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التماسك االجتماعي وعالقته بكل من االغرتاب 
ية لدى طالب لخالقالثقايف وأزمة اهلوية والقيم األ

 وطالبات املرحلة الثانوية
 **لطيفت صالح السهراوي               *علي بً مضتىر السهراوي

 

 

ت والُٓم َضٍ البدث الحالي ئلى ٖشِ الهالْت الاعجباؾُت بحن الخماؾٚ  امللخص_ ل مً الايتراب الشٓافي وأػمت الهٍى الاحخماعي ٗو

 ( 222ُت، وشملذ نُىت البدث )زالْلا 
ً

ٓت نشىاةُت، ؾالبا م بؿٍغ ت بمضًىت حضٍ، جم ازخُاَع وؾالبت ممً ًضعؾىن في املغخلت الشاهٍى

ل مً الُٓمهخاةج البدث ئلى وحىص نالْت اعجباؾُت مىحبت بحن ال أشاعثو  ت والايتراب الشٓافي، زالْلا  خماؾٚ الاحخماعي ٗو ُت وأػمت الهٍى

 .هخاةج البدث ئلى نضم وحىص َغوّ بحن الؿالب والؿالباث نلى مُٓاؽ الخماؾٚ الاحخماعي أشاعثٖما 

ت، الُٓم، لا فتاييتاملكلماث ال تزالّ: الخماؾٚ، املجخمو، الايتراب، الهٍى  .، ؾالب الشاهٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .الضعىدًت العربيت اململكت - بجدة للتعليم العامت إلادارة *

 .الضعىدًت العربيت اململكت - بجدة للتعليم العامت إلادارة **

يت بجامعت امللك عبدالعسيس لدعمه املالي واملعىىي لخاكًتلدم البايثان بخالص الشكر والتلدًر إلى كرس ي ألامير هاًف بً عبدالعسيس للليم ألا 

 .للبحث
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 الهىيت وأزمت الثلافي الاغتراب مً بكل وعاكته الاحتماعي التماصك

 الثاهىيت املريلت وطالباث طاب لدي يتلخاكألا  والليم
 لدمت. امل1

نلى مجمىنت مً الُٓم واملهاًحر التي وؿاهُت جٓىم املجخمهاث إلا   

  جد٘م الهالْت بحن الاَغاص
ً
 جبها

ً
لخدُٓٔ  لضوع ٗل واخض منهم ؾهُا

َضٍ مشتٕر ٌهىص نلى أَغاص املجخمو بخدؿحن هىنُت الحُاة واعجُام 

اث الشهىع باالهخماء ولامل والشٓت بحن أَغاصٍ، نلى هدى ٌهؼػ  مؿخٍى

 Social Cohesion  مً الخماؾٚ الاحخماعي
ً
ئلى جدُٓٔ ما جطبى  وضىال

ئلُه الحٙىماث مً الاػصَاع الاْخطاصي وخل املش٘الث والخهامل مو 

الػًىؾاث الاْخطاصًت والاحخمانُت والؿُاؾُت والبُئُت إلاًجابُت منها 

ٗان مً الػغوعي الاَخمام بالهالْاث الٓاةمت بحن الأو  ؿلبُت ؛ لظا 

ا والهمل نلى جٍٓى َؼ ا غمً مهاًحر أَغاص املجخمو وحهٍؼ َغ تها وجؿٍى

واضحت ومىاؾبت، مما ًسلٔ بحن أَغاصٍ الخماؾٚ الاحخماعي الظي مً 

  [1]. شأهه أن ًػمً للمجخمو جدُٓٔ أَضاَه نلى الىحه املؿلىب

هض ال٘شحر مً لا     ٗاصًمُحن وضىام الؿُاؾاث الخماؾٚ َظا َو

اث   العجباؾه بمؿخٍى
ً
نالُت ببهؼ الاحخماعي ؾمت مهمت للمجخمو، هكغا

مت  الخطاةظ إلاًجابُت للمجخمو مشل اهسُاع مهضالث الجٍغ

واعجُام مهضالث الىمى الاْخطاصي وجدُٓٔ ؾهاصة أَغاص  ،والبؿالت

 
ً
  املجخمو؛ وهدُجت لظلٚ أضبدذ صعاؾت الخماؾٚ الاحخماعي َضَا

ً
 ناما

  [2].المالهـــلجمُو الحٙىماث ومإؾؿاث زضمت املجخمو إلاْلُمُت في 

هض       الاحخماعي الخماؾٚ مُهىم َو
ً
  مُهىما

ً
  خضًشا

ً
     هدُجت ومهٓضا

اجه، أبهاصٍ حهضص  الؿُاؾُت الهىامل بازخالٍ ًسخلِ َهى ومؿخٍى

ٛ  أهه ٖما والشٓاَُت، والاحخمانُت والاْخطاصًت  الُغص بحن الهالْت ًدىاو

 ؛أزغي  هاخُت مً أهُؿهم لاَغاص بحن والهالْاث هاخُت، مً واملجخمو

 املٓطىص ًىضح مىخض حهٍغِ نلى الباخشىن  ًخُٔ لم لظلٚ هدُجت

 لُٓاؽ الخدضًاث مً مجمىنت أزاع وبالخالي الاحخماعي، بالخماؾٚ

ه ْضو  ، [3] الاحخماعي الخماؾٚ  التي الؿمت بأهه Janmaat [4] نَغ

ه الانهُاع، مً املجخمو نلى جداَل  الخماؾٚ أبدار شب٘ت وحهَغ

 بأهه [5] (The Social Cohesion Research Network) الاحخماعي

غ املؿخمغة الهملُت ت وجدضًاث ُْم وزلٔ املجخمو لخؿٍى  بىاء مشتٖر

ؼ نلى  بالشٓت الشهىع  أؾاؽ نلى الهملُت وبىاء الُغص جٙاَإ حهٍؼ

  [6] شهُب وجىعص ،باملشل واملهاملت ولامل املخباصلت
ً
ُا  للخماؾٚ حهٍغ

  بأٖملها مجخمهاث ججمو التي املحزة بأهه الاحخماعي
ً
 نلى طاتهم مً وأَغاصا

  الهمل
ً
  ئٖغاٍ صون  مها

ً
ُاث مدضصة مىاِْ مً اهؿالْا ىانض وؾلٖى  ْو

  آلاعاء جىأَ نلى حهخمض ومإؾؿاث
ً
 ٌشحر خحن في إلاٖغاٍ، مً بضال

Jahan & Mahmud  [7] أن ئلى ِ  أن ًجب الاحخماعي الخماؾٚ حهٍغ

ٛ  الجاهب: حاهبحن ٌشمل  والجىاهب الاحخمانُت املىاِْ في ًخمشل لاو

ُت ت ُتزالْلا  الُٓم حشمل التي واملإؾؿُت الؿلٖى  ولاَضاٍ املشتٖر

ت ت باالهخماء والشهىع  املشتٖر ت والهٍى  والاخترام والدؿامذ املشتٖر

 واملإؾؿُت، الصخطُت والشٓت للمجخمو، املٙىهت الشٓاَاث بحن املخباصٛ

ت املضوي، والخهاون  ُاث والالتزام الُهالت، املضهُت واملشاٖع  بالؿلٖى

 املسخطت املإؾؿاث آلازغ الجاهب ًخػمً بِىما الٓاهىن، مً املشغنت

حر في  أَغاص بحن الُغص وجٙاَإ املساؾغ وجٓاؾم الاحخمانُت الحماًت جَى

 .املش٘الث خل وآلُاث املجخمو

غي       ُاث حهضص مً وبالغيم أهه Markus [1] ٍو  الخماؾٚ حهٍغ

ت نىاضغ زالزت حشمل أن ًجب أنها ئال الاحخماعي  الغؤٍت( 2: )مشتٖر

ت،  ولاَضاٍ والخؿلهاث املخباصٛ والاخترام الُٓم جخؿلب التيو  املشتٖر

ت . املجخمو أَغاص بحن للخهاون  والاؾخهضاص املؿئىلُاث جٓاؾم( 2).املشتٖر

ت( 3)  .املجخمو أَغاص بحن الاوسجام جدُٓٔ في الاؾخمغاٍع

دبحن      ٗل طٍٖغ ملا نحالحالُ ناخشحالب اؾخهغاع زالٛ مً ٍو

 أنLange and Stewart [1] Markus, [7] Jahan and Mahmud   [8]مً

  ٌهض الاحخماعي الخماؾٚ مُهىم
ً
  مُهىما

ً
  هُؿُا

ً
  واحخمانُا

ً
 وزٓاَُا

 الاحخمانُت، والهالْاث املىاِْ نلى حهخمض أبهاص زمؿت مً ًخٙىن 

ت الشهىع  ئلى الاهخماء ٌشحر خُث الهؼلت، مٓابل الاهخماء( 2: )وهي  بالهٍى

 في املجخمو مً حؼء بأنهم باالنخٓاص املجخمو ألَغاص حؿمذ التي الجمانُت

ت ُْم وحىص نضم ئلى حشحر التي الهؼلت مٓابل ( 2) لاَغاص، بحن مشتٖر

شحر إلاْطاء، مٓابل الاهضماج  أَغاص بحن الُغص جٙاَإ مبضأ ئلى َو

ت( 3) املجخمو، مإؾؿاث ْبل مً املجخمو  نضم مٓابل املشاٖع

ت، ت وحهجي املشاٖع  املؿخىي  بحن الٓغاع اجساط في املجخمو أَغاص مشاٖع

 الىبظ مٓابل الانتراٍ( 4) وؾىُت، وخضة ئلى جٓىص والتي واملشغم املدلي

ؼ، أو ٛ  املجخمو أَغاص شهىع  وحهجي الَغ  آلازٍغً ْبل مً بالٓبى

ى الالشغنُت، مٓابل الشغنُت( 5) املجخمو، في بمؿاَمتهم والانتراٍ  َو

 ،والؿُاؾُت الاحخمانُت املىكماث نلى بالؿلؿت املجخمو أَغاص شهىع 

ػُِ  زالزت Dragolov, Ignácz, Lorenz Delhey, & Boehnke [9] ٍو

ت الُٓم: هي الاحخماعي للخماؾٚ أبهاص  في والغيبت لاَغاص، بحن املشتٖر

، والهمل الخهاون   نلى ٌهخمض املجخمو مؿخٓبل بأن والانخٓاص املشتٕر

 .أَغاصٍ بحن الهمل

شحر َظا       European social cohesions; [10] [11]مً ٗل َو

Haddadeh & Weerakkody; [12] Parker & Karner  مُهىم أن ئلى 

  املجخمو جىخض ُُُٖت ُْاؽ نلى ًىؿىي  الاحخماعي الخماؾٚ
ً
 ئلى اؾدىاصا

ت ْىي  بشهىع  ًخمخو الظي َاملجخمو وأبهاص، مإشغاث مجمىنت  بالهٍى

ت ولاَضاٍ والاهخماء  في ْىة أٖثر ٌهخبر الاحخمانُت واملؿاهضة املشتٖر

 الىاججت الاْخطاصًت ئلى ئغاَت والشٓاَُت الاحخمانُت الخًحراث مىاحهت

ان الحالُت الهاملُت الخؿىعاث نً  Schaeffer [14] ٌشحر ،خُث[23] نَغ

غ نلى ٌهخمض الاحخماعي الخماؾٚ بؿمت املجخمو جمخو أن ئلى  زالر جَى

 أَغاص بحن والخهاون  واملؿانضة الشٓت( 2: )وهي املجخمو لظلٚ مإشغاث

 املشانغ جلٚ ججلي( 3) املجخمو، ئلى باالهخماء الشهىع ( 2) املجخمو،

ظٖغ املجخمو، ألَغاص املىغىعي الؿلٕى في الؿابٓت الظاجُت  [9] ٍو

Dragolov, Ignácz, Lorenz, Delhey, & Boehnke  ًىكغ مإشغاث نضة 

 وإلاْطاء البؿالت: ٗاآلحي هي الاحخماعي الخماؾٚ ملؿخىي  زاللها مً

، الاْخطاصي الىمى وبـء الاحخماعي،  املؿاواة، ونضم والُٓغ والخدٛى

 ٛ  لامغاع، جُص ي ووؿبت والصحت الخملٚ، ووؿبت ولاعاض ي واملىاػ
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ٛ  ئمٙاهُاث جُاوثو   والؿالمت ولامً الجُض، الخهلُم نلى الحطى

