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 ممخص الدزاسة:

مػػ  كالسػػيككلكج ، كممػػا لػػد ت إليػػ  شػػممت الدراسػػة الحاليػػة عػػدة جكانػػب  الميػػدان  كالتحمي
كعال تػ  بالراػا عػف الحيػاة كالتعػرض لمػدراما الصػعيدية، ككػذلؾ  ،معر ة  مسػتكل تنػا ض إدراؾ الػذات

كالمرحمػػة النماةيػػة  ػػ  تنػػا ض إدراؾ الػػذات، عمػػة عينػػة أساسػػية مػػف المػػرال يف  نػػكعالفػػركؽ ك  ػػا لم
أعمػػاؿ دراميػػػة تناكلػػت مجتمػػ  الصػػػعيد،  ةأربعػػ، كمػػػا كانػػت العينػػة التحميميػػػة 665بالصػػعيد عػػددلـ 

ـ  دكات بعػػض اأباسػػتاداـ  اسػػتاداـ اأسػػاليب اإلحصػػاةية المناسػػبة، كممػػا  مػػف إعػػداد البػػاحتيف، كتػػ
تكصمت إلي  تراكح مسػتكل تنػا ض إدراؾ الػذات لػدل العينػة بػيف المتكسػط كالمرتفػ   ػ  الدرجػة الكميػة 

أبعػاد  كالدرجػػة بعػػض  ػ  ينػػ  كبػيف الراػػا عػف الحيػػاة كاأبعػاد، ككجػكد عال ػػة سػالبة دالػػة إحصػاةيا ب
الكميػػػة، ككجػػػكد عال ػػػة سػػػالبة دالػػػة إحصػػػاةيا بػػػيف تنػػػا ض إدراؾ الػػػذات الفعميػػػة كالتعػػػرض لمػػػدراما 
الصػػػعيدية، بينمػػػا كانػػػت بػػػا   أبعػػػاد تنػػػا ض إدراؾ الػػػذات ليػػػر دالػػػة  ػػػ  العال ػػػة بػػػالتعرض لمػػػدراما 

إحصػاةيا ف الحيػاة كالتعػرض لمػدراما الصػعيدية سػالبة دالػة كانػت العال ػة بػيف الراػا عػ كمػاالصعيدية، 
 ػ  بػيف متكسػطات الػدرجات كانت لناؾ  ػركؽ دالػة إحصػاةيا  ككذلؾاأبعاد كالدرجة الكمية،  بعض   

ػػت  ػػ  مػػتف  لػػدل عينػػة الدراسػػة كالمرحمػػة النماةيػػة نػػكعتنػػا ض إدراؾ الػػذات ك  ػػا لم عمػػة النحػػك المكا 
 .التكصيات عمة اكء نتاةج الدراسةصيالة بعض  ، كتـ  الدراسة
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Abstract 

The current study covered several aspects: a field, analytical 

and psychological, the aim of the present research was to examine 

relation between self-discrepancies, life satisfaction and Saedi drama 

exposure, as well as differences according to gender and growth 

stage in self-discrepancies to a main sample of 553 from adolescents 

in Upper-Egypt. Analytical study included four series of Saedi 

drama. Using tools prepared by the researchers, the appropriate 

statistical methods were used, the results of this study indicate that 

self-discrepancies levels of adolescents‟ sample were high and 

medium, the correlation between self-discrepancies and life 

satisfaction was negative. There was a significant negative 

correlation between real self-discrepancies and Saedi drama 

exposure, and no significant correlation with the other three self-

discrepancies dimensions and Saedi drama, a significant negative 

correlation between life satisfaction and Saedi drama exposure, and 

the differences of self-discrepancies according to gender and growth 

stage was significant.  
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 املكدمة:

التكا ؽ لد ا يسعة إلي  ألمب اأ راد    شت ة جكانب الحياة، سكاء عمة  يعتبر
مف اغكط سكاء مرحمية ترج  الجانب الذات  أك االجتماع ، ااصة المرالؽ كما  د يمر ب  

لطبيعة المرحمة العمرية الت  يحيالا، أك اجتماعية ترج  لطبيعة المجتم  الذم يعيش  ي  أك 
حيث ي اة لؤالء المرال كف جؿ ك تهـ    مشالدة الدراما  ؛   كساةؿ اإلعالـما يشالد  

ف كانت سكاء عف طريؽ التميفزيكف أك اليكتيكب؛ حيث يتميز لذا الجيؿ بالذكاء ا لر م ، كا 
الدراما بكج  عاـ تحظة بمتابعة كمشالدة المرال يف،  إف الدراما الصعيدية عمة كج  
الاصكص تعد اأعمة مف حيث نسب مشالدتها لما ت دم  مف أحداث متيرة كصراعات  د ال 

مما  د يؤدم النفصال  عف الكا   انفصاال كميا أك  بصمة، –أحيانان  –تمت لمكا   الصعيدم 
زةيا،    الك ت الذم تعتبر نظرة الفرد لذات  مف ألـ محددات تكا    بصكرة عامة، اأمر ج

 ،Rogers، Rimmyالذم جعؿ كتيرا مف الباحتيف يركزكف دراساتهـ عمة الذات متؿ 

Higgins،  د ااصة كنحف    العصر الحال  كالذم كترت  ي  الاغكط عمة كالؿ الفرد، مما 
يؤدم لحالة مف ام  بيف مككنات ذات  أك الاارج ، اأمر الذم  د يعرا  لمصراع سكاء الدا

 .حاالت التنا ض الذات  لمفرد
 ال بطري ة التصرؼ    الفرد يساعد امهم اأساسعامة  الراايعتبر  ك   م ابؿ ذلؾ

 حيث المرالؽ؛ سيما ال لدي ، مستكل الصحة النفسية  يزداد نفس  كال مجتمع  م  تتعارض
 النمك  إف كلذلؾ بنجاح، ذلؾ تجاكز الراا يمكن  تكا ر  إذا كااطرابات لصراعات يتعرض
 ما م  كالتكا ؽ ،سميمة بصكرة كتفاعمها الشاصية لتماسؾ السميـ مطمب اركرم النفس 
 دكف مجتم  أم ت دـ تصكر يمكف لذلؾ  ال ااصة، كظركؼ مكا ؼ مف الفرد ل  يتعرض
ف حتة النفس  النمك بمبادئ اأاذ لذا التكا ؽ متؿ   إف لذا المادية، الظركؼ تكا رت كا 

كالت  منها ما ي ابم  مف  لها يتعرض الت  الاغكط م اكمة    المرالؽ افساعدي كالراا  د
بحاجة إلة االتساؽ بيف أف اأ راد  Higgins (1989, 93)ككما ذكر .تعاراات كتنا اات

 .المتصكرة مف أجؿ تككيف مفهـك ذات  متماسؾك سماتهـ الفعمية 
اصة يعيشكف    ا ةجامعي   المرحمة التانكية كالالمرال يف كبصفة عامة  إف 

يعراهـ لمتنا ض  د ، مما نسبيا أحالـ الي ظة كيفكركف بايالهـ كبمتالية بعيدة عف الكا  
 ـكعد اعجز أف طمبة الجامعة يعيشكف  (502، 500، 2105) عمار الشمرم الذات ؛   د ذكر
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ؿ، بؿ إف بعاهـ يعانكف ال درة عمة كالعالـ المتاي   الكا   الح ي   فة التمييز بيمال درة ع
 .ن تمنك رلبكن  كييالح ي ية كما  هـك درات صهـلاصاة ةمكاكعيب ـالت يي

كالشعكر بالراا عف الحياة عامة جانب مهـ إذا أردنا تح يؽ كتحسيف الصحة 
تيا يتمتعكف بصحة نفسية  اأشااص اأكتر رااءن حياالنفسية أبناةنا المرال يف ااصة، 

ط الراا عف الحياة بالعديد مف ارتبال م  ظركؼ الحياة، إاا ة  التكا ؽكجسمية ك درة عمة 
المتغيرات اإليجابية لدل اأ راد كاأمؿ كالتفاؤؿ كالطمكح كالنظرة اإليجابية لممست بؿ، بؿ إف 

، أمطانيكس ميااةيؿ) تالراا عف الحياة يمكف أف يسالـ    بناء كزيادة متؿ تمؾ المتغيرا
2100 ،02). 

 مشكمة الدزاسة:

 الكتابة  ي  Higginsل د احتؿ مكاكع تنا ض إدراؾ الذات مكانة منذ أف بدأ 
  د كتب  ي  بعض الباحتيف متؿ    بعض الدكؿ العربية أما  ،ب، كذلؾ    الغر 0556

   البيةة ا نسبي امازاؿ نادر (، كرلـ ذلؾ  إن  كمكاكع مست ؿ 2102رياض العاسم  )
، كما لك الحاؿ    المجتم  المصرية، رلـ انتشار كتير مف مظالر التنا ض الذات  كمسببات 

مجتم     الدراما الصعيدية كما بها مف جكانب لير منتشرة كمنتا اة م  لالبية كا  
    -التنا ض الذم يعيش  بعض المرال يف مف الباحتاف   الحظما ذلؾ ل أاؼالصعيد، 
بيف ما يحممكف ب  كيتمنكن  كبيف ما لك متاح لهـ  -كالمدارس أتناء التربية العممية الجامعة 

عف الحياة، مف  لـ، مما  د يؤتر    رااكليس كما يظهر    الدراما  عال    بيةتهـ ككا عهـ
لنا جاء الجانب اأكؿ مف مشكمة الدراسة متمتال    اإلحساس بها كمالحظتها مف جانب 

 .الباحتيف
ـ  كلمك  الدراسة  إعداد االستبياف المفتكح لمتغيرات كؼ عمة المشكمة بصكرة مبدةية ت

عدد مف محا ظات الصعيد )المنيا، كسكلاج، كتطبي   عمة العينة  بؿ االستطالعية    
ـ  رصد بعض ، عمة النحك المبيف    أدكات الدراسة كالكادم الجديد، كأسكاف( كمف إجاباتهـ ت

مشكمة أماـ عينة الدراسة متؿ  لناؾ تنا ض بيف الكا   الصعيدم كما  الن اط كالت   د تمتؿ
يتـ تناكل  كالتعامؿ مع     الدراما الصعيدية؛ حيث يبالغكف    المهجة كاأاذ بالتأر بؿ إف 

إاا ة أنها تاتزؿ الصعيد    الن اط السمبية  ،الدراما تعرض الشكؿ الاارج  لمصعيد   ط
 .... نكتترؾ الجانب اإليجاب  م
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كما يتات الجانب التان  مف المشكمة    اآلتار السمبية الت   د تنشأ عف التعرض لمتؿ 
كالسالح كلير  مف المظالر تار لتجارة اآلدراما كما بها مف نظرة لمصعيد عمة أن  مكاف تمؾ ال

لدل إاا ة لكجكد االاطرابات النفسية  لها، يفالسمبية، مما  د يككف سببا    ااطراب المتعرا
( أف ذكم المستكل 250، 2105) الزلراء عدة تمنافا  الراا عف الحياة؛   د ذكر 

الصحة النفسية كتن صهـ الكفاءة  المنافض مف الراا عف الحياة يعانكف ااطرابات
 .كاإلحساس بت تهـ    أنفسهـ كعدـ ال درة عمة أاذ ال رار الصحيت

متنكعػة؛  منهػا الجانػب   لػ ذاتػ  كالتػ  يعيش الفرد كيتعامػؿ  ػ  الحيػاة ك  ػا لمككنػات كما 
ك   م ابػؿ ذلػؾ كتيػرا مػا نجػد بعػض اأ ػراد ينظػركف أنفسػهـ  ،...الشاص  كاالجتماع  كاال تصادم

بػػؿ  ػػد تصػػؿ لدرجػػة  ،نظػػرة مػػا،  ػػ  حػػيف يتصػػر كف بطري ػػة أاػػرل ال تتفػػؽ مػػ  نظػػرتهـ أنفسػػهـ
ااصػة، مػف لنػا جػاءت  كػرة تنػا ض  التنا ض م  تمػؾ النظػرة، كلػذا أمػر يحػدث  ػ  مرحمػة المرال ػة

الػػذات، كتنػػا ض نظػػرة الفػػرد بػػيف تمػػؾ الجكانػػب كاأبعػػاد، اأمػػر الػػذم  ػػد يػػد   الفػػرد لمك ػػكع  ػػ  شػػرؾ 
 االاطراب النفس .

 ,Higgins (1987ركشا اآلتار المترتبة عميها حيث كمما يزيد مشكمة الدراسة كاكح
 الكبت أك التحريض منها  ،ن اط الاعؼك ية عاطفحاالت أف التنا اات الذاتية تؤدم إلة  (319

 ,Debrosseكما ذكر . زدراء الذاتا  الشعكر بالذنب، ك ك  كايبة اأمؿ كعدـ الراا كمشاعر الفشؿ

Rossignac-Milon &Taylor (2018, 255)  عدـ التطابؽ بيف الجكانب الفرد لإدراؾ أف
 ذلؾكرلـ  ،االكتةاب كال مؽكية، نفسية السمبال بالنتاةجيرتبط لدي  الشاصية مف مفهـك الذات 

بيف الجكانب الجماعية كالشاصية الذاتية ال تزاؿ )التنا ض( تأتير إدراؾ عدـ التطابؽ   إف
 كلير مدركسة بال در الكا  . مجهكلة

بؿ إف المرال يف  د يككنكف أكتر عراة لتنا ض الذات نظرا لزيادة الكزف الجسم  
    Ideal images،  التعرض لمصكر المتالية هـلدل بعاهـ كعدـ التناسؽ الشكم  لدي

إعالنات التميفزيكف عمة سبيؿ المتاؿ، ل  عال ة بتنا ض الذات لصكرت  الجسمانية 
Yanshu & Guo (2014, 154)،  مما يسبب عدـ الراا عف الحياة حيث إف لير الراايف

 ,Schnettler, Grunert, Orellanaعف جسمهـ أعمة    التنا ض الذات  

Sepúlveda, Miranda, Lobos, Adasme-Berríos, Denegri, Mora, 

Salinas-Onate, Hueche, & Etchebarne (2017, 26) مما يبرز مشكمة . بؿ
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الدراسة أف المرال يف أكتر عراة كاستهدا ا لمتؿ تمؾ التنا اات، ااصة م  ما ي دـ لهـ    
ل معدالت مشالدة التميفزيكف المرتفعة أكتر الفااةيات ككساةؿ اإلعالـ، حيث تبت أف المرال يف ذك 

عراة لإلصابة باالكتةاب كالايؽ النفس  كصعكبات االنتبا  إلة جانب بعض المشاكؿ الصحية 
 ,McAnallyكالسمنة كاعؼ الميا ة البدنية كااطراب النـك كارتفاع نسبة الككلستركؿ    الدـ 

Young & Hancox  (2019, 2). 
لر كالت  يمكف مالحظتها عمة المرالؽ منها ما ذكر  حامد كما أف لناؾ بعض المظا

( مف مشاكسة ااصة دااؿ اأسرة كلالبا ما تككف لفظية، 525، 526، 2110زلراف )
ككذلؾ كجكد السمكؾ المااد لممجتم  حيث نمحظ ر ض المرالؽ لمنصت كالتكجي  كمغايرة 

ل اء التبعية عميهـ كجعمهـ سبب كؿ  المعايير االجتماعية    السمكؾ عامة كلـك اآلاريف كا 
 ش اء. اأمر الذم  د يككف سببا لمتنا اات الذاتية.

