعسارىع بيغ )200( مغ اإلناث، )279وكاف )

كسا إستخجمت الجراسة تسجت الجراسة عمي إستخجاـ السشيج الػصفي اإلرتباشي،(، وإع21.12)

مكياس جػدة الرحة الشفدية ومكياس إدماف اإلنتخنت وأشارت نتائج الجراسة إلي أف جػدة الرحة 

الشفدية كانت كسا مغ الستػقع تتسيد بالدمبية عغ شخيق تزاؤؿ دافع اإلنجاز والذعػر بالػحجة 
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ذخود وإنعجاـ الخاحة اإلجتساعية، وأشارت نتائج الجراسة أيزا إلي اف الصبلب ذات واإلكتئاب، وال

مدتػيات أعمي مغ إدماف اإلنتخنت ىع أكثخ عخضة إلنخفاض مدتػؼ جػدة الحياة الشفدية، كسا 

2اشارت الشتائج إلي اف جػدة الحياة الشفدية تتأثخ سمبا بإدماف اإلنتخنت

ىجفت الجراسة لمتعخؼ  (Nguyen; Shultz& Westbrook, 2012دراسة ناجهين واخخون )

عمى العبلقة بيغ جػدة الحياة الجامعية وكبل مغ الربلبة الشفدية والجافعية لمتعمع وادراؾ الكيسة 

 ( شالبا مغ الصبلب الفتشامييغ1024الػضيفية لتخرز ادارة االعساؿ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

السشطسيغ في كمية ادارة االعساؿ في فيتشاـ، وتػصمت الجراسة الى اف الربلبة الشفدية في التعمع 

والجافعية نحػ التعمع ليا تأثيخ مػجب عمى ادراكظ الصالب لجػدة الحياة الجامعية، وكمسا تػفخت 

الربلبة والجافعية كمسا كاف جػدة الحياة الجامعية أعمى.

 انسببقة عهً انذراسبت انتعقُب

أكجت الجراسات الدابقة وجػد بعس الفخوقات ذات الجاللة اإلحرائية ما بيغ الستػسصات الكمية 

يتزح أف الجراسات الدابقة اختمفت فيسا ، كسا والستغيخات الجيسػغخافية لعيشات الجراسات الدابقة

مغ ناحية أنو  هغيخ مفيجبيشيا، وذلظ مغ حيث الستغيخات التي تع التخكيد عمييا في الجراسة، وىحا الت

كسا اف جػدة الحياة درست مع الكثيخ مغ الستغيخات،  عخفة في جػانب اإلبجاع السختمفة،يثخؼ الس

راَسات وكحلظ أزمة اليػية، إال اف ىشاؾ القميل مشيا التي ربصت بيغ الستغيخيغ، كسا  ركدت معطع الجِّ

لى الشتائج السخاد الػصػؿ السعمػمات والػصػؿ إالدابقة عمى استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البيانات و 

 ، واتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في ىحه االدوات.إلييا
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مغ الجراسات الدابقة في تحجيج مشيج وأداة وأفخاد الجراسة وتػجيو وترسيع أداة  ةاستفادت الباحثو 

 ، واستفادت مغ الجراسات في االدب الشطخؼ، الجراسة، وكحلظ بػضع ترػر شامل لسػضػع الجراسة

 .باإلضافة إلى استخجاـ نتائج الجراسات الدابقة في الخبط بيشيا وبيغ نتائج الجراسة الحالية 

في حيغ اف الججيج في ىحه الجراسة ىي تشاوليا الزمة اليػية وجػدة الحياة لمسخحمة الثانػية، ولع تجج 

تغيخات معا عمى البيئة البجوية في رىط، كحلظ عمى البيئات الباحثة حدب عمسيا مغ درس ىحه الس

االخخػ، وىحا الججيج يػضح شبيعة اليػية االجتساعية والثقافية ليحا السجتسع، وكيفية نطختو لسعشى 

 الحياة والخضا عشيا، وتفكيخه السدتقبمي مغ خبلؿ ىػيتو الذخرية.
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 الفرل الثالث

 الظخيقة واإلجخاءات

ىحا الفرل مغ الجراسة بعخض الخصػات والسخاحل وفقا لمسشيج العمسي، مغ خبلؿ  قامت الباحثة في

تحجيج مجتسع الجراسة وعيشتو، واألدوات السدتخجمة ومتغيخات الجراسة السدتقمة، وإجخاءات التحقق مغ 

 صجؽ األداة وثباتيا، والػسائل اإلحرائية السدتخجمة في معالجة البيانات الستعمقة باستجابة أفخاد

 .العيشة عمى أسئمة الجراسة واختبار فخضياتيا

 مشيج الجراسة

، وىػ السشيج الحؼ ييجؼ إلى االرتباشيلتحقيق األىجاؼ السخجػة مغ الجراسة، اتبعت الباحثة السشيج 

بلئع شبيعة وأىجاؼ الجراسة معتسجا  عمى ي كسا أّنووصف خرائز الطاىخة وجسع معمػمات عشيا، 

أسمػب الجراسة السيجانية في جسع السعمػمات، ليفي بأغخاضيا ويحقق أىجافيا واختبار صحة 

 فخضياتيا وتفديخ نتائجيا.   

 مجتسع الجراسة

-2018)وذلظ لمعاـ الجراسي  شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطتكػف مجتسع الجراسة مغ 

 وىي:  شالبا  وشالبة 3707لسجسػع الكمي لمصمبة وبمغ ا (2019

 السجسهع عجد الناث عجد الحكهر السجرسة

 553 316 237 الشجاح الثانػية

 418 225 193 ابغ رشج الذاممة
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 217 126 91 دار القمع الذاممة

 794 427 367 الخازؼ الذاممة لمعمػـ والتكشػلػجيا

 333 207 126 التقػػ الذاممة

 705 339 312 الثانػية الشػر

 687 404 283 مجرسة رىط الثانػية

 3707 2044 1609 السجسهع

 عيشة الجراسة

غ السجارس الثانػية في مجيشة رىط في تع اختيارىع م ( شالب وشالبة300بمغت )ىي عيشة عذػائية 

كػنيع  مغ السجارس السختمفة مغ الرفػؼ الحادؼ عذخ والثاني عذخ، 2019-2018ي العاـ الجراس

 قج وصمػا الى مخحمة القجرة عمى تحجيج مدتقبميع، ولجييع ىجؼ يدعػف الى تحكيقو، ولجييع أيزا  

القجرة عمى التفكيخ في السدتقبل، فالرف الثاني عذخ قج وصل الى نياية مخحمة السجرسة، فيسا 

يحتاج الى  الرف الحادؼ عذخ قج تبقى لو سشو واحجة، لحلظ لع يتع اختيار الرف العاشخ، والحؼ

 سشتيغ، كحلظ ليذ لجييع القجرة الكافية لتحجيج مدتػػ اليػية لجييع.
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 .الجراسة(: تهزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب متغيخات 1.3ججول )

 اننسبة انمئىَة انعذد انمستىي انمتغُر

115 ذكخ الجشذ

 

38.3 

 61.7 185 أنثى

 34.0 102 الحادؼ عذخ الرف

 66.0 198 الثاني عذخ

 54.3 163 ثانػؼ فأقل السدتهى التعميسي لألب

 45.7 137 جامعي

 41.3 124 ثانػؼ فأقل السدتهى التعميسي لألم

 58.7 176 جامعي

 :أدوات الجراسة

 أول: مكياس أزمة اليهية 

ا إلى دراسةت ( ودراسة 2015ششج والخػاص ) ( ودراسة2013عصية) ع بشاء مكياس أزمة اليػية استشاد 

سب مع البيئة الفمدصيشية، وتكػف السكياس وتع تعجيميا بسا يتشا (2017( ودراسة داود)2016العيصة)

  ( فقخة، تشاولت فقخات أزمة اليػية.30مغ )

 السحكسين لمسكياس صجق 

تع ترسيع السكياس برػرتو األولية، ثع تع عخضو عمى السذخؼ ومجسػعة مغ السحكسيغ، والحيغ 

 (.3)ممحق، وخخج بالرػرة الشيائيةغ حيث انتساء الفقخات وسبلمو المغةم أبجوا مبلحطات حػلو
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 الرجق الجاخمي

 Pearson)مغ ناحية أخخػ تع التحقق مغ صجؽ األداة أيزا  بحداب معامل االرتباط بيخسػف 

Correlation)  ،3وذلظ كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع)لفقخات كل مجاؿ مع الجرجة الكمية لمسجاؿ ،

2:) 

أزمة اليهية لجى طمبة السخحمة لسدتهى ( Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيخسهن )(: 2.3) ججول

 الثانهية في مجارس رىط

الجالة  Rقيسة  الخقع 

 اإلحرائية

الجالة  Rقيسة  الخقع 

 اإلحرائية

الجالة  Rقيسة  الخقع 

 اإلحرائية

1 0.485
**

 02000 11 0.441
**

 02000 21 0.567
**

 02000 

2 0.465
**

 02000 12 0.458
**

 02000 22 0.501
**

 02000 

3 0.503
**

 02000 13 0.433
**

 02000 23 0.434
**

 02000 

4 0.578
**

 02000 14 0.619
**

 02000 24 0.666
**

 02000 

5 0.247
**

 02000 15 0.524
**

 02000 25 0.657
**

 02000 

6 0.352
**

 02000 16 0.585
**

 02000 26 0.607
**

 02000 

7 0.518
**

 02000 17 0.674
**

 02000 27 0.564
**

 02000 

8 0.382
**

 02000 18 0.638
**

 02000 28 0.612
**

 02000 

9 0.233
**

 02000 19 0.754
**

 02000 29 0.638
**

 02000 

10 0.568
**

 02000 20 0.696
**

 02000 30 0.648
**

 02000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

(، أف جسيع قيع مرفػفة ارتباط فقخات كل محػر مع 2.3)تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ رقع 

الجرجة الكمية لمسحػر دالو احرائيا  مسا يذيخ إلى قػة االتداؽ الجاخمي لفقخات كل محػر مغ 

  مجاالت الجراسة، وىحا بالتالي يعبخ عغ صجؽ كل محػر في قياس ما وضع مغ أجل قياسو.