مت، ومهضٛ ت، الخمُحزو  الجٍغ  والاهضماج الشباب جىمُتو  والهىطٍغ

 الاحخماعي الضنمو  لاؾاؾُت، والخضماث الُؿاص جطىعاثو  الاحخماعي،

تو  واملدخاححن، لاًخام عناًت في املخمشل  خحن في الُهالت، واملىاؾىت الهٍى

 الخماؾٚ لُٓاؽ مإشغاث ؾخت ئلى  Cloete & Kotze [5] ٌشحر

 الضًمىحغافي، والاؾخٓغاع الاحخماعي، املاٛ عأؽ: هي الاحخماعي

 خُاة وهىنُت الاحخماعي، والاهضماج والاؾخٓغاع الاْخطاصي، والاؾخٓغاع

ت والاؾخهضاص املجخمو،  والجمهُاث املضهُت املإؾؿاث في للمشاٖع

 .املجخمو أَغاص حاهب مً الخؿىنُت

 أٖثر الانخباع في لازظ ًجب الاحخمانُت الٓػاًا صعاؾت ونىض َظا،     

  املجخمو شغاةذ
ً
 ؾُما ال الاحخمانُت، املإؾؿاث هكغ في وأَمها ،جأزحرا

دت ت ؾالب شٍغ ا الاحخمانُت الشغاةذ أَم مً حهض التي الشاهٍى  وأٖثَر

 
ً
  جأزحرا

ً
ىا   للمجخمو، وجٍٙى

ً
 حشمل التي املغآَت مغخلت مو جؼامنها نلى نؿُا

 نىامل مهها جبضأ ،واحخمانُت هُؿُت وأػماث َؿُىلىحُت حًحراث َترة

 لاؾغة صازل مً املغأَ لها ًخهغع التي املسخلُت وإلاخباؽ الطغام

ظلٚ ٗاملضعؾت، وزاعحها  .ئلُه ًيخمي الظي املجخمو ٖو

ت جغجبـ املٓابل وفي        نً نباعة َهي املجخمهُت بالهىامل الهٍى

ؼ وفي الصخطُت في جٓو نملُاث مجمىنت  الاحخمانُت، زٓاَتها مٖغ

خه حشُ٘ل ئلى واملغأَ الشاب خاحت املغخلت َظٍ في جكهغ خُث  ٍَى

 وجدضًض والُٓمت، وإلاهجاػ للمهجى حضًضة مطاصع نً البدث زالٛ مً

 حؿمى ما مهها لخبضأ لاَضاٍ، جلٚ لخدُٓٔ وزؿـ الحُاة، في أَضاَه

ت بأػمت ِ خُث ،[26؛25]  Identity Crisis الهٍى  في الُغص هجاح ًخْى

ت أػمت خل  في والخُاعاث للبضاةل اؾخ٘شاٍ مً به ًٓىم ما نلى الهٍى

 التزام مً ًدٓٓه ما نلى ئغاَت والاحخمانُت، لاًضًىلىحُت املجاالث

 ًدٓٓه ما نلى وبىاءً  املجخمو، في الؿاةضة واملهاًحر ُتزالْلا  بالُٓم

ت أػمت خل في َشل أو هجاح مً الُغص  لاػمت، ْؿبي أخض ئلى ًخجه الهٍى

خه َخخطح منها إلاًجابي الجاهب ئلى ًخجه أن َاما هٍغ ٍَى  هُؿه َو

ى املجخمو، في وصوعٍ ت بخدُٓٔ ٌهٍغ ما َو  Identity الهٍى

Achievement  كل منها الؿلبي الجاهب ئلى ًخجه أن وئما  مً ٌهاوي ٍو

ت وغىح نضم ى الهٍى ت بدشدذ ٌهٍغ ما َو   [17]. الهٍى

      
ً
ت ًطىِ الظي Marcia ملىكىع  ووَٓا  جدُٓٔ: هي عجب أعبو ئلى الهٍى

ت ت وحهلُٔ ،Identity Achievement الهٍى  ،Identity Moratorium الهٍى

ت واوًالّ ت وحشدذ ،Identity Foreclosed الهٍى  Identityالهٍى

Diffusion، ً٘ت أػمت حهٍغِ ًم ت نضم خالت بأنها الهٍى  الُغص مهَغ

ذ في بىغىح لظاجه   ؾُٙىن  وماطا الحاغغ، الْى
ً
 في وجخمشل ،مؿخٓبال

ت عجبتي   لاْل الهٍى
ً
 أن Marcia ًغي  خُث والدشدذ، الاوًالّ: هطجا

ت وحهلُٔ جدُٓٔ عجبتي ان خالن َما الهٍى ت ألػمت ؾٍى  ].28] الهٍى

ت أػمت[ 29] عغىان وحهٍغ     الُغص باخؿاؽ زاص اعجبإ بأنها الهٍى

ُمخه بظاجه  في الُغص ًُشل نىضما لاػمت وجيشأ املجخمو، في وصوعٍ ْو

خه، جدضًض  الهضٍ، ويمىع الضوع  واعجبإ بالدشدذ َِشهغ ٍَى

ً نً والاوهؼاٛ ها ٖما الاحخمانُت، الهالْاث وغهِ آلازٍغ  زلىص حهَغ

اث بأنها[ 22] عخُم  بُانلُت منهمٙا َيها ًبضو املغآَت مغخلت زالٛ أْو

 .والاحخماعي لاًضًىلىجي باملجاٛ ًخهلٔ َُما البضاةل بحن الازخُاع في

شحر ت هجاػئ وأ جدُٓٔ مطؿلح َو  الىُؿُت باألػمت الُغص مغوع ئلى الهٍى

ً ئلى والاهتهاء الاحخمانُت أو ت جٍٙى غ زالٛ مً واضحت ٍَى  جؿٍى

 بضًلت اؾخ٘شاَاث غىء في هُؿه نلى ًأزظَا مهخٓضاث أو التزاماث

ت حهلُٔ مطؿلح ٌشحر بِىما شخطِخه، لخدضًض  في إلازُاّ ئلى الهٍى

خه الُغص اٖدشاٍ ذ مً املداولت اؾخمغاع زالٛ مً لهٍى  آلزغ ْو

ب الزخباع ٛ  صون  املخاخت الخُاعاث وججٍغ  وبضون  نهاتي لٓغاع الىضى

 مائ شخطِخه، جدضًض في ومٓبىلت مدضصة بسُاعاث خُٓٓي التزام

ت ناْتئ أو وًالّا   الُغص ًكل َُيها الهٍى
ً
ُم بأَضاٍ ملتزما  وناصاث ْو

ً أَغاص مً واْترخذ الؿُىلت، زالٛ جؿىعث  جٙىن  ما ناصة آزٍغ

 ًٙىن  لظا نام؛ بىحه نلُه ؾلؿت لهم مً أو والضًه لغيباث اوهٙاؾاث

م هاث اشبام الُغص ََ ً جْى  وجدضًض طاجه نً البدث مً أٖثر آلازٍغ

  الانخماصًت ئلى لامغ به ًطل مما شخطِخه،
ً
 وما الاؾخٓاللُت مً بضال

 أو حشدذ ٌشحر خحن في هُؿُت، ومش٘الث ضغاناث مً نليها ًترجب

ت اهدشاع  جدضًض ؾبُل في واضحت بسُاعاث الُغص التزام نضم ئلى الهٍى

  الصخطُت
ً
 هُؿُت، أو احخمانُت بأػماث أو بسبراث مغوٍع لهضم هكغا

 الضوع  ججاٍ التزام أي ٌهؿي ال َاهه الخُاعاث بهؼ واحه وئن ختى

 جٓضًغ وجضوي الؿؿدُت الهالْت ئلى بالُغص ًطل مما طلٚ، نلى املترجب

 ].25,27] لضًه الظاث

      
ً
 أػمت مكاَغ ئلى Erikson ٌشحر[ 22] والشُش الؿُض َػل نً وهٓال

ت ت جدُٓٔ أو زباث ن٘ـ َى ما ٗل جخػمً التي الهٍى : ٗاآلحي وهي الهٍى

ت نضم( 2)   الظاث مهَغ
ً
  نلُه ؾُٙىن  ما أو خاغغا

ً
( 2) ،مؿخٓبال

( 3) به، ًإمً أو ًُهله أن ًجب بما والجهل والخبهُت بالػُام الشهىع 

 بهضم إلاخؿاؽ( 4) الضازلي، والانهُاع والًغابت بالححرة إلاخؿاؽ

 الصخص ي املؿخىي  نلى الخىكُم بهضم الهمُٔ إلاخؿاؽ( 5) الُٓمت،

حز ْلت( 6) الحُاة، في َضٍ وحىص ونضم والٓطىع   في والاؾخًغاّ التٖر

 الىىم ضهىبت( 7) به، الخاضت والخُاالث الظاجُت الهمىم احتراع

 طاجه مو جدىاؾب التي املىغىناث ازخُاع نً العجؼ( 8) والاؾدُٓاف،

ا، ونمل حهلم مً  ملخاختا املؿاهضة مً الاؾخُاصة نً العجؼ( 9) ويحَر

 . الاحخمانُت لاصواع بىاؾؿت

ُما أزغي، حهت ومً      الايتراب ٌهض الاحخمانُت، بالٓػاًا ًخهلٔ َو

 الحضًشت احخمانُت الىُـ الهىامل أخض Cultural Alienation الشٓافي

ُاث في املإزغة املخهضصة لابهاص طاث  قل في واملجخمو، الُغص ؾلٖى

هت واملخًحراث ال٘بحر الخٓضم  الحُاة مجاالث شملذ التي والهضًضة الؿَغ

ه خُث والاْخطاصًت، والشٓاَُت الاحخمانُت  بأهه[ 22] وامحر ؾُض ٌهَغ

ت نً باالهُطاٛ الُغص شهىع  ٓضان املجخمو زٓاَت في املشاٖع  املهاًحر َو

ه ٖما ،لاَغاص لؿلٕى الػابؿت  ابخهاص بأهه[ 23] وئًمان بلٓاؾم ٌهَغ

ٗاجه واهبهاٍع منها والىُىع  وعَػها مجخمهه زٓاَت نً الُغص  ما لٙل ومدا

ب َى  والىكام الحُاة أؾلىب وزاضت الشٓاَت نىاضغ مً وأحىبي يٍغ

 . الاحخماعي

شحر      الايتراب زطاةظ أبغػ  ئلى Barclay & Moncivaiz [24]  َو

 احخمانُت، اوهٙاؾاث طاث هُؿُت، قاَغة أهه( 2: )ٗاالحي وهي الشٓافي

 أو صازلُت، قغوٍ هدُجت ًدضر أهه( 2. )ٖالَما أو صحُذ، اله٘ـ أو

  الىاخض املجخمو في أشٙاله جسخلِ( 3. )للُغص زاعحُت
ً
ٓا  لهمٔ َو

ا وؾهت صالالتها، وزغاء الشٓاَت، خت خالت جٙىن  ْض أهه( 4. )أؾَغ  ًمغ مْإ

ٛ  له مالػمت ضُت ولِـ الُغص، بها  املًترب الُغص ّٗىن  ما اطا خُاجه، ؾى
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ً
يخُي والىعي، إلاصعإ نلى ًٓىم الخبرة مً هىنا  بُٓض الايتراب ٍو

 .الهملُت بهظٍ والىعي إلاصعإ

 وهي الشٓافي الايتراب أبهاص ئلى Erbas [25] ٌشحر أزغي، حهت ومً    

هجيPowerlessness العجؼ( 2: )ٗاآلحي  لِؿذ ئعاصجه أن الُغص شهىع  ،َو

 إلاخؿاؽ َٓضان في ٌؿبب مما زاعحُت، ْىي  جدضصَا بل بُضٍ،

ت ت( 2) بالهٍى  باالهُطاٛ الُغص شهىع  وحهجي ،Normlessness الالمهُاٍع

ُاث املىكمت الاحخمانُت الٓىانض وأن الاحخمانُت، املهاًحر نً  للؿلٖى

 الُٓم في والخُ٘ٚ الاغؿغاباث مً خالت ننها ًيشأ مما تهضمذ، ْض

 مضي وهي Social Isolation الاحخمانُت الهؼلت( 3. )الاحخمانُت واملهاًحر

ً، نً واوهؼاٛ وخضة مً الُغص به ٌشهغ ما  مهضٛ واهسُاع آلازٍغ

 عوح لضًه جػهِ وبالخالي بهم، نالْخه واغؿغاب مههم، جىاضله

 أو Meaninglessness الالمهجى( 4. )ئليها املىخمي للمجمىنت الاهخماء

هجي الالَضَُت،  الُغص، لضي الحُاة أَضاٍ وغىح بهضم إلاخؿاؽ َو

  الُغص امخالٕ لهضم الهاةل بالُغاى الشهىع  وبالخالي
ً
 ومً لحُاجه، أَضاَا

 وحهجي ،Culture Estrangement الشٓاَُت الهؼلت( 5. )مهىاَا َٓضان زم

بت املجخمو في املىحىصة ُتزالْلا  الُٓم بأن الُغص شهىع  ( 6. )نلُه يٍغ

 ونضم املألٍى نً الخغوج ٌهجي والظي ،Rebelliousness الخمغص

 مً بالُغص ًدُـ ما لٙل والهضاء الؿاةضة، والخٓالُض للهاصاث الاهطُام

ت نً الُغص عجؼ زم ومً ومهاًحر، ُْم  اجساط في إلاًجابُت املشاٖع

ٛ  وبظلٚ ،خُاجه في الخُ٘حر مجغص أو الٓغاع،  لها ُْمت ال أصاة ئلى ًخدى

 .طاجه في

 الايتراب أؾباب أَم ئلى[ 26] والغواشضة الهغب مً ٗل ٌشحر ٖما    

ت ٗالخُاعاث زاعحُت أؾباب بحن جدىىم التي الشٓافي  الهاملُت، الٍُ٘غ

 ٗالُجىة مجخمو ٗل في باألَغاص زاضت صازلُت وأؾباب والخ٘ىىلىحُا،

 . الىُس ي والحغمان والخىػَو، الهضالت وازخالٍ والىاْو، لامل بحن

ت املجخمهاث نلى ؾغأث التي ال٘شحرة للخًحراث وهدُجت      البشٍغ

 نلى مباشغ ويحر مباشغ جأزحر لها ٗان والتي املجاالث، ٗل في املهاضغة

  والجماناث لاَغاص ؾلٕى
ً
  ؾلبا

ً
 Moral ُتزالْلا  الُٓم حهض ،وئًجابا

Values ًالىُؿُت البدىر جىاولتها التي والٓػاًا املُاَُم أَم م 

ت والاحخمانُت ُت ومىحهاث مهاًحر ٗىنها والتربٍى  زاللها مً ًٓىم ؾلٖى

ً، مو مش٘الجه بدل الُغص  مههم، الخُانل ؾبُهت وجدضًض آلازٍغ

هض خُث الجمانت، ؾلٕى وجىكُم
ُ
 الخىحهاث بحن الىضل خلٓت ح

 املجخمهاث بىاء في صوعَا ئلى ئغاَت ،الُغصي والؿلٕى الُغصًت

 جضنُم وفي الجماعي، والاوسجام الخىاػن  عوح ججؿُض وفي وجؿىعَا،

ت الاحخمانُت الهالْاث أواضغ  أن ٖما مجخمو، ألي والشٓاَُت والٍُ٘غ

ا شخطِخه وجىمُت الُغص بىاء في الضوع  لها َغ  ].27] وجؿٍى

هٍغ       والٓىانض املهاًحر جلٚ نهابأ ُتزالْلا  الُٓم[ 28] الهجهىج َو

  الشابخت ولاؾـ
ً
خدضص الُغص بها ًإمً والتي وؿبُا ه ٍو  غىئها، في ؾلٖى

ها أخٙام، مً نىه ًطضع ما ٗل في املغحو وجٙىن  هَغ [ 42] مغواص َو

ُت الُػاةل بمجمىنت  الؿلٕى هدى الُغص جىحه التي ُتزالْولا  الؿلٖى

 املجخمو ججاٍ الؿىي  يحر الٓبُذ الؿلٕى نً وجبهضٍ الحؿً، إلاوؿاوي

ها ٖما َُه، ٌهِش الظي  ألخٙام هُؿُت جىكُماث بأنها[ 36] لاخمغ ٌهَغ

ت   مدضصة ياًاث لخدُٓٔ وئعاصاتهم لاَغاص بخىحُه جٓىم واهُهالُت ٍَ٘غ

شحر        مـُٓــال بها جخطِ التي الخطاةظ بهؼ ئلى[ 29] الحمحري  َو

ت أن( 2: ) ٗاآلحي وهي نامت، بطىعة . الؿلٕى ْبل أي ْبلُت، بها املهَغ

 نلى الُغص بها ًد٘م مهاًحر حهض وهي الُغص، ُٖان في مجغصاث أنها( 2)