ذا كاف اأمر لكذا لممرالؽ عامة  إن     مجتم  الصعيد  م  ااصة  المرالؽ نجدكا 
تشر  ي  التأر كالسالح الدراما إظهار الصعيد عمة أن  مجتم  ينبعض أنكاع محاكلة 
ا   لؽ لمتنا ض م  ذات  جراء ما يرل    تمؾ الدراما كي ارنها بك مما  د يد   المرا، كالمادرات

مف االؿ ما ت دم  مف  كبيران  دكران  التميفزيكنية الدراما تمعبمجتمع  كما يريد  كما يتمنا ، حيث 
 لمعجز كتعرا  لكيت  شالدالم يف د حيث ؛كالت ا ة ال يـبؿ  كالعادات السمكؾ نمط تغيير   صكر 

 ، اطمة الزلراء صالت) ، بؿ إف تاتير عمؿ درام  كاحد ناحج يفكؽ مةات الكتبلترابكاال كالالمباالة
2105 ،355). 

 كما يمكف أف يتات الجانب التالث مف مشكمة الدراسة مف االؿ عدـ كجكد دراسات تناكلت
تاارب نتاةج ، إاا ة للمشالدم الدراما الصعيديةتنا ض إدراؾ الذات كالراا عف الحياة 

كجكد  رؽ بيف  كالت  منها ما يبيفحدل متغيرات الدراسة اسات الت  تطر ت إلبعض الدر 
عدـ كجكد  رؽ ذكر يكبعاها اآلار  أ الذككر،لصالت اإلناتتنا ض إدراؾ الذات الجنسيف    

 .، عمة النحك المبيف    جزء الدراسات الساب ةبينهما
ياتػ  بمككناتهػا المتعػددة، لػذا عف نظػر  الفػرد لنفسػ  كلحيعبر  الراا عف الحياةإاا ة أف 

ممػا يسػاعد  ػ  تح يػؽ الراػا عػف الحيػاة أك عدمػ  كالمجػاؿ  ، هك مفهـك عاـ يشمؿ أكتر مف مجػاؿ
( أف النظػػرة 2100..، كل ػػد ذكػػر أمطػػانيكس مااةيػػؿ ).الػػذات  أك اأسػػرم أك المدرسػػ  أك االجتمػػاع 

حظػػة لػػذا   ػػد  ـ متعػػدد اأبعػػاد.لمراػػا عػػف الحيػػاة يجػػب أال تكػػكف كميػػة أك أحاديػػة حيػػث إنػػ  مفهػػك 
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الراا عف الحياة بكتير مف الدراسات    مراحؿ العمر المتعددة ال سػيما الشػياكاة، إال  مفهـك
بال در نفسػ  مػف االلتمػاـ متػؿ بػا   المراحػؿ العمريػة، ااصػة  حظ       مرحمة المرال ة لـ يأن

 ؛ حيػث ذكػر كر ػ  مسػتكل طمكحػالفػرد نتاجيػة إعمة زيادة يجاب  تأتير إالحياة  فراا علمأف 
كا ػػر مػػف الصػػحة  ( أف الفػػرد الرااػػ  عػػف الحيػػاة يتمتػػ  بمسػػتك  013، 2106) هػػد الحربػػ  

  .االجتماعك الشاص   التكا ؽة مأكتر  درة ع، كما أن  نفسيةال
لعينة الدراسة؛ )النماةية( يتات الجانب الراب  مف المشكمة    المرحمة العمرية ا كم

ذكر    د ،التنا ض الذات كالت   د تبيف معانات  مف النفسية ض الصراعات مرالؽ يعان  بع ال
يجد  المرالؽ    الصراع بيف  ماالصراعات  ذ ل مفأف ( 525 -525 ،2110حامد زلراف )

شباع  ،الاغكط الجنسية كالجانب اأاال   كالدين  ككذلؾ الصراع بيف رلبت     تح يؽ كا 
الصراع بيف سعي  لالست اللية كالحاجة لمدعـ ك تمع ، حاجات  كمطالب كا ع  الاارج  كمج

الامط كعدـ  هـ طبيعة المرحمة لدل الكبار حكل  باصكص بعض ك كمساعدة اآلاريف، 
عالكة  .عف كجهة نظر المرال يف   نظرلـالمفاليـ كالسمطة كالحرية كالطاعة كااتالؼ كج

 جيؿ تكا رتا ة،   د نشأكا    ف يستادمكف كساةؿ اإلعالـ بكتيعمة ذلؾ  إف لؤالء المرال 
..( كتطكرت .  التميفزيكف، كألعاب الفيديك، كاأجهزة الر مية،متؿساةؿ اإلعالـ )ل  ك 

التكنكلكجيا بشكؿ كبير االؿ  ترة حياتهـ، كعالكة عمة ذلؾ؛  إف عال تهـ بكساةؿ اإلعالـ 
 theت  تنطكل عمة عديد مف العكا ب الحميمية ترج  إلة ألمية نمك الحكـ الذا

Development of Autonomy     بالغ األمية    لذ  المرحمة، أنهـ كأكؿ مرة
حياتهـ لديهـ الحرية    اتااذ  راراتهـ الااصة بك ت استهالؾ كساةؿ اإلعالـ ككـ مف الك ت 
ي اكن  كالمحتكل الذم يريدكف مشالدت  أياان، كمف االؿ استهالؾ كساةؿ اإلعالـ يح ؽ 

ياجات متميزة متؿ االست الؿ الذات ، كالحاجات المتعم ة بهكيتهـ حيث يستادـ المرال كف احت
 ,Feiereisenالمرالؽ مجمكعة مف كساةؿ اإلعالـ مف أجؿ تنمية لكيت  كايصالها لآلاريف

Rasolofoarison, DeValck & Schmitt (2019, 255). 
ياية كالحاارية أن  رلـ المكانة التار     كما يتات الجانب الاامس مف المشكمة

اع الدراما عمة تنميط مجتم  ن  الت  تميز صعيد مصر، إال أننا نجد تعمدان كااحان مف ص  
الصعيد كحصر     عدة  اايا كالتأر كاالتجار بالمادرات كالاركج عف ال انكف  االن عف 
 ااتزاؿ الشاصية الصعيدية    مجمكعة مف السمات السمبية كالجهؿ كالمهف لير اأاال ية
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أف مجتم  الصعيد مازاؿ أكتر حرمانا    الجانب  (، كما362، 2105) اطمة الزلراء صالت، 
، كلذا  د مف با   أجزاء الكطف أ ؿ ي  التنمكم، مما يجعؿ المستكل اال تصادم كاالجتماع  

يؤتر    مف ينتمكف كيعيشكف  ي  ااصة المرال يف،  يتأتر إدراكهـ لذكاتهـ كراالـ عف 
( أف ذكم الداؿ اال تصادم كاالجتماع  060، 2115ذكر مجدم الدسك   ) الحياة،   د

 .المنافضالداؿ مستكل الحياة مف ذكم  المرتف  أعمة    الراا عف
الراػا عػف الحيػاة مػف المكاػكعات المهمػة تنا ض إدراؾ الذات ككذلؾ دراسة لذا  إف 

 ت آلار، السػيما  ػ  عصػرنا كالت  البد مف دراستها مف  ترة أارل لتغير ظركؼ الحياة مف ك 
الرالف؛ حيث ظهرت كتير مف اأمكر كالت   د تمتؿ معك ا أماـ المػرال يف، السػيما  ػ  مجتمػ  

ككمػػة أك الػػدراما لمحاكلػػة الصػػعيد  ػػ  ظػػؿ تسػػميط بعػػض الاػػكء عميػػ  سػػكاء  ػػ  برنػػامج الح
 الية كبناءن عمة ما سبؽ  إف مشكمة الدراسة يمكف صيالتها    اأسةمة الت تطكير .

 ما ال اايا الت  تطرحها الدراما الصعيدية؟ -أ

ما صفات الشاصية الصعيدية )مف حيث التعميـ/ المهف/ المستكل المعيش ( الت   -ب
 ت دمها الدراما الصعيدية؟

 عينة الدراسة؟دل ل تنا ض إدراؾ الذاتما مستكل  -ج

 نتة(؟أ -)ذكر نكععينة الدراسة ك  ا لمدل لمستكل تنا ض إدراؾ الذات اتمؼ يلؿ  -د

ك  ا لممرحمة النماةية عينة الدراسة دل لياتمؼ مستكل تنا ض إدراؾ الذات لؿ  -ه
 ؟المتأارة( –)المرال ة  المتكسطة

 عينة الدراسة؟دل لتنا ض إدراؾ الذات كالراا عف الحياة  ما طبيعة العال ة بيف -و

 ة الدراما الصعيدية لدل عينةدتنا ض إدراؾ الذات كمشال ما طبيعة العال ة بيف -ز
 الدراسة؟

ة الدراما الصعيدية لدل عينة دالراا عف الحياة كمشال ما طبيعة العال ة بيف -ح
 الدراسة؟

 يمكف أف تتات ألمية الدراسة الحالية مف االؿ ما يم  أينية الدزاسة:
كربط   اإلعالم التربكم ك يجم  بيف الجانب كما أن  ، ةيالنسب ت حداتألمية المكاكع ك  -أ 

 .بالجانب النفس 
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كما تتعرض ل  مف بداةؿ ت ا ية لذ  الفةة المرال يف، ت  تناكلتها الدراسة، ة الالعين -ب 
 كاإلرشاد لمتكجي  المرحمة تمؾ يزيد حاجةيمكف أف تؤتر  يهـ سمبا أك إيجابا، مما 

 السميـ.

عرض كياص مجتم  إلعادة النظر  يما يكالدراما تكج  ال اةميف عمة اإلعالـ  د أنها  -ج 
الت ا ة الصحيحة لذلؾ المجتم  كيحاكلكف نشر الجانب   بما يتناسب مالصعيد 

 اإليجاب  من .

 إعداد بعض اأدكات كاالستفادة منها ل ياس متغيرات الدراسة. -د 

   اكء النتاةج يمكف كا  برامج إرشادية لممرال يف لترشيد استادامهـ لكساةؿ  -ق 
 .النفسية تهـكلتحسيف مستكل صح اإلعالـ

دم كاالستفادة مف أبناة     بناء الكطف، كالدعـ النفس  ممجتم  الصعيلإعادة النظر  -ك 
 لهـ.

 تعرؼ ما يم  للد ت الدراسة الحالية أيداف الدزاسة:
 ال اايا الت  تطرحها الدراما الصعيدية. -أ 

صفات الشاصية الصعيدية )مف حيث التعميـ/ المهف/ المستكل المعيش ( الت   -ب 
 ت دمها الدراما الصعيدية.

 عينة الدراسة.دل لالذات  تنا ض إدراؾمستكل  -ج 

 .أنتة( -)ذكر نكععينة الدراسة ك  ا لملدل تنا ض إدراؾ الذات االاتالؼ     -د 

)المرال ة  ك  ا لممرحمة النماةية عينة الدراسة لدل تنا ض إدراؾ الذات االاتالؼ     -ق 
 .المتأارة( –المتكسطة

 نة الدراسة.عيلدل  الراا عف الحياةك تنا ض إدراؾ الذات  طبيعة العال ة بيف -ك 

 ة الدراما الصعيدية لدل عينة الدراسة.دتنا ض إدراؾ الذات كمشال طبيعة العال ة بيف -ز 

 ة الدراما الصعيدية لدل عينة الدراسة.دالراا عف الحياة كمشال طبيعة العال ة بيف -ح 

 مصطمحات الدزاسة:

الػؽ كل  حالػة ااػتالؼ بػيف اعت ػادات المر   Self-discrepancies تنا ض إدراؾ الذات -أ 
كي اس إجراةيػا بالدرجػة التػ  يحصػؿ كالكاجبة كالمتالية، الفعمية  يما يتصؿ باصاةص  الحالية 
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التالتػػة، لػػذلؾ بأبعػػاد   ػػ  الدراسػػة الحاليػػة عميهػػا المفحػػكص )المرالػػؽ(  ػػ  الم يػػاس الم عػػد  
يػػ  لمصػػفات التػػ  يػػرل الفػػرد أنهػػا مكجػػكدة  عػػال   أك الكا عيػػة الػػذات الفعميػػة/ الح ي يػػةكتشػػير 

دراك  لنظر  اآلاريف ل   عميػا كالػذات الكاجبػة / اإللزاميػة  ،...كيمتمكها، أم نظرة الفرد لنفس  كا 
لزاميػة التكاجػد  يػ  لتح يػؽ ألدا ػ  كحاجاتػ   كل  تمؾ الصفات الت  يرل الفرد أنها اركرية كا 

 ،...ات   الحيػاة، حتػة كلػك لػـ تكػف  يػ   عميػا، أم أنػ  يػرل أنػ  يجػب أف يتحم ػة بتمػؾ الصػف
كل  تمؾ الصفات الت  يرل الفرد أن  ينبغ  أف تتكا ر  يػ  ليكػكف  كالذات المتالية / اال ترااية

 ....متاليا كأمنيات  لش ء ما ليصبت متاليا
لػك حالػة معر يػة كجدانيػة يكػكف  يهػا المرالػؽ : Life Satisfaction الراا عف الحيػاة -ب 