55 

 

 مكياس أزمة اليهيةثبات 

كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع كخونباخ الفا، أداة الجراسة بسعادلة الثبات حداب ثبات ب الباحثة قامت

(4.3 :) 

 الحياةمكياس جهدة معامل كخونباخ ألفا لثبات  نتائج(: 4.3ججول )

 معامل الثبات عجد الفقخات السحهر

 0.912 30 أزمة اليهية

(، أف جسيع قيع معامبلت ثبات كخونباخ ألفا لمجرجة 4.3تذيخ السعصيات اواردة في الججوؿ رقع )

 مسا(، 0.912) أزمة اليػية حيث بمغت قيسة الثبات لسكياسالكمية لسحاور أداة الجراسة مختفعة، 

 .بجرجة عالية مغ الثبات وقابمة لبلعتساد ولتحقيق أىجاؼ الجراسةتستع أف أداة الجراسة تذيخ الى 

 

 : مكياس جهدة الحياةثانياا 

ء مكياس جػدة الحياة بالخجػع الى بعس الجراسات الدابقة التي تصخقت الى جػدة الحياة مشيا تع بشا

عبج الدبلـ وحساد  راسة( ود2010( ودراسة عبج الػىاب وششج )2010مشدي وكاضع ) دراسة

( فقخة تشاولت جػدة الحياة بذكل 30)، وتكػف السكياس مغ (2017( ودراسة حيدغ)2015وبحيخؼ)

 عاـ لجػ الصمبة، وقج تع مخاعاة أف يكػف السكياس بديط بحيث يدتصيع الصمبة االجابة عميو.

 صجق السحكسين لمسكياس 

ترسيع السكياس برػرتو األولية، ثع تع عخضو عمى السذخؼ ومجسػعة مغ السحكسيغ، والحيغ  تع

 (.3)ممحق، وخخج بالرػرة الشيائيةمغ حيث انتساء الفقخات وسبلمو المغة أبجوا مبلحطات حػلو
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 الرجق الجاخمي

 Pearson)مغ ناحية أخخػ تع التحقق مغ صجؽ األداة أيزا  بحداب معامل االرتباط بيخسػف 

Correlation)  ،وذلظ كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع لفقخات كل مجاؿ مع الجرجة الكمية لمسجاؿ

(323:) 

جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة لسدتهى ( Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيخسهن )(: 3.3ججول )

 الثانهية في مجارس رىط

الجالة  Rقيسة  الخقع 

 اإلحرائية

الجالة  Rقيسة  الخقع 

 اإلحرائية

الجالة  Rقيسة  الخقع 

 اإلحرائية

1 0.507
**

 02000 11 0.181
**

 02002 21 0.505
**

 02000 

2 0.376
**

 02000 12 0.586
**

 02000 22 0.352
**

 02000 

3 0.389
**

 02000 13 0.635
**

 02000 23 0.368
**

 02000 

4 0.153
**

 02008 14 0.674
**

 02000 24 0.552
**

 02000 

5 0.347
**

 02000 15 0.655
**

 02000 25 0.554
**

 02000 

6 0.423
**

 02000 16 0.513
**

 02000 26 0.549
**

 02000 

7 0.437
**

 02000 17 0.583
**

 02000 27 0.226
**

 02000 

8 0.563
**

 02000 18 0.602
**

 02000 28 0.539
**

 02000 

9 0.511
**

 02000 19 0.702
**

 02000 29 0.313
**

 02000 

10 0.368
**

 02000 20 0.535
**

 02000 30 0.514
**

 02000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

مع (، أف جسيع قيع مرفػفة ارتباط فقخات كل محػر 3.3تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ رقع )

الجرجة الكمية لمسحػر دالو احرائيا  مسا يذيخ إلى قػة االتداؽ الجاخمي لفقخات كل محػر مغ 

 مجاالت الجراسة، وىحا بالتالي يعبخ عغ صجؽ كل محػر في قياس ما وضع مغ أجل قياسو.
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  مكياس جهدة الحياةثبات 

كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع الفا،  كخونباخأداة الجراسة بسعادلة الثبات حداب ثبات ب الباحثة قامت

(5.3 :) 

 مكياس جهدة الحياةمعامل كخونباخ ألفا لثبات  نتائج(: 5.3ججول )

 معامل الثبات عجد الفقخات السحهر

 0.869 30 جهدة الحياة

 

ألفا لمجرجة  نباخ(، أف جسيع قيع معامبلت ثبات كخو 5.3تذيخ السعصيات اواردة في الججوؿ رقع )

 ،(0.869)داة الجراسة مختفعة، حيث بمغت قيسة الثبات محػر مدتػػ جػدة الحياة الكمية لسحاور أ

 .بجرجة عالية مغ الثبات وقابمة لبلعتساد ولتحقيق أىجاؼ الجراسةتستع  أداة الجراسةأف تذيخ الى  مسا

 متغيخات الجراسة :

 الستغيخات السدتقمة وىي:

 مدتػياف )ذكخ، أنثى(الجشذ ولو  -1

 (الثاني عذخ، الحادؼ عذخولو مدتػياف ) الرف -2

 (جامعي، ثانػؼ فأقل) فولو مدتػيا السدتػػ التعميسي لؤلب -3

 (جامعي، ثانػؼ فأقل) فولو مدتػيا السدتػػ التعميسي لؤلـ -4

 .جػدة الحياةأزمة العػية، الستغيخ التابع: 
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 إجخاءات الجراسة

قامت الباحثة باالشبلع عمى الجراسات الدابقة ذات العبلقة بستغيخات الجراسة، وذلظ مغ أجل -

 صياغة السادة الشطخية، كحلظ بشاء مقاييذ الجراسة. 

 ( فقخة. 30تع بشاء مكياس جػدة الحياة، مغ خبلؿ االشبلع عمى الجراسات الدابقة، وتكػف مغ ) -

 ( فقخة.30وتكػف مغ )ؿ االشبلع عمى الجراسات الدابقة، مغ خبل أزمة اليػيةتع بشاء مكياس -

تع عخض السكياسيغ عمى السذخؼ والسحكسيغ التخاذ االجخاءات البلزمة بححؼ او اضافة او -

 تعجيل الفقخات بسا يتشاسب مع مػضػع الجراسة، وتع اعتساد االداة في صػرتيا الشيائية.

 .سخحمة الثانػية في مجارس رىطشمبة التع اختيار افخاد مجتسع الجراسة مغ  -

 تقامت الباحثة بتصبيق األداة عمى أفخاد عيشة الجراسة، وبعج أف اكتسمت عسمية تجسيع االستبيانا  -

السدتخدة  تمغ أفخاد العيشة بعج إجابتيع عمييا بصخيقة صحيحة، تبيغ لمباحثة أف عجد االستبيانا

 استبانو.( 300الرالحة والتي خزعت لمتحميل اإلحرائي: )

 ( مغ اجل الػصػؿ الى الشتائج.SPSSتع استخجاـ بخنامج الخـز االحرائية )-

 

 السعالجة اإلحرائية

والتأكج مغ صبلحيتيا لمتحميل تع تخميدىا )إعصائيا أرقاما معيشة(، وذلظ تسييجا  تبعج جسع االستبيانا

ية السشاسبة، وتحميل البيانات إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسػب اآللي إلجخاء السعالجات اإلحرائ

وفقا ألسئمة الجراسة بيانات الجراسة، وقج تست السعالجة اإلحرائية لمبيانات باستخخاج الشدب السؤية 

(، t- testوالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل فقخة مغ فقخات االستبانة، واختبار )ت( )
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، ومعامل ارتباط بيخسػف، ومعادلة الثبات (one way ANOVA)األحادؼ تحميل التبايغ واختبار 

 SPSS( )Statistical(، وذلظ باستخجاـ الخـز اإلحرائية )Cronbach Alphaكخونباخ ألفا )

Package For Social Sciences.) 

 

 اليػية أزمةومدتػػ  جػدة الحياةوتفدخ الستػسصات الحدابية تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لسدتػػ 

 اس الػزني التالي:حدب السكي

مدتهى جهدة الحياة ومدتهى  ستهسط الحدابيال

  أزمة اليهية

 مشخفس 1-2233

 متػسط 2234-3.66

 عالي 5200 -3.67

 5( /100وتع حداب الػزف الشدبي كسا يمي: الػزف الشدبي= )الستػسط الحدابي * 
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 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة

 

 

 نتائج اسئمة الجراسة 

 نتائج فخضيات الجراسة 
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 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة


حدب االسئمة والفخضيات التي تع صياغتيا في الفرل  تزسغ ىحا الفرل عخضا لشتائج الجراسة

 االوؿ مغ الجراسة لبلجابة عمييا.

 

 نتائج أسئمة الجراسة:

السخحمة الثانهية في مجارس أزمة اليهية لجى طمبة مدتهى األول: ما الشتائج الستعمقة بالدؤال 

 ؟رىط

بحداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  لئلجابة عغ الدؤاؿ الدابق قامت الباحثة

مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة عغ التي تعبخ  الجرجات الكمية الجراسة عمى عيشةالستجابات أفخاد 

 (.1.4رقع ) ، كسا ىػ مػضح في الججوؿالسخحمة الثانػية في مجارس رىط
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سدتهى أزمة اليهية (: الستهسظات الحدابية والنحخافات السعيارية لستجابات أفخاد عيشة الجراسة ل1.4ججول )

 لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط

 الخقم

الستهسط  الفقخات

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السؤية

 الجرجة

 متىسطة 50.0 0.604 2.50 مع والجؼ أفزل حزػر السشاسبات االجتساعية 6

 متىسطة 49.2 0.614 2.46 ال اتخؾ انصباعا جيجا عشج التحجث مع االخخيغ  14

 متىسطة 49.0 0.689 2.45 اشعخ اني شخز ال يسكغ االعتساد عميو في تقييع االمػر 16

 متىسطة 47.8 0.703 2.39 اشعخ بالخجل عشجما أكػف في مكاف بو الكثيخ مغ الشاس . 13

 متىسطة 47.4 0.600 2.37 ليذ لجؼ القجرة عمى تحجيج تػجيي السدتقبمي 8

 متىسطة 47.2 0.667 2.36 يذعخني بالخجل وجػد الجشذ االخخ في السجرسة. 19

 متىسطة 47.2 0.620 2.36 .اشعخ بالقػة والفخخ عشجما يسجحشي السعمسيغ 18

 متىسطة 47.0 0.645 2.35 البلمشيجية. اجج صعػبة في ابخاز كل مػاىبي في االنذصة 17

منخفضة 46.6 0.675 2.33 مغ الرعب عمى بشاء صجاقات مع الجشذ االخخ. 20

 منخفضة 46.4 0.664 2.32 عادة ما أرػ اف نجاحي مخبػط باالخخيغ. 4

 منخفضة 46.4 0.616 2.32 ال أحطى بثقة اصجقائي في السجرسة  15

 منخفضة 46.0 0.621 2.30 االصجقاء لجؼ قميلاشعخ بالػحجة كػف عجد  10

 منخفضة 46.0 0.651 2.30 ال اشعخ باألماف في حياتي 30

 منخفضة 46.0 0.652 2.30 قميبل  ما افكخ في ميشتي في السدتقبل وأخصط لحلظ 27

 منخفضة 45.8 0.673 2.29 وجػدؼ في عائمة غيخ متساسكة يخبكشي نحػ التفكيخ االيجابي بسدتقبمي. 25