، مىحهاث أنها( 3. )ؾلٕى أو َ٘غة أو زاعجي مشحر أي مً٘ للؿلٕى  ٍو

ُت الىقُُت ئؾاع في ُْاؾها  أْىاٛ مً الُغص نً ًطضع وما الؿلٖى

 ًٙىن  بالػغوعة لِـ ُْم مً الُغص ًمخل٘ه وما وؿبُت، أنها( 4. )وأَهاٛ

 
ً
ً مو مخُٓا  مً بالخبرة زاص هكام شٙل نلى جخٙىن  أنها( 5. )آلازٍغ

 واملُاغلت، الازخُاع مىاِْ في الاحخمانُت بُئخه مو الُغص جُانل زالٛ

 املُهىم مً أغُٔ ُتزالْلا  الُٓم أنئلى [ 32] الًغاًبت ٌشحر خحن في

، غغوب مً غغب ئلى حشحر أنها ٖما للُٓم، الهام  مً ولِـ الؿلٕى

ٛ  جضوع  التي الُٓم نلى ملخحش أن الػغوعي   ياًاث مً ياًت خى

  َىإ نئ خُث الىحىص،
ً
ا  زالّولا  Values الُٓم بحن َْغ

Morality،ؼ َالُٓم ٛ  جتٖر  مُهىم في املىغىناث مً نٍغػت َئاث خى

هؿىنها واملىغىناث، املشحراث لاَغاص ًضٕع ُِٖ: ًخػمً شامل  َو

ُمت أَمُت ُُُت زبراث، مً لضيهم ما غىء في ْو  في لظلٚ حهمُمهم ٖو

ٓت ئلى ٌشحر مدضص، مُهىم زالّلا  بِىما مسخلُت، قغوٍ  جُانل ؾٍغ

 .هىنُت أو زاضت قغوٍ قل في مدضصة مىغىناث مو لاَغاص

 جطيُِ أن ئلى[ 32] نؿحري  ٌشحر الُٓم جطيُِ خُث ومً      

Spanger  البدىر في املؿخسضمت الخطيُُاث شهغأ مً ٌهض 

 الُٓم( 2: )ٗاآلحي وهي أهماؽ، ؾذ ئلى الُٓم ضىِ خُث الاحخمانُت،

 بالىىاحي الُغص اَخمام نً حهبر وهي :Social values الاحخمانُت

 Political الؿُاؾُت الُٓم( 2. )لاشخاص بحن والهالْاث الاحخمانُت

values  واملُل لاشُاء نلى والؿُؿغة بالٓىة الُغص اَخمام نً حهبر وهي 

 اَخمام نً حهبر وهي  :Religious values الضًيُت الُٓم( 3. )للؿلؿت

 الُٓم( 4. )إلاًماهُاث نً البدث ئلى ومُله الضًيُت بالىىاحي الُغص

 بالىىاحي الُغص اَخمام نً حهبر وهي : Aesthetic valuesالجمالُت

ّ  ئلى ومُله الجمالُت  الُٓم( 5. )والخىاؾٔ الشٙل هاخُت مً الُجي الخظو

 بالىىاحي الُغص اَخمام نً حهبر وهي  Economic values الاْخطاصًت

ت الُٓم( 6) .واملالُت املاصًت  نً حهبر وهي :Theoretical values الىكٍغ

 . والٓىاهحن الحٓاةٔ اٖدشاٍ ئلى ومُله الهٓلُت بالىىاحي الُغص اَخمام

ِ نلى الُغص خ٘م نملُت أنئلى Churchland [32]  ٌشحر ٖما    املْى

 حهلم: منها أمىع  نلى حهخمض (الُٓم اؾخضناء نملُت) إلاًجاب أو بالؿلب

ٔ نً الاحخمانُت لاَهاٛ عصوص ؼ ؾٍغ  والخٓلُض، وإلاًجابي، الؿلبي الخهٍؼ

ٔ ونً ً بداالث الانتراٍ ٖظلٚ والخؿأ، الخجغبت ؾٍغ  الىُؿُت آلازٍغ

 احخماعي، ؾُاّ في املش٘الث خل أًػا واملشانغ، ٗاألَضاٍ واملؼاحُت

ؼ الاَخمام نضم أن  Omede & Omede [33] ًغي  خُث  الُٓم بخهٍؼ

 الخماؾٚ جضَىع  ئلى جإصي التي لاؾباب خضأ ٌهض أَغاصٍ بحن ُتزالْلا 

 . أَغاصٍ بحن والجزام الاحخماعي،

 الدراصت . مشكلت2

 الاحخماعي الخماؾٚ أن ئلى Ally [35] Ouseley [34] مً ٗل ٌشحر     

ٔ املجخمهاث ببىاء ٖبحرة ضلت طاث احخمانُت هُؿُت زٓاَُت قاَغة  َو

  الاحخمانُت مإؾؿاتها زالٛ مً الحٙىماث له جسؿـ ما
ً
 ؾهُا

اَ الحُاة هىنُت لخدؿحن  حمُو بحن الاْخطاصًت والهضالت املاصًت تُوالَغ

ؼ لاَغاص ت الاهخماء وحهٍؼ ت والغؤٍت والهٍى  املؿإولُاث وجٓاؾم املشتٖر

  ٌهض والظي بُنهم؛ الُغص وجٙاَإ
ً
  جىحها

ً
 ؾماث مً وؾمت ناملُا
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 مً بالهضًض الحٙىماث جلٚ نلى ٌهىص الهالمي والخًُحر الاْخطاص

 زالٛ مً ئال َظا ًٙىن  وال والاحخمانُت، الاْخطاصًت إلاًجابُت الىخاةج

ت والهُئاث الاحخمانُت املإؾؿاث نمل  الخهلُمُت واملإؾؿاث الخحًر

ت نلى   املإزغة الهىامل مهَغ
ً
  ؾلبا

ً
ؼ ؾبُل في وئًجابا  الخماؾٚ حهٍؼ

ّ  ومىاْشت الاحخماعي ا مً الحض أو جىمُتها ؾغ  لظا ؛ املجخمو نلى جأزحَر

 نلى املبيُت زؿؿها ولخدُٓٔ والهُئاث املإؾؿاث لخلٚ الػغوعة مً

 الهىامل حمُو الانخباع في جأزظ أن للمجخمو املٙىهت الهىاضغ جٙامل

ت والشٓاَُت والاحخمانُت الىُؿُت  َظا، اَخماماتها، غمً والتربٍى

 البِئت في الحالي البدث مخًحراث جىاولذ التي البدىر هضعة ئلى وئغاَت

 البدث مشٙلت جدضصث - نالباخشح اؾالم خض نلى - واملدلُت الهغبُت

 :جُتآلا الدؿاؤالث في الحالي

 أ. أصئلت الدراصت

  صالت اعجباؾُت نالْت جىحض َل -2
ً
 ُتزالْلا  الُٓم بحنئخطاةُا

ت،)  والضًيُت، والجمالُت، والاحخمانُت، والؿُاؾُت، الىكٍغ

 املغخلت وؾالباث ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ( والاْخطاصًت

ت  ؟حضة بمداَكت الشاهٍى

  صالت اعجباؾُت نالْت جىحض َل -2
ً
 الشٓافي الايتراب بحنئخطاةُا

ت املغخلت وؾالباث ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ  بمداَكت الشاهٍى

 ؟حضة

  صالت اعجباؾُت نالْت جىحض َل -3
ً
ت أػمت بحنئخطاةُا  والخماؾٚ الهٍى

ت املغخلت وؾالباث ؾالب لضي الاحخماعي  ؟حضة بمداَكت الشاهٍى

 لضي( اهثى -طٖغ) الجيـ بازخالٍ الاحخماعي الخماؾٚ ًخُاوث َل -4

ت املغخلت وؾالباث ؾالب  ؟حضة بمداَكت الشاهٍى

 الدراصت ب. أهداف

 الاحخماعي الخماؾٚ بحن الهالْت ٖشِ ئلى تالحالُ لضعاؾتا ذَضَ      

ل ت وأػمت الشٓافي الايتراب مً ٗو  ؾالب لضي ُتزالْلا  والُٓم الهٍى

ت، املغخلت وؾالباث  الخماؾٚ في الُغوّ نً ال٘شِ ئلى ئغاَت الشاهٍى

 جبه الاحخماعي
ً
 . الجيـ ملخًحر ا

 دراصتال ج. أهميت

 :آلاحي زالٛ مً تالحالُ لضعاؾتا أَمُت بغػث    

ٛ  البدث ٌهض (1)  نلى– والؿهىصًت الهغبُت البُئخحن في هىنه مً لاو

ٛ  التي– نحالباخش اؾالم خض   جدىاو
ً
 والايتراب الاحخماعي الخماؾٚ مً ٖال

ت وأػمت الشٓافي  جلٚ صوع  اؾخ٘شاٍ هدى ُتزالْلا  والُٓم الهٍى

ُت والجىاهب الاحخمانُت املىاِْ َهم في املخًحراث  واملإؾؿُت الؿلٖى

 املجخمهاث نلى ؾغأث التي الهضًضة الخًحراث قل في املجخمهاث صازل

ت ٗان املجاالث، ٗل في املهاضغة البشٍغ  مباشغ ويحر مباشغ جأزحر لها و

 . والجماناث لاَغاص ؾلٕى نلى

ت املغخلت وؾالباث ؾالب جىاولذ أنها (2)  ٗىنها للضعاؾت ٖهُىت الشاهٍى

دت ا الشغاةذ أَم مً حهض شٍغ   وأٖثَر
ً
 حهت، مً املجخمو نلى جأزحرا

ا  مً والاحخمانُت الىُؿُت ولاػماث الُؿُىلىحُت بالخًحراث وجأزَغ

 . أزغي  حهت

ؼ في حؿهم ْض (3)  املهىُت والهُئاث للمإؾؿاث إلاًجابي الضوع  حهٍؼ

غ صنم زالٛ مً املجخمو بسضمت  البىاء َهم في املإؾؿاث جلٚ وجؿٍى

  للمجخمهاث والشٓافي والاحخماعي الىُس ي
ً
  املؿخٓبلُت الغؤٍت ئلى وضىال

 . الؿهىصًت الهغبُت اململ٘ت في الٓغاع لطاوعي والاحخمانُت الاْخطاصًت

 في( 2232) الؿهىصًت الغؤٍت أَضاٍ أَم جدُٓٔ في حؿهم ْض أنها (4)

 في الهِش ًدُذ ومدُـ ضّحي، خُاة بىمـ أَغاصٍ ًىهم مجخمو بىاء

ؼ زالٛ مً وحاطبت ئًجابُت بِئت ت باالهخماء الشهىع  حهٍؼ ت والهٍى  املشتٖر

 . الؿهىصي للمجخمو املٙىهت الشٓاَاث بحن املخباصٛ والاخترام والدؿامذ

 ؾهاصة نلى املإزغة الؿلبُاث بهؼ مهالجت في حؿهم ْض أنها (5) 

ت وصنم املجخمو،  صون  لاَضاٍ جلٚ جدُٓٔ نملُت في الاؾخمغاٍع

ِ  الجماناث؛ أم الُغص مؿخىي  نلى ؾىاء مهُىت هخاةج نلى الخْى

 .الؿهىصي املجخمو في الخىمُت مؿاع وحهضًل ئضالح حهىص ملىاٖبت

(6)  
ً
  لٙىهه هكغا

َ
ٛ  البدث  َٓض ،-الباخشحن اؾالم خض نلى – هىنه مً لاو

حن والىُؿُحن الاحخمانُحن الباخشحن الحالي البدث هخاةج جُُض  في والتربٍى

 مؿخٓبلُت جؿبُُٓت وبغامج لبدىر نلمُت واَتراغاث حؿاؤالث ضُايت

 والاْخطاصًت والشٓاَُت الاحخمانُت الخًحراث مىاحهت نام بشٙل جضنم

 . الحالُت الهاملُت الخؿىعاث نً الىاججت

 الدراصت مصطلحاثد. 

ه Social Cohesion الاحخماعي الخماؾٚ  الخماؾٚ أبدار شب٘ت وحهَغ

 الهملُت بأهه (The Social Cohesion Research Network) الاحخماعي

غ املؿخمغة ت وجدضًاث ُْم وزلٔ املجخمو لخؿٍى ؼ نلى بىاء مشتٖر  حهٍؼ

 ولامل املخباصلت بالشٓت الشهىع  أؾاؽ نلى الهملُت وبىاء الُغص جٙاَإ

ه ،[5] باملشل واملهاملت هَغ  ئ الباخشان َو
ً
 الضعحاث مجمىم بأهه حغاةُا

 الخماؾٚ مُٓاؽ نلى الاؾخجابت هدُجت املُدىص نليها ًدطل التي

 . نالباخشح ئنضاص مً الاحخماعي

ى Cultural Alienation الشٓافي الايتراب  نً باالهُطاٛ الُغص شهىع  َو

ت ٓضان املجخمو زٓاَت في املشاٖع  لاَغاص لؿلٕى الػابؿت املهاًحر َو

ه ،[22]وأمحر ؾُض هَغ   الباخشان َو
ً
 التي الضعحاث مجمىم بأهه ئحغاةُا

 الشٓافي الايتراب مُٓاؽ نلى الاؾخجابت هدُجت املُدىص نليها ًدطل

 .نالباخشح ئنضاص مً

ت أػمت ت نضم خالت وهي Identity Crisis الهٍى  بىغىح لظاجه الُغص مهَغ

ذ في   ؾُٙىن  وماطا الحاغغ، الْى
ً
ه  [18]مؿخٓبال هَغ  الباخشان َو

 
ً
 هدُجت املُدىص نليها ًدطل التي الضعحاث مجمىم بأهه ئحغاةُا

ت أػمت مُٓاؽ نلى الاؾخجابت  . نالباخشح ئنضاص مً الهٍى

 ألخٙام هُؿُت جىكُماث نً نباعة Moral Values ُتزالْلا  الُٓم

ت ُاتهم وغبـ لاَغاص بخىحُه جٓىم واهُهالُت ٍَ٘غ  لخدُٓٔ ؾلٖى

ه ،[36] مدضصة ياًاث هَغ   الباخشان َو
ً
 الضعحاث مجمىم بأهه ئحغاةُا

 مً الُٓم اؾخُخاء نلى الاؾخجابت هدُجت املُدىص نليها ًدطل التي

غان ئنضاص  ].37] وؾغي  َػ

 الدراصت محدداثٌ. 