كاالجتماعيػة )اأسػرية كالعامػة( كالدراسػية ية راايا عف جكانب حيات  الركحية كالذاتيػة كالصػح
،  يت بؿ ذاتػ  كمجتمعػ   ػ  مااػي  كحااػر  مػ  اإلشػارة إلػة إمكانيػة عػدـ إشػباع كالمجتمعية

كي اس إجراةيا بالدرجة الت  يحصػؿ عميهػا المفحػكص )المرالػؽ(  ػ  الم يػاس بعض حاجات ، 
 ناتػػ  الراػػا عػػف الحيػػاة  ػػ  الجانػػب كمػػف مكك   بأبعػػاد  اأربعػػة الدراسػػة الحاليػػة الم عػػد  لػػذلؾ

الشاصػػ  / الػػذات   كلػػك الراػػا الػػذم يجػػد  المرالػػؽ  يمػػا يتعمػػؽ بشاصػػ  كذاتػػ  ك دراتػػ  
كلك الراا الذم يجد  المرالؽ  يما يتعمػؽ بدراسػت  الدراس   ك  ،...كطري ت  كألدا      الحياة

ا، كتشػمؿ الراػا عػف سكاء دااؿ المدرسػة أك الجامعػة كػؿ حسػب المرحمػة الدراسػية التػ   يهػ
مكانػػات المؤسسػػة التعميميػػة كلػػك الراػػا الػػذم   كاأسػػرم ،...الم ػػررات الدراسػػية كاأسػػاتذة كا 

يجػػد  المرالػػؽ  يمػػا يتعمػػؽ بأسػػرت  كطري ػػة تعاممهػػا معػػ  ك درتػػ  عمػػة الك ػػاء بمسػػؤكليات  
ش  يػ  كلك الراا الذم يجد  المرالؽ  يمػا يتعمػؽ بمجتمعػ  الػذم يعػي  المجتمع ك  ،...نحكلا

)الصػػػعيد( كظػػػركؼ ذلػػػؾ المجتمػػػ  كاآلاػػػريف حكلػػػ  ك يمػػػ  كعاداتػػػ  كنظػػػرة اآلاػػػريف لػػػذلؾ 
 ....المجتم 

عمػػػؿ تميفزيػػػكن  ي ػػػدـ عبػػػر عػػػدد مػػػف الحم ػػػات  Saedi Drama: الػػػدراما الصػػػعيدية -ج 
حم ػة( تػرتبط جميعهػا بكحػدة الفكػرة كاألػداؼ كالشاصػيات التػ  يجمعهػا  51المتتالية )لالبان 

كع أك  اػػية مػػا، كتػػؤتر ت ا ػػة الشاصػػيات كسػػماتها كالبيةػػة التػػ  يعيشػػكف صػػراع حػػكؿ مكاػػ
متػػػاع كالتسػػػمية ككسػػػب تعػػػاطؼ الجمهػػػكر الصػػػراع، كت ػػػدـ بشػػػكؿ متيػػػر بهػػػدؼ اإل يهػػػا  ػػػ  

كمشػػالدت . كالػػدراما الصػػعيدية أحػػد أنػػكاع الػػدراما التميفزيكنيػػة التػػ  تركػػز  ػػ  محتكالػػا عمػػة 
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مػػ  الصػػعيدم،  الشاصػػيات كطبيعػػة الصػػراع كالبيةػػة ال اػػايا كالمكاػػكعات النابعػػة مػػف المجت
 الت  تؤتر    اأحداث جميعها مف المجتم  الصعيدم.

 :اإلطاز الهظسي

 تهاقض إدزاك الرات: -أوال 

( أف ن   ض  الش ء ن اا أم أ سد  بعد 535، 2113جاء    المعجـ الكسيط )
كتعاراا كنا ض ال كؿ أم  إحكام ، كي اؿ ن ض البناء أم لدم  كتنا ض كانت ض أم تاالفا

  ةمنا اة الش  ء لنفس  أك احتكاكمن  التنا ض الذات  أم  تكمـ بما ياالؼ معنا .
كاحد، كالحب  كالكرالية،  ك تاالنفعاالت المتااربة     ، كالتنا ض الكجدان  أم تنا ض عمة

رة ك بصبسرعة  تتصؿ بعدـ ال درة عمة اتااذ ال رار كتحكيؿ االنفعاالت شديدال عراهاكل     
 متنا اة.

لذا  إف المفهكـ االصطالح  لتنا ض إدراؾ الذات يتفؽ م  ما جاء    الجانب 
ظ أف المغكم تعريفات تنا ض إدراؾ الذات يمكف كاعها    مجمكعتيف اأكلة ؛ كمف المالح 

كيككف ك  ا لرؤية الفرد كاآلاريف لذات الفرد،  Higginsتركز عمة التنا ض ك  ا لنظرية 
متنا ض    مفهكـ الذات ( عمة أن  يشير ل25، 2102  تعريؼ رياض العاسم  )كمن

انفعالية سمبية ماتمفة لحاالت حسب شدت  كنكع   الالبيؤدم الذات، كالذم تمؾ كمكجهات 
بصكرة كبيرة  Higginsالتانية كالت  لـ تركز عمة نظرية  ، أما المجمكعةكػال مؽ كاالكتةػاب

 Michael, Barnett, Moore & Harp ا لرؤية الفرد، متؿ كترل أف التنا ض يككف ك 

الذات الكاجبة أك لك المسا ة بيف الذات الفعمية ك الذات  التنا ض أف فُشوٌ  (222 ,2017)
عدـ االنسجاـ أك ليشير  عمة أن  تنا ض إدراؾ الذاتلذا  يمكف النظر لالمتالية كما يرل الفرد. 

اجبة ك )الفعمية كال دي كسمات  كمككنات مفهـك الػذات ل التكا ؽ بيف أ كػار كمعت دات الفرد
، أم عدـ اتساؽ معت دات الفرد م  اصاةص  الفعمية كاصاةص  الت  يتمنالا كتمؾ كالمتالية(

 الت  يجب أف يتحم ة بها.
يعتبر مصطمت تنا ض إدراؾ الذات مف المصطمحات  ميمة الدراسة    البيةة لذا ك 

نظرية متؿ نظريات الم د مة    دراسة الذات جد بعض الرلـ أن  تك المصرية ااصة، 
Higgins  كالت  حدد  يهاHiggins (1987, 321)   الذات الفعمية، تالتة أنكاع مف الذات

، ةالمتالي كالذات؛ كا عيايعت د أن  يمتمكها ك أنها  ي   عال الفرد يرل  لصفات الت اتمتؿ   كل
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الذات ؛ ك يمتمكهاأف الفرد الت  يكد  صفاتأم ال  رلبات  كتطمعاتك الفرد تمتؿ آماؿ   كل
  مسؤكليات  ك لكاجبأف يمتمكها تح ي ا أن  يجب الفرد الصفات الت  يعت د تمتؿ   ، كلالكاجبة

  منفسلكما تـ تحديد نكعيف مف كجهات النظر ،  كالتزامات ات كاجبتساعد     أداء  كيرل أنها
الزكج ك اأب ك اأـ لمهميف    حيات  متؿ اآلاريف اكجهة نظر ، ك نظر الشاصيةالكجهة 

ع كمككنات ذات  ، كأف التكا ؽ النفس  لمفرد يتحدد    اكء تكا ؽ أنكابم ر  الصديؽ كال
 .التالتة الساب ة

تنا ض إدراؾ الػذات متػؿ  ذكر أف لناؾ نظريات أارل تعرات لمكاكعكمف الجدير بال
إف تفاعالت الفػرد االجتماعيػة يمكػف كتناكل  لمهكية؛ حيث  Eriksonككذلؾ  Rogersنظرية 

لديػ ،  هػك يبحػث عػف التنميط الػذات  أف تنذر بتنا اات إدراك  لذات  الشاصػية كارتبػاط ذلػؾ بػ
 (.Debrosse, Rossignac-Milon, & Taylor 2018, 256إجابة لمسؤاؿ  مف أنا؟ )

تػ  مػف نظري ةض اأساسػيالػر أف مػف اأ Higgins (1987, 320- 321)ذكػر كل ػد 
م نػكع ؤدم أتػكالتػ   الذات  لك التنبػؤ بأيػة أنػكاع مػف المعت ػدات ليػر المتكا  ػة  التنا ض  

كراء الحاالت الذاتيػة الماتمفػة   افبعديف إدراكييف يكمننظريت  تفترض ، ك مف المشاعر السمبية
 مػذات  الػذات الفعميػةاأساسػية لتالتػة المجػاالت ، كالككجهات النظر عمة الذات ،نطا ات الذات

حالػػة لأننػػا متحمسػػكف لمكصػػكؿ النظريػػة تفتػػرض كالػػذات الكاجبػػة، ك ، ةالمتاليػػكالػػذات ، الكا عيػػة
 بيف المككنات التالتة لمذات.تطابؽ 

 Realالمدركػػػػة / الكا عيػػػػة   أياػػػػا لمػػػػػذاتنػػػػكاع تالتػػػػة أ  ػػػػد أشػػػػار ل Rogersأمػػػػا 
Perceived/،  كاالجتماعيػػػػةSocial ،كالمتاليػػػة Ideal  بػػػيف الػػػذات كااػػػتيشػػػير الفػػػرؽ الك 

 يػؤدم لاػعؼ ت بػؿ الػذاتممػا بينهمػػا،  (التنا ض) عدـ التطابؽ حالةالمتالية كالذات المدركة ل
 (.51، 2102)رياض العاسم ، 

 ةسػػتتػػرل أف لنػػاؾ  Higginsكمػػف الجػػدير بالػػذكر أف نظريػػة تنػػا ض إدراؾ الػػذات 
  لنفسػ  كمػا الفػرد نفسػ فعمية/ الكا عية كتشػير لنظػرةالذات ال ات   لحاالت الذات تت تتمتيال

يممػػؾ مػػف اصػػاةص  عميػػة، إاػػا ة لنظػػرة اآلاػػريف لػػذلؾ الفػػرد كاصاةصػػ  الفعميػػة. كالػػذات 
الكاجبػػة/ اإللزاميػػة  كتشػػير لتمػػؾ الصػػفات التػػ  يػػرل الفػػرد أنهػػا اػػركرية لتح يػػؽ ألدا ػػ   ػػ  

تػؿ تمػؾ يتحم ػة بم الحياة، كليس شػرطا أف تكػكف مكجػكدة  يػ  كا عيػا، كلكنػ  يػرل أنػ  يجػب أف
إاػػا ة لنظػػرة اآلاػػريف لػػذلؾ أياػػا، كالػػذات المتاليػػة/ اال ترااػػية  كلػػ  تمػػؾ الصػػفات الصػفات، 
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كتشػمؿ أمنياتػ  كرلباتػ  ليصػبت متاليػا،  الت  يرل الفرد أنػ  ينبغػ  أف تكجػد  يػ  ليكػكف متاليػا
كيحػػدث تنػػا ض إدراؾ الػػذات حينمػػا يحػػدث تعػػارض بػػيف ، إاػػا ة لنظػػرة اآلاػػريف لػػذلؾ أياػػا

ات الذات ساب ة الذكر )الفعمية كالكاجبة كالمتالية( سكاء  يما يتصؿ برؤية الفػرد نفسػ  أك مككن
 .(95Higgins ,1989 ,) .رؤية اآلاريف لذلؾ  ي 

أف لناؾ بعض اأدلة عمة أف التنا اات الذاتية  د تتنبأ بحاالت عاطفية محددة،   د كما 
( Beattie, Hardy & Woodman, 2004)ا ترف التنا ض الذات  المتال  م  الت ة بالنفس 

ربط  تـ  مف أف التنا ض يرتبط بالشعكر بالذنب. كما  Higginsاال ا لمنتاةج الت  تكصؿ إليها 
التنا ض الذات  بيف الذات كالعكاطؼ المرتبطة بالغاب )عمة سبيؿ المتاؿ، عداة ، عدكان ، 

 (، Smith, 2005 & Petrocelliمستاء، كلاب تجا  اآلاريف )
هيغنز حكؿ نظرية التنا ض الذات  ل النظرية الفرايات لالبيةكمف الجدير بالذكر أف 

Higgins  لػمتنا اات العاـ بالمفهـك يتعمؽ  يما دعـ عمة العتكر لـ تكف مدعكمة،   د تـ 
بيف  العال ة الكم ، أما اصكصية التنا ض حجـ زيادة م  العاطفية  تزداد المشاكؿ الذاتية؛

، إاا ة الاتالؼ الباحتيف  كاالكتةاب  كاف لير العاطفية المشكالت كنكع التنا ض نكع مدعـك
Gilroy  & Key, Mannella, Thomasلتنا ض الذات  Higginsحكؿ ت نيف م ياس 

 مما يككف مبررا  كيا لمحاكلة بناء أداة جديدة    الدراسة الحالية. .(312 -311 ,2000)
ت ـك عمة ربط التنا ض الذات  بحاالت  كانت Higginsكمف المالحظ أف نظرية 

نفسية معينة كاالكتةاب كالمشاعر السمبية حكؿ الذات، كعمة لذا  اـ الباحتكف بالتأكد مف 
صحة لذا االرتباط، أما تنا ض الذات    حد ذات    د تناكل  كتير مف الباحتكف أمتاؿ 

Freud, Adler, James, Rogers  بؿ ل د تكصمت دراسة ،Boldero, Moretti, Bell 

Francis (2005, 139, 146) &  لعدـ صحة ا تراض نظريةHiggins  حكؿ ارتباط
 التنا ض الذات  بحالت نفسية محددة. 

كذكر   أعادكا النظر    نمكذجهـ حكؿ تنا ض الذات ةكزمال  Higginsلذا  إف 
(1989, 94) Higgins  دعـ التجريب  نمكذج اأصم  كمراجعة الالكصؼ عكد لت تمؾ المراجعةأف

دااؿ منظكر  ،معالجة ال اايا المفاليمية بشكؿ أكتر مالءمةلتعديؿ النمكذج إاا ة لمحاكلة  ،ل  كا 
 .جديد عمة العال ة بيف الذات كالتأتير
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يركف  Rogers, Higgins, Stroumanأف  (51، 2105ريـ صالت )كل د أشارت 
ن  يتأتر بما يدكر داام ،  متال  د يرل أف ت دير الفرد لذات  ال يتأتر   ط بما يحدث حكل  كلك

الفرد نفس   اشال رلـ أف المحيطيف ب  يركن  ناجحا، كمف لنا جاءت الذات الكاجبة كل  
الذات الت  نشعر أن  ينبغ  عمة الفرد أف يككف عميها، كالذات المتالية كل  الذات الت  يرل 

 الفرد أن  يجب أف يككف متمها.