 منخفضة 45.6 0.685 2.28 عادة  أقػؿ ما ال افزل. 2

 منخفضة 45.6 0.629 2.28 ال أشعخ بالخضا عغ جدسي. 21
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 منخفضة 45.6 0.645 2.28 ال يقف اصجقائي بجانبي في السحغ والطخوؼ الرعبة. 22

 منخفضة 45.6 0.625 2.28 عشجما اقارف نفدي باآلخخيغ اشعخ بأني اقل مشيع 28

 منخفضة 45.6 0.615 2.28 تجعمشي صفاتي عشج االخخيغ شخرا  غيخ مخغػب فيو مغ االخخيغ. 29

 منخفضة 45.4 0.656 2.27 أتأثخ بكبلـ االخخيغ بديػلة. 3

 منخفضة 45.2 0.702 2.26 أخاؼ مغ التفكيخ في السدتقبل لحلظ ال افزل الحجيث عشو 9

 منخفضة 45.0 0.638 2.25 اشعخ بعجـ اىتساـ االخخيغ لحجيثي. 11

 منخفضة 44.8 0.652 2.24 مجح والجؼ لي في البيت يذعخني بالزعف والػحجة. 24

 منخفضة 44.6 0.635 2.23 قجراتي العقمية لع تتصػر عغ الدابق. 26

 منخفضة 44.4 0.673 2.22 عادة ما اجج صعػبة في تػصيل افكارؼ لآلخخيغ. 7

 منخفضة 44.2 0.654 2.21 أنا غيخ مشدجع مع زمبلئي الصمبة. 1

 منخفضة 43.4 0.723 2.17 اشعخ في احياف كثيخة اني مذتت الحىغ  13

 منخفضة 43.4 0.725 2.17 أفكخ كثيخ ا في كل ما يقاؿ لي مغ االخخيغ. 23

 منخفضة 40.4 0.758 2.02 بتقجيخؼ العادات والتقاليج غيخ ميسة. 5

 منخفضة 45.9 0.350 2.29 الجرجة الكمية

يبلحع مغ الججوؿ الدابق الحؼ يعبخ عغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألوزاف 

مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس الشدبية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى 

 أفّ عمى ( وىحا يجؿ 02350( وانحخاؼ معيارؼ )2229)لمجرجة الكميةالستػسط الحدابي  أفّ  رىط

( فقخات 8)أف مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط جاء بجرجة مشخفزة. و 

أفزل حزػر وحرمت الفقخة "  ( فقخة جاءت بجرجة مشخفزة.22جاءت بجرجة متػسصة و)

باعا ال اتخؾ انص(، ويمييا فقخة " 2.50عمى أعمى متػسط حدابي )"  السشاسبات االجتساعية مع والجؼ
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بتقجيخؼ العادات (. وحرمت الفقخة " 2.46بستػسط حدابي )" جيجا عشج التحجث مع االخخيغ 

أفكخ كثيخ ا في كل ما يقاؿ لي "  يمييا الفقخة (.2.02" عمى أقل متػسط حدابي ) والتقاليج غيخ ميسة

 (.2.17" بستػسط حدابي ) أفزل حزػر السشاسبات االجتساعية مع والجؼ" والفقخة "  مغ االخخيغ

 

جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس : ما مدتهى الثاني الشتائج الستعمقة بالدؤال 

 ؟رىط

بحداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  قامت الباحثةلئلجابة عمى الدؤاؿ الدابق 

لجػ شمبة السخحمة مدتػػ جػدة الحياة عغ التي تعبخ  االستسارة الجراسة عمى عيشةالستجابات أفخاد 

 (.1.4، كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع )الثانػية في مجارس رىط
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سدتهى جهدة الحياة (: الستهسظات الحدابية والنحخافات السعيارية لستجابات أفخاد عيشة الجراسة ل2.4ججول )

 لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط

 الخقم

الستهسط  الفقخات

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

الشدبة 

 السؤية

 الجرجة

 عالية 87.2 0.744 4.36 اتشاوؿ وجبات الصعاـ بدخعة عالية. 23

 عالية 86.4 0.784 4.32 عسمية تشطيسي لػقت الجراسة سيل ومخيح 10

 عالية 86.2 0.591 4.31 السشاىج الجراسية سيمة ومبدصة ومذجعة عمى الجراسة. 3

 عالية 86.2 0.842 4.31 شخيقة شخح السعمع تذعخني بالشذاط والحيػية. 8

 عالية 83.8 0.840 4.19 تػفخ لي اسختي كل متصمبات الجراسة في البيت. 9

 عالية 83.2 0.728 4.16 عبلقتي مع السعمسيغ مستازة لحلظ أحب السجرسة. 2

 عالية 83.2 0.744 4.16 حالتي الرحية مدتقخة دائسا . 16

 عالية 82.4 0.816 4.12 لجؼ رضا عغ الػضع االقترادؼ ألسختي. 15

 عالية 82.2 0.736 4.11 يدانجني والجؼ كثيخا في حياتي. 13

 عالية 81.0 0.836 4.05 اضبط نفدي عشج حجوث مذكمة في السجرسة. 19

ا ميس ا في السدتقبل 29  عالية 80.8 0.919 4.04 يسكغ لي أف اكػف شخر 

 عالية 80.2 0.871 4.01 أعاني مغ عجـ وجػد بخنامج مشطع لمػجبات الغحائية في حياتي 30

 عالية 80.0 0.812 4.00 لجؼ السقجرة عمى امتبلؾ القخارات الرحيحة في حياتي. 12

 عالية 79.8 0.727 3.99 ال أخخج لمتشده لعجـ وجػد الػقت الكافي. 22

 عالية 79.6 0.948 3.98 السجرسية كػنيا تجمب لي الدعادة.اشارؾ بكافة الشذاشات  17

 عالية 79.6 0.778 3.98 انجد كافة السياـ السجرسية الخاصة بي في الػقت السحجد. 21

 عالية 79.6 0.832 3.98 ليذ لجؼ أؼ وقت لديارة األقارب واالصجقاء. 24
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 عالية 79.2 0.876 3.96 وسائل الشقل الى السجرسة مؤمشة ومخيحة. 7

 عالية 79.2 0.755 3.96 ليذ لجؼ أؼ تخػفات مسا سيحجث في السدتقبل . 25

 عالية 78.4 0.898 3.92 أشعخ باألماف في حياتي اليػمية. 14

 عالية 78.4 0.969 3.92 أواجو السػاقف السختمفة في حياتي بيجوء وتخوؼ. 18

 عالية 78.2 0.843 3.91 أفّزل الجواـ السجرسي عمى العصمة البيتة. 1

 عالية 78.2 0.712 3.91 الجراسة بذكل عاـ غيخ مفيجة لسدتقبمي 27

 عالية 77.6 0.803 3.88 أحرل عمى دعع عاشفي مغ السعمسيغ باستسخار. 5

 عالية 77.2 0.762 3.86 تػجيي نحػ الجراسة ىػ أمخ مفخوض عمي مغ والجؼ 28

 عالية 76.6 0.835 3.83 بشفدي.دعع والجؼ السدتسخ لي يخفع مغ مدتػػ ثقتي  26

 عالية 76.2 0.869 3.81 لجؼ إحداس دائع بالحيػية والشذاط. 4

 عالية 73.8 0.933 3.69 السجرسة تأخح الكثيخ مغ وقتي.  20

 عالية 73.6 0.760 3.68 عبلقتي بدمبلئي في السجرسة عبلقة قػية. 6

 عالية 73.6 1.190 3.68 لجؼ تػجو ايجابي نحػ الحياة . 11

 عبنُة 08 0.380 4.00 الجرجة الكمية

يبلحع مغ الججوؿ الدابق الحؼ يعبخ عغ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات 

الستػسط  أف مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطأفخاد عيشة الجراسة عمى 

مدتػػ جػدة الحياة أف ( وىحا يجؿ عمى 0.380سعيارؼ )النحخاؼ ال( وا4.00)لمجرجة الكميةالحدابي 

 جاء بجرجة عالية. لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط

"  اتشاوؿ وجبات الصعاـ بدخعة عالية. وحرمت الفقخة " جاءت بجرجة( فقخة في ىحا السحػر 30)أف و 

"  عسمية تشطيسي لػقت الجراسة سيل ومخيح(، ويمييا فقخة " 4.36عمى أعمى متػسط حدابي )
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عبلقتي بدمبلئي والفقخة " "  لجؼ تػجو ايجابي نحػ الحياة(. وحرمت الفقخة " 4.32بستػسط حدابي )

السجرسة تأخح الكثيخ مغ (، يمييا الفقخة " 3.68عمى أقل متػسط حدابي )"  في السجرسة عبلقة قػية

 (.3.69بستػسط حدابي )"  وقتي

بين ( α≥0.05عشج مدتهى الجللة ): ىل يهجج عالقة ارتباطية الثالثستعمقة بالدؤال الشتائج ال

 ؟  لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط جهدة الحياةأزمة اليهية ومدتهى مدتهى 

أزمة مدتػػ بيغ استخجمت الباحثة معامل االرتباط بيخسػف إليجاد العبلقة  الدؤاؿ لئلجابة عغ ىحا

، كسا ىػ مبيغ في الججوؿ ومدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطاليػية 

 (.3.4رقع )

أزمة اليهية ومدتهى جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة مدتهى بين (:نتائج معامل ارتباط بيخسهن 3.4ججول )

 الثانهية في مجارس رىط

درجات  الستغيخات

 األرتباط

 مدتهى الجللة

اليهيةأزمة   8.888 *-8.081 جهدة الحياة  

 0.05* دالة احرائيا  عغ مدتػػ الجاللة 

(، ومدتػػ الجاللة -0.701) معامل ارتباط بيخسػف تذيخ السعصيات الػاردة في الججوؿ الدابق أف 

بيغ مدتػػ جػدة الحياة  قػية دالة احرائيا   سالبة عكدية عبلقةوىحا يجؿ عمى وجػد (، 0.000)

أؼ أنو كمسا قل مدتػػ أزمة  .أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ و 

لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط، والعكذ  اليػية زاد ذلظ مغ مدتػػ جػدة الحياة

 صحيح.
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سدتهى أزمة اليهية ىشاك اختالف في الستهسظات الحدابية لىل  الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع:

التعميسي والسدتهى  والرفمتغيخات الجشذ  حدب لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط

 ؟ لألب، والسدتهى التعميسي لألم

 ولالجابة عن ىحا الدؤال تم تحهيمو لمفخضيات التالية:

 

فةي  (α ≥ 0.05) تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةةل  نتائج الفخضية األولى: "

 "الجشذيعدى لستغيخ  أزمة اليهية لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط مدتهى 

عيشػػة  أفػػخادالستػسػػصات الحدػػابية السػػتجابة و حدػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" ب األولػػىحػػز الفخضػػية تػػع ف

 . الجشذلستغيخ  حدب مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط فيالجراسة 

مدػػػتػػ أزمػػػة اليػيػػػة لػػػجػ شمبػػػة فػػػي  العيشػػػة أفػػػخادالسػػػتجابة لمعيشػػػات السدػػػتقمة نتػػػائج اختبػػػار "ت"  (:4.4جػػػجوؿ رقػػػع )

 الجشذمتغيخ  حدب السخحمة الثانػية في مجارس رىط

الستهسط  العجد الجشذ

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0268802492 298 0.35368 2.2768 115 ذكػر

 0.34781 2.3054 185 إناث

(، ومدتػػ الجاللة 0.688( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )4.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ رقع )

 مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطتػجج فخوؽ في  ال (، أؼ أنو0.492)

 الفخضية األولى.  قبػؿوبحلظ تع  ،الجشذتعدػ لستغيخ 
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في (α≥0.05)تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةل نتائج الفخضية الثانية: "

 "الرفيعدى لستغيخ  أزمة اليهية لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى 

عيشة  أفخادالستػسصات الحدابية الستجابة و حداب نتائج اختبار "ت" الثانية بحز الفخضية تع ف

 . الرفلستغيخ  حدب أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ في الجراسة 

أزمة اليهية لجى طمبة في مدتهى  العيشة أفخادلستجابة لمعيشات السدتقمة نتائج اختبار "ت"  (:5.4ججول )

 الرفمتغيخ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىط

الستهسط  العجد الرف

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0260302547 298 0.36252 2.2775 102 الحادؼ عذخ

 0.34361 2.3032 198 الثاني عذخ

(، 0.547(، ومدتػػ الجاللة )0.603( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )5.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ )

تعدػ  لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ أزمة اليػية تػجج فخوؽ في ال أؼ أنو 

 وبحلظ تع قبػؿ الفخضية الثانية. ،الرفلستغيخ 

في (α≥0.05)تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةل : "الثالثةنتائج الفخضية 

 السدتهى التعميسييعدى لستغيخ  أزمة اليهية لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى 

 "لألب

عيشة  أفخادالستػسصات الحدابية الستجابة و حداب نتائج اختبار "ت" ب الثالثةحز الفخضية تع ف

السدتػػ لستغيخ  حدب أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ في الجراسة 

 . التعميسي لؤلب
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أزمة اليهية لجى طمبة في مدتهى  العيشة أفخادلستجابة لمعيشات السدتقمة نتائج اختبار "ت"  (:6.4ججول )

 السدتهى التعميسي لألبمتغيخ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىط

الستهسط  العجد السدتهى التعميسي لألب

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 1252602128 298 0.35911 2.2663 163 ثانػؼ فأقل

 0.33653 2.3280 137 جامعي

(، ومدتػػ الجاللة 1.526( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )6.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ رقع )

 مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطتػجج فخوؽ في ال (، أؼ أنو 0.128)

  ، وبحلظ تع قبػؿ الفخضية الثالثة.السدتػػ التعميسي لؤلبتعدػ لستغيخ 

في (α≥0.05): ل تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةالخابعةنتائج الفخضية 

التعميسي السدتهى يعدى لستغيخ  أزمة اليهية لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى 

 "لألم

مدتػػ عمى عيشة الجراسة  أفخادتع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة  الخابعةلفحز الفخضية و 

 . التعميسي لبلـالسدتػػ يعدػ لستغيخ  أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط
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أزمة اليهية لجى طمبة في مدتهى  العيشة أفخادلستجابة لمعيشات السدتقمة نتائج اختبار "ت"  (:7.4ججول )

 السدتهى التعميسي لألممتغيخ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىط

الستهسط  العجد السدتهى التعميسي لألم

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0276702444 298 0.35895 2.3129 124 ثانػؼ فأقل

 0.34357 2.2814 176 جامعي

(، ومدتػػ الجاللة 0.767( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )7.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ رقع )

 مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطتػجج فخوؽ في ال (، أؼ أنو 0.444)

 ، وبحلظ تع قبػؿ الفخضية الخابعة.السدتػػ التعميسي لؤلـتعدػ لستغيخ 

سدتهى جهدة ىشاك اختالف في الستهسظات الحدابية لىل : الخامذالشتائج الستعمقة بالدؤال 

والسدتهى  والرفمتغيخات الجشذ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىطالحياة لجى طمبة 

 ؟ التعميسي لألب، والسدتهى التعميسي لألم

 ولالجابة عن ىحا الدؤال تم تحهيمو لمفخضيات التالية:

فةي  (α ≥ 0.05) تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةةل  نتائج الفخضية األولى: "

 "الجشذيعدى لستغيخ  الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى جهدة 

عيشػػة  أفػػخادالستػسػػصات الحدػػابية السػػتجابة و حدػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" ب األولػػىحػػز الفخضػػية تػػع ف

 . الجشذلستغيخ  حدب مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط فيالجراسة 
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نتائج اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة لستجابة أفخاد العيشة في مدتهى جهدة الحياة لجى طمبة (: 8.4ججول رقم )

 السخحمة الثانهية في مجارس رىط حدب متغيخ الجشذ

الستهسط  العجد الجشذ

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0.0390.969 298 0.37534 4.0020 115 ذكػر

 0.38384 4.0038 185 إناث

(، ومدتػػ الجاللة 0.039( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )8.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ رقع )

مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس تػجج فخوؽ في ال (، أؼ أنو 0.969)

 الفخضية األولى.  قبػؿوبحلظ تع ، الجشذتعدػ لستغيخ  رىط

في (α≥0.05)تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةل الفخضية الثانية: " نتائج

 "الرفيعدى لستغيخ  جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى 

عيشة  أفخادالستػسصات الحدابية الستجابة و حداب نتائج اختبار "ت" الثانية بحز الفخضية تع ف

 . الرفلستغيخ  حدب جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ في الجراسة 

جهدة الحياة لجى طمبة في مدتهى  العيشة أفخادلستجابة لمعيشات السدتقمة نتائج اختبار "ت"  (:9.4ججول )

 الرفمتغيخ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىط

الستهسط  العجد الرف

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0.1340.894 398 0.39355 3.9990 102 الحادؼ عذخ

 0.37379 4.0052 198 الثاني عذخ
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(، 0.894(، ومدتػػ الجاللة )0.134( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )9.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ )

تعدػ  السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة تػجج فخوؽ في ال أؼ أنو 

 ، وبحلظ تع قبػؿ الفخضية الثانية.الرفلستغيخ 

في (α≥0.05)تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةل : "الثالثةنتائج الفخضية 

السدتهى التعميسي يعدى لستغيخ  جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى 

 "لألب

عيشة  أفخادالستػسصات الحدابية الستجابة و حداب نتائج اختبار "ت" ب الثالثةحز الفخضية تع ف

السدتػػ لستغيخ  حدب جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطمدتػػ في الجراسة 

 . التعميسي لؤلب

جهدة الحياة لجى طمبة في مدتهى  العيشة أفخادلستجابة لمعيشات السدتقمة نتائج اختبار "ت"  (:10.4ججول )

 السدتهى التعميسي لألبمتغيخ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىط

الستهسط  العجد السدتهى التعميسي لألب

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0.6780.498 298 0.35871 4.0168 163 ثانػؼ فأقل

 0.40456 3.9869 137 جامعي

(، ومدتػػ الجاللة 0.678( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )10.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ رقع )

مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس تػجج فخوؽ في ال (، أؼ أنو 0.498)

  ، وبحلظ تع قبػؿ الفخضية الثالثة.السدتػػ التعميسي لؤلبتعدػ لستغيخ  رىط
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في (α≥0.05): ل تهجج فخوق ذات دللو إحرائية عشج مدتهى الجللةالخابعةنتائج الفخضية 

التعميسي السدتهى يعدى لستغيخ  جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىطمدتهى 

 "لألم

مدتػػ عمى عيشة الجراسة  أفخادتع حداب الستػسصات الحدابية الستجابة  الخابعةلفحز الفخضية و 

 . التعميسي لبلـالسدتػػ يعدػ لستغيخ  جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط

جهدة الحياة لجى طمبة في مدتهى  العيشة أفخادلستجابة لمعيشات السدتقمة نتائج اختبار "ت"  (:11.4ججول )

 لألمالسدتهى التعميسي متغيخ  حدب السخحمة الثانهية في مجارس رىط

الستهسط  العجد السدتهى التعميسي لألم

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

 قيسة

 "ت"

مدتهى 

 الجللة

 0.5610.575 298 0.36867 3.9884 124 ثانػؼ فأقل

 0.38846 4.0134 176 جامعي

الجاللة (، ومدتػػ 0.561( أف قيسة "ت" لمجرجة الكمية )11.4يتبيغ مغ خبلؿ الججوؿ رقع )

مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس تػجج فخوؽ في ال (، أؼ أنو 0.575)

 وبحلظ تع قبػؿ الفخضية الخابعة.، السدتػػ التعميسي لؤلـتعدػ لستغيخ  رىط
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 انفصم انخبمس

 منبقشة اننتبئج وانتىصُبت

 

 نتبئج أسئهة انذراسة:

أزمة اليهية لجى طمبة السخحمة الثانهية في : ما مدتهى ولبالدؤال األ الشتائج الستعمقة مشاقذة 

 ؟مجارس رىط

يػا جػاءت بجرجػة بأنّ  أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمػة الثانػيػة فػي مػجارس رىػطالخاصة بأشارت الشتائج 

 .(02350( وانحخاؼ معيارؼ )2229)بمغ لمجرجة الكميةالستػسط الحدابي  أفمشخفزة و 

الصمبة في ىحه السشصقة لجييع الكثيخ مغ االنصباعات االيجابية عغ  الى أفّ يسكغ تفديخ ىحه الشتيجة 

الحياة، وذلظ لتػفخ السػارد االساسية ليع في كافة السخاحل الجراسية، والخػؼ مغ السدتقبل أمخ غيخ 