ٛ :  املىغىنُت املدضصاث ت، أػمت:  املخًحراث الحالي البدث جىاو  الهٍى

 ومخًحر مؿخٓلت، ٖمخًحراث الشٓافي والايتراب ُت،زالْلا  والُٓم

 . جابو ٖمخًحر الاحخماعي الخماؾٚ

 ؾالب مً نُىت نلى الحالي البدث ئحغاء جم: املٙاهُت املدضصاث

ت املغخلت وؾالباث  .حضة بمداَكت الشاهٍى

ٛ  الضعاس ي الُطل:  الؼماهُت املدضصاث  . َـ 2438-2437 لهام لاو
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 الضابلت الدراصاث. 3

 
ً
 :الشٓافي والايتراب الاحخماعي الخماؾٚ جىاولذ صعاؾاث: أوال

ت ئلى َضَذ بضعاؾت[ 26] والغواشضة الهغب ْام       اؾباب أَم مهَغ

 حامهت مً حامعي ؾالب( 222) مً مٙىهت نُىت نلى ومكاٍَغ الايتراب

 املهلىماث، لجمو نالباخشح ئنضاص مً اؾدباهت نلى انخمضا مإجه،

 في الشباب وصوع  الايتراب بحن الهالْت وحىص ئلى الضعاؾت وزلطذ

 الشٓافي الايتراب أن ئلى [1,3,4,5,38]مً ٗل صعاؾت حشحر ٖما ،املجخمو

 باالهُطاٛ تهضص زؿحرة احخمانُت اوهٙاؾاث طاث هُؿُت قاَغة ٌهخبر

ُاث املىكمت الاحخمانُت والٓىانض املهاًحر نً  أن خحن في ،للؿلٖى

 احخماعي الىُـ البىاء مٓىماث أَم مً ٌهخبر الاحخماعي الخماؾٚ

، زاص بشٙل املغأَ وشخطُت ،نام بشٙل إلاوؿاهُت للصخطُت

  حهخبر َهي وبالخالي
ً
  مضزال

ً
 الىخضة نلى باملداَكت ٌؿهم احخمانُا

 جلٚ أشاعث ٖما ،واملغآَحن الشباب لضي واملجخمعي الشٓافي ولامً

  أن ئلى والضعاؾاث البدىر
ً
 الايترابو الاحخماعي الخماؾٚ مً ٖال

  ًمشالن الشٓافي
ً
  ئؾاعا

ً
اث ًد٘م مغحهُا  حهجى َهي ،والجمانت الُغص جطَغ

 وبخدُٓٔ ،منهما الًاًت جخدٓٔ زاللها مً التي ولاؾـ بالٓىانض

ٔ جٙىن  ما ناصة بهما الٙامل الىعي واملغأَ الشاب  لاللتزام لامشل الؿٍغ

ُاث مت بالؿلٖى  .الٍٓى

 
ً
ت أػمتو  الاحخماعي الخماؾٚ جىاولذ صعاؾاث: زاهُا  : الهٍى

ت أػمت بضعاؾت Nair, James & Santhosh [39] مً ٗل ْام      الهٍى

 واملغآَاث املغآَحن مً( 525) نُىت نلى الاحخماعي بالخػامً ونالْخه

 ,Zimet [40] مُٓاؽ َُه ؾبٔ املسخلُت، الخهلُمُت املإؾؿاث مً

Dahlem, Zimet & Farley  ت، ألػمت  وحىص ئلى الىخاةج أشاعثو  الهٍى

ت أػمت بحن الهالْت  الاحخماعي والخػامً الؿِئت الخبراث هدُجت الهٍى

 نالباخشح مغاحهت زالٛ مً ًكهغ ٖما واملغآَاث، املغآَحن ْبل مً

 Erbas [25]؛Barclay and Moncivaiz [24]  مً ٗل لضعاؾت نالحالُح

[11] European social cohesionsنً الُغص عجؼ أن ،[26] خمىص ؛ 

ت ت بأػمت ٖبحر بشٙل غجبـً املجخمو صازل إلاًجابُت املشاٖع  لضي الهٍى

ؼ وأنها زاضت والشباب، املغآَحن  بظاجه الُغص ئخؿاؽ جىمُت نلى جٖغ

ُمخه ً نً بالهؼلت ئخؿاؾه مٓابل املجخمو، في وصوعٍ ْو  وغهِ آلازٍغ

 صعاؾت أن ئلى والضعاؾاث البدىر جلٚ أشاعث ٖما. الاحخمانُت نالْاجه

ت أػمتو  الاحخماعي الخماؾٚ  أمغ  حهض الهٍى
ً
 ٌهخبران ٗىنهما لاَمُت بالٌ ا

 مً الشبابو  املغآَحن خُاة في مهمت بأصواع ًٓىمان نَامح ًمخًحًر

 الجمانت مو الهمل وجىمُت الظاث اخترام جدُٓٔ في مؿاَمتهم زالٛ

 املغأَ امخشاٛ مً ْضع أٖبر جدُٓٔ ًُ٘الن بما، وئًجابُت بُهالُت

ُت ُتزالْلا  املهاًحر ملجمىنت الشابو   حشٙل التي والاحخمانُت والؿلٖى

 ئلى باإلغاَت ،ئليها ٍيخميو  َُه ٌهِش الظي املجخمو في الاحخماعي الهٓض

 . والاحخمانُت الىؾىُت الىخضة مً ْضع اٖبر جدُٓٔ

 
ً
 : ُتزالْلا  الُٓمو  الاحخماعي الخماؾٚ جىاولذ صعاؾاث: زالشا

 نشىاةُت نُىت نلى ُتزالْلا  الُٓم واْو بضعاؾت[ 32] نؿحري  ْام    

 ( 72) بلًذ الشاهىي  الشالث الطِ ؾالب مً
ً
 نليهم ؾبٔ ،ؾالبا

ض الباخث، ئنضاص مً اؾخبُان  الُٓم صوع  ئلى الىخاةج أشاعث ْو

 الاحخمانُت الضعاؾاث مٓغعاث زالٛ مً املجخمو مٙىهاث في ُتزالْلا 

 نالحالُح نالباخشح مغاحهت زالٛ مً ًكهغ ٖما ،تالشاهٍى املغخلت في

 ,Pervaiz [41] ؛Omede and Omede [33] مً ٗل لضعاؾت

Chaudhary, and van Staveren   [27]؛[32] الًغاًبت ؛[29] الحمحري 

Salceanu [2] ؛[28] الهجهىج ؛[42] مغواص ؛ Fenger  للُٓم أن 

  ُتزالْلا 
ً
 الخىاػن  عوح ججؿُض وفي وجؿىعَا، املجخمهاث بىاء في صوعا

 الاحخمانُت، للمىاِْ لاَغاص ئصعإ زالٛ مً الجماعي والاوسجام

ُمت أَمُت هاوئنؿائ  خُاجُت، زبراث مً لاَغاص لضي ما غىء في ْو

ُُُت  للُٓم َان طلٚ، ئلى ئغاَت ،مسخلُت قغوٍ في لظلٚ حهمُمهم ٖو

  ُتزالْلا 
ً
  جأزحرا

ً
ّ  حشُ٘ل في ٖبحرا  وهكغتهم والجماناث لاَغاص حهامل ؾغ

ظلٚ ،الحُاة ئلى  ومهاًحر للُغص الىُس ي الُ٘ان حشُ٘ل في مؿاَمتها ٖو

 الحُاة صازل لاَغاص لؿلٕى وجىخُضٍ ولاشُاء لاخضار نلى خ٘مه

 الاحخماعي الخماؾٚ صعاؾت أن ئلى البدىر جلٚ أشاعث ٖما .الاحخمانُت

  حهض ُتزالْلا  الُٓمو 
ً
  لهما ألن وطلٚ لاَمُت؛ بالٌ أمغا

ً
  صوعا

ً
 في مهما

ٛ  جىحُه  لاًضًىلىحُت الُٓم هدى واَخماماتهم، والشباب املغآَحن مُى

 ٌهخبران أنهما ٖما ،والاْخطاصًت والاحخمانُت والضًيُت والؿُاؾُت

غ في مؿاَمحن ناملحن ُاث املىؿٓي الخبًر  والانخٓاصاث للؿلٖى

  املٓبىلت يحر والخطىعاث والاججاَاث
ً
 .احخمانُا

 
ً
 الخماؾٚ في هاروإلا  الظٗىع  بحن الُغوّ جىاولذ صعاؾاث: عابها

 :الاحخماعي

 الخماؾٚ مؿخىي  ُْاؽ ئلى َضَذ بضعاؾت[ 43] الجبىعي ْام     

  الاحخماعي
ً
 ( 52) مً مٙىهت نُىت نلى الجيـ ملخًحرجبها

ً
 وؾالبت،ؾالبا

 أشاعثو  الباخث، نضاصئ مً الاحخماعي الخماؾٚ مُٓاؽ نليهم ؾبٔ

 الخماؾٚ في والؿالباث الؿالب بحن َغوّ وحىص نضم ئلى الىخاةج

  الاحخماعي
ً
 ئلى Valentova [44] صعاؾت أشاعث بِىما الجيـ، ملخًحرجبها

 الىخاةج أشاعث خُث الاحخماعي، الخماؾٚ في الجيؿحن بحن َغوّ وحىص

ىن  الظٗىع  أن ئلى  أبهاص في هارباإل  مٓاعهت الاحخماعي الخماؾٚ في ًخُْى

ت شاَت والؿُاؾُت املضهُت املشاٖع ّ  بِىما الاحخمانُت، الهالْاث ٖو  ًخُى

 .املإؾؿُت والشٓت الخػامً بهضي في الظٗىع  نلى هارإلا 

 إلاحراءاثو . الطريلت4

 الدراصت مىهجأ. 

 ألَضاٍ ملىاؾبخه الاعجباؾي الىضُي املىهج باؾخسضام الباخشان ْام     

  نىه والخهبحر الىاْو وضِ نلى والنخماصٍ البدث،
ً
  حهبحرا

ً
 بشٙل ٖمُا

 .ُْمت بضالةل نالباخشح ًمض

 الدراصت عيىتب. 

 ( 222) مً للبدث النهاةُت الهُىت جٙىهذ    
ً
 ًضعؾىن  ممً وؾالبتؾالبا

ت باملغخلت م جم حضة مضًىت في الشاهٍى ٓت ازخُاَع  وبىاْو، نشىاةُت بؿٍغ

(222 ) 
ً
 وؿبخه ما مشلً ؾالبت( 222)و%(، 45.2) وؿبخه ما مشلىاؾالبا

ٛ  النهاةُت، البدث نُىت مً%( 54.8)  أَغاص جىػَو ًىضح( 2) والجضو

 . الجيـ مخًحر غىء في البدث نُىت
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 الجيط متغير يضب الفعليت البحث عيىت أفراد جىزيع

 املجمىع الجيط املتغير

  ئهار طٗىع  

 222 222 222 املجمىم

ت %45.2 اليؿبت املئٍى  54.8%  222%  

 الدراصت ج. أدواث

  نالباخشح ئنضاص:  الاحخماعي الخماؾٚ مُٓاؽ (1)

     
ً
غ لهضم هكغا  بُٓاؽ حهجى املدلُت البِئت في خضًشت بدشُت أصاة جَى

ت املغخلت ؾالب لضي الاحخماعي الخماؾٚ  بانضاص الباخشان ْام، الشاهٍى

 الضعاؾاث بهؼ مغاحهت ئلى باإلغاَت الىكغي، إلاؾاع غىء في املُٓاؽ

ان مً ٗل ٖضعاؾت ،وأبهاصٍ الاحخماعي الخماؾٚ بمُهىم نىِذ التي  نَغ

 لاصاة َظٍ وتهضٍ Jahan & Mahmud [7] ؛[45] ؾلىمي ؛[23] ونشمان

 واؾخهضاصٍ الاحخمانُت، ؿئىلُخهمل الُغص ئصعإ مضي ُْاؽ ئلى البدشُت

غ  ومإؾؿاث أَغاص بحن املخباصلت الشٓت أؾاؽ نلى مجخمهه لخؿٍى

 جخم نباعة،( 22) مً لاولُت ضىعجه في املُٓاؽ جٙىن  خُث املجخمو،

ٔ نليها إلاحابت  (.مىأَ يحر – مخأٖض يحر – مىأَ) الشالسي الخضعج َو

ت الخطاةظ  الباخشان ْام :الاحخماعي الخماؾٚ ملُٓاؽ الؿُٙىمتًر

ٓخحن الاحخماعي الخماؾٚ مُٓاؽ ضضّ مً بالخدٓٔ  : َما بؿٍغ

 الاحخماعي الخماؾٚ مُٓاؽ بهغع الباخشان ْام:  املد٘محن ضضّ)أ( 

 الجامهاث بهؼ في الاحخماعي الىُـ نلم في أؾاجظة( 6) نلى

م وحهاث مً لالؾخُاصة ض املُٓاؽ، نباعاث في هكَغ  نضص خظٍ جم ْو

 لهضم لاولُت ضىعجه في املُٓاؽ مً نباعة( 22) أضل مً نباعاث( 3)

 . نباعة( 28) نلى بٓاءوإلا  نليها، املد٘محن اجُاّ

 الهاملي الطضّ مً بالخدٓٔ الباخشان ْام:  الهاملي الطضّ)ب( 

 نلى نباعة( 28) ونضصَا املد٘محن عاءآ بهض املخبُٓت املُٓاؽ لهباعاث

 ( 75) شملذ اؾخؿالنُت نُىت
ً
ت، املغخلت في وؾالبتؾالبا  الشاهٍى

ٓت Factor Analysis الهاملي الخدلُل أؾلىب وباؾخسضام  املٙىهاث بؿٍغ

غ مو لاؾاؾُت ٓت Principal Components املداوع  جضٍو ماٖـ بؿٍغ  َاٍع

Varimax، لهضم املُٓاؽ مً نباعاث( 4) اؾدبهاص نً الىخاةج وأؾُغث 

( 24) ونضصَا املُٓاؽ نباعاث بُٓت نلى إلابٓاء جم خحن في ضالخُتها،

 ،(2.35) نليها املخهاٍع ةُتخطاإلا  الُٓمت مً أنلى حشبهاتها ٗاهذ والتي

 ال٘لي، الخباًً مً%( 56.268) َؿغث أبهاص( 3) نلى حشبهذ خُث

 
ً
 :آلاجُت الهىامل اؾخسالص جم الهاملي الخدلُل لىخاةج وؾبٓا

ٛ  الهامل  ،4 ،3 ،2) الهباعاث نلُه وحشبهذ الاحخمانُت، املباصعة: لاو

طِ ،(2.822 – 2.523) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(22 ،9  الهامل َظا ٍو

 املهىُت واملإؾؿاث لاَغاص مو والخهاون  لالشترإ الُغص اؾخهضاص

 .الخهاون  َظا بُٓمت ئخؿاؾه مضي ئلى ئغاَت املجخمو، بسضمت

  الهباعاث نلُه وحشبهذ الاحخمانُت، الىخضة في الغيبت: الشاوي الهامل

طِ ،(2.764 – 2.542) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(23 ،22 ،7 ،6 ،5)  ٍو

 الظي املجخمو وخضة لخدُٓٔ الؿعي في الُغص عيبت مضي الهامل َظا

 للهاصاث وامخشاله الؿهىصي، املجخمو عؤٍت أَضاٍ غىء في له ًيخمي

  . الاحخمانُت والخٓالُض

 ،8 ،2) الهباعاث نلُه وحشبهذ الاحخمانُت، املؿئىلُت: الشالث الهامل

طِ ،(2.832 – 2.634) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(24 ،22  َظا ٍو