 ؼ  ع  ا  ي  إدراؾ التنا اات الذاتية أف  Debrosse et, al. (2018, 256)كما ذكر 
، كرلـ ذلؾ سمبية الشاممةالالعاطفية نتاةج الارتباطا بأكتر يرتبط بها سمبا، ك النفسية ك  الصحة  

الت  ذكرلا  السمبيةبعض الدراسات ال تربط التنا اات الذاتية م  مجمكعة الابرات  
Higgins متؿ Bond (2015) . 

  كمنها ،لذكر أف حالة التنا ض الذات  لمفرد تحدث نتيجة عكامؿ عدةابكمف الجدير 
يشالد  الفرد     الجانب االجتماع  كما يجد  الفرد مف تعامالت متنا اة حكل ، إاا ة لما

مما  د يجعم  مشتتا    لكيت ، إاا ة لحالة الكع  الذات  لمفرد    مراحؿ  ،كساةؿ اإلعالـ
 أكتر أف المرال يف Ferguson & Hafen (2010, 1486)معينة مف حيات ،   د ذكر 

الهكية  تشكيؿ عمميات مركزية بسبب البالغيف مف الذاتية لمتنا اات المحزنة لمتأتيرات عراة
 نهاية المرال ة بها، ك   الم ترف الذات  الكع  المرحمة العمرية، كبسبب زيادة لذ  االؿ

الذات ك  كالتنا ض بيف الذات الفعمية اعالصر  م  لمتعامؿ استراتيجيات يطكر المرال كف
 .، لذا  يجب االنتبا  لذلؾ كمحاكلة من  التنا اات الذاتية كالتصدل لها مبكراالمتالية

 السضا عو احلياة: -ثانيا
بلغِت اآليات المتعلِّقة  يعتبر مفهـك الراا مف المفاليـ الت  كردت    الشرع الحكيـ،   د

ضا في القرآن الكريم ) تترجـ  Satisfactionكلغة  إف  ،( موضعا37في )تقريبا ( آية 45بالرِّ
ا بال )لطف   مػة الراا كاإلشبػاع المعنكم ع ب ال ػياـ بعمؿ ماعتػدؿ كل  كممة ش ب اع كاإلر ا 

( راا  كراكا أم كاف أشد راان 560، 2113ك   المعجـ الكسيط ) ،(055 ،2115الشربين ، 
 .ا  أم التكا ؽمن  كالمرا  المطي  المحب كالترا

يعرؼ الراا عف الحياة بتعريفات عدة كذلؾ ك  ا لمجانب الذم يركز عمي  اصطالحا ك 
شعكر الفرد باالرتياح نحك حالت  بأن  ( 256، 2110 ك ية زايد )  تعر  صاحب التعريؼ، 

شباع مجال  الحيكم ك الصحية )الجسـ كالنفس( كاالجتماعية كالمهنية م  ت بم  لذات   ا 
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تكا    م  أسرت  ل إاا ةاأكلية كالتانكية م  كجكد  در كبير مف اإليماف باهلل كحاجات  
 كمجتمع .

أنػػ  سػػمة كحالػػة متغيػػرة  ػػ  الك ػػت نفسػػ ،  تعر ػػ  ب( 555، 2115عػػزة مبػػركؾ )أمػػا 
 الراا    أحسف حاالت  سمة مست رة بصػكرة متكسػطة عمػة المػدل ال صػير، كيتػأتر بتغيػرات 

( بأنػػ  025، 2115أحمػػد عبػػدالاالؽ يعر ػػ  )بينمػػا ية أك اػػعفها. حيػػاة الفػػرد كػػال كة الجسػػم
ت ػدير الفػرد لنكعيػػة حياتػ  بصػفة عامػػة اعتمػادا عمػة حكمػػ ، كلػذا الحكػـ يسػػتند عمػة معػػايير 
الفرد نفس  عف الحيػاة كلػيس معػايير اآلاػريف، كمػا أف لػذا الحكػـ ينتمػ  لمجانػب المعر ػ  لػ  

أمػا  مػة الحيػاة عامػة كلػيس  ػ  جانػب معػيف منهػا.كليس الكجػدان ، كمػا يشػمؿ لػذا الحكػـ ع
(Schnettler et, al. (2017, 27  المكػكف المعر ػ  مػف  أف الراا عف الحياة يمتػؿ كف ير

فػ  مجػاؿ الغػذاء، ي عػر ؼ الراػا ،  الر ا  الذات ، سكاء بشكؿ عاـ أك مف االؿ مجاالت محػددة
 .شاص  يما يتعمؽ بعادات  الغذاةيةعف الحياة المرتبطة باألذية بأن  الت ييـ الشامؿ لم

( 26، 0555كالراا عف الحياة بعد مهـ مف أبعاد السعادة،   د ذكػر مايكػؿ أرجايػؿ )
أف السعادة انعكاس لدرجة الراا عف الحياة بمجاالتها المتعػددة أك تكػرار اأحػداث السػارة، لػذا 

اة بػػؿ ال يفر ػػكف  ػػإف لنػػاؾ بعػػض البػػاحتيف الػػذيف ي صػػركف السػػعادة عمػػة الراػػا عػػف الحيػػ
طري ػة اأكتػر اسػت رارنا تعتبػر الأف الراػا عػف الحيػاة  Jones (2012, 16-17) وَشي بينهما.

الراػا الػبعض يسػتادـ مصػطمت ، بػؿ إف لدراسة الر اليػة الذاتيػة أنهػا دراسػة عمميػة لمسػعادة
 الحياة كالر الية الذاتية بشكؿ مترادؼ.عف 

يف مفهػـك الراػا عػف الحيػاة كبعػض المفػاليـ كرلـ ذلؾ  إف بعض البػاحتيف يامطػكف بػ
اأارل متؿ السعادة كنكعية الحياة كالراا عف النفس كت بؿ الحياة، ك عػال لنػاؾ عال ػة كتي ػة 
بيف تمؾ المفاليـ كالراا عف الحياة، كرلـ ذلؾ  إف لنػاؾ  رك ػا بػيف تمػؾ المفػاليـ، كال يمكػف 

كر أف مصػطمت الراػا عػف الحيػاة يشػترؾ مػ  مف الجػدير بالػذ لذا  النظر لها عمة أنها كاحدة.
كلكػف الدراسػة الحاليػة  اػمت مصػطمت الراػا أسػباب  ،بعض المصحمطات اأارل ذات الصمة

الفػرد مك ػؼ ذلنػ  يتمتػ  ك حالػة الراا عف الحياة أف  Kochar (2018, 137)منها ما ذكر  
يشػمؿ ، كلػك مفهػـك اآلفـ جػكدة حياتػ  ككػؿ كلػيس لنػا ك  ػي  الفػرد يبجكدة ت ييمية، أم أف  ي  

الراػػا عػػف الحيػػاة مناسػػب لالسػػتاداـ بػػدالن مػػف  كمػػا أف مفهػػـك ،كػػؿ مػػف مالتمتػػ م كمالراػػام
نػ  كمػا أ ،عمػة الصػالت المكاػكع ك مالسعادةم أن  يسمط الاكء عمة الطبيعة الذاتية لممفهـك 
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يػػاة عمػػة  ػػ  لػػذ  الحالػػة ت يػػيـ الححيػػث يػػتـ اسػػتاداـ مصػػطمت مالر اليػػة الذاتيػػةم مػػف  أ اػػؿ
كمػا يشػمؿ الراػا عػف الحيػاة  ،ذاتيػا   ػط انطاؽ كاس  كليس استجابة لممشاعر المحػددة حاليػ

كراػػا   فػػردكيػػؼ يسػػالـ اآلاػػركف  ػػ  رؤيػػة حيػػاة الفػػرد، أم الم ارنػػة ك إرادة لتغييػػر حيػػاة ال
  هـ الراا عف الحياة بشكؿ عاـ.ك  مست بال
عػػف الحيػػاة نظػػرا ألميتػػ  كمتغيػػر الراػػا  تالنظريػػات التػػ  تناكلػػالنمػػاذج ك ل ػػد تعػػددت ك 

 يؤتر    حياة الفرد بصفة عامة كااصة، كمف تمؾ النظريات 
نظريػػة المكا ػػؼ؛ حيػػث إف الراػػا عػػف الحيػػاة يتح ػػؽ ك  ػػا لهػػا عنػػدما يعػػيش الفػػرد مكا ػػؼ  .أ 

 طيبة يشعر  يها باأمف كالنجاح.
رد بابػػرات سػػارة الفػػ هػػا يتح ػػؽ الراػػا عػػف الحيػػاة عنػػدما يمػػر  يك  ؛نظريػػة الابػػرات السػػارة .ب 

نمػ ،مبهجة، كلنا  إف تمؾ الابرات ليست ل  مصدر الراػا ا إدراؾ الفػرد لتمػؾ الابػرات عمػة كا 
 نها سارة أك لير سارة.أ
أف الفرد ي ارف نفس  مػ  اآلاػريف اػمف الت ا ػة الكاحػدة،  أم ؛الم ارنة االجتماعية ظريةن .ج 

اػريف مػف ألػـ مصػادر الراػا، كالتفػكؽ عمػة اآلأ اػؿ حػاال مػنهـ،  إذا كافراا كيككف أكتر 
كمػف الجػدير ككما ي اؿ    اأمتاؿ الشػعبية م المػ  يشػكؼ بػالكم النػاس تهػكف عميػ  بمكتػ م، 

بالذكر أف الراا عف الحياة ك ؽ لذ  النظرية صعب تح ي   نظرا لصعكبة التفكؽ عمػة جميػ  
  بالشاصػيات كااصػة عنػدما ي ػارف الفػرد نفسػ، مف يعرؼ الفرد ااصة م  االنفتػاح العػالم 

الت  تظهر    التميفزيكف بكؿ مظالر التػرؼ التػ  يعيشػكف  يهػا كسػحر الصػكرة التميفزيكنيػة 
 ،تناس ة كال كة الجسػمية كالع ميػة التػ  تفػرط  ػ  كصػفها الػدراماممف حيث الشكؿ كاأجساـ ال

 ات .  عمة نفس  كحيطمما يجعؿ الم ارنة االجتماعية مصدران يؤرؽ حياة الفرد كيزيد مف سا
ة عمػ يشعػيكيؼ ك عندما يتبالراا عف الحياة  شعرد يأف الفر  أم ؛دالتعك   نظرية التكيؼ أك .د 

،  كمػا اعميهػالفػرد د إذا تعػك  السػمبية ياػؼ  تػأتير اأحػداث اإليجابيػة أكلذا  إف د عمي ، تعك  ما 
 .د عمي ي اؿ  الفرد أتير ما تعك  

ـ   الفردألداؼ  يـ ك سد الفجكة بيف طمكحات ك ظرية ن .ق  يشػعر الفػرد حيػث  ؛تح ي ػ  كبيف ما تػ
كت سػد الفجػكة ، كتاتمػؼ لػذ  األػداؼ بػااتالؼ المراحػؿ العمريػة،  بالراا عندما يح ؽ ألدا 

أما مػف يفشػؿ  ػ  تح يػؽ ألدا ػ   رد كما ح     عال عمة أرض الكا  ،كحات الفمت ريبا بيف ط
 راا.ال إن  يشعر بعدـ 
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ر بالراػػا يػػأت  نتيجػػة تكامػػؿ النظريػػات السػػاب ة؛ حيػػث كتػػرل أف الشػػعك  ؛النظريػػة التكامميػػة .ك 
ااصػة مػ  كجػكد  ،إنما تتكامػؿ  يمػا بينهمػا   تفسير الراا عف الحياة ليست متعاراة إنها 

ػػ مػػا ي  مبػػدأ الفػػركؽ الفرديػػة،   ر بعػػض اأ ػػراد بالراػػا  ػػد ال يكػػكف كػػذلؾ بالنسػػبة لآلاػػريف.ع  ش 
 ( 266، 2115 أمان  عبدالكلاب،؛ 055، 0555)مايكؿ أرجايؿ، 

 شػادية عبػدالاالؽك مػاج  يكسػؼ ك  ربػاب أبػك زيػدكلمراا عف الحياة أنكاع كما ذكرت 
مػػف  ا( راػػا اإلشػػباع حيػػث يسػػعة الفػػرد لتح يػػؽ االتػػزاف كاإلشػػباع  يبػػذؿ مزيػػد655، 2105)

الجهد، كراا المسرة ك ي  يسعة الفرد ليشػب  حاجاتػ  ممػا يػؤدم لحالػة مػف الراػا كالسػركر، 
، لػذا كلمراػا عػف الحيػاة ة ك ي  يت بؿ الفرد إمكانيات  كما كصؿ إلي  مف نجاحػاتكراا ال ناع

حساسػ  باإلنجػاز  أنكاع تالتة  الراا الداام  كيأت  مػف سػعادة الفػرد لممارسػة نشػاط جػذاب كا 
 يػػػرتبط  الػػػذات كالنجػػػاح، كالراػػػا الاػػػارج  كالػػػذم يػػػرتبط بالمكا ػػػلت المحسكسػػػة، أمػػػا الراػػػا 

 .لنشاط  كالطبيعية بظركؼ الفرد النفسية
كتتعدد العكامؿ المؤترة    الراػا عػف الحيػاة كمنهػا  الصػحة السػميمة كالمشػاركة  ػ  
اأنشػػطة االجتماعيػػة كالحالػػة االجتماعيػػة اال تصػػادية كأنشػػطة ك ػػت الفػػراغ كالتػػديف كسػػمات 

مبػركؾ، )عػزة } الت ا ة الفردية كالجماعية حكؿ الفرد، كالدعـ كالمساندة االجتماعية ك الشاصية
 { (Li 2008, 102)؛(025، 2115؛ )أحمد عبدالاالؽ، (550، 2115

لذا  إف متغيرم تنا ض إدراؾ الذات كالراا عف الحياة نظرا ألمية كؿ منهػا  ػ  حيػاة 
،  كاف كؿ منهما مف المتغيرات التػ  تمػت دراسػتها  ػ  الدراسػة الحاليػة كما سبؽ العرض الفرد

 الصعيد.السيما لدل المرال يف    مجتم  
 :الصعيديةالدزاما  -ثالجا

تعد الدراما التميفزيكنية أحد ألـ المااميف الت  ت دـ عبر التميفزيكف، كذلؾ بسبب 
ااامة الجمهكر الذم تستهد   كتنكع  ةات  االجتماعية كالعمرية، كما أنها ت كـ عمة 

ينتظر عراها مما يجعمها مادة محببة لمجمهكر  ،متاعكتهدؼ إلة التسمية كاإل ،التر ي 
أصبحت ال اايا الت  ت دمها مادة اصبة لمن اش بيف أ راد كما  ،كيتفاعؿ م  أحداتها

 الجمهكر.
 كلذلؾ تحظة الدراما بنسب مشالدة مرتفعة باعتبارلا مادة رةيسة    ال نكات
المتاصصة كالعامة، كتمتؿ مصدران أساسيان لداؿ ال نكات لككنها مادة جاذبة لمجمهكر 
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نتاج ر رمااف تفكؽ ب ية العاـ بسبب اإل ممعمنيف،  نجد متالن تكمفة اإلعالف    شهكبالتال  ل
 ,Statista) ذلؾ( يكات 0شكؿ )ك كالعرض الحصرم لألعماؿ الدرامية االؿ شهر رمااف 

2019). 