خ، فالسجتسع البجوؼ مػف صفات وقيع ومبادغ مشح الرغخ وتدتسخ معيع حتى الكبثيس وارد لجييع، فيع

وبحلظ يتذكل لجيو اتداف في ترخفاتو ساسية لمسخاىق، ية األفكار ومعتقجات وتقاليج تذكل اليػ ألجيو 

ّف ممكة التػافق الفكخؼ واالجتساعي لجييع إ إذوتفكيخه، وما يدعى تحكيقو في السدتقبل دوف قيػد، 

لسا  سخاىقة يكػف مدتػػ التفكيخ بالبجائلتطيخ في السخحمة العسخية األولى، وبالتالي خبلؿ مخحمة ال

 و يستمظ فكخا  واحجا  ذو أصػؿ محجدة. مغ أفكار ججيجة لع يكغ يعخفيا متجني، ألنّ  السخاىق اكتذفو

ال يكػف عادة ػ التأثخ فيو لى ىحا السجتسع، لكغ مدتػ إالتصػر الحاصل في السجتسعات يستج  فّ كسا إ

وعميو فإّف اليػية الخاصة باالفخاد في فكار والسعتقجات التي تخبي عمييا الفخد ، بجرجة التخمي عغ األ

السخحمة الثانػية في السجتسع البجوؼ متحققة بجرجة عالية، ولجييع الػعي الكافي الدراؾ ما يدعػف 

تذتت أو ارتباؾ أو عجـ القجرة عمى تحجيج زمة أو يخيجوف في السدتقبل، فيكػف وجػد أليو، وما إ
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والصسػحات متجني لجييع، فاليػية البجوية تصغى عمى كافة اليػيات األخخػ ويدعػف  األىجاؼ

لمحفاظ عمييا واالىتساـ بتعديدىا لجػ االفخاد سػاء عمى مدتػػ الميجات، أو السػروث بسختمف 

 أشكالو.

 ,DEmir, Kaynak& sonmezديسخ واخخوف)ودراسة (، 2018واتفقت مع دراسة مسحسج وزكي)

( والتي بيشت اف ىشاؾ ازمة ىػية بجرجة 2018واختفت ىحه الشتيجة مع دراسة الدعجؼ)(، 2012

 زمة اليػية بجرجة عالية.أ( والتي كانت فييا 2015متػسصة، كحلظ مع دراسة فزل الديج والذيخ)

وتخػ الباحثة أف الصمبة في مخحمة السجرسة يكػف لجييع مدتػػ السعخفة باليػية وتحجيج خيارات 

ف االحتكاؾ بالثقافات االخخػ كسا لجػ شمبة ني مقارنو مع شمبة الجامعة، كسا أالسدتقبل متج

لجػ شمبة  الجامعات يكػف أعمى لحلظ يسكغ أف يكػف مدتػػ الذعػر بأزمة اليػية متػسط أو مختفع

، في حيغ أنو لجػ شمبة السجارس يكػف مشخفس وىحا مشصقي كػف االختبلط بالثقافات الجامعات

 كػف أقل، فيكػف الذعػر بأزمة اليػية أقل.ي

جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في : ما مدتهى الثانيالشتائج الستعمقة بالدؤال مشاقذة 

 ؟مجارس رىط

جاء بجرجة عالية،  مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىطأشارت الشتائج أّف 

الصمبة لجييع  ، كسا تبيغ أفّ (0.380سعيارؼ )النحخاؼ ال( وا4.00)لمجرجة الكميةالحدابي  إذ تبيغ أفّ 

  .يجابي نحػ الحياةإمدتػػ مختفع مغ تشطيع الػقت، وتػجو 

يجابية، فالػقت إلى السدتقبل نطخة إالسجتسع البجوؼ يشطخ لى أّف إتعدو الباحثة ىحه الشتيجة 

والعبلقات االجتساعية تخفع مغ مدتػيات تفكيخىع االيجابي نحػ الحياة، كحلظ فإف مدتػػ الصسػح 
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جتساعي وتػفخ الفخص في الحرػؿ عمى مدتػيات إلقترادؼ واالسختفع لجييع بدبب االستقخار اإل

البجوؼ يجعل مدتػػ  عميا مغ التعميع، إضافة الى تػفخ فخص العسل، والتذابظ واالنتساء لمسجتسع

التشذئة االسخية في االسخة البجوية تذجع الصفل مغ الرغخ  فّ أالخضا عغ الحياة مختفع لجييع، كسا 

عمى تقبل التحجؼ، ومػاجية السذكبلت وحميا، كػنيع يعيذػف ضخوفا  خاصة مغ حيث استقبلؿ 

دية لجييع مختفع، وإقباليع يجعل مدتػػ الربلبة الشف اليػية، والخغبة في الػصػؿ الى اليجؼ، وىحا

 .مختفع عمى العير والتفكيخ في السدتقبل أيزا  

متػلي كحلظ دراسة ، (2018مرصفى وتػفيق وعبج السقرػد) واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة

، كحلظ دراسة (2018سايحي ودمحمؼ)، كحلظ دراسة (2018، كحلظ مع دراسة الدبلميغ)(2018)

ويعػد ذلظ الى مدتػػ الحياة في السجتسع البجوؼ مختفع، فيػ مجتسع فتي  .(2018مخاكذي ورمدؼ)

فيسا اختمفت نتيجة الجراسة  وفيو الكثيخ مغ الذباب، والحيغ يعسمػف مغ أجل ضساف استقخار االسخة،

، ويعػد ذلظ (، والتي جاء فييا مدتػػ جػدة الحياة متػسصا  2018عبادؼ وكذيذب)مع دراسة 

 ي يعيذػف فييا، والتي قج تكػف أقل مغ مدتػػ البيئة البجوية. لصبيعة البيئة الت

الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث: ىل يهجج عالقة ارتباطية عشج مدتهى الجللة مشاقذة 

(α≥0.05بين أزمة اليهية ومدتهى جهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط )  ؟ 

 وىحا يؤكج(، 0.000(، ومدتػػ الجاللة )-0.701) ارتباط بيخسػف معامل  أفّ أشارت الشتائج إلى 

مدتػػ أزمة اليػية لجػ قػية دالة احرائيا  بيغ مدتػػ جػدة الحياة و  سالبة عكدية عبلقةوجػد 

أزمة اليػية زاد ذلظ مغ مدتػػ جػدة ت و كمسا قمأؼ أنّ . شمبة السخحمة الثانػية في مجارس رىط

 .الثانػية في مجارس رىطلجػ شمبة السخحمة  الحياة



78 

 

تعدو الباحثة ذلظ إلى أّف وجػد اليػية لجؼ السجتسع البجوؼ في رىط، واستقبللية ىحا السجتسع مغ 

حيث العادات والتقاليج والسػروث الثقافي واالجتساعي، أسيع في بشاء ىػية مدتقمة ليع، استصاع الفخد 

يتػلج لجػ الصفل في السجتسع  إذـ التذتت، خبلليا مغ تكػيغ نطختو السدتقبمية لمحياة، وذلظ بعج

ليحه الثقافة وليحا  ا  ويعتبخ نفدو امتجاد ،ججاد ويحافع عميوباء واألالبجوؼ قشاعة بسا يتع تػارثو مغ اآل

الػعي، فتتخسخ لجيو االفكار ذات البعج الػاحج، ومع إمكانية تأثخه بالسيحط العاـ السختبط بالتصػر 

التصػر الثقافي واالدبي، إال إّف روح العادات والتقاليج البجوية ال تفارقو مشح التكشػلػجي في العالع، و 

عمى تحجيج تػجو واحج  زمة اليػية لجيو مشخفس كػنو قادرا  أوالدتو وحتى وفاتو، ولحلظ يكػف مدتػػ 

 في الحياة، فبل يتذتت ويبقى مشزبط فكخيا  وثقافيا  فتكػف نطختو لمحياة السدتقبمية ايجابية.

، كحلظ مع دراسة (2018متػلي )، كحلظ دراسة (2018مرصفى ) واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة

التي  (2018مخاكذي ورمدؼ)، كحلظ دراسة (2018سايحي ودمحمؼ)(، كحلظ دراسة 2018الدبلميغ)

بيشت اف ىشاؾ عبلقة بيغ جػدة الحياة والستغيخات االخخػ، تختفع بارتفاعيا وتشخفس بانخفاضيا، فقج 

 كػف العبلقة ايجابية وقج تكػف سمبية حدب شبيعة الستغيخات.ت

سدتهى أزمة اليهية ىشاك اختالف في الستهسظات الحدابية لىل الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع: 

التعميسي والسدتهى  والرفمتغيخات الجشذ  حدب لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط

 ؟لألب، والسدتهى التعميسي لألم

مدتػػ أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في  أشارت الشتائج الى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا  

ات الجراسة، ويسكغ تفديخ ذلظ بكػف أزمة اليػية عادة ما تحجث لجػ تعدػ لستغيخ  في مجارس رىط

السعخوؼ بأّف  الصمبة في السجتسعات السفتػحو اكثخ مغ السجتسعات السغمقة ذات التخاث الثابت، ومغ
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السجتسعات البجوية يحافع عمى نفذ السػروث مشح القجـ، وبحلظ يكػف مدتػػ التػافق بيغ الصمبة في 

كػف ىػيتيع الثقافية واالجتساعية والشفدية متقارب، إذ يجركػف أّنيع جسيعا  لجييع نفذ الفخصة كػنيع 

حجة والتآلف واإللتفاؼ حػؿ يخزعػف لشفذ التخبية ويعيذػف في مشاخ أسخؼ متذابو يدػده الػ 

السػروث الخاص بيع، وعادة ما يكػف الخخوج عغ ىحه الحالة نادرا  ومحجودا  وال يسثل الصيف الكمي 

 لمسجتسع البجوؼ.