 املجخمو أَغاص ٖأخض الاحخمانُت للمؿئىلُاث الُغص جدمل مضي الهامل

ت َضٍ لخدُٓٔ  مً وجماؾ٘ه املجخمو جٙامل ئلى الؿعي في الاؾخمغاٍع

 مو وحهاوهه حهت مً الاحخمانُت الخضمت مإؾؿاث مو الخهاون  زالٛ

 . أزغي  حهت مً الجمانت أَغاص

ٔ نً املُٓاؽ زباث مهامل بدؿاب الباخشان ْام ٖما       خؿاب ؾٍغ

( 75) ونضصَم الاؾخؿالنُت الهُىت أَغاص نلى ٖغوهبار ألُا مهامل

 
ً
ت املغخلت في وؾالبتؾالبا ( 2.769) الشباث مهامل ُْمت وبلًذ ،الشاهٍى

 .الحالي البدث في املُٓاؽ َظا اؾخسضام خُث مً نالباخشح ًؿمئن مما

غان ئنضاص: الُٓم اؾخُخاء (2)  ]37] وؾغي  َػ

 ،والؿُاؾُت، الاحخمانُت الُٓم ُْاؽ ئلى البدشُت لاصاة َظٍ تهضٍ    

ت ،والاْخطاصًت ،والجمالُت، والضًيُت  مً وجخٙىن  لاَغاص، لضي والىكٍغ

ُت نباعاث( 3) نلى جدخىي  منها ٗل َٓغة( 48)  ٗل وحهبر ،(ج-ب-أ) ؾلٖى

 ونلى َغص، ٗل لضي َهال املىحىصة الُٓم ئخضي نً منها واخضة

ت خؿب بترجُبها ًٓىم أن املُدىص ام. نىضٍ وحىصَا أولٍى غان ْو  َػ

ت الخطاةظ بدؿاب[ 37] وؾغي   البِئت في الُٓم الؾخُخاء الؿُٙىمتًر

ٔ نً الؿهىصًت  الُٓم ازخباع وبحن بِىه الاعجباؽ مهامل خؿاب ؾٍغ

ٗاهذ البىعثو  لُحرهىن   بحن جغاوخذ نالُت بُنها الاعجباؽ مهامالث و

غان ْام ،ٖما(2.92و2.67)  الُٓم اؾخُخاء زباث بدؿاب[ 37] وؾغي  َػ

ٔ نً الؿهىصًت البِئت في  مٓضاٍع ػمجي بُاضل الخؿبُٔ ئناصة ؾٍغ

 (.2.85و2.63) بحن الاؾخُخاء زباث مهامالث وجغاوخذ ،اؾبىنان

ت الخطاةظ  : الحالي البدث في الُٓم الؾخُخاء الؿُٙىمتًر

 مً مٙىهت نُىت نلى الاؾخُخاء بخؿبُٔ الباخشان ْام:  البىاء ضضّ

(84 ) 
ً
ت املغخلت في وؾالبتؾالبا  الاعجباؽ مهامالث خؿاب جم زم ،الشاهٍى

، الجمالُتو  ،والضًيُت، والؿُاؾُت، الاحخمانُت الُٓم مً لٙل

ت والُٓم، والاْخطاصًت ٛ  ،لالؾخُخاء الٙلُت الضعحت مو الىكٍغ  والجضو

 . ئليها الخىضل أمً٘ التي الاعجباؽ مهامالث ُْم ًىضح( 2)

 2 حدول 

 الكليت والدرحت الليم اصتفتاء أبعاد بين الارجباط معاماث

 الليم الىظريت الليم الاكتصادًت الليم الجماليت الليم الضياصيت الليم الدًييت الليم الاحتماعيت الليم

* 2.623 مهامل الاعجباؽ مو الضعحت الٙلُت  2.774 *  2.695 *  2.582 *  2.635*  2.762*  

 (2.22) مؿخىي  نىض صاٛ *
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ٛ  مً ًدبحن       الٙلُت بالضعحت الُٓم اعجباؽ مهامالث أن( 2) الجضو

 ئخطا صالت مهامالث وهي( 2.774–2.535) بحن جغاوخذ لالؾخُخاء
ً
 ،ةُا

  نلى الاؾخُخاء زباث مً بالخدٓٔ الحالي البدث في الباخشان ْام ٖما

 ( 84) مً جٙىهذ اؾخؿالنُت نُىت
ً
ت املغخلت في وؾالبتؾالبا  الشاهٍى

ٛ  ٖغوهبار، ألُا مهامل باؾخسضام  الشباث مهامل ُْم ًىضح( 3) وحضو

 .الُٓم الؾخُخاء املٙىهت الؿذ للُٓم
 

 3 حدول 

 الليم اصتفتاء في الضت للليم الثباث معاماث

 امللياش ككل الضياصيت الاكتصادًت الجماليت الدًييت الىظريت الاحتماعيت الليم

 2.837 2.679 2.722 2.795 2.827 2.859 2.624 مهامل الشباث

 نلى الاؾمئىان الحالُان الباخشان ٌؿخؿُو الؿابٓت الىخاةج مً     

 .الُٓم اؾخُخاء اؾخسضام ؾالمت

ت أػمت مُٓاؽ (3)  (نالباخشح ئنضاص: )الهٍى

       
ً
غ لهضم هكغا  بُٓاؽ حهجى املدلُت البِئت في خضًشت بدشُت أصاة جَى

ت أػمت ت املغخلت ؾالب لضي الهٍى  مُٓاؽ بانضاص الباخشان ْام، الشاهٍى

ت أػمت  بهؼ مغاحهت ئلى باإلغاَت الىكغي، إلاؾاع غىء في الهٍى

ت أػمت بمُهىم نىِذ التي الضعاؾاث  مً ٗل ٖضعاؾت وأبهاصٍ الهٍى

 ٛ ت مضي ُْاؽ ئلى املُٓاؽ َظا ويهضٍ ،[47] مدمىص ؛[46] املىحز  مهَغ

 وغهِ بالهؼلت ئخؿاؾه مٓابل في املجخمو، في وصوعٍ بظاجه، الُغص

ض الاحخمانُت، نالْاجه ( 32) مً لاولُت ضىعجه في املُٓاؽ جٙىن  ْو

ٔ نليها إلاحابت جخم نباعة،  – مخأٖض يحر – مىأَ) الشالسي الخضعج َو

 (.مىأَ يحر

ت الخطاةظ ت أػمت ملُٓاؽ الؿُٙىمتًر  :الهٍى

ت أػمت مُٓاؽ ضضّ مً بالخدٓٔ الباخشان ْام    ٓخحن الهٍى  : َما بؿٍغ

ت أػمت مُٓاؽ بهغع الباخشان ْام:  املد٘محن ضضّ)أ(  ( 6) نلى الهٍى

 وحهاث مً لالؾخُاصة الجامهاث بهؼ في الىُـ نلم في أؾاجظة

م ض املُٓاؽ، نباعاث في هكَغ  أضل مً نباعاث( 6) نضص خظٍ جم ْو

 نليها، املد٘محن اجُاّ لهضم لاولُت ضىعجه في املُٓاؽ مً نباعة( 32)

 . نباعة( 24) نلى والابٓاء

 املُٓاؽ لهباعاث الهاملي الطضّ مً بالخدٓٔ الباخشان امْ)ب( 

 نُىت نلى نباعة( 24) نضصَا والبالًت املد٘محن أعاء بهض املخبُٓت

 ( 65) شملذ اؾخؿالنُت
ً
ت، املغخلت في وؾالبتؾالبا  وباؾخسضام الشاهٍى

ٓت Factor Analysis الهاملي الخدلُل أؾلىب  مو لاؾاؾُت املٙىهاث بؿٍغ

غ ٓت Principal Components املداوع  جضٍو ماٖـ بؿٍغ  ،Varimax َاٍع

 ٗاهذ والتي الاؾدباهت مً نباعة( 25) نلى إلابٓاء نً الىخاةج وأؾُغث

 جم خحن في ،(2.35) نليها املخهاٍع ةُتخطاإلا  الُٓمت مً أنلى حشبهاتها

 حشبهذ خُث ضالخُتها، لهضم املُٓاؽ مً نباعاث( 9) اؾدبهاص

 مً%( 55.246) وؿبخه ما َؿغث أبهاص( 4) نلى املخبُٓت الهباعاث

 أبهاص اعبهت اؾخسالص جم الهاملي الخدلُل لىخاةج وؾبٓا، ال٘لي الخباًً

ت، أػمت ملُٓاؽ  :آلاحي الىدى نلى وهي الهٍى

ٛ  الهامل  ،23 ،22 ،22) الهباعاث نلُه وحشبهذ بالهؼلت، الشهىع : لاو

طِ ،(2.778 -2.486) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(25  الهامل َظا ٍو

 ونضم الصخطُت، ام الاحخمانُت ؾىاء بالهؼلت الُغص اخؿاؽ مضي

 . باألمان الشهىع 

 ،(9 ،8 ،5 ،2) الهباعاث نلُه وحشبهذ بالىٓظ، الشهىع : الشاوي الهامل

طِ ،(2.722-2.622) بحن حشبهاتها وجغاوخذ  مضي الهامل َظا ٍو

ــبالىٓ غصـــالُ ىع ــشه   ومضي الحُاجُت، املىاِْ الٛــز ًـــم امـــوالػُ ظـ

 .مش٘الجه خل في أؾغجه نلى انخماصٍ اؾخمغاع بػغوعة خؿاؽإلا 

 ،3 ،2) الهباعاث نلُه وحشبهذ الاَٙاع، بدشدذ الشهىع : الشالث الهامل

طِ ،(2.822-2.445) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(22 ،4  الهامل َظا ٍو

 ئصعاٖه زالٛ مً ننها والخهبحر لامىع  بمؿخجضاث الخيبإ في الُغص ْضعة

 .ملؿخٓبله الىاضح

 ،7 ،6) الهباعاث نلُه وحشبهذ هجاػ،إلا  بهضم الغيبت: الغابو الهامل

طِ ،(2.544-2.427) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(24  مضي الهامل َظا ٍو

و َضٍ لخدُٓٔ ئلُه املىىؾت لانماٛ هجاػئ في الُغص عيبت  مؿخىاٍ َع

، الخدطُلي حز والخُّى  . املهام أصاء أزىاء الاهدباٍ وجٖغ

ٔ نً املُٓاؽ زباث مهامل بدؿاب الباخشان ْام ٖما       خؿاب ؾٍغ

 ( 65) ونضصَا الاؾخؿالنُت الهُىت أَغاص نلى ٖغوهبار ألُا مهامل
ً
ؾالبا

ت املغخلت في وؾالبت  مما( 2.822) الشباث مهامل ُْمت وبلًذ ،الشاهٍى

 .الحالي البدث في املُٓاؽ َظا اؾخسضام خُث مً نالباخشح ًؿمئن

 (نالباخشح ئنضاص: )الشٓافي الايتراب مُٓاؽ (4)

     
ً
غ نضم ئلى هكغا  بُٓاؽ حهجى املدلُت البِئت في خضًشت بدشُت أصاة جَى

ت املغخلت وؾالباث ؾالب لضي الشٓافي الايتراب  الباخشان ْام، الشاهٍى

 مغاحهت ئلى باإلغاَت الىكغي، إلاؾاع غىء في املُٓاؽ َظا بانضاص

 ٖضعاؾت وأبهاصٍ الشٓافي الايتراب بمُهىم نىِذ التي الضعاؾاث بهؼ

 مبإع ؛[52] نباصة وأبى الهُٓلي ؛[49] وهِؿت ؛[48] نؼاػي  مً ٗل

 للمهاًحر الُغص َٓضان مضي ُْاؽ ئلى املُٓاؽ َظا ويهضٍ ،[52]

، الػابؿت ت نً واوهؼاله للؿلٕى ض مجخمهه، زٓاَت في املشاٖع  جٙىن  ْو

ٔ نليها إلاحابت جخم نباعة،( 33) مً لاولُت ضىعجه في املُٓاؽ  َو

 (.مىأَ يحر – مخأٖض يحر – مىأَ) الشالسي الخضعج

ت الخطاةظ  :الشٓافي الايتراب ملُٓاؽ الؿُٙىمتًر

 الشٓافي الايتراب مُٓاؽ ضضّ مً بالخدٓٔ الباخشان ْام      

ٓخحن  : َما بؿٍغ

 نلى الشٓافي الايتراب مُٓاؽ بهغع الباخشان ْام:  املد٘محن ضضّ)أ( 

 مً لالؾخُاصة الجامهاث بهؼ في الاحخماعي الىُـ نلم في أؾاجظة( 6)

م وحهاث ض املُٓاؽ، نباعاث في هكَغ  مً نباعاث( 5) نضص خظٍ جم ْو

 املد٘محن اجُاّ لهضم لاولُت ضىعجه في املُٓاؽ مً نباعة( 33) أضل

 .نباعة( 28) نلى بٓاءوإلا  نليها،

 مُٓاؽ لهباعاث الهاملي الطضّ مً بالخدٓٔ الباخشان ْام)ب( 

 نباعة( 28) نضصَا والبالًت املد٘محن عاءآ بهض املخبُٓت الشٓافي الايتراب

 ( 72) شملذ اؾخؿالنُت نُىت نلى
ً
ت، املغخلت في وؾالبتؾالبا  الشاهٍى

ٓت Factor Analysis الهاملي الخدلُل أؾلىب وباؾخسضام  املٙىهاث بؿٍغ

غ مو لاؾاؾُت ٓت Principal Components املداوع  جضٍو  بؿٍغ

ماٖـ  مً نباعة( 25) نلى إلابٓاء ئلى الىخاةج وأؾُغث ،Varimax الُاٍع
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 املخهاٍع ةُتخطاإلا  الُٓمت مً أنلى حشبهاتها ٗاهذ والتي الاؾدباهت

 لهضم الاؾدباهت مً نباعة( 23) اؾدبهاص جم خحن في ،(2.35) نليها

 َؿغث أبهاص( 3) نلى املخبُٓت الهباعاث حشبهذ خُث ضالخُتها،

  ال٘لي، الخباًً مً%( 55.362)
ً
 جم الهاملي الخدلُل لىخاةج وؾبٓا

 :آلاحي الىدى نلى وهي الشٓافي، الايتراب ملُٓاؽ أبهاص زالزت اؾخسالص

ٛ  الهامل  ،5) الهباعاث نلُه وحشبهذ والصخطُت، الىُؿُت الهؼلت: لاو

طِ ،(2.828-2.524) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(24 ،23 ،22 ،8 ،6  ٍو

 والُغاى بالىخضة والشهىع  واْهه نً الُغص اهُطاٛ مضي الهامل َظا

ٓضان الىُس ي،  .الحُاة مً والهضٍ واملهجى بالُٓمت الشهىع  َو

 ،7 ،4 ،3) الهباعاث نلُه وحشبهذ الاحخمانُت، الهؼلت: الشاوي الهامل

طِ ،(2.723-2.476) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(25 ،22  الهامل َظا ٍو

ً نً والبهض الاحخمانُت للهالْاث الُغص اَخٓاص مضي  وغهِ آلازٍغ

 .مههم الخُانل

  ،9 ،2 ،2) الهباعاث هــنلُ ذـــوحشبه ت،ــاَُــالشٓ تـــالهؼل: ثــالشال الهامل

طِ ،(2.787-2.555) بحن حشبهاتها وجغاوخذ ،(22  مضي الهامل َظا ٍو

  .مجخمهه في الؿاةضة واملهاًحر للُٓم الُغص جٓبل

ٔ نً املُٓاؽ زباث مهامل بدؿاب الباخشان ْام ٖما      خؿاب ؾٍغ

 ( 72) ونضصَا الاؾخؿالنُت الهُىت أَغاص نلى ٖغوهبار ألُا مهامل
ً
ؾالبا

ت املغخلت في وؾالبت  مما( 2.848) الشباث مهامل ُْمت وبلًذ ،الشاهٍى

 .الحالي البدث في املُٓاؽ َظا اؾخسضام خُث مً نالباخشح ًؿمئن

 ومىاكشتها ىتائج. ال5

 ٛ ٛ  الدؿاؤ ٛ  هظ: لاو ٛ  البدث حؿاؤ  نالْت جىحض َل: نلى لاو

ت،) ُتزالْلا  الُٓم بحن اعجباؾُت  والاحخمانُت، والؿُاؾُت، الىكٍغ

 ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ( والاْخطاصًت والضًيُت، والجمالُت،