 ( 1شكم )

  صبَُخ إػالٌ ثىحذح األنف دوالس أيشَكٍ 03ركهفخ 
نتاج الدرام     شهر رمااف حظ ااامة اإل بسبب لذ  التكمفة المرتفعة لإلعالنات نالك 

 .)الدراسة التحميمية الت  أجرالا الباحتاف(( 0جدكؿ )كما     ،ااصة
 ( 1عذول )

 َغجخ انًغهغالد انصؼُذَخ نجمُخ انًغهغالد انًصشَخ انًؼشوظخ فٍ شهش سيعبٌ

 سيعبٌ
4312 4312 4312 4312 

ٌ % ٌ % ٌ % ٌ % 

 2249 82 2142 02 2440 42 2240 00 يغهغالد غُش صؼُذَخ

 040 4 241 0 949 4 849 4 يغهغالد صؼُذَخ

 133 23 133 09 133 42 133 08 انًغًىع

أف المسمسالت الصعيدية الت  تناكلت مجتم  الصعيد  ميمة ( 0يتات مف جدكؿ )
شهر ف استطالعات الرأم الت  أجريت عمة دراما  إ ، كرلـ ذلؾم ارنة بب ية المسمسالت

ات أف دراما الصعيد تحظة بالتماـ كمشالدة أكبر مف ب ية اأعماؿ،  نجد متالن رمااف تك 
كاف مف نصيب الفناف ممحمد رماافم بطؿ مسمسؿ مابف حالؿم  2103أف أ اؿ ممتؿ لعاـ 

% لكؿ 02أحمد الس ام نسبة % م ارنة بكؿ مف معادؿ إماـ ك 22بة كلك مسمسؿ صعيدم بنس
 056نجد أف مسمسؿ منسر الصعيدم ح ؽ ما يزيد عف منهما، ك يما ياص نسب المشالدة 

مميكف مشالدة االؿ شهر رمااف عبر مك   اليكتيكب م ارنة بمسمسؿ معكالـ افيةم الذم 
، كلذا بالطب  يدؿ عمة شعبية الدراما (Baseera.com, 2019مميكف مشالدة ) 51بمغ 

 الصعيدية.
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 شهرة    بانتهاء المشالدة،ال ينته لاتأتير مما يزيد ألمية دراسة الدراما أف ك 
المسمسالت ت كـ عمة ت ييـ كتعميؽ اأ راد عميها، كانتشار متؿ لذ  المنا شات عف العمؿ 

 ,Curran تمؾ المسمسالت دراؾ ككجهات نظر اأ راد حكؿ ال اايا الت  تطرحهاإيغير 

Smith & Wingate, 2013, 218)).  هكر الدراما  ادرة عمة تغيير نمط حياة الجملذا، 
 ,Aljammazi & Asil)تتجاكز ذلؾ كصكالن ل بكؿ كتبن  الت ا ة الت  ت دمها بؿ 

-Out-ofكمشالدتها تؤدم بالفرد لمشعكر بالعزلة، كعدـ السيطرة عمة الذات ،  (2017,206

control،  كالتنا ض كالتطرؼExtremis كالشعكر بالحدة ،Intensity  زدراء كاالستافاؼ كاإل
Disesteem كالتبمد Numbness ،المك ؼ يبدك  كمتؿ لذ  التأتيرات ترج  إلة أف الدراما تجعؿ

   كصؼ المك ؼ  Over-characterizingأكبر مما لك عمي     الكا  ، كت ـك عمة اإل راط 
(Lyons, 2017, 66.) 

لذا اإل راط الذم تمارس  الدراما كباأاص الدراما الصعيدية يجعمها ت دـ صكرة سمبية 
يرة تمامان لمكا  ، حيث اأمية كالجهؿ، كالمهف لير اأاال ية الت  تتمتؿ    االتجار    لمصعيد مغا

مشالدة متؿ لذ  اأعماؿ بؿ إف  (.361، 2105، صالت اآلتار كالمادرات كالسالح ) اطمة الزلراء
جة الدرامية تجعؿ المشالد ي ارف بيف الكا   الذم يعيش  كما يشالد ، كلذا ل  أتر سمب  عمة در 

راا لؤالء اأشااص عف حياتهـ،  الدراسات تؤكد أف مف يشالدكف التميفزيكف أ ؿ مف نصؼ 
ساعة يكميان يراكف عف حياتهـ أكتر مف أكلةؾ الذيف ي اكف ساعات أكتر أماـ التميفزيكف 

(Faghih, 2019). 
لؽ دراؾ المرا   التميفزيكف كالكساةؿ اأارل تؤدم إلالدرامية كما أف انتشار الصكر 

أف متؿ لذ  الصكر  ياسية كيمكف تح ي ها كالكصكؿ إليها، رلـ أن  يصعب عمميان ذلؾ، لذلؾ 
كالتة  Self-schema إف مشالدة متؿ لذ  الصكر لها تأتير سمب  عمة ماطط الذات 

، كأف لذا التنا ض Self-discrepancyبدكرلا  د تؤتر إيجابيان عمة تنا ض إدراؾ الذات 
يزيد لدل المرال يف ذكم ت دير الذات  Body satisfaction ـالجسالذات  كالراا عف 

 .Ahadzadeh, Sharif, & Ong (2017, 9)المنافض 
:والدزاما الصعيدية ياةتهاقض إدزاك الرات والسضا عو احل -زابعا

تنميػة الراػا عػف الحيػاة كمتغيػر ي مػؿ  رصػة   ػد سػمب متغير تنا ض إدراؾ الذات إف 
 دراسػة تنػا ض إداؾ الػذات كمحاكلػة لذا  مف األمية بمكػاف العمػؿ عمػة؛ إيجاب  لدل المرالؽ
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ذكػر حامػد  تنمية الراا عف الحياة بمجاالت  المتنكعة لػدل الفػرد عامػة كالمرالػؽ ااصػة،   ػد 
تصػػػاحب  مشػػػاعر ك  التمرد النفسػػػ المرالػػػؽ يعػػػان  مشػػػكالت نفسػػػية كػػػ ( أف553، 2110زلػػػراف )

سػاءة الالنفعاليػة ك ا الغاػب كالحساسػية يشػعر أف اآلاػريف ال يفهمكنػػ ، سػتغالؿ، كمػا أنػػ  االحرمػػاف كا 
كيستجيب المرالؽ لذلؾ بصكرة مباشرة    شػكؿ حركػ  متبػايف كالعػدكاف بالاػرب كالصػياح كالشػتاةـ، 

 .الذات( د)ن  ك د يتج  بغاب  لنفس   يمكمها لكما شديدا
ؾ الػذات لػدل المرالػؽ؛   ػد  مؤشػرا عمػة تنػا ض إدرايكػكف كلذا  إف متؿ ذلؾ الن ػد يمكػف أف 

)الحاليػة أك / الكا عيػة اتهـ الذاتيػة الفعميػة صػفعػف  ػراد مفػاليـ اأأف  Higgins (94 ,1989)ذكػر 
تمػػؾ ياتمفػػكف  ػػ  أنػػكاع  ػػراد لكػػف اأ ديهـ،لػػ النفسػػية تممشػػكاللرةيس الػػمصػػدر ال( لػػ  يةالمسػػت بم
ات الػػذات  ػػ  صػػفة أك عػػدـ االتسػػاؽ السػػمبيحػػكؿ النظػػر لػػديهـ بنػػاءن عمػػة كجهػػة  النفسػػية تالمشػػكال
جمي  االاتال ػات  ػ  المعت ػدات الذاتيػة بأنهػا اػارة لمصػحة كمف الجدير بالذكر أف . / الكا عيةالفعمية 
 مما  د يمتؿ اطرا عمة حياة أبناةنا. .Stanley & Burrow (2015, 442) النفسية

ؽ لممةػ  سػكاء بمشػالدة كأماـ كؿ ذلػؾ  ػإف أكتػر المػرال يف يجػدكف  رالػا  يبحتػكف عػف طػر
أك باالناػماـ لعينػة مػف اأصػد اء، ممػا  ػد الدراما الصػعيدية كمػا جػاء  ػ  اسػتجابات العينػة الحاليػة، 

رجػػ  لمػػا م  ػػد يذالػػتنػػا ض إدراؾ الػػذات ك يكػػكف سػػببا  ػػ  حػػدكث بعػػض االاػػطرابات النفسػػية لػػديهـ ك
لػػذا  عػػف الحيػػاة لػػديهـ،  ػػ  الراػػا، اأمػػر الػػذم يػػؤتر سػػمبا يركنػػ  مػػف تنا اػػات  ػػ  الػػدراما الصػػعيدية

مػػف مشػػكالت عمػػة البعػػديف  ػػد يعػػان  المرالػػؽ  ذلػػؾ؛ حيػػث إف تحػػر م سػػتحاكؿ الدراسػػة الحاليػػة 
( 526، 2110  ػد ذكػر حامػد زلػراف ) ،النفس  كالسمكك ؛ حيث إنهـ يعانكف تنا اػا انفعاليػا

مشػػاعر ن ػػص الكفػػاءة أف مرحمػػة المرال ػػة مرحمػػة شػػ اء نتيجػػة لعكامػػؿ كتيػػرة منهػػا المتاليػػة ك 
 مشكالت التكا ؽ، كما أنها مرحمة تذبذب كتشتت.ك كالاغكط االجتماعية 

ف المرالؽ يعان  التعتر نحك مست بؿ أ( 655، 615، 2115كيذكر عادؿ اأشكؿ )
لير مامكف، كما يتسـ بمنا اة اآلاريف ااصة مف كصؿ لمناج الح ي  ، كينا ض ذات  

بشغؼ لمغد كتحرك  آماؿ كطمكح لاةؿ لما يكد أف يككف عمي  رلـ أن  يتمركز حكلها، كيتطم  
يجعمهـ يشعركف ك ، مما يجعم  أكتر إدراكا لمتنا ض بيف المتاؿ كالكا  ، اعندما يككف راشد

 الكالديف. عف بشدةبعدـ راالـ 
كاأمر أكتر صعكبة لدل عينػة الدراسػة الحاليػة؛ حيػث إنهـػ مػرال يف، كمػف جانػب آاػر  هـػ 

م  الصعيد، ذلؾ المجتمػ  الػذم تتناكلػ  الػدراما بصػكرة سػمبية،   ػد ذكػرت  اطمػة الزلػراء ينتمكف لمجت
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( أف الدراما الصعيدية تتناكؿ الصعيد كتظهػر سػمبيات لػيس  يػ  بهػذ  الطري ػة، 360 ،2105صالت )
، بػؿ إف التعمػيـ  يػ  نػا در  متال تتناكؿ بعض الدراما الصعيد عمة أن  مجتم  رجعػ  ال مكػاف  يػ  لمعمـػ

كليس ل   يمة، بؿ تظهر الفرد الصعيدم عمة أن  أبمػة كمػدعاة لمسػارية حتػة لػك حصػؿ عمػة مؤلػؿ 
جػػامع . كذلػػؾ مػػف أبػػرز العكامػػؿ التػػ  تػػؤدم لمتنػػا ض الػػذات  لػػدل العينػػة  هػـػ مػػف المتعممػػيف  ػػ  

 المرحمة التانكية أك الجامعية.
اػػا عػػف الحيػػاة ااصػػة  ػػ   ػػإف تنػػا ض إدراؾ الػػذات منط يػػا أف يػػرتبط بالر كمػػف جانػػب آاػػر 

  المسػتكل اال تصػادم، ممػا  ػد يػنعكس عمػة مػف مجتم  الصعيد كمػا  ػد يكجػد  يػ  مػف أزمػات كتػدن
كمػػف جانػػب آاػػر  ػػإف الجانػػب اأاال ػػ  كال يمػػ   ػػ  الصػػعيد مػػازاؿ  ،يعيشػػكف  يػػ ، لػػذا مػػف جانػػب

لحيػػاة، تػـػ تػػأت  الػػدراما مرتفعػػا  غالبيػػة اأ ػػراد لنػػاؾ مػػازالكا يحتفظػػكف بالجانػػب اإليجػػاب  ام ػػا مػػف ا
عمػة النحػك المبػيف  ػ  الدراسػة كاأسػمحة كالماػدرات اآلتػار ر الصػعيد عمػة أنػ  مجتمػ  لتجػارة كتصك  

الميدانية الحالية، لذا كم   ػد يكػكف مبػررا منط يػا لحػدكث أك منػ  تنػا ض إدراؾ الػذات، كمػا يػؤتر  ػ  
ذا كػػانكا يعيشػػكف مرحمػػة المرال ػػة، تمػػؾ راػػا لػػؤالء اأ ػػراد عػػف حيػػاتهـ  ػػ  ذلػػؾ المجتمػػ  السػػيما إ