واختمفت ىحه الشتيجة ،  (2018دمحم وزكي )، ودراسة (2018الدعجؼ)وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 

، كحلظ مع دراسة اف ىشاؾ اختبلؼ فييا يخز الجشذ، والتي بيشت (2019السصػع ) مع دراسة

أعمى مغ ازمة  ف االناث لجييغ درجةأّ التي بيشت  (Paul&Upadhyaya, 2017بػيل وبادىايا)

( فيسا خرز الرف، حيث كاف ىشاؾ فخؽ لجػ 2011اليػية، كسا اختمفت مع دراسة محسػد)

 شمبة الرف الدادس، 

سدتهى جهدة ىشاك اختالف في الستهسظات الحدابية لىل  :الخامذالشتائج الستعمقة بالدؤال 

والسدتهى  والرفمتغيخات الجشذ  حدب الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في مجارس رىط

 ؟التعميسي لألب، والسدتهى التعميسي لألم

في  مدتػػ جػدة الحياة لجػ شمبة السخحمة الثانػية حرائيا  الى عجـ وجػد فخوؽ دالة إأشارت الشتائج 

الى كػف ىؤالء الصمبة يشتسػف الى نفذ ات الجراسة، وتعدو الباحثة ذلظ تعدػ لستغيخ  مجارس رىط

نػعيع البيئة الثقافية واالجتساعية لحلظ لجييع نفذ السدتػػ مغ التػجو االيجابي نحػ الحياة باختبلؼ 

وصفػفيع والسدتػػ التعميسي لؤلب واألـ، حيث الثقافة الدائجة ىي ثقافة القبيمة، وكل ما  االجتساعي

يتعمق بيا مغ مػروث ثقافي اجتساعي، وعميو فإّف التػافق في اآلراء يعبخ مدتػػ انتساء وتقبل ىؤالء 
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يع رّسخػا في الصمبة لمبيئة التي يعيذػف فييا، وقشاعتيع بسا حرمػا عميو مغ معخفة وثقافة، كسا أنّ 

 أذىانيع شبيعة الحياة السدتقبمية التي يفكخوف فييا.

   (2018وكذيذب)عبادي كحلظ مع دراسة  ،(2018مخاكذي ورمدؼ) وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 

( حيث كاف ىشاؾ فخوؽ لرالح االناث، كحلظ 2018واختمفت نتيجة الجراسة مع دراسة الدبلميغ)

  كانت فييا الفخوؽ لرالح الحكػر. والتي (2018خبيع )ال اختمفت الشتيجة مع دراسة

 انتىصُبت

 يسكن لمباحثة أن تهصي بسا يأتي: 

لسخحمة ما بعج السجرسة كػف أزمة اليػية تطيخ قبل السخشجيغ في السجارس تعديد الصمبة مغ  ضخورة  -

 لجييع في السخحمة الجامعية بدبب اختبلشيع بالصمبة مغ البيئات السختمفة. 

ولياء االمػر بالتفاعل االيجابي مع ابشائيع الصمبة وتخسيخ الكيع والسبادغ االخبلقية االىتساـ مغ قبل أ -

الختيار والقجرة التي تداعج الصالب في مخحمة السخاىقة عمى بشاء ذاتو بالذكل الحؼ يزسغ لو حخية ا

ؿ السخحمة عمى حل السذكبلت وتداعجه في تخصي السذكبلت التي يسكغ أف يتعخض ليا خبل

 الجامعية.

االىتساـ مغ قبل السجرسة بتذجيع الصمبة مغ خبلؿ الشذاشات الثقافية واالجتساعية السختمفة والتي  -

 فزل في التعامل مع السذكبلت التي تػاجيو في حياتو.تداعج الصالب عمى تحجيج السدار األ

والتي تزسغ لمصالب العسل عمى تفعيل الشذاشات السجتسعية بذكل عاـ في السجتسع البجوؼ  -

االستسخار في التعاوف والسداعجة لبلخخيغ، واحتخاميع، وىحا يديع في تسكشيو مغ بشاء ذاتو، وعجـ 

 لتأثخ بالعالع السحيط بذكل كبيخ.ا
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العخبي الفمدصيشي في الشقب، زمة اليػية مع متغيخات آخخػ في السجتسع أضخورة البحث في مدتػػ  -

يار عيشة أخخػ غيخ شمبة السجارس كصمبة الحات، إضافة الى اختكسدتػػ االنتساء، وتقجيخ 

 الجامعات.
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 قبئمة انمراجع


، بخنػامج دراسػات اسػخائيل، البةجو الفمدةظيشيهن الصةالنيهن فةي الشقةب( 2013سعج، اسػساعيل)أبػ أ

 .8-1مجػ الكخمل، السخكد العخبي لمجراسات االجتساعية، ص

مجمة عجالة ( الشداعات حػؿ االراضي في اسخائيل، قزية بجو الشقب، 2006بػ راس، ثابت)أ

 .11-1، ص24، عاللكتخونية

 قمق السدتقبل وعالقتو بأزمة اليهية لجى السخاىقين الرم في محافظات( 2013بػ فزة، خالج)أ

 غدة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة االسبلمية، غدة.

 الرف طمبة لجى الذعبية بسدتهى  اليهية وأزمة الحات تقجيخ عالقة( 2008)ائذةع ،البمػشي

 غيخ مشذػرة، دكتػراه  ، رسالةالستغيخات من عجد ضهء في عسان سمظشة في األساسي العاشخ

 ، عساف.اليخمػؾ جامعة

، والشفديةمجمة البحهث التخبهية ( ىػية الحكػرة لجػ شمبة السخحمة االعجادية، 2018جاسع، عباس)

 .624-598، ص15، ع56مج

، 1، ع10، مجمخكد ابحاث المهمة والظفهلة( تذكيل ىػية االنا لمسخاىقيغ،  2015الجاسع، مؤيج)

 .136-108ص

فعالية بخنامج تجريبي لتحدين جهدة الحياة األكاديسية لجى الظالبات (. 2016حبيب، سالي.)

السعمػمات التخبػية والشفدية والبيئية بكمية التخبية جامعة ، مخكد السهىهبات، مجمة التخبية الخاصة

 .263-219، 1الدقازيق، مرخ، ع
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أزمة اليهية لجى السخاىقات السدعفات، دراسة ميجانية بجار الظفهلة ( 2018حبلسي، فاشسة)

 ماؼ، الجدائخ. 8، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعةالسدعفة قالسة وعشابة

ثخ بخنامج مقتخح لمتجريب عمى الدمػؾ التػكيجؼ عمى عبلج أزمة اليػية ( أ2014حسػدة، محسػد)

 .540-504، ص54، جامعة ششصا، ع مجمة كمية التخبيةلجػ السخاىقيغ، 

االمتشاف وجػدة الحياة لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ في ضػء بعس الستغيخات،  (2018الخبيع، فيرل)

 .672-653ص، 45، مجمجمة دراسات العمهم التخبهية

مداحات متبايشو :سياسة الفرل السكاني في السدكن بين الييهد والعخب ( 2016روتع، ميخاؿ )

 ، مشتجػ التعاير الدمسي، الشقب. في الشقب

(التساسظ االجتساعي وعبلقتو بكل مغ االغتخاب الثقافي وأزمة اليػية والكيع 2017الدىخاني، عمي)

، 3، ع6، مجالسجمة التخبهية الجولية الستخررةالثانػية،  االخبلقية لجػ شبلب وشالبات السخحمة

 .115-101ص

( التفاؤؿ وعبلقتو بجػدة الحياة لجػ تبلميح الدشة الثانية ثانػػ، 2018سايحي، سميسة ودمحمؼ، مميكة)

 .79-77، ص72، جامعة عسار ثميجي، عمجمة دراسات

اة لجػ الذباب الجامعي الفمدصيشي ( أزمة اليػية وعبلقتيا بالخضا عغ الحي2018الدعجؼ، رحاب)

-1286، ص7، ع32، مجمجمة جامعة الشجاح لالبحاث والجراساتفي الجامعات االسخائيمية،

1316. 
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جهدة الحياة وعالقتيا بالظسهح السدتقبمي لجى عيشة من طمبة عخب  (2018الدبلميغ، أفشاف)

(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الشقب الجارسين في كمية التخبية في جامعة الخميل)دراسة مقارنو

 جامعة الخميل، فمدصيغ.

( قياس جػدة الحياة لجػ عيشة مغ شبلب جامعة تبػؾ بالسسمكة العخبية 2010سميساف، شاىخ)

 .155-177، ص117، عمجمة رسالة الخميج العخبيالدعػدية وتأثيخ بعس الستغيخات عمييا، 

(. العػامل األسخية والسجرسية والسجتسعية السشبئة بجػدة الحياة 2006، وحديغ، دمحم )الديج، فػقية

وقائع السؤتسخ العمسي الخابع: دور األسخة لجػ األشفاؿ ذوؼ صعػبات التعمع بسحافطة بشي سػيف. 

(، 270-187)ص ص ومؤسدات السجتسع السجني في لكتذاف ورعاية ذوي الحاجات الخاصة

 مايػ. 4-3جامعة بشي سػيف،  -كمية التخبية

( أثخ التفاؤؿ لجػ األميات عمى تحقيق جػدة الحياة لجػ األبشاء : دراسة 2018شارؼ، جسيمة)

مؤسدة  ،مجمة الحكسة لمجراسات الشفدية والتخبهيةميجانية عمى عيشة مغ األميات بسجيشة وىخاف، 

 .242-224، ص14كشػز لمحكسة والشذخ، ع

مجمة ( العبلقة بيغ انساط التشذئة األسخية وتحقيق السخاىق ليػيتو الشفدية، 2012الذقخاف، حشاف)

 .1098-1080، ص5، ع26، مججامعة الشجاح لالبحاث

( الخرائز الديكػمتخية لسكياس ازمة اليػية 2015ششج، سسيخة، وشاىيغ، ايساف، والخػاص، ىجػ)

 .542-515، ص42، مرخ، عد الشفديمجمة الرشالجػ السخاىقيغ والسخاىقات، 
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أزمة اليهية لجى الحجاث الجانحين مقارنو بالسهياء في محافظات غدة ( 2002الصخشاوؼ، خميل)

 ، رسالة ماجدتيخ غيخة مشذػرة، الجامعة االسبلمية، غدة.في ضهء بعض الستغيخات

اة وعبلقة ذلظ ببعس ( مجػ احداس شمبة كمية التخبية بالخستاؽ بجػدة الحي2006العادلي، كاضع)

 ديدسبخ.19-17الستغيخات، وقائع نجوة عمع الشفذ وجػدة الحياة، جامعة قابػس، 

 دار مجبػلي لمشذخ والتػزيع، القاىخة.، تاريخ بئخ الدبع وقبائميا( 1999العارؼ، عارؼ)

الجامعي ، السكتب ىهية األنا والتسخد الشفدي لجى السخاىقين( 2013العبادؼ، عمي سمساف حديغ)

 الحجيث، اإلسكشجرية، مرخ.

، القاىخة، دار معجم عمم الشفذ والظب الشفدي( 1991عبج الحسيج، جابخ، وكفافي، عبلء الجيغ)

 الشيزة العخبية.