ت؟ املغخلت وؾالباث ٛ  َظا نلى ولئلحابت. الشاهٍى  اؾخسضام جم الدؿاؤ

 وقهغث ،Pearson Correlation Coefficient بحرؾىن  الاعجباؽ مهامل

ٛ  في ٖما الىخاةج  :آلاحي الجضو

 4 حدول 

 الاحتماعي بالتماصك الكلي واملجمىع الضت الليم بين الارجباط معاماث

 املجمىع الكلي الدًييت الاكتصادًت الجماليت الاحتماعيت الضياصيت الىظريت الليم

 مهامل الاعجباؽ

 )الخماؾٚ الاحخماعي(

2.578*  2.358*  2.553*  2.384*  2.367*  2.572*  2.752*  

  صاٛ (*)
ً
 (2.22) نىضئخطاةُا

ٛ  مً ًدبحن  :الاحي( 4) الجضو

ت الُٓم بحن للهالْت باليؿبت)أ(   : الاحخماعي والخماؾٚ الىكٍغ

ٛ  مً ًدبحن       وصالت مىحبت اعجباؾُه نالْت وحىص( 4) الجضو
ً
ئخطاةُا

ت الُٓم بحن غي  ،(2.578) بلًذ اط الاحخماعي والخماؾٚ الىكٍغ  ٍو

 هكغة وان زاضت ٖبحر خض الى مىؿُٓت حهض الىدُجت َظٍ أن الباخشان

 الهلمي بالخٓضم واَخمامه هٓضًت وبطىعة بمىغىنُت لامىع  ئلى الُغص

همه والازتراناث، والاٖدشاَاث  الؿلٕى في جخد٘م التي للٓىاهحن َو

ُت هُـ مدضصاث جٙىن  ما ناصة إلاوؿاوي  جأؾحر نلى حهمل مهَغ

 ،واملجخمو الُغص بحن جباصلي هدى نلى الاحخمانُت الهالْاث مىكىمت

ت الُٓم َىخضة او  الىكٍغ  هُـ في وزباتها وجماؾ٘ها الؿبُعي همَى

 الخىاضل شبٙاث بشىعة املغجبؿت الٙىهُت الخدضًاث قل في املغأَ

ا في حشٙل الاحخماعي َغ انضة مىازا حَى  في حهؼػ  ضلبت احخمانُت ْو

ت املغخلت ؾالبت أو ؾالب وحضان  البدث مهاًحر مً ْضع اٖبر الشاهٍى

 ًػمً الظي لامغ الاحخماعي؛ ولامً والخماؾٚ الىخضة نلى واملداَكت

 والخُُٓم واملغاْبت الػبـ مً ْضع اٖبر جدُٓٔ املؿاٍ نهاًت في

ي ً مو أو هُؿه مو ؾىاء الؿلٗى ٔ آلازٍغ  وما املجخمو ًخٓبله ما َو

ػه،   لُطبذ ًَغ
ً
ُاث لاَٙاع ججاٍ الصحُذ الح٘م نلى ْاصعا  والؿلٖى

 .ووخضجه جماؾ٘ه تهضص والتي املجخمو نلى الضزُلت

 :الاحخماعي والخماؾٚ الؿُاؾُت الُٓم بحن للهالْت باليؿبت)ب( 

ٛ  مً ًدبحن        وصالت مىحبت اعجباؾُه نالْت وحىص( 4) الجضو
ً
ئخطاةُا

غي ( .2.358) بلًذ اط الاحخماعي والخماؾٚ الؿُاؾُت الُٓم بحن  ٍو

 أن اؾخدػاع غىء في زاضت مىؿُٓت حهض الىدُجت َظٍ أن الباخشان

ّ  بالىكغة املخهلٔ الُٓمي الجاهب مغج٘ؼاث وؾالمت زباث  للحٓى

 الحاٖم بحن للهالْت وصًجي احخماعي وحهاْض ٖاؾاع الؿُاؾُت والىاحباث

 الغشُضة الؿُاؾُت املماعؾت أوشؿت جىكُم زالله مً ًمً٘ واملدٙىم

هت بػىابـ واملىػبؿت ا ًمً٘ ٖما، إلاؾالمُت الشَغ  بمىكىعَا انخباَع

 املغخلت ؾالبت أو ؾالب هُـ في جبهث ُْمُت ْىانض والشمىلي الهام

ت ٍى نلى وإلاضغاع والغيبت الغوح الشاهٍى   الْى
ً
  ضُا

ً
 يهضص ما غض واخضا

 املجخمهاث ْبل مً ًدإ ما مٓابل في ئلُه، والاهخماء املجخمو جماؾٚ

ت الؿُاؾُت الُٓم طوي  مً املهاصًت  لامت وخضة غض حهمل التي املىدَغ

ّ  وخضة ئلى حؿعى مؿاملت ٖمجخمهاث وإلاؾالمُت الهغبُت  الحٓى

 وبالخالي ؛ البشغ لجمُو وحل نؼ هللا ُٖلها التي إلاوؿاهُت والىاحباث

ٛ  ًمً٘ اصة نئ الٓى  الشباب لضي إلاؾالمُت الؿُاؾُت الُٓم وؾالمت ٍػ

 مجخمههم بمش٘الث شهىعَم حهمُٔ ؾُاتها في جخػمً واملغآَحن

اصة ًػمً هدى نلى الؿُاؾُت تهم ٍػ  نْاصعو  نهمبأ ٖشٓت خلها في مشاٖع

ى ،الاحخماعي والخماؾٚ والىخضة الخٙامل مً ْضع ٖبر جدُٓٔ نلى  َو

 الهىاًت غغوعة إلاؾالمُت البلضان حمُو في املؿئىلحن نلى ًدخم ما

 الىعي مً ْضع اٖبر لخدُٓٔ الػامىت الصحُدت ُتزالْلا  بالتربُت

 جىاحه التي الخدضًاث مىاحهت في نليهم لالنخماص لضيهم الؿُاس ي

 ئلُه باالهخماء الشهىع  حهمُٔ زالٛ مً املجخمو وجىكُم ولبىاء املجخمو

 . مطالحه نلى واملداَكت

 : الاحخماعي والخماؾٚ الاحخمانُت الُٓم بحن للهالْت باليؿبت)ج( 

ٛ  مً ًدبحن         وصالت مىحبت اعجباؾُه نالْت وحىص( 4) الجضو
ً
ئخطاةُا

غي  ،(2.553) بلًذ اط الاحخماعي والخماؾٚ الاحخمانُت الُٓم بحن  ٍو

 ُْم وأن  زاضت ٖبحر خض ئلى مىؿُٓت حهض الىدُجت َظٍ أن الباخشان

هم ،الاحخمانُت باملؿإولُت الشهىع  ّ  الىاحباث َو  الاحخمانُت، والحٓى

ً وئعشاص جىحُه خبو  الهامت، الاحخمانُت للخضماث والخؿىم  آلازٍغ

ا في حهض وحهلُمهم، عناًتهم في والاؾهام املدخاححن ومؿانضة َغ  مً حَى

 مجخمو بىحىص الجؼم زاللها مً ًمً٘ التي واملٓىماث املغج٘ؼاث أَم
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  مخماؾٚ ئوؿاوي
ً
ٛ  ًمً٘ وبالخالي ؛احخمانُا اصة نئ :الٓى  وؾالمت ٍػ

ت املغخلت وؾالباث ؾالب هُىؽ في الاحخمانُت الُٓم  شأهه مً الشاهٍى

 مً وطلٚ وجىخُضٍ وجماؾ٘ه الؿهىصي املجخمو جغابـ نلى ًداَل أن

ً الُٓم جلٚ ئؾهام زالٛ  إلاوؿاهُت الهالْاث وجىكُم بخٍٙى

 والجماناث الجمانت وبحن الىاخض املجخمو في لاَغاص بحن والاحخمانُت

 والتي الؿهىصًت الهغبُت اململ٘ت ملىاؾجي الهام لليؿُج املٙىهت لازغي 

 املجخمو وجٓالُض وأنغاٍ زٓاَت ضلب مً الاحخمانُت الُٓم حهخبر

ى ،الؿهىصي ت املضعؾت صوع  جُهُل أَمُت ئلى ٌشحر ما َو  في الشاهٍى

 ولانماٛ املباصعاث وصنم الاحخمانُت الُٓم مىكىمت وجغؾُش حهمُٔ

ا الخؿىنُت ُاث َامت احخمانُت صواَو بمشابت النخباَع  الشباب لؿلٖى

 .نامت بطُت املجخمو مطلحت ججاٍ للهمل لهم ومدُؼة

 :الاحخماعي والخماؾٚ الجمالُت الُٓم بحن للهالْت باليؿبت)ص( 

ٛ  مً ًدبحن        وصالت مىحبت اعجباؾُه نالْت وحىص( 4) الجضو
ً
ئخطاةُا

غي (. 2.384) بلًذ خُث الاحخماعي والخماؾٚ الجمالُت الُٓم بحن  ٍو

 أن اؾخدػاع غىء في زاضت مىؿُٓت حهض الىدُجت َظٍ أن الباخشان

 بمٓىماث لازظ بػغوعة والشباب املغآَحن اَخمام مً ٖبحر ْضع جىاَغ

 والهمل والجمالُت والُىُت الهلمُت مجاالجه شتى في الحػاعي  الخٓضم

ّ  املغجبـ الابخٙاعي  الخطمُم مهاعاث جىمُت نلى  للٓطاةض لاصبي بالخظو

ت ت الشهٍغ غاءة ،الغواةُت والىطىص والىثًر سُت املالخم ْو  وؾحر ،الخاٍع

ً لاصباء مً لانالم ت ضىٍى شتى في والُٓهاء واملٍُ٘غ  إلاوؿاهُت املهَغ

دت جلٚ ؾلٕىو  وحضان تهظًب نلى ٌهمل أن شأهه مً  املجخمهُت الشٍغ

 هدى ونلى حؿهم ولاصبُت الجمالُت واملماعؾاث الُٓم َخلٚ ،الهامت

 في الُهالت الصخطُت لبىاء والابخٙاع، إلابضام َمم شحظ نلى َانل

 املغخلت وؾالباث ؾالب هُىؽ في الُٓم جلٚ جىاَغ َان لظا املجخمو؛

ت ً في ٌؿهم ْض الشاهٍى  وػٍاصة الظاجُت، هكغتهم وجدؿحن شخطُتهم جٍٙى

ؼ بأهُؿهم، زٓتهم   بمجخمههم اعجباؾهم وحهٍؼ
ً
 الخىاؾٔ لخدُٓٔ وضىال

ا املسخلُت املجخمو أهكمت بحن والترابـ والخىاػن   املىخض الشمىلي باؾاَع

 . أَغاصٍ حمُو بحن الاحخماعي للخماؾٚ الػامً

 :الاحخماعي والخماؾٚ الاْخطاصًت الُٓم بحن للهالْت باليؿبت )ٌ(

ٛ  مً ًدبحن        وصالت مىحبت اعجباؾُه نالْت وحىص( 4) الجضو
ً
ئخطاةُا

ُؿغ(. 2.367) بلًذ اط الاحخماعي والخماؾٚ الاْخطاصًت الُٓم بحن  ٍو

 وؾالباث ؾالب لضي الىُس ي البىاء جىاَغ بأن الهالْت َظٍ الباخشان

ت املغخلت ٔ وإلاهخاج بالهمل املشبهت بالُٓم الشاهٍى  وجىكُم ،والدؿٍى

ُاث ب الاؾتهالٕ، ؾلٖى  الاْخطاص بىاء مٓىماث َهم نلى والخضٍع

 في حهض أْص ى الشباب بظٛ نلى املغج٘ؼ إلاؾالمي بمىكىعٍ الهالمي

ً مٓىماث مً ٌهخبر والاؾدشماع الاْخطاصًت لانماٛ ْؿاناث  جٍٙى

 الىاخض املجخمو َئاث حمُو بحن املشتٕر الاحخماعي الخهاٌش مُاَُم

 املسالُت الاشتراُٖت أو الغأؾمالُت الاحخمانُت بالؿبُٓت ًإمً ال الظي

ا في جىزٔ التي إلاؾالمُت الاْخطاصًت للُٓم َغ  احخمانُت مباصب حَى

م إلاهُاّ في والىؾؿُت الاحخمانُت ٗالهضالت مهمت  املهامالث وجدٍغ

 حمُهها حهخبر والتي والاخخٙاع والخضلِـ الًش نلى الٓاةمت الاْخطاصًت

 ٛ غي . الاحخمانُت واللحمت اليؿُج في َضم مهاو  َظٍ أن الباخشان ٍو

  حه٘ـ الىدُجت
ً
  صوعا

ً
 بشٙل الؿهىصًت الاْخطاصًت للمإؾؿاث ٖبحرا

بُت الخهلُمُت البرامج وملجمىنت ،نام  املؿتهضَت ،زاص بشٙل والخضٍع

دت ل بأن الشباب لشٍغ ضنم ٌهمٔ هدى نلى زضماتها حىصة مً جُّهِ  ٍو

 الخالض إلاؾالمي بمُهىمها الهمل ُْم الؿهىصًحن الشباب هُىؽ في

ض بمجخمههم الضَو هدى ؾاْاتهم ئزغاج في بضوعَا حؿهم التي  مً ملٍؼ

  املىخج الهمل
ً
  احخمانُا

ً
 . الاحخمانُت الىخضة ًىزٔ نام ٖاؾاع واْخطاصًا

 :الاحخماعي والخماؾٚ الضًيُت الُٓم بحن للهالْت باليؿبت( و)

ٛ  مً ًدبحن       وصالت مىحبت اعجباؾُه نالْت وحىص( 4) الجضو
ً
ئخطاةُا

 َظٍ وحهض ،(2.572) بلًذ طئ الاحخماعي والخماؾٚ الضًيُت الُٓم بحن

 ص، ج، ب، أ،) في الىدُجت مو وميسجمت ٖبحر خض ئلى مىؿُٓت الىدُجت

هت أن ئلى هكغها ما ئطا زاضت( ٌ  والػابؿت الحاٖمت إلاؾالمُت الشَغ

ُاث لجمُو   حهخبر الؿهىصي الشباب ؾلٖى
ً
  ئؾاعا

ً
  شغنُا

ً
  وهُؿُا

ً
 ،ناما

ت املغخلت وؾالباث ؾالب وحضان في وزباتها الضًيُت الُٓم َاهخكام  الشاهٍى

  ٌهض
ً
  أمغا

ً
ا  ما لٙل الشباب َهم أن ئط الاحخمانُت؛ الىاخُت مً خٍُى

 وأخٙام ،ومٓخػُاتها الهباصاث ٖأخٙام الهامت الشغنُت باألخٙام ًخهلٔ

 باملهغوٍ لامغ وأخٙام ،ومٓخػُاتها وغىابؿها وشغوؾها املهامالث

 الضًً بهلماء الاعجباؽ ُْم ئلى باإلغاَت ،وشغوؾها املى٘غ نً والىهي

 خُل وؾاةل أَم مً ٌهخبر واخترامهم بالهلم لهم املشهىص الغباهُحن

ت الاحخمانُت الضنىاث زلِ الاوؿُاّ مً ملجخمهاتهم الشباب  والٍُ٘غ

ت والؿُاؾُت ت املىدَغ  صازل الاحخمانُت للؿالمت واملهضصة واملشبَى

  ؾُاجه بحن ًػمً الظي الىاخض الىؾً
ً
  وؿُجا

ً
 مخىىن احخمانُا

ً
  ا

ً
 مظَبُا

 
ً
  ومىاؾُٓا

ً
ٛ  ًمً٘ وبالخالي ،وزٓاَُا  الُٓم واهخكام وخضة بأن الٓى

ت املغخلت وؾالباث ؾالب لضي الضًيُت  وصالت وقُُت حهخبر الشاهٍى

  الاحخماعي للخماؾٚ ئحغاةُت
ً
 وهكمه املجخمو الؾخٓغاع ومإشغا

 .الاحخمانُت

 الُٓم بحن الهالْت مجمل أن الى الباخشان ًغي  ،نام وبىحه     

ت املغخلت وؾالباث ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ ُتزالْلا   الشاهٍى