،لػػػذلؾ  الدراسػػػة أ رادلػػػا جػػػؿ ك ػػػتهـ أمػػػاـ التمفزيػػػكف كاالنترنت ةالمرحمػػػة العمريػػػة التػػػ  ي اػػػ  لالبيػػػ
 .الحالية بمتغيراتها انعكاس لمكا   المجتمع  الحال  بصكرة منط ية

 محاكر أربعةإلة  الدراسات الساب ة ذات الصمة تـ ت سيـ:دزاسات سابكة
:تهاقض إدزاك الراتذات صمة بدزاسات  -حملوز األولا
تعرؼ العال ة بيف تنا ض إدراؾ الذات إلي  لد ت ( كمما 2102رياض العاسم  )دراسة  -أ 

   تنا ض الذات، ال مؽ االجتماع  كاالكتةاب، إاا ة لمعر ة الفركؽ بيف الذككر كاإلناث ك 
(، كمف أدكاتها طالبة 055كً طالبا 53)التربية كالعمـك   مف كمية طالب 251عينة مف عمة 
دالة مكجبة كجكد عال ة كمما تكصمت إلي   ،Higgins (1985) يةتاتنا اات الذال م ياس

أف ، ك كال مؽ االجتماع  كاالكتةاب النفس  / المتالية/الكاجبة الفعميةبيف تنا ض إدراؾ الذات 
 .   معظـ أبعاد تنا ض إدراؾ الذاتً اإلناث أكتر تنا اا

كمما لد ت إلي  دراسة العال ات المتشابكة بيف ما يعرض     Bond (2015)ة دراس -ب 
 مف المرال يف 655اإلعالـ كالهكية الجنسية كدكر التنا اات الذاتية    ذلؾ عمة عينة 

 ،Higgins (1985)، كمف أدكاتها م ياس التنا اات الذاتية (سنة05 -05مف  لـأعمار )
ة بيف ما يعرض    كساةؿ اإلعالـ كااطراب الهكية كمما تكصمت إلي  كجكد عال ة مكجب
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كالتنا اات كاإلعالـ مكساةط العينة لبيف تعرض دالة لـ تكف لناؾ عال ة كما الجنسية، 
 تنا ض إدراؾ الذات داال إحصاةيا بيف متغيرات الدراسة.يكف نمكذج كساطة ، كلـ الذاتية

تنا ض إدراؾ الذات كالفركؽ  تكلمس( كمما لد ت إلي  تعرؼ 2106عمار السممان  )دراسة  -ج 
االكتةاب كالعكامؿ الامسة لمشاصية، عمة ها ك كالتاصص الدرس  كنكع العال ة بين نكع يها ك  ا لم

، Higgins (1985)  يةتاتنا اات الذالس طالب بجامعة بغداد، كمف أدكاتها م يا 311عينة 
كجكد  ركؽ دالة ، ك  ي  اع المستكلمعاناة العينة مف تنا ض إدراؾ الذات كارتفكمما تكصمت إلي  

لصالت الذككر كالتاصص اإلنسان     تنا ض إدراؾ الذات، ككجكد عال ة مكجبة بيف تنا ض 
 .إدراؾ الذات كاالكتةاب

، كالفرؽ ا ض إدراؾ الذات( كمما لد ت إلي  تعرؼ مستكل تن2105دراسة عمار الشمرم ) -د 
تعريب  Higginsبغداد، كمف أدكاتها م ياس طالب بجامعة  211، عمة عينة مف  ي  ك  ا لمنكع

   جمي   هملدي الذات    إدراؾتنا اات ، كمما تكصمت إلي  كجكد (0555ناصر المحارب )
 .ككر أعمة    تنا ض إدراؾ الذات، كأف الذ(كالمتالية كالكاجبة الفعميةاأبعاد )

 Higgins رُجؤاد َظشَخ يٍك انزحمكمف ألدا ها  .Michael et, al(2017)دراسة  -ق 

يٍ غالة  283 عينة، عمة الت العاطفية المحددةابالحثٍُ انزُبلعبد انزارُخ العال ة  معر ةك 

  ISDI انًؼذلانزكبيم انزارٍ م ياس مف أدكاتها ك ، األيشَكُخ غُىة انىالَبد انًزحذحثغبيؼخ ان

2009)(Lakin  & Hardin ، ما يتعارض م  نتاةج نظرية كمف نتاةجهاHiggins  حيث
الت ة ك البشاشة ارتبطت ، بينما م  التنا ض الذات  المتال بصكرة مكجبة الحزف  ارتباطدت كج
م  التنا ض الذات   اارتبط الصفاء سمبك ، م  التنا ض الذات  المتال  اكالمفاجأة سمب سبالنف

م  التنا ض الذات  بصكرة مكجبة تـ مرتبطنا اإل  ، بينما كافاآلارمف كجهة نظر المتال  
 .سمبنا باالنتبا  م  التنا اات الذاتية المتاليةك  لآلار،

مستكل التنا اات تحديد كمما لد ت إلي   Debrosse et, al.(2018)دراسة  -ك 
بكندا، كمف أدكاتها م ياس مف طالب اأ ميات  035الذاتية كعال تها بالصحة النفسية لعينة 

فاع مستكل التنا اات ارتإلي  تكصمت كمما  ،Phillips & Silvia (2005)الذات  تنا ض
كجكد عال ة سالبة دالة بيف التنا ض الذات  ك  ،الذاتية عمة المستكل الفردم كالجماع 

 كالصحة النفسية لدل العينة.
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( كمما لد ت إلي  تعرؼ مستكل 2105) صابريف المحمداكمك حامد ريشاف دراسة  -ز 
ا ظة البصرة، كمف مف طالبات المدارس اإلعدادية بمح 565إدراؾ الذات عمة عينة  تنا ض

، كمف نتاةجها معاناة العينة مف تنا ض إدراؾ الذات Higgins (1985)أدكاتها م ياس 
كالمتالية ، ككجكد  رؽ    تنا ض إدراؾ الذات ك  ا لمتاصص لصالت كالكاجبة  الفعمية

 التاصص اأدب .
 :سضا عو احلياةالبذات صمة دزاسات  -احملوز الجاني

فركؽ    الراا عف ( كمما لد ت إلي  تعرؼ ال2106ات )عبد الكريـ جراد دراسة -أ 
كلؿ يسهـ كؿ مف الفاعمية الذاتية االجتماعية    التنبؤ  ،اأسرة ك  ا لمستكل داؿ الحياة

، كمف أدكاتها م ياس الراا مف طمبة جامعة اليرمكؾ 515عمة عينة بالراا عف الحياة 
أعمة ستكل الراا عف الحياة أف م، كمما تكصمت إلي  Jaradat (2013)عف الحياة 
كأسهمت الفاعمية ، مرتف الداؿ السر ذات لدل اأ   التنبؤ بالراا عف الحياة بصكرة دالة 

لـ ، بينما سر مستكل دامها مرتف منتميف ألدل الطمبة ال ةدالصكرة ب الذاتية االجتماعية
 منافض.سر مستكل دامها منتميف ألدل الطمبة ال ةدالصكرة ب ت سهـ

( كمما لد ت إلي  تعرؼ مستكل الراا عف الحياة 2106سة سهة الحارتة )درا -ب 
المعاممة الكالدية، كأكتر أساليب المعاممة الكالدية م  المرال يف، عمة عينة  بأساليب ت كعال 
مف طالبات كمية التربية بجامعة الطاةؼ، كمف أدكاتها م ياس الراا عف الحياة  055

تاةجها  أف  مستكل الراا عف الحياة يتراكح بيف (، كمف ن0555لمجدم الدسك   )
 ، كأف اأسمكب اإلرشادم التكجيه  اأكتر استاداما مفلدل العينة المتكسط كالمنافض

، ككجكد عال ة سالبة بيف الراا عف الحياة كاأسمكب جانب اأب يمي  اأسمكب الع اب 
 ستكل اال تصادم المرتف .بالم بصكرة مكجبةالع اب ، كما أف الراا عف الحياة يتأتر 

مككنات الشعكر باالنتماء  تعرؼ إلي لد ت ( كمما 2105) المغرب دراسة الطالر  -ج 
   مرحمة المرال ة مف طمبة الجامعة  556عمة عينة  كالفركؽ  ي  ك  ا لممنط ة الت ا ية،

 الحياةعف  الراا)مف مجتم   ال الرة كالصعيد كالكج  البحرم( كمف أدكاتها م ياس  المتأارة
، كأف كاالنتماءبيف الراا عف الحياة كجكد عال ة مكجبة دالة لمباحث، كمما تكصمت ل  

أما طالب مجتم  الصعيد اأ ؿ    االنتماء بحرم أكتر شعكرا باالنتماء، الكج  الطالب 
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ما كالشعكر بػػػ  النحف كالت بؿ كاالنسجاـ، كاالنتماء لػػ  لألسرة كلألصد اء كلمكمية كلمجامعة، أ
 االنتماء لمكطف  كاف ترتيب عينة الصعيد التان  كليس اأاير.

بيف تحديد العال ة مما لد ت إلي    Alorani & Alradaydeh (2018)دراسة -د 
كمف  ،ردنيةالجامعة اأ مف طالب  505عينة عمة الحياة عف راا الالدعـ االجتماع  ك 

 ،Diener, Emmons, Larsen, & Griffn (1985) الحياةعف راا ال م ياسأدكاتها 
 .الدعـ االجتماع  المدرؾ كالراا عف الحياة بيف مكجبة دالةعال ة كمف نتاةجها كجكد 

كمما لد ت إلي  التنبؤ بالراا عف  Wilcox & Nordstokke (2019)دراسة  -ق 
مف المرال يف بالجامعة، كمف أدكاتها  50، عمة عينة غيراتبعض المتالحياة مف االؿ 

مما تكصمت ل  عدـ كجكد  رؽ بيف ك لمراا عف الحياة،  Diener et, al. (1985)م ياس 
كما  ،لـ يتنبأ بالراا عف الحياة تح يؽ الذات اأكاديميةكأف  ،   الراا عف الحياة سيفنالج

 أف المدارس التانكية لـ تسالـ    إعداد الطالب لمجامعة بصكرة جيدة.

العال ة بيف الذكاء االجتماع  ( كمما لد ت إلي  دراسة 2105الناصر )  دراسة نكر  -ك 
 م ياس طالب بجامعة الممؾ سعكد، كمف أدكاتها 231كالراا عف الحياة لدل عينة مف 

بيف دالة (، كمما تكصمت ل  كجكد عال ة مكجبة 0555)الدسك   لمجدم عف الحياة  الراا
أك  نكعمكعدـ كجكد  رؽ    الراا عف الحياة ك  ا ل ،الذكاء االجتماع  كالراا عف الحياة

 المستكل الدراس .

 :دزاما الصعيديةالذات صمة بدزاسات  -احملوز الجالح

تعرؼ ال اايا الت  ت دمها الدراما حكؿ إلي  لد ت كمما ( 2102دراسة ماليتاب أحمد ) -أ 
دراؾ الجمهكر لهذ  ال اايا،  استادمت أداة تحميؿ المامكف، كمما تكصمت مما ك مجتم  الصعيد كا 

بمجمكعة مف السمات السمبية متؿ العناد كالتمسؾ    الدراما صعيدل اتسـ إلي  أف المجتم  ال
بعض السمات اإليجابية متؿ الجدية كالكـر لحتة إف كانت سمبية، إاا ة  كالت اليدبالعادات 

 كالكبرياء كعزة النفس، كجاءت صكرة المرأة الصعيدية اعيفة  ميمة الحيمة.

تعرؼ العال ة بيف التعرض لمدراما المصرية  إلي لد ت كمما ( 2105دراسة تامر سكر ) -ب 
 كالسمككيةدراؾ بعض االنحرا ات المجتمعية الفكرية كمسمسالت( كما ت دم  مف مااميف كا  )أ الـ/ 

اا ة إد ي ة،  66كساعة  55بكا   أعماؿ درامية  01 كالدينية، تمتمت عينة الدراسة التحميمية   
، كمما شباب الجامعات الحككمية كالااصة مف 311عمة عينة عشكاةية  لمباحث، لالستبياف
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تكصمت إلي  أف ألـ االنحرا ات الفكرية    الدراما المصرية تدن  ت ا ة الحكار، كانتشار ت ا ة 
أف انتشار العنؼ المادم مف سالح كبمطجة مف ألـ االنحرا ات السمككية ك العشكاةيات كالبمطجة، 

باحة شرب الامر كالتدايف كتهميش الصالة ا  ك  ،المصريةالت  يشالدلا الشباب الجامع     الدراما 
 كليرلا مف العبادات.

تعرؼ الصكر الت  ظهرت  يها سمات إلي  لد ت كمما ( 2105دراسة رانيا الكيالن  ) -ج 
 اأعماؿاستادمت أداة تحميؿ المامكف لعدد مف كمما الشاصية المصرية    الدراما المصرية، 

مما تكصمت ك يناير،  26، كالح بة الت  تمت تكرة 0555لزيمة  الدرامية لح بت  السبعينات بعد
إلي  أف البمطجة كالفهمكة ل  مهارات كسمكؾ انتهازم كليست بالظالرة الجديدة عمة مجتمعنا 

كبسبب اأحداث كالتطكرات اأايرة تحكلت لبمطجة منظمة تكاد  سبعينات،اللمصرم   د بدأت مف ا
الزعيـ الذم يأتمر بأمر  مجمكعة مف البمطجية ك د ساعد حيث انتشرت ظالرة  ؛ةيتككف مؤسس

 يناير. 26منة ع ب تكرة عمة ذلؾ ما شهدت  مصر مف انفالت أ

تحميؿ صكرة مجتم  الصعيد    إلي  لد ت كمما ( 2105دراسة  اطمة الزلراء صالت ) -د 
الصكرة عينة مف الدراما التميفزيكنية كرصد عالمتها، كدراسة اتجالات جمهكر الصعيد نحك 

مف مجتم  جنكب الصعيد  ردا  511عمة عينة عال تها بالكا  ، ك اإلعالمية الت  تظهرلا الدراما 
عمالن دراميان تناكلت  05استادمت أداة تحميؿ المامكف لعدد مما )سكلاج، ك نا، كأسكاف(، ك 

ر عف الكا   أف دراما الصعيد ال تعب  كمما تكصمت إلي ،مجتم  الصعيد، إاا ة إلة أداة االستبياف
أظهرت الدراسة اطكرة الدكر ك ، ل  عديد مف التفاصيؿ كت دـ صكرة من كصة كلير كاممةالكتتجالؿ 

كشاصيات  أماكفالذم ت ـك ب  الدراما    تزكيد المشالد بمجمكعة مف االنطباعات كالصكر عف 
 ميمهـ م  اارج أحينما يتعاممكف ال يمكف الكصكؿ إليها مباشرة كبالشكؿ الذم يممس  ألؿ الصعيد 

 لير ألؿ الصعيد.