( االرشاد الشفدي وجػدة الحياة في السجتسع السعاصخ، ورقة عسل مشذػرة 2005عبج السعصي، حدغ)

 الشفدي في ضػء جػدة الحياة، جامعة الدقازيق، مرخ. في وقائع السؤتسخ الثالث لبلنساء

السدئػلية االجتساعية وعبلقتيا التشبؤية بأزمة اليػية لجػ شمبة التعميع  (2018عبج اليادؼ، مخوة)

 .325-297، ص96، عمجمة دراسات عخبية في التخبية وعمم الشفذالثانػػ العاـ والفشى، 

زمة اليػية وفقا  لمشػع والسخحمة العسخية لجػ عيشة مغ ( دراسة الفخوؽ في أ2016العصية، اسساء)

، 4، ع17جامعة البحخيغ، مج مجمة العمهم التخبهية والشفدية، السخاىقيغ في السجتسع القصخؼ،

 .610-585ص
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مجمة دراسات ( جػدة الحياة األسخية لجػ شمبة الجامعة، 2018عيادؼ، نادية، وكذيذب، مخاد)

 .389-384، ص10، ع4مج وابحاث،

 ، السشار لمصباعة والكسبيػتخ، القاىخة.مقجمة في اإلرشاد الشفدي(، 2005دمحم )عيج، 

( عبلقة تذكل ىػية االنا بشسػ التفكيخ االخبلقي لجػ عيشة مغ الحكػر في 2001الغامجؼ، حديغ)

لسجمة السرخية لمجراسات امخحمة السخاىقة والذباب بالسشصقة الغخبية مغ السسمكة العخبية الدعػدية، 

 .255-221، ص29، عالشفدية

( أزمة اليػية لجػ السخاىقيغ والذباب الستخدديغ عمى 2015فزل الديج، عثساف والذيخ، اسامة)

 ، -147، ص1، ع30، جامعة السشػفية، مجمجمة كمية التخبيةمقاىي اإلنتخنت بػالية الخخشـػ

171. 

. نجوة عمع مدتهى جهدة الحياة لجى طمبة الجامعة. (2006كاضع، عمي، البيادلي، عبج الخالق.)

 .الشفذ وجػدة الحياة، جامعة الدمصاف قابػس، مدقط

 ، القاىخة، مؤسدة األصالة.عمم الشفذ الرتقائي( 1997كفافي، عبلء الجيغ )

 ، دار السعخفة الجامعية، االسكشجرية.سيكهلهجية السخاىقة( 2010كفافي، عبلء الجيغ)

( بخكاف الغزب، صحيفة دنيا الػشغ، 2013كشاعشو، دمحم)

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/07/19/300475.html 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/07/19/300475.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/07/19/300475.html
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البحث العمسي مجمة األمغ الشفدي وعبلقتو بجػدة الحياة لجػ شمبة الجامعة،  (2018متػلي، رانجا)

 .299-271، ص19، ع5، جامعة غيغ شسذ، مجفي التخبية

( أساليب مػاجية أزمة اليػية وعبلقتيا بالتشذئة االجتساعية لجػ 2018دمحم، اياد، وزكي، جيياف)

 .71-41، ص76، ع، مجمة الفتحشمبة السخحمة االعجادية

، مجمة البحهث التخبهية والشفدية ( أزمة اليػية لجػ شمبة السخحمة اإلعجادية ،2011محسػد، أحسج)

 .23-1، ص31جامعة بغجاد، ع

( مكياس جػدة الحياة لصمبة الجامعة. وقائع 2006عبج الحميع مشدى، عمى ميجػ كاضع ) ،محسػد
 . 78-63سمصشة عساف ،ص ص  ،نجوة عمع الشفذ وجػدة الحياة، جامعة الدمصاف قابػس

( جػدة الحياة وعبلقتيا بتقجيخ الحات لجػ الصمبة الجامعييغ : 2018مخاكذي، مخيع ورمدؼ، مخاد)

 مجمة الحكسة لمجراسات الشفدية والتخبهية،، 2دراسة ميجانية عمى عيشة مغ شمبة جامعة سصيف 

 .75-59، ص13مؤسدة كشػز لمحكسة والشذخ، ع

السجمة زمة وااللتداـ عمى ضػء اعساؿ مارسيا، ( اليػية لجػ السخاىق: بيغ اال2017مذخؼ، سبلؼ)

 .13-1، ص26، عالميبية العالسية

جػدة الحياة وعبلقتيا بتقجيخ الحات والتػافق األسخػ لجػ شفل ما قبل ( 2018مرصفى، الدىخاء)

 .185-159، ص19، ع9، جامعة عيغ شسذ، مجمجمة البحث العمسي في التخبيةالسجرسة، 
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( تأثيخ استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي في ازمة اليػية لجػ شمبة 2019السصػع، عبج العديد)

، جامعة البحخيغ، مجمة العمهم التخبهية والشفديةالجامعة تػيتخ انسػذجا في ضػء بعس الستغيخات، 

 .99-71، ص1، ع10مخكد الشذخ العمسي، مج

(جػدة الحياة وعبلقتيا بكل مغ الدمػؾ االجتساعي واألمغ الشفدي لجػ عيشة مغ 2018معذي، دمحم)

 .270-231، ص2، ع24، جامعة اسيػط، مجمجمة كمية التخبيةالسخاىقيغ، 

نجوة عمع  ة، وقائعمكياس جهدة الحياة لظمبة الجامع(. 2006مشدي، محسػد، وكاضع، ميجؼ.)

 .78-63( ديدسبخ، جامعة الدمصاف قابػس، سمصشو عساف،  19-17الشفذ وجػدة الحياة، )

 غيخ واألحجاث الجانحيغ األحجاث بيغ مقارنة دراسة: اليػية أزمة( 1994)بج هللاع، السشيدؿ
 .167  - 137 ص ، 1ع(، أ21(مج، دراسات مجمة، الجانحيغ

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، وزارة التخبهية بين الثبات والتغيخالكيم ( 2008الشػعي، عصا هللا)

 التعميع العالي، جامعة الجدائخ.

فاعمية بخنامج إرشادى انتقائي فى تحدين جهدة الحياة لجى عيشة من ذوى ( 2014يحيى سميساف)

 . جامعة اسيػط كمية التخبية، رسالة ماجدتيخ، ،اإلعاقة الدسعية
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 ( الستبانو برهرتيا الولية1ممحق)







 جامعة الخميل
 كمية العمهم التخبهية

 استبانو الجراسة
 عديدؼ الصالب/ة
 ،تحية طيبة وبعج

السخحمة الثانهية في مجارس زمة اليهية وعالقتيا بجهدة الحياة لجى طمبة أ دراسة بعشػاف "بعسل  أقـػ
، وقج مغ جامعة الخميل لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في االرشاد الشفدي " وذلظ استكساال   رىط

جل تحقيق أىجاؼ الجراسة، وتصمب ذلظ مشكع التكـخ باالجابة أقداميا مغ أتع ترسيع ىحه االستبانو بجسيع 
لسا فيو مغ التػصل الى  ؛تػخي الجقة والسػضػعية في االجابةع وأتسشى عميكعمييا بسا يتػافق مع آرائيع، 

  .وسيتع الحفاظ عمى سخية السعمػمات فقط، ىحا السحتػػ ىػ ألغخاض البحث العمسي ا بأفّ ، عمس  أفزلنتائج 
 لكم جديل الذكخ والتقجيخ

 ليام كتاني:  الباحثة
 ابخاليم السرخي د. بإشخاف:
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 القدم األول: معمهمات شخرية
 
   أنثى    ذكخ      الجشذ:  -

  ثاني عذخ   حادي عذخ :الرف-

 مستاز  جيج ججا  جيج   مقبهل   السعجل -

  ميشي  ادبي عمسي التهجو-
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مكياسي جػدة الحياة، وأزمة اليػية، وكل مكياس لو مجسػعة يحتػؼ ىحا القدع عمى القدم الثاني: 
 .ماـ الخيار الحؼ يتػافق  مع وجية نطخؾأ( Xالخجاء وضع اشارة ) مغ الفقخات،

 السكياس األول: جهدة الحياة 

مهافق  مهافق الفقخة الخقم
غيخ مهافق  غيخمهافق محايج بذجة

 بذجة
      أفّزل الجواـ السجرسي عمى العصمة البيتة.  .1
      عبلقتي مع السعمسيغ مستازة لحلظ أحب السجرسة.  .2
      السشاىج الجراسية سيمة ومبدصة فأتذجع لمجراسة.أجج   .3
      لجؼ إحداس دائع بالحيػية والشذاط.  .4
      أحرل عمى دعع عاشفي مغ السعمسيغ باستسخار.  .5
      عبلقتي بدمبلئي في السجرسة عبلقة قػية.  .6
      وسائل الشقل الى السجرسة مؤمشة ومخيحة.  .7
      شخح السعمع تذعخني بالسمل. شخيقة  .8
      تػفخ لي اسختي كل متصمبات الجراسة في البيت.  .9

      تشطيع وقت الجراسة سيل ومخيح  .10
      لجؼ تػجو ايجابي نحػ الحياة .  .11
      لجؼ السقجرة عمى امتبلؾ القخارات الرحيحة في حياتي.  .12
      يدانجني والجؼ كثيخا في حياتي.  .13
      باألماف في حياتي اليػمية.أشعخ   .14
      لجؼ رضا عغ الػضع االقترادؼ ألسختي.  .15
      حالتي الرحية مدتقخة دائسا .  .16
      اشارؾ بكافة الشذاشات السجرسية كػنيا تجمب لي الدعادة.  .17
      أواجو السػاقف السختمفة في حياتي بيجوء وتخوؼ.  .18
      السجرسة.استصيع ضبط نفدي عشج حجوث مذكمة في   .19
      أشعخ بأف السجرسة تأخح الكثيخ مغ وقتي.   .20
      انجد كافة السياـ السجرسية الخاصة بي في الػقت السحجد.  .21
      أشعخ أّف الػقت لجؼ قريخ، فبل أخخج لمتشده.  .22
      اتشاوؿ وجبات الصعاـ بدخعة عالية.  .23
      ليذ لجؼ أؼ وقت لديارة األقارب واالصجقاء.  .24
      ليذ لجؼ أؼ تخػفات مسا سيحجث في السدتقبل .  .25
      دعع والجؼ السدتسخ لي يخفع مغ مدتػػ ثقتي بشفدي.  .26
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      اشعخ بأف الجراسة بذكل عاـ غيخ مفيجة لسدتقبمي  .27
      إف تػجيي نحػ الجراسة ىػ أمخ مفخوض عمي مغ والجؼ  .28
ا ميس ا في السدتقبل  .29       يسكغ لي أف اكػف شخر 
أعاني مغ عجـ وجػد بخنامج مشطع لمػجبات الغحائية في   .30

 حياتي
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 السكياس الثاني: أزمة اليهية