اصة نأ لىئ حشحر ا ُتزالْلا  بُٓمه الُغص جمؿٚ مؿخىي  ٍػ َؼ  في وحهٍؼ

 لظا الجماعي، الاوسجام عوح ًجؿض أن شأهه مً الحُاجُت؛ املىاِْ

ؼ جىمُت زالٛ مً ضالح مىاؾً وئنضاص حشُ٘ل َان  ُْمه وحهٍؼ

ت،) ُتزالْلا   والؿُاؾُت، والجمالُت، والضًيُت، والاحخمانُت، الىكٍغ

 أَغاص بحن الاحخماعي الخُانل نملُت في ٖبحر صوع  له (والاْخطاصًت

 هخاح( الُٓم) ٗىنها املجخمو؛ ومٙىهاث
ً
 احخمانُ ا

ً
 حُاٛلا  بها اخخُكذ ا

ٔ نً وجىاْلتها املخهاْبت  أو ٗاألؾغة املجخمو هكم أو مٙىهاث أخض ؾٍغ

 جأزحر طاث لاَغاص ًُػلها ٖىماطج الاْخطاص أو الؿُاؾت أو التربُت

ت صنامت جطبذ وبالخالي املجخمو؛ أَغاص ؾلٕى غبـ في واضح  ٍْى

 وجىخُضٍ وجماؾ٘ه املجخمو جغابـ نلى حهمل ،الاحخماعي للىكام

مو  مباشغ ويحر مباشغ بشٙل الىدُجت َظٍ جخُٔ نام وبىحه وجىكُمه،

 ].2,27,28,29,32,32,33,42,42] مً ٗل هخاةج ئلُه أشاعث ما

 ٛ ٛ  هظ: الشاوي الدؿاؤ  نالْت جىحض َل: نلى الشاوي البدث حؿاؤ

ت أػمت بحن اعجباؾُت  وؾالباث ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ الهٍى

ت؟ املغخلت ٛ  َظا نلى ولئلحابت. الشاهٍى  مهامل اؾخسضام جم الدؿاؤ

 الىخاةج وقهغث ،Pearson Correlation Coefficient بحرؾىن  الاعجباؽ

ٛ  في ٖما  :آلاحي الجضو
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 5 حدول 

 الاحتماعي والتماصك الهىيت أزمت بين الارجباط معاماث

 أزمت الهىيت 

التماصك الاحتماعي()معامل الارجباط   2.535*  

  صاٛ (*)    
ً
 (2.22) نىضئخطاةُا

ٛ  مً ًدبحن     وصالت مىحبت اعجباؾُت نالْت وحىص( 5) الجضو
ً
ئخطاةُا

ت أػمت بحن( 2.22) مؿخىي  نىض  ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ الهٍى

ت، املغخلت وؾالباث  بلًذ التي الهالْت َظٍ وحىص وحشحر الشاهٍى

اصة أن ئلى( 2.535) ، وحشدذ بالىٓظ الُغص شهىع  ٍػ  ونضم أَٙاٍع

 هجاػإلا  بهضم عيبخه ئلى ئغاَت واضحت، مؿخٓبلُت عؤٍت امخالٖه

 الاحخمانُت ملؿئىلُخه الُغص جدمل في الؿلبي لازغ له بالهؼلت والشهىع 

غي  ،الىؾىُت الىخضة ئلى والؿعي  حهض الىدُجت َظٍ أن الباخشان ٍو

 املتزامىت املغآَت َترة في والؿالباث الؿالب أن ئلى هكغها ئطا مىؿُٓت

ت املغخلت مو   الشاهٍى
ً
ت أػمت خالت في وزطىضا  به ًمغون ما وعيم الهٍى

ُت بُىلىحُت حًحراث مً  أو ًطلىن  ْض واحخمانُت هُؿُت وأػماث ومهَغ

ت جدُٓٔ في ًسُٓىن  غاعاث واضحت ٍَى  والتزاماث َاصَت، نهاةُت ْو

 ومهاًحر وناصاث الاؾالمي الضًً ُْم غىء في زابخه خُُٓٓت أًضولىحُت

تهم جدُٓٔ خاٛ في لاَغاص َإالء ًجهل الظي لامغ ؛ املجخمو  ٍَى

 لىحهاث والىالء والخهاون  وإلازالص الخُاوي لخهلم مؿخهضًً بىغىح

 احخمانُت اصواع وجمشُل الؿهىصي، املجخمو صازل الاحخمانُت الىكغ

له؛ املجخمو ُْم مو ومخىاؾٓت مىاؾبت،
ُ
 زُاّئ نىض املٓابل وفي وُمش

ت جدُٓٔ في والؿالباث الؿالب َإالء  باملهاًحر الالتزام نضم أو الهٍى

  ،الاحخمانُت والُٓم
ً
 ئلى ببهػها جطل اغؿغاباث ًكهغون ما ًَالبا

مت الهضوان  املجخمو نلى طلٚ زغوأ الؿلؿت نلى والخمغص والجٍغ

ً وجماؾ٘ه، ت َخٍٙى  مسخلُت بهاصأ طاث للُغص ؾلُمت ًضولىحُتأ ٍَى

 وجغاٖم ؾابٓت مغاخل مً ًبضأ الؿهىصي املجخمو ناصاث ئؾاع غمً

 ئصعإ ئلى ئغاَت الاحخمانُت، الخيشئت َيها جإزغ ْض التي للخبراث

 نلى ًخدخم الظي لامغ والحماًت، والىكام والاؾخٓغاع لؤلمً الحاحت

ُئاث ومإؾؿاث املهخمحن لاَغاص  ئلى حؿعى أن الخضمُت املجخمو َو

 ؾلٕى في مٓبىلت اهماؽ زلٔ زالٛ مً وطلٚ ،املغأَ الشاب مؿانضة

م الشباب ً ًجهلهم بما وجُ٘حَر ت نلى ْاصٍع  الاحخمانُت املشاٖع

 الضوع  وئًجاص والؿُاس ي والاْخطاصي الاحخماعي الىاْو مو والخُِ٘

اتهم، نلى الخهٍغ زالٛ مً لهم املالةم  عشاصإلا  صوع  ئلى ئغاَت ٍَى

 الُترة َظٍ في أَٙاٍع ججخاح التي الدؿاؤالث نلى إلاحابت في الىُس ي

  وصنمه وجُ٘حٍر بمُىله والاَخمام( املغآَت)
ً
 الغؤٍت وعؾم ،هُؿُا

 هدى نلى املجخمو مً املٓبىلت لاصواع جبجي في ومؿاهضجه له، املؿخٓبلُت

  أٖثر ًٙىن 
ً
  احؿاْا

ً
ؼ في وجىاػها  حهت، مً الصخطُت مخؿلباجه حهٍؼ

 َظٍ وجخُٔ أزغي، حهت مً والاحخمانُت الىؾىُت الىخضة وجدُٓٔ

 مً ٗل هخاةج ئلُه أشاعث ما مو مباشغ ويحر مباشغ بشٙل الىدُجت

[22,26,24,25,39.[ 

 ٛ ٛ  هظ: الشالث الدؿاؤ  نالْت جىحض َل:  نلى الشالث البدث حؿاؤ

 وؾالباث ؾالب لضي الاحخماعي والخماؾٚ الشٓافي الايتراب بحن اعجباؾُت

ت؟ املغخلت ٛ  َظا نلى ولئلحابت. الشاهٍى  مهامل اؾخسضام جم الدؿاؤ

 الىخاةج وقهغث ،Pearson Correlation Coefficient بحرؾىن  الاعجباؽ

ٛ  في ٖما  :آلاحي الجضو

 6 حدول 

 الاحتماعي والتماصك الثلافي الاغتراب بين الارجباط معاماث

 الاغتراب الثلافي 

*2.489 معامل الارجباط )التماصك الاحتماعي(   

  صاٛ (*)     
ً
 (2.22) نىضئخطاةُا

 ( وحىص نالْت اعجباؾُت مىحبت وصالت 6ًدبحن مً الجضٛو ) 
ً
ئخطاةُا

( بحن الايتراب الشٓافي والخماؾٚ الاحخماعي لضي 2.22)نىض مؿخىي 

ت، وحشحر وحىص َظٍ الهالْت التي بلًذ  ؾالب وؾالباث املغخلت الشاهٍى

اصة نؼلت الُغص الصخطُت والىُؿُت والشٓاَُت 2.489) ( ئلى أن ٍػ

 ً ض مً الشهىع بهضم الاهخماء لآلزٍغ والاحخمانُت ؛مً شاهه أن ًٍؼ

ٌهِش َُه والشٓاَت الؿاةضة، َٓضعة الشباب ومهاصاة املجخمو الظي 

ٔ ما ًضوع  نلى الؿُؿغة نلى الطغاناث الشٓاَُت املدُؿت والخُِ٘ َو

ُاث صزُلت نلى املجخمو ٗىنهم ًدملىن  خىلهم مً مخًحراث وؾلٖى

ت وعوخُت جدخاج لئلشبام؛ لامغ الظي ًىه٘ـ نلى  ؾاْاث ٍَ٘غ

ُمهم، وبالخالي نلى ُاث أَغاص املجخمو ْو جماؾٚ أَغاصٍ  ؾلٖى

غي الباخشان أن َظٍ الىدُجت حهض مىؿُٓت ئلى خض ٖبحر  ومإؾؿاجه، ٍو

عاصجه واهُطاله نً املهاًحر ئٛ الىكغ ئلى أن شهىع الُغص بؿلب مً زال

ً، وغهِ ً آلا الاحخمانُت، ومضي ما ٌشهغ به مً وخضة واوهؼاٛ ن زٍغ

أَضاٍ عوح الاهخماء للجمانت املىخمي ئليها، واخؿاؾه بهضم وغىح 

بت نلُه؛ مً شأهه أن ٌؿبب  الحُاٍ، وشهىعٍ بأن ُْم املجخمو يٍغ

 
ً
 نضم الشٓت بالظاث والشهىع بالُغاى الهاةل لهضم امخالٖه اَضاَا

اصة خالت الاغؿغاباث والخُ٘ٚ في الُٓم واملهاًحر ئلحُاجه،  غاَت ئلى ٍػ

الاحخمانُت والظي ًإصي ئلى نضاء الُغص لٙل ما ًدُـ به مً ُْم 

ت إلا ًحر، ومً زم عجٍؼ نً املشاومها ٗان ًجابُت في اجساط الٓغاعٖع ؛ لظا 

لؼاما نلى املإؾؿاث الاحخمانُت املهىُت بسضمت الشباب واملجخمو نلى 

املؿخىي املدلي أو الهغبي الؿعي ئلى ؾض الُجىة بحن الشٓاَت الؿاةضة في 

ٔ ما ًخماش ى مو ُْ ،املجخمو والشٓاَاث الضزُلت م والخهاٌش مهها َو

ت لضي الشباب؛ الظي ًمىو  املجخمو، وعَؼ ما ًدىاَغ مو زىابذ الهٍى

ىغت مً أَغاص املجخمو ُاث املَغ وجخُٔ َظٍ الىدُجت  ،قهىع الؿلٖى

الهغب ئلُه هخاةج ٗل مً  أشاعثبشٙل مباشغ ويحر مباشغ مو ما 

  Cloete؛Schaeffer [14] ؛Acket et al [38] [26] والغواشضة

 . Demireva [5]؛ Markus  [1]؛[5]

هظ حؿاٛؤ البدث الغابو نلى: َل ًخُاوث الخماؾٚ  :الدؿاٛؤ الغابو

اهثى( لضي ؾالب وؾالباث املغخلت  -الاحخماعي بازخالٍ الجيـ )طٖغ
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ت بمداَكت حضٍ؟. ولئلحابت نلى َظا الدؿاٛؤ جم اؾخسضام  الشاهٍى

للهُىاث املؿخٓلت لحؿاب صاللت الُغوّ بحن  T-Testازخباع ث 

 (.7املخىؾؿاث، وقهغث الىخاةج ٖما في الجضٛو )
 

 

 

 

 

 

 7حدول 

 الطاب والطالباث في التماصك الاحتماعيابيت والاهحرافاث املعياريت بين داللت الفروق بين املتىصطاث الحض

(121)ن=  الطالباث 111 = ن الطاب املتغير  مضتىي الداللت كيمت )ث( 

 2.625 2.523 الاهدغاٍ املهُاعي  املخىؾـ الاهدغاٍ املهُاعي  املخىؾـ الخماؾٚ الاحخماعي