اأردنية  تعرؼ المسمسالت التميفزيكنيةإلي  لد ت كما  (2105عبداهلل السكارنة ) دراسة -ق 
ت دم  لذ  المسمسالت عف صكرة المرأة الريفية كدكرلا     الت  تهتـ بالمرأة الريفية كح ي ة ما

كمما تكصمت  ،الستبيافادراسة استادمت الكمما مف صناع الدراما،  016عمة عينة ، المجتم 
إلي  أف درجة مراعاة المادة المعركاة    المسمسالت اأردنية ل يـ المرأة الريفية مف كجهة نظر 

     أعمالهـ نصناع الدراما جاء متكسطان، كأف تكا ؽ معت دات كآراء صناع الدراما م  ما ي دمك 
 االتميفزيكنية حكؿ المرأة الريفية جاء بدرجة متكسطة.
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 دزاسات حاولت زبط بعض متغريات الدزاسة معا: -احملوز السابع

كمما لد ت إلي  دراسة التعرض لكساةؿ اإلعالـ  Yanshu & Guo (2014)دراسة  -أ 
 المشالدكمشالدة اأزياء كمالبس المكاة كالتنبؤ بدكر الم ارنة االجتماعية الت  ي ـك بها 

 Higginsم ياس التنا اات الذاتية  كمف أدكاتها   تافيؼ تنا ض إدراؾ الذات لدي ، 

عامان(    جنكب الصيف، كمما  51 –05 رد )أعمارلـ  611عمة عينة مف  ،(1985)
تكصمت إلي  أف اأشااص ذكم تنا ض الذات المرتف  أكتر عراة لمك كع    عمميات 
الم ارنة عند التعرض لكساةؿ اإلعالـ، كما أف لديهـ مشاعر سمبية عند التعرض لصكر 

جساـ المتالية المتناس ة الت  تعراها كساةؿ اإلعالـ كبرامج المكاة أكتر مف ذكم اأ
 تنا ض الذات المنافض.

كمما لد ت إلي  تعرؼ العال ة بيف التنا ض  Busseri & Merrick (2016)دراسة  -ب 
الراا  مف طالب الجامعة، كمما استادـ م ياس   261الذات  كالراا عف الحياة عمة عينة 

Lakin  & Hardin الذات التنا ض ك  Kilpatrick & Cantril (1960)اة عف الحي

ذاتيا، كمعاناة تنا ض مال ط الايؽ العاطف  بمزيد مف اإلدراؾاارتبكمما تكصمت ل   ، (2009)
 العينة مف التنا ض الذات ، إاا ة لمعال ة السالبة بيف التنا ض الذات  كالراا عف الذات.

التنا ض الذات  كمما لد ت إلي  تعرؼ مستكل  Schnettler et, al.  (2017)دراسة  -ج 
، عمة متبعيف لنظاـ لذاة  معيف ك  ا لمنكع، كالفرؽ بيف المتبعيف كلير الف الحياةالراا عك 

مف طالب الجامعات الحككمية    تشيم ، كمف أدكاتها م ياس الراا عف الحياة  516عينة 
Diener et, al. (1985)، كم ياس التنا ض الذات  Halliwell & Dittmar (2006)، 

كمما تكصمت إلي  ارتفاع مستكل التنا ض الذات ، كأف الذككر مف العينة أعمة    التبايف 
الذات  االجتماع  كالعاطف ، كأف اإلناث أ ؿ    الراا عف الحياة عامة ك   مجاؿ التغذية 

 ااصة.

عام عمى الدزاسات السابكة: يبتعك
ف أكما  ،مجتمعة جكد أم دراسة تناكلت متغيرات الدراسة الحاليةيتبيف لنا عدـ ك مما سبؽ 

 الدراسة الحالية كؿ  ،اأدكات المستادمة لناؾ ااتالؼ بيف تمؾ الدراسات كالدراسة الحالية   
 ككذلؾ  العينة كالبيةة البحتية ماتمفة    تمؾ الدراسات عف الدراسة ،أدكاتها مف إعداد باحتيها

أم أنها تمتاز  ،راسة الحالية حاكلت ربط الجانب النفس  بالجانب اإلعالم كما أف الد الحالية،



 . الحياة للمراهقين مشاهدي الدراما الصعيديةتناقض إدراك الذات والرضا عن 

- 662 - 

تنا ض إدراؾ الذات ، إاا ة أنها تعتبر أكؿ دراسة مصرية تتناكؿ كييفببدمجها بيف تاصصيف تر 
 كل د اتات مف عرض الدراسات الساب ة ما يم   .لدل المصرييف بصكرة مست مة

 رية عامة كالصعيد ااصة.صات    البيةة المال تكجد دراسة عف تنا ض إدراؾ الذ .0

ا تصار عرض الدراسة الحالية لمدراسات الساب ة  يما يتصؿ بالراا عف الحياة عمة المرال يف،  .2
، ككذلؾ أما تنا ض إدراؾ الذات  مـ ت تصر عيناتها عمة المرال يف ل مة الدراسات ذات الصمة

 .ت ا يا يد أك ما ي ارب الدراما  كانت  در اإلمكاف تركز عمة مجتم  الصع

كما أف  ،أن  ال تكجد دراسة كاحدة    حدكد عمـ الباحتيف ربطت متغيرات الدراسة مجتمعة .5
 الدراسات الت  حاكلت ربط بعض المتغيرات كانت    بيةات أجنبية.

لتنا ض إدراؾ الذات، بؿ إف بعض الدراسات  Higginsأف بعض الدراسات لـ تستادـ م ياس  .3
، ككذلؾ  يما يتعمؽ بالراا عف الحياة  إنها ااتمفت صحة اال تراض العاـ لمنظريةلـ تتأكد مف 

   اأدكات المستادمة، كلك ما ااتمفت  ي  عف الدراسة الحالية    تناكلها أدكات مف إعداد 
 .الباحتيف

تعارض الدراسات الساب ة    نتاةجها  متال نجد بعض الدراسات تكصمت لكجكد  رؽ بيف  .6
 كبعاها لـ يصؿ لفرؽ بينهما. أك الذككر لصالت اإلناث تنا ض إدراؾ الذات  الجنسيف  

 لمدراسة الحالية.النتاةج تفسير يمكننا االستفادة مف نتاةجها    رلـ ذلؾ   .5

 فسوض الدزاسة: 
 .ارتفاعا داالن إحصاةيان لدل عينة الدراسةتنا ض إدراؾ الذات يرتف  مستكل  -أ 

ك  ا تنا ض إدراؾ الذات     عينة الدراسةمتكسطات درجات  ال تكجد  ركؽ دالة إحصاةيا بيف -ب 
 أنتة(. -)ذكر لمنكع

ك  ا تنا ض إدراؾ الذات     عينة الدراسةال تكجد  ركؽ دالة إحصاةيا بيف متكسطات درجات  -ج 
 .المتأارة( –)المرال ة  المتكسطة لممرحمة النماةية 

الراا ك  تنا ض إدراؾ الذاتم ياس  تكجد عال ة دالة إحصاةيا بيف درجات عينة الدراسة     -د 
 .عف الحياة

تكجد عال ة دالة إحصاةيا بيف درجات عينة الدراسة    م ياس تنا ض إدراؾ الذات كاستبياف  -ق 
 مشالدة الدراما الصعيدية.
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تكجد عال ة دالة إحصاةيا بيف درجات عينة الدراسة    م ياس الراا عف الحياة كاستبياف  -ك 
 مشالدة الدراما الصعيدية.

 :الدزاسـة اتـددحم

تطبيؽ أدكات الدراسة مف االؿ  التجريب  بتصميم  شب  التجريب المنهج  ـ  د  ا  ت  س  ا   املهًج: -أواًل
اأساليب اإلحصاةية استاداـ  ، كتـ  كاستبعاد لير المشالديفعمة المشالديف لمدراما الصعيدية 

لتطبيؽ االؿ الفصؿ الدراس  التان  لمعاـ ، كل د تـ  اT–Test معامالت االرتباط كالمناسبة لمدراسة ك
 .2105/ 2105الدراس  

 ة:ـالعيه -ثانيًا

ببعض  فمرال يال( مف 015) مفالعينة االستطالعية  تتككن :عيهة الدزاسة امليدانية -أ
، كا)ا ات الصعيدمحا ظ مف  665 كانتعينة اأساسية  لأما ا ،، كأسكاف(سكلاجلمنيا، ك لفيـك

( 2)ببعض محا ظات الصعيد عمة النحك المبيف    الجدكؿ التانكية كالجامعة  ةالمرحمالمرال يف ب
الدراما  ةشالدعدـ مكلـ الذيف أجابكا ب ،مف إجمال  العينة (امفحكص 25)  استبعاد تـ  لير ما 

 كالتال   هاكتكصيف، عينة  صديةاللتككف ، الصعيدية أك لـ تكتمؿ استجاباتهـ عمة اأدكات
 ( 4عذول )

 انؼُُخ األعبعُخ وفمبً نهًزغُشاد انذًَىعشافُخ رىصُف

 

 رصُُف

ُىعان  انًشحهخ انًُبئُخ 

 )انًشاهمخ(

يظ  انًحبفظخ

 كهٍ

ًُان فُىوان غُضحان ًزأخشحان ًزىعطخان إَبس ركىس

 َب

 لصشاأل لُب

ٌ 482 422 492 499 48 01 022 02 29 880 

ميمية    أعماؿ الدراما الصعيدية كالت  تمتمت عينة الدراسة التح: عيهة الدزاسة التحميمية -ب
 اـ بتحديدلا أ راد عينة الدراسة  بؿ االستطالعية    سؤاؿ مفتكح حكؿ أكتر أعماؿ الدراما 
الصعيدية الت   امكا بمشالدتها؟ كتـ تحديد امسة أعماؿ حصمت عمة أكتر نسب مشالدة، 

ف صعيد مصر، تـ ااتيار أعمة تـ بعد تطبيؽ الدراسة الميدانية كالت  شممت عدة محا ظات م
أربعة مسمسالت حصمت عمة أعمة نسب مشالدة مف عينة الدراسة الميدانية )اأساسية( 

مف المرال يف، كل   )نسر الصعيد، كسمساؿ الدـ، كابف حالؿ، كطاي (  665الت  بمغ  كامها 
مساؿ الدـ حم ة لكؿ عمؿ درام ، حيث تـ االكتفاء بالجزء اأكؿ   ط مف س 51كتـ تحميؿ 
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حم ة ل  إجمال  عينة  021حتة ال يطغة أحد اأعماؿ عمة ب ية أعماؿ عينة الدراسة، أم 
 الدراسة التحميمية.

 أدوات الدزاســة:  -ثالجًا

 الباحجني(، وميكو التعميل عميٌ كنا يمي: )إعدادتهاقض إدزاك الرات مكياس  - أ

ػد  الم يػاس ل مربزات إعداد املكياس: -1  ػ   –لعػدـ كجػكد م ػاييس، نظػرا ألػداؼ الدراسػة تح يػؽأ ع 
ػكمػا أف الم يػاس الحػال  ياتمػؼ عمػا أ  تتماشػة مػ  عينػة كمجتمػ  الدراسػة،  –حدكد عمـ الباحتيف  د  ع 

أف الدراسػة الحاليػة ال ، كمػا االسػتطالعية ما تكصمت إلي  الدراسة  بػؿ مف م اييس ذات صمة حسب
إاػػا ة أف لعػػدـ مكاػػكعية جانػػب  ، ػػات الت ا يػػةنظػػرا لالاتال ؛كميػػا Higginsنظريػػة  تتنبػػة

، ااصػة أف  Higgins كمػا  ػ  نظريػة ت ييـ إدراؾ الذات مف جانػب الفػرد كمػا يرالػا اآلاػركف
عينة الدراسة مف المرال يف، لذا  تـ اال تصار عمػة ت يػيـ إدراؾ الػذات مػف جانػب الفػرد نفسػ ، 

ف النظريػة كمػا أ ،Higginsليػر نظريػة الذات تنا ض ف لناؾ نظريات أارل تناكلت إاا ة أ 
، رلػـ كال مػؽ أصال الاتبار ارتباط تنا ض إدراؾ الذات بحاالت انفعالية معينة كاالكتةاب ت  ع  ا  ك  

إاػا ة أف  ،Key et, al.(2000, 305)لػـ تكػف صػحيحة   نظريػةتمػؾ ال  ياسػات بعػضأف 
، بػػؿ إف بعػػض Higginsس مػػف البػػاحتيف درسػػكا تنػػا ض إدراؾ الػػذات كلػػـ يتبنػػكا م يػػا اكتيػػر 

أبعػاد تسػمية حيث أعاد  Debrosse et, al. (2018, 258)الباحتيف عدلكا عمة النظرية متؿ 
 .الذات

  تتمتؿ    اطكاتعد ة الم ياس    إعداد  ب   مر  خطوات إعداد املكياس -0 
Higgins 1987)-  ، متؿ بتنا ض إدراؾ الذاتاالطالع عمة بعض اأ طر النظرية الااصة  (أ)

1989)، Key et, al. (2000)،  (، 2106عمار السممان  )ك (، 2102) العاسم كرياض
Debrosse et, al. (2018). 