مهافق  مهافق الفقخة الخقم
غيخ مهافق  مهافق غيخ محايج بذجة

 بذجة
      أشعخ بأني غيخ مػفق مع زمبلئي الصمبة.   .1
      أشعخ اني أفعل غيخ ما أقػؿ.   .2
      أتأثخ بكبلـ االخخيغ بديػلة.   .3
      عادة ما أرػ اف نجاحي مخبػط باالخخيغ.  .4
      اعتقج اف العادات والتقاليج غيخ ميسة.  .5
      أفزل حزػر السشاسبات االجتساعية مع والجؼ.  .6
      عادة ما اجج صعػبة في تػصيل افكارؼ.  .7
      ليذ لجؼ القجرة عمى تحجيج تػجيي السدتقبمي  .8
      أخاؼ مغ التفكيخ في السدتقبل لحلظ ال افزل الحجيث عشو  .9

      اشعخ بالػحجة كػف عجد االصجقاء لجؼ قميل  .10
      اشعخ اني ال اجحب االخخيغ الي عشجما اتحجث  .11
      اشعخ بالخجل عشجما في مكاف بو الكثيخ مغ الشاس   .12
      اشعخ في احياف كثيخة اني مذتت الحىغ  .13
      اشعخ اني اتخؾ انصباعا جيجا لجػ االخخيغ   .14
      أحطى بثقة اصجقائي في السجرسة   .15
      اشعخ اني شخز يسكغ االعتساد عميو في تقييع االمػر  .16
      يسكغ اف ابخز كل مػاىبي في االنذصة البلمشيجية.  .17
      اشعخ بالقػة والفخخ عشجما يسجحشي السعمسيغ.  .18
      االخخ)الفتيات( في السجرسة ال يذعخني بالخجلوجػد الجشذ   .19
      أكػف صجاقات بديػلة مع الجشذ االخخ.   .20
      أشعخ بالخضا عغ جدسي.   .21
      يقف اصجقائي بجانبي في السحغ وىحا يذعخني بالقػة  .22
أفكخ كثيخ ا في كل ما يقاؿ لي مغ االخخيغ سػاء كاف سمبيا أـ   .23

 ايجابي ا.
     

      مجح والي لي في البيت يذعخني بالقػة واالرتياح.  .24
وجػدؼ في عائمة متساسكة يصسئششي نحػ التفكيخ االيجابي   .25

 بسدتقبمي.
     

      أشعخ أّف قجراتي العقمية تصػرت عغ الدابق.   .26
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      كثيخ ا ما افكخ في ميشتي في السدتقبل وأخصط لحلظ  .27
      اشعخ بأني افزل مشيع عشجما اقارف نفدي باالخخيغ  .28
      تجعمشي صفاتي الجيجة محبػبا عشج االخخيغ  .29
      ال اشعخ بسدتػػ عالي مغ االماف   .30
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 ( الستبانو بعج التعجيل 2ممحق)







 جامعة الخميل
 الجراسات العمياكمية 

 استبانو الجراسة
 عديدؼ الصالب....عديدتي الصالبة

 ،،،تحية طيبة وبعج
زمة اليهية وعالقتيا بجهدة الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في أ دراسة بعشػاف "بعسل  الباحثةتقـػ 

مغ جامعة االرشاد التػجيو و لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في  " وذلظ استكساال   مجارس رىط
جل تحقيق أىجاؼ الجراسة، وتصمب ذلظ مشكع أقداميا مغ أ، وقج تع ترسيع ىحه االستبانو بجسيع الخميل

لسا فيو مغ  ؛تػخي الجقة والسػضػعية في االجابةوأتسشى عميكع ، كعجابة عمييا بسا يتػافق مع آرائالتكـخ باال
وسيتع الحفاظ عمى  فقط، ىحا السحتػػ ىػ ألغخاض البحث العمسي ا بأفّ ، عمس  أفزلالتػصل الى نتائج 

  .سخية السعمػمات
 ل الذكخ والتقجيخلكم جدي

 ليام كتاني:  الباحثة
 ابخاليم السرخي د. بإشخاف:
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 القدم األول: معمهمات عامة
   أنثى   ذكخ   الجشذ:  -

  ثاني عذخ   حادي عذخ  :الرف-

   جامعي  ثانهي فأقل   السدتهى التعميسي لالب -

   جامعي  ثانهي فأقل  السدتهى التعميسي لالم -
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مكياسي جػدة الحياة، وأزمة اليػية، وكل مكياس لو مجسػعة يحتػؼ ىحا القدع عمى القدم الثاني: 
 .ماـ الخيار الحؼ يتػافق  مع وجية نطخؾأ( Xالخجاء وضع اشارة ) مغ الفقخات،

 السكياس األول: جهدة الحياة 

 مهافق مؤشخات جهدة الحياة الخقم
غيخ مهافق  غيخمهافق محايج مهافق  بذجة

 بذجة
      أفّزل الجواـ السجرسي عمى العصمة البيتة.  .1

      عبلقتي مع السعمسيغ مستازة لحلظ أحب السجرسة.  .2
      السشاىج الجراسية سيمة ومبدصة ومذجعة عمى الجراسة.  .3
      لجؼ إحداس دائع بالحيػية والشذاط.  .4
      أحرل عمى دعع عاشفي مغ السعمسيغ باستسخار.  .5
      بدمبلئي في السجرسة عبلقة قػية.عبلقتي   .6
      وسائل الشقل الى السجرسة مؤمشة ومخيحة.  .7
      شخيقة شخح السعمع تذعخني بالشذاط والحيػية.  .8
      تػفخ لي اسختي كل متصمبات الجراسة في البيت.  .9

      عسمية تشطيسي لػقت الجراسة سيل ومخيح  .10
      لجؼ تػجو ايجابي نحػ الحياة .  .11
      لجؼ السقجرة عمى امتبلؾ القخارات الرحيحة في حياتي.  .12
      يدانجني والجؼ كثيخا في حياتي.  .13
      أشعخ باألماف في حياتي اليػمية.  .14
      لجؼ رضا عغ الػضع االقترادؼ ألسختي.  .15
      حالتي الرحية مدتقخة دائسا .  .16
      لي الدعادة.اشارؾ بكافة الشذاشات السجرسية كػنيا تجمب   .17
      أواجو السػاقف السختمفة في حياتي بيجوء وتخوؼ.  .18
      اضبط نفدي عشج حجوث مذكمة في السجرسة.  .19
      السجرسة تأخح الكثيخ مغ وقتي.    .20
      انجد كافة السياـ السجرسية الخاصة بي في الػقت السحجد.  .21
      ال أخخج لمتشده لعجـ وجػد الػقت الكافي.  .22
      اتشاوؿ وجبات الصعاـ بدخعة عالية.  .23
      ليذ لجؼ أؼ وقت لديارة األقارب واالصجقاء.  .24
      ليذ لجؼ أؼ تخػفات مسا سيحجث في السدتقبل .  .25
      دعع والجؼ السدتسخ لي يخفع مغ مدتػػ ثقتي بشفدي.  .26
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      الجراسة بذكل عاـ غيخ مفيجة لسدتقبمي  .27
      تػجيي نحػ الجراسة ىػ أمخ مفخوض عمي مغ والجؼ  .28
ا ميس ا في السدتقبل  .29       يسكغ لي أف اكػف شخر 
أعاني مغ عجـ وجػد بخنامج مشطع لمػجبات الغحائية في   .30

 حياتي
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 السكياس الثاني: أزمة اليهية

 مهافق مؤشخات أزمة اليهية الخقم
مهافق غيخ  مهافق غيخ محايج مهافق  بذجة

 بذجة
      أنا غيخ مشدجع مع زمبلئي الصمبة.   .1

      عادة  أقػؿ ما ال افزل.   .2
      أتأثخ بكبلـ االخخيغ بديػلة.   .3
      عادة ما أرػ اف نجاحي مخبػط باالخخيغ.  .4
      بتقجيخؼ العادات والتقاليج غيخ ميسة.  .5
      أفزل حزػر السشاسبات االجتساعية مع والجؼ.  .6
      عادة ما اجج صعػبة في تػصيل افكارؼ لآلخخيغ.  .7
      ليذ لجؼ القجرة عمى تحجيج تػجيي السدتقبمي  .8
      أخاؼ مغ التفكيخ في السدتقبل لحلظ ال افزل الحجيث عشو  .9

      اشعخ بالػحجة كػف عجد االصجقاء لجؼ قميل  .10
      اشعخ بعجـ اىتساـ االخخيغ لحجيثي.  .11
      اشعخ بالخجل عشجما أكػف في مكاف بو الكثيخ مغ الشاس   .12
      اشعخ في احياف كثيخة اني مذتت الحىغ  .13
      ال اتخؾ انصباعا جيجا عشج التحجث مع االخخيغ.   .14
      ال أحطى بثقة اصجقائي في السجرسة   .15
      اشعخ اني شخز ال يسكغ االعتساد عميو في تقييع االمػر  .16
      صعػبة في ابخاز كل مػاىبي في االنذصة البلمشيجية.اجج   .17
      اشعخ بالقػة والفخخ عشجما يسجحشي السعمسيغ.  .18
      يذعخني بالخجل وجػد الجشذ االخخ في السجرسة.  .19
      مغ الرعب عمى بشاء صجاقات مع الجشذ االخخ.   .20
      ال أشعخ بالخضا عغ جدسي.   .21
      في السحغ والطخوؼ الرعبة. ال يقف اصجقائي بجانبي  .22
      أفكخ كثيخ ا في كل ما يقاؿ لي مغ االخخيغ.  .23
      مجح والجؼ لي في البيت يذعخني بالزعف والػحجة.  .24
وجػدؼ في عائمة غيخ متساسكة يخبكشي نحػ التفكيخ   .25

 االيجابي بسدتقبمي.
     

      قجراتي العقمية لع تتصػر عغ الدابق.   .26
      ما افكخ في ميشتي في السدتقبل وأخصط لحلظقميبل    .27
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      عشجما اقارف نفدي باآلخخيغ اشعخ بأني اقل مشيع  .28
تجعمشي صفاتي عشج االخخيغ شخرا  غيخ مخغػب فيو مغ   .29

 االخخيغ.
     

      ال اشعخ باألماف في حياتي.   .30
 

 شكخا لتعاونكم
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 ( محكسي الستبانو3ممحق )

 

 العسل مكان  السحكم

 جامعة الخميل د.دمحم عجػة

 جامعة القجس السفتػحة أ.د.حدشي عػض

 ىيئة التجريب العدكخؼ  د.عايج الحسػز

 جامعة الخميل د.حاتع عابجيغ

 جامعة الخميل د.كامل كتمػ

 جامعة القجس السفتػحة د.اياد ابػبكخ

 جامعة القجس السفتػحة أ.د.دمحم شاىيغ

 القجس السفتػحة جامعة د.خالج كتمػ

 