 
ً
 3.65 32.79 4.82 32.28 يحر صاٛ ئخطاةُا

ٛ  مً ًدبحن       هجي ،(2.625) الضاللت مؿخىي  أن( 7) الجضو  طلٚ َو

  صالت َغوّ وحىص نضم
ً
 مُٓاؽ نلى والؿالباث الؿالب بحنئخطاةُا

غي  الاحخماعي، الخماؾٚ  مىؿُٓت، حهض الىدُجت َظٍ أن الباخشان ٍو

ٔ ٌؿحر احخماعي ؾلٕى الى ٌشحر الاحخماعي الخماؾٚ َمُهىم  َو

 الظٗىع  بحن مدخىاَا في جسخلِ ال ؾاةضة احخمانُت وجٓالُض أنغاٍ

 مً ٗل بها جٓىم التي الاحخمانُت لاصواع وخضة قل في زاضت ،هاروإلا 

 جٙاملي هدى نلى الؿهىصي املجخمو في إلانالم ووؾاةل واملضعؾت لاؾغة

ت َاملضعؾت ،إلاؾالمُت الاحخمانُت بالخيشئت ٌهجى  بمىاهجها الشاهٍى

ا بؿابهها جمخاػ املسخلُت الؿهىصًت  بحن ًمحز ال الظي الهام وئؾاَع

ُاث حشُ٘ل نملُاث ت املغخلت وؾالباث ؾالب ؾلٖى  ،نام بشٙل الشاهٍى

اتها  بىاء حؿتهضٍ والبىاث للبىحن الضعاؾُت مٓغعاتها وجىضُُاث َمدخٍى

ُاث مهاًحر  املؿإولُت بدىمُت حهجي مىخضة وجغبىٍت احخمانُت وؾلٖى

 ؾىاء، خض   نلى الؿهىصي املجخمو أَغاص لضي الاحخمانُت واملباصعة

 
ً
ض هدى بالشباب وضىال  بحن والخماؾٚ الىخضة في الغيبت مً املٍؼ

ٛ  ًمً٘ وبالخالي، وهكمه مٙىهاجه  ؾالب بحن الُغوّ اهخُاء بأن الٓى

ت املغخلت وؾالباث   ٌهخبر الاحخماعي الخماؾٚ مُٓاؽ نلى الشاهٍى
ً
 مإشغا

 
ً
ت والغؾاةل واملٓغعاث البرامج وحىصة لهمٔ مىاؾبا  املىحهت التربٍى

دت  ال٘بحر إلاهُاّ مٓخط ى َهم جم ئطا زاضت، والشباب املغآَحن لشٍغ

 الظي ،الخهلُم ْؿام نلى الؿهىصًت الهغبُت اململ٘ت خٙىمت جىلُه الظي

  ٌهخبر
ً
  َضَا

ً
  اؾتراجُجُا

ً
 وخضةو  جماؾٚ نلى اًجابُت جأزحراث لهضة شامال

 أشاعث ما مو مباشغ بشٙل الىدُجت َظٍ وجخُٔ الؿهىصي، املجخمو

 صعاؾت ئلُه أشاعث ما زالُذ بِىما ،[43] الجبىعي صعاؾت هخاةج ئلُه

[44] Valentova   في هاروإلا  الظٗىع  بحن َغوّ وحىص ئلى أشاعث والتي 

ٗاث  .والاحخمانُت والؿُاؾُت املضهُت املشاع

 التىصياث. 6

ض ئحغاء (1) ٛ  والؿهىصًت الهغبُت البُئخحن في لابدار مً املٍؼ  جدىاو

 املغاخل وؾالباث ؾالب مً مسخلُت نُىاث نلى البدث مخًحراث

 .الخهلُمت

ت ٖمضازل الحالُت البدث هخاةج ئلى الاؾدىاص (2)  لطُايت مىاؾبت هكٍغ

غوع حؿاؤالث و ئلى حؿعى التي والبدىر للضعاؾاث نلمُت َو  مؿخىي  َع

 .الهغبُت املجخمهاث أو الؿهىصي املجخمو جماؾٚ

ت ومإؾؿُت وؾىُت وبغامج اؾتراجُجُاث جبجي غغوعة (3)  حهجى وجغبٍى

و ؼ جىمُت زالٛ مً الشباب بحن الاحخماعي الخماؾٚ مؿخىي  بَغ  وحهٍؼ

 مىاؾبت، احخمانُت صواعأ جمشُل في واملؿاهضة ُت،زالْلا  الُٓم

هاث غىء في الضزُلت الشٓاَاث مو الخُِ٘ في واملؿانضة  وحهالُم حشَغ

  .ؾالميإلا  الضًً

ت املضاعؽ صوع  جُهُل غغوعة (4)  وجغؾُش حهمُٔ في الشباب ججاٍ الشاهٍى

بهم زالٛ مً والشٓاَُت والاحخمانُت الضًيُت الُٓم مىكىمت  نلى جضٍع

 مىاحهت في حؿانضَم هٓضًت وبطىعة بمىغىنُت، لامىع  ئلى الىكغ

  املجخمو، وناصاث ُْم حؿتهضٍ التي الػالت لاَٙاع
ً
 َئت وزطىضا

 .الاحخماعي والخماؾٚ الىؾىُت الىخضة مً للىُل الشباب؛

 نلم مجاالث في الهلُا الضعاؾاث وؾالب الباخشىن  ًىلي أن غغوعة (5)

 حل الؿهىصًت بالجامهاث الىُؿُت والصحت والاحخماعي التربىي  الىُـ

ٛ  التي والبدىر املهاٍع مؿخجضاث بمخابهت اَخمامهم  الُٓم جدىاو

 ؾبُل في املجاالث؛ شتى في مخًحراث مً بها ًغجبـ وما لازالُْت

 الىاججت والخٓىُت والاْخطاصًت والشٓاَُت الاحخمانُت الخًحراث مىاحهت

 .الحالُت الهاملُت الخؿىعاث نً

 املراحع

 العربيت املراحعأ. 

(. صالالث جأزحر تهمِش الخماؾٚ الاحخماعي في 2224شهُب، مها. ) [6]

ت: في اججاَاث الخالمظة الؿُاؾُت والاحخمانُت  املضاعؽ الشاهٍى

 -واملضهُت في لبىان. مجلت ُنمغان للهلىم الاحخمانُت وإلاوؿاهُت 

ؼ الهغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث   - 7 ،22، م3ْؿغ، مج -املٖغ

24. 

ان،  [13] (. 2229نشمان، نبضالغخمً ضىفي )و  مدمىص مدمىص،نَغ

في الٙىاعر  الاحخماعيػٍاصة الخماؾٚ و  الاحخمانُتالخضمت 

الهامت. املإجمغ الهلمي الضولي الشاوي والهشغون للخضمت 

مطغ،  -الاحخمانُت )الخضمت الاحخمانُت وجدؿحن هىنُت الحُاة( 

 - 3822حامهت خلىان،  ،الاحخمانُتالٓاَغة: ٗلُت الخضمت  ،8مج 

3859. 

(. أػمت الهىٍت ونالْتها بالخطىع 2225ٗاجبي، مدمض نؼث ) [15]

الاهخداعي لضي نُىت مً ؾلبت الخهلُم الشاهىي في مضاعؽ 

مداَكت صمشٔ الغؾمُت. مجلت اجداص الجامهاث الهغبُت للتربُت 

 .87 - 4،65، م23ؾىعٍا، مج -ونلم الىُـ 

اٛ ) [16] ت الاحخمانُت (.2222خمىص، ٍَغ اث حشٙل الهٍى  مؿخٍى

نالْتها باملجاالث الاؾاؾُت املٙىهت لها لضي نُىت مً ؾلبت و 

الطِ الاٛو الشاهىي مً الجيؿحن: صعاؾت مُضاهُت في املضاعؽ 

ت الهامت في مضًىت صمشٔ. مجلت حامهت صمشٔ للهلىم  الشاهٍى

ت   . 596 - 553 ،ملحٔ 27ؾىعٍا، ؽ -التربٍى

الخىاص، َضي و  دمض، شاَحن، ئًمان َىػي،شىض، ؾمحرة م [17]

ت مل2225ٓخؿً ) ت لضي (. الخطاةظ الؿُٙىمتًر ُاؽ أػمت الهٍى

 - 525 ،42مطغ، م - الىُس ياملغآَاث. مجلت الاعشاص املغآَحن و 

542. 
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غاء ئبغاَُم ) [19] (. الاعشاص بالىاْو 2222عغىان، َاؾمت الَؼ

ت لضي الشباب الجامعي. مجلت الٓغاءة  للخسُُِ مً أػمت الهٍى

ت   .223 - 223 ،234مطغ، م  -واملهَغ

(. نالْت َانلُت الظاث بأؾالُب مىاحهت أػمت 2223عخُم، زلىص ) [20]

ٗاصًمُ ت لضي ؾلبت املغخلت الانضاصًت. مجلت لا ُ٘ت الهٍى ت لامٍغ

الىالًاث املخدضة  -الهغبُت للهلىم والخ٘ىىلىحُا )أماعابإ(

ُ٘ت، مج   .42-27، 22، م 4لامٍغ

الشُش، أؾامه مغػّو و  َػل الؿُض، نشمان َػل الؿُض، [21]

ت لضي املغآَحن2225) الشباب املترصصًً نلى مٓاهي و  (. أػمت الهٍى

ت إلاهترهذ بىالًت الخغؾىم. مجلت البدىر الىُؿ ٗلُت  -ُت والتربٍى

ُت   .272 - 247 ،2، م32مطغ، مج -التربُت حامهت املىَى

[22] ( ُِ (. أزغ اؾلىبحن 2225ؾُض، خؿً نلي، وامحر، وؾىُت َع

لخُؼ الشهىع بااليتراب الشٓافي لضي ؾلبت حامهت بًضاص. مجلت 

، ٗلُت التربُت ابً عشض للهلىم إلاوؿاهُت حامهت بًضاص -لاؾخاط

(2 )224 ،59- 92. 

(. الايتراب الشٓافي نىض 2223ئًمان، هىي )و  بلٓاؾم، ؾالؾُىه، [23]

الؿلبت الجامهُحن: صعاؾت مُضاهُت نلى نُىت مً ؾلبت الٓؿب 

 -الجامعي شخمت بؿ٘غة. مجلت الهلىم إلاوؿاهُت والاحخمانُت 

 .32 - 29 ،22الجؼاةغ، م  -وعْلت  -حامهت ْاضضي مغباح 

حر و  أؾماء عبحي، ،الهغب [26] (. الايتراب 2226) الغواشضة، نالء َػ

الاحخماعي لضي الشباب لاعصوي في نطغ الهىملت. املجلت الاعصهُت في 

 .244 - 222 ،2، م9الاعصن، مج -الهلىم الاحخمانُت 

(. صوع لاؾخاط الجامعي في جىمُت 2223الهجهىج، ؾهض بً طناع ) [28]

غ ُت لضي ؾالب الجامهت. ٗلُت الزالْالُٓم لا   -تربُت حامهت لاَػ

 .323 - 287 ،2، ج 252مطغ، م 

(. صوع ؾّغ جضَعـ 2224نبضالٓاصع بً نبُض هللا ) ،الحمحري  [29]

ت زالْالهلىم فى جىمُت الُٓم لا  ُت لضي ؾالب املغخلت الشاهٍى

ً مً وحهت هكغ  الحاصيبدبٕى فى غىء جدىالث الٓغن  والهشٍغ

حن. مجلت ا حن التربٍى مطغ، -لتربُت الهلمُت املهلمحن واملشَغ

 .283 - 257 ،4، م27مج

ُت وهمى الح٘م زالْ(. الُٓم لا 2224الًغاًبت، اخمض مدمض ) [30]

-الخلٓي لضي ؾلبت حامهت امللٚ ؾهىص. مجلت الهلىم الاحخمانُت 

ذ، مج  .82 - 43 ،3، م42الٍٙى

الضعاؾاث  في(. واْو الُٓم 2226، أخمض بً مدمض )نؿحري  [31]

مو همىطج  زاهىي الاحخمانُت مً وحهت هكغ ؾالب الطِ الشالث 

ت  ؼ الُٓم. املجلت الهغبُت للضعاؾاث التربٍى مٓترح لخهٍؼ

 297 - 243 ،8الؿهىصًت، م -والاحخمانُت 

(. هدى مىهجُت َهالت للتربُت نلى الُٓم 2222لاخمغ، نبضالؿالم ) [36]

م في ناملىا املهاضغ )الغابؿت والُٓ زالُّت. هضوة ؾإاٛ لا زالْلا 

املًغب، الضاع البُػاء: الغابؿت املدمضًت  -املدمضًت للهلماء( 

 .245 - 225املًغب،  ،للهلماء

غان، خامض نبض الؿالم، [37] (. الُٓم 2985ؾغي، ئحالٛ مدمض )و  َػ

الؿاةضة والُٓم املغيىبت في ؾلٕى الشباب بدث مُضاوي في البِئت 

ت والؿهىصًت،  ت املطٍغ املإجمغ لاٛو لهلم الىُـ، الجمهُت املطٍغ

 للضعاؾاث الىُؿُت .

(. َانلُت وخضة صعاؾُت مٓترخت ْاةمت 2222مغواص، نالء نبضهللا ) [42]

نلى الؿحر الشهبُت بمىهج الضعاؾاث الاحخمانُت في جىمُت 

ُت لضي جالمُظ الطِ الخامـ زالْالُٓم لا و  الخدطُل

ت للضعاؾاث الاحخمانُت الابخضاتي. مجلت الجمهُت الترب مطغ، م -ٍى

43، 249 - 299. 

(. الدؿامذ الُ٘غي ونالْخه 2224مىاٍ َخحي ) ،الجبىعي [43]

بالخماؾٚ الاحخماعي لضي ؾلبت الجامهت، مجلت الٕع للُلؿُت 

-367(، 24)6 ،واللؿاهُاث والهلىم الاحخمانُت، حامهت واؾـ

423. 

(. جٓىحن وجؿبُٔ مُٓاؽ الخماؾٚ 2222، نماص صاوص )ؾلىمي [45]

ُت في  اض ي نلى النبي أهضًت الضعحت املمخاػة لؤللهاب الُْغ الٍغ

اغُت  اغُت )ٗلُت التربُت الٍغ  -بًضاص. مجلت نلىم التربُت الٍغ

 .243 - 228 ،2، م 4الهغاّ، مج  -حامهت بابل( 

، نبضهللا َالح ) [46] ت:2994املىحٛز صعاؾت مٓاعهت بحن  (. أػمت الهٍى

الهلىم  -لاخضار الجاهدحن ولاخضار يحر الجاهدحن. صعاؾاث 

 .272 - 237 ،2، م 22الاعصن، مج -إلاوؿاهُت 

ت لضي ؾلبت 2222مدمىص، أخمض مدمض هىعي ) [47] (. أػمت الهٍى

ت والىُؿُت  الهغاّ، م -املغخلت إلانضاصًت. مجلت البدىر التربٍى

32، 2 - 23. 

ت لضي 2225َاجً مدمض )نؼاػي،  [48] (. جأزحر لًت الخهلُم نلى الهٍى

 ،92، م25مطغ، ؽ-الؿالب: صعاؾت مُضاهُت. الشٓاَت والخىمُت 

267 - 228. 

نالْخه باالمً الىُس ي: و  (. الايتراب الىُس ي2222وهِؿت، عيضاء ) [49]

صعاؾت مُضاهُت نلى نُىت مً ؾلبت حامهت صمشٔ الٓاؾىحن 

ت باملضًىت الجامهُت. مجل ؾىعٍا، -ت حامهت صمشٔ للهلىم التربٍى

 .258 - 223 ،3، م 28ؽ 

(. 2224أبى نباة، ضالح بً نبضهللا )و  الهُٓلي، ناْل بً مدمض، [50]

الايتراب ونالْخه باألمً الىُس ي: صعاؾت مُضاهُت نلى نُىه مً 

اع  ؾالب حامهت إلامام مدمض بً ؾهىص إلاؾالمُت بمضًىت الٍغ

شىعة(. حامهت هاًِ الهغبُت للهلىم )عؾالت ماحؿخحر يحر مي

اع  الامىُت، الٍغ

، بشغي نىاص ) [51] نالْخه بالحاحت و  (. الايتراب الاحخماعي2228مبإع

الى الحب: لضي شغاةذ احخمانُت مسخلُت مً الهغاُْحن املُٓمحن 

 -في بهؼ الضٛو الهغبُت. مجلت ٗلُت آلاصاب حامهت بًضاص 

 .398 - 359 ،85الهغاّ، م
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

COHESION AND CULTURAL ALIENATION 

AND IDENTITY CRISIS AND MORAL 

VALUES AMONG HIGH SCHOOL 

STUDENTS 

ALI MASTOOR ALZAHRANI       LATEFAH SALEH ALZAHRANI 

Jeddah Education   

ABSTRACT_ The current research is aimed to detected the relationship between social cohesion 

and cultural alienation and identity crisis and moral values among high school's students. The 

participants of this research were (221 students) from high school in Jeddah city. The results 

showed a positive correlation between social cohesion and cultural alienation and identity crisis 

and moral values, also the study's results are pointed into negation the differences between male 

and female students on social cohesion scale. 

KEYWORD: Cohesion, Society, Alienation, Identity, Moral وValues, High school students. 

 

 

 