كا  عدد مف اأسةمة المفتكحة حكؿ الم ياس كتكجيهها لعدد مف المرال يف    مجتم   (ب)
، بعض محا ظات الصعيدب( مرال ا 31لػ) - عمة سبيؿ الدراسة  بؿ االستطالعيةالدراسة 

ر الصعيد كتمتم  تمتيال ح ي يا؟ ما السبب  كمف أسةمت   لؿ ترل أف الدراما الصعيدية تصك 
   ذلؾ مف كجهة نظرؾ؟ لؿ ترل أف لناؾ تنا اا بيف الكا   الذم تعيش  ي   عال كالكا   

 .الستجاباتتـ تحميؿ محتكل مامكف اكما تعرا  الدراما الصعيدية؟ كيؼ ذلؾ؟ ... 
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ف مف )لمم ياسكا  الصكرة المبدةية  (ج)  أبعاد، كل تالتة ( بندا مكزعا عمة 55؛ حيث تكك 
 .كالكاجبة كالمتالية فعميةال  تنا ض إدراؾ الذات

ع ت   (د) معترض ، ك 2معترض ، ك 5 ، كمكا ؽ3مكا ؽ بشدة داةؿ لإلجابة عف كؿ بند )ب أرب كا 
 ( لممكجبة كتعكس لمسالبة.0بشدة 

ـ  عرض الم ياس    صكرت  اأكلية عمة ب (ه) ـ  تعديم  عض المحكميف مف الماتصيفت ، كت
 .( بندا50) بناءن عمة رأيهـ، كأصبت الم ياس صالحا لمتطبيؽ االستطالع 

 (.015) اعددلبالصعيد مف المرال يف استطالعية ب ؽ  الم ياس عمة عينة ط   (و)

كد البن ككانتإجراء االتساؽ الداام   بحساب ارتباط درجة كؿ بند كالدرجة الكمية لمم ياس  (ز)
 لير دالة إحصاةيا، كتـ  حذ ها  بؿ التحميؿ العامم . (25 -25 -01 –0) أر اـ

بطري ة  SPSS( بندا، مف االؿ برنامج 25أ جرل التحميؿ العامم  لبنكد الم ياس كعددلا ) (ح)
أبعاد  ة، ك د أسفرت النتاةج النهاةية عف تالتVarimax التدكير المتعامد، ك المككنات اأساسية

ك  ا لمحؾ جيمفكرد  1.5كذلؾ بناءن عمة محؾ التشب  الجكلرم لمبند بالعامؿ <  ( بندا،23ك)
 ( تالتة تشبعات جكلرية.5كمحؾ جكلرية العامؿ < )

  تـ  حساب  بطري تيف  صدؽ الم ياس (ط)

بجامعػػات  المنيػػا  الصػػحة النفسػػيةصػػدؽ المحكمػػيف  ع ػػر ض  الم يػػاس عمػػة بعػػض ماتصػػ   (1)
ػػػذ     ػػػد ل ت  بعػػػض العبػػػارات، تػػـػ الكصػػػكؿ لمصػػػكرة اأكليػػػة كأسػػيكط كدمشػػػؽ، كعمػػػة رأيهػػـػ ح  ت  كع 

 لمم ياس.
 (5  مف االؿ ما أسفر عن  التحميؿ العامم  مف تشبعات كما بجدكؿ )الصدؽ العامم  (2)

                                                           
.المنيا اؿ إبراليـ عبد الصمد أ.د التربيةبجامعة كمية النفسية الصحة م  سرياض نايؿ العا د.أ.،أستاذ

لصحةالنفسيةا أستاذعبد اهلل عبد الظالر الاكل   د. ،أستاذالصحةالنفسيةكميةالتربيةجامعةدمشقبسوريا
 بكميةالتربيةبجامعةأسيوط.ساعدالم
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 (0عذول )

 (132)ٌ=  رُبلط إدسان انزاد رشجؼبد ثُىد يمُبط 

 انجؼذ انضبنش انجؼذ انضبٍَ انجؼذ األول

 انزشجغ انجُذ شجغانز انجُذ  انزشجغ انجُذ

2 34030 4 34022 0 34294 

9 34223 8 34221 2 34038 

10 34492 2 34022 2 34823 

12 34222 12 34822 11 34812 

12 34212 19 34012 14 34213 

12 34811 49 34809 18 34232 

41 34819 42 34242 43 34292 

44 34023 03 34292 42 34120 

48 34434   42 34243 

01 34824     

أر ػاـ ( أف لناؾ تالتة بنكد لـػ تتشػب  عنػد إجػراء التحميػؿ العػامم  كلػ  5يتات مف جدكؿ )
( لػػذا   ػػد تػـػ حػػذ ها مػػف الم يػػاس مػػ  مالحظػػة أف االتسػػاؽ الػػداام  كػػاف  ػػد حػػذؼ 26، 23، 05)
 (2.06) يمػػة الجػػذر الكػػامف لػػ  ( بنػػكد  بػػؿ التحميػػؿ العػػامم ، كمػػ  ذلػػؾ  نجػػد البعػػد اأكؿ بمغػػت 3)

أك الح ي يػة  الفعميػةالػذات البعػد تسػمية لػذا  ( بنػكد، كيمكػف5(، ك د اسػتكعب )5.55كنسبة التبايف )
(، ك ػػد 5.50( كنسػػبة التبػػايف )0.55 يمػػة الجػػذر الكػػامف لػ  )بمغػت التػػان  البعػػد ككػػذلؾ  . )الكا عيػة(
 يمػة الجػذر التالػث   ػد بمغػت البعػد  أمػا. أك اإللزاميػة الذات الكاجبػةت  تسمي ( بنكد كيمكف5استكعب )
 ( بنػػكد كيمكػػف تسػػميت  الػػذات المتاليػػة5(، ك ػػد اسػػتكعب )5.35كنسػػبة التبػػايف ) (2.15الكػػامف لػػ  )
(، كنسػػػبة تبػػػايف 5.15( بنػػػدا بجػػػذر كػػػامف )23بهػػػذا يصػػػبت العػػػدد الكمػػػ  لمبنػػػكد ). أك اال ترااػػػية

أعمػػة درجػػة يحصػػؿ عميهػػا ، ك كبعاػػها اآلاػػر سػػالبة مكجبػػةبعػػض البنػػكد (، مػػ  مالحػػة أف 26.0)
 (.23( كأ ؿ درجة )55المفحكص )

  طري تيف  تـ حساب  بػتبػات الم يػاس (ي)

 (.3ككانت النتيجة كما بجدكؿ ) كركنباخ ألفاطري ة  (1)

 (2عذول )

 نًمُبط رُبلط إدسان انزادكشوَجبخ  أنفب ثطشَمخ ضجبدانيؼبيالد  

 انكهٍ انضبنش انضبٍَ األول سلى انجؼذ

 3490 3482 3428 3402 كشوَجبخ يؼبيم صجبد أنفب
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يكمػػا عمػػة  06إعػػادة التطبيػػؽ؛ حيػػث أعيػػد تطبيػػؽ الم يػػاس بفاصػػؿ زمنػػ   ػػدر  طري ػػة  (2)
 (.6ت النتيجة كما    جدكؿ )ككانمرال ا  05مككنة مف عينة 

  (8عذول )

 (12يؼبيالد االسرجبغ ثٍُ دسعبد انزطجُمٍُ ػهً يمُبط رُبلط إدسان انزاد )ٌ = 

 انكهٍ انضبنش انضبٍَ األول سلى انجؼذ

 *3489 *3488 **3420 *3482 يؼبيم االسرجبغ ثٍُ انزطجُمٍُ س

 3438** لُى دانخ ػُذ            3431لُى دانخ ػُذ * 

  كيمكف التعميؽ عمي  الباحتيف( )إعداد اا عف الحياةم ياس الر  -ب
د  الم يػاس لتح يػؽ ألػداؼ الدراسػة، نمبررات إعداد الم ياس   -0  –لعػدـ كجػكد م ػاييسظػرا أ ع 

تتماشػػة مػػ  عينػػة كمجتمػػ  الدراسػػة، كمػػا أف الم يػػاس الحػػال  ياتمػػؼ عمػػا – ػػ  حػػدكد عمػـػ البػػاحتيف
د  مف م اييس ذات صمة حسب ، إاػا ة الف الم ػاييس االسػتطالعية ما تكصمت إلي  الدراسة  بػؿ أ ع 

 .اأجنبية ال تتماشة م  الجانب الت ا   لمدراسة الحالية
  تتمتؿ    اطكاتعد ة الم ياس    إعداد  ب إعداد الم ياس  مر   اطكات -2
 .Diener et, al االطالع عمة بعض اأ طر النظرية الااصة بالراا عف الحياة، متؿ  (أ)

ك دكر  ، Chappel (2011) ، Jones (2012) (،0555( مجدم الدسك  ك  ،(1985)
 .Uzman & Maya (2019)، (2105عدة الزلراء )ك ، (2105نكيبات )

كا  عدد مف اأسةمة المفتكحة حكؿ الم ياس كتكجيهها لعدد مف المرال يف    مجتم   (ب)
، ببعض محا ظات الصعيد( مرال ا 31لػ) -عمة سبيؿ الدراسة  بؿ االستطالعية الدراسة 

كمف أسةمت   لؿ أنت راض  عف نفسؾ؟ ما ألـ جكانب عدـ الراا عف ذاتؾ؟ لؿ أنت راض  
دراما الصعيدية باصكص الكا   الصعيدم؟ كيؼ ذلؾ؟ ما أكتر اأشياء الت  عـ  ي  د ـ    ال

 تعجبؾ/ ال تعجبؾ    المجتم  الصعيدم؟ ... تـ تحميؿ محتكل مامكف االستجابات.
ف مف ) (ج) أبعاد، كل   أربعة( بندا مكزعا عمة 31كا  الصكرة المبدةية لمم ياس؛ حيث تكك 

 لدراسية كالمجتمعية.الراا عف الحياة  الذاتية كاأسرية كا

ع ت  أرب  بداةؿ لإلجابة عف كؿ بند )مكا ؽ بشدة  (د) ، كمعترض 2، كمعترض 5، كمكا ؽ 3كا 
 ( لممكجبة كتعكس لمسالبة.0بشدة 
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ـ  عرض الم ياس    صكرت  اأكلية عمة بعض المحكميف مف الماتصيف (ه) ـ  تعديم  ت ، كت
 .( بندا55) ستطالع بناءن عمة رأيهـ، كأصبت الم ياس صالحا لمتطبيؽ اال

 (.015) اعددل صعيدمف المرال يف بالاستطالعية ب ؽ  الم ياس عمة عينة ط   (و)

 البنكد أر اـ كانتإجراء االتساؽ الداام   بحساب ارتباط درجة كؿ بند كالدرجة الكمية لمم ياس ك  (ز)
تـ  حذ ها  بؿ التحميؿ ك لير دالة إحصاةيا،  (56 -55 -25 -05 -05 -00 -5 -2)

 م .العام

بطري ة  SPSS( بندا، مف االؿ برنامج 25كعددلا ) أ جرل التحميؿ العامم  لبنكد الم ياس (ح)
 أربعةك د أسفرت النتاةج النهاةية عف ، Varimax التدكير المتعامد، ك المككنات اأساسية

ك  ا  1.5( بندا، كذلؾ بناءن عمة محؾ التشب  الجكلرم لمبند بالعامؿ < 25أبعاد ك)
 ( تالتة تشبعات جكلرية.5كمحؾ جكلرية العامؿ < ) لمحؾ جيمفكرد

  تـ  حساب  بطري تيف  صدؽ الم ياس (ط)

 ات بجامعػػ الصػػحة النفسػػيةصػػدؽ المحكمػػيف  ع ػػر ض  الم يػػاس عمػػة بعػػض ماتصػػ   (1)
ػذ   ت  كع ػد ل ت  بعػض العبػارات، تـػ الكصػكؿ لمصػكرة كأسيكط كدمشؽ المنيا ، كعمة رأيهـ ح 

 اأكلية لمم ياس.

 (5  مف االؿ ما أسفر عن  التحميؿ العامم  مف تشبعات كما بجدكؿ )امم الصدؽ الع (2)
 ( 2عذول )

 (132)ٌ=  انشظب ػٍ انحُبح رشجؼبد ثُىد يمُبط

 انجؼذ انشاثغ انجؼذ انضبنش انجؼذ انضبٍَ انجؼذ األول

 انزشجغ انجُذ انزشجغ انجُذ انزشجغ انجُذ  انزشجغ سلى انجُذ

1 99400 5 99690 10 99445 3 99490 

8 99580 0 99393 04 99539 4 99400 

14 99650 15 99500 05 99604 0 99565 

10 99598 18 99690 31 99430 19 99485 

09 99388 01 99305 36 99406 16 463 

03 99505 00 99444   06 99404 

00 99309 30 99603   00 99515 

39 99580 34 99406     

                                                           
 .مي، د.عبد هللا عبد الظاهر الخولي، سبق تعريف سيل العابرياض ن فضل إبراهيم عبد الصمد، أ.د. أ.د

 السادة المحكمين.
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( بنػدا كلػ  ت ػيس بعػد عػاـ كلػك الراػا 25ل  عػدد البنػكد )إجمػا( أف 5يتات مػف جػدكؿ )
 (2.25 يمػة الجػذر الكػامف لػ  )، كم  ذلؾ  نجد البعػد اأكؿ بمغػت مف االؿ بعض اأبعاد عف الحياة

اػػػا عػػػف الحيػػػاة البعػػػد مالر تسػػػمية لػػػذا  ( بنػػػكد، كيمكػػػف5(، ك ػػػد اسػػػتكعب )5.15كنسػػػبة التبػػػايف )
(، 5.52( كنسػػبة التبػػايف )2.05 يمػة الجػػذر الكػػامف لػػ  )بمغػػت  البعػػد التػػان  م. كمػػا يتاػػت أفالذاتيػة

 يمػة م. أمػا البعػد التالػث   ػد بمغػت لراػا عػف الحيػاة الدراسػيةت  ماتسمي كيمكفبنكد ( 5ك د استكعب )
راػػا كيمكػػف تسػػميت  مال بنػػكد (6(، ك ػػد اسػػتكعب )3.55كنسػػبة التبػػايف ) (0.25الجػػذر الكػػامف لػػ  )
كنسػبة التبػػايف  (0.52)  يمػة الجػذر الكػامف لػ لؾ البعػد الرابػ  حيػث بمغػت م. ككػذعػف الحيػاة اأسػرية

. بهػػذا يصػػبت العػػدد ميػػةالمجتمعحيػػاة راػػا عػػف ت  مالتسػػمي كيمكػػف( بنػػكد 5ك ػػد اسػػتكعب )(، 6.55)
البنػكد  بعػضة أف ظػ(، مػ  مالح25.15(، كنسػبة تبػايف )6.13( بندا بجذر كامف )25الكم  لمبنكد )

 .(25( كأ ؿ درجة )002كأعمة درجة يحصؿ عميها المفحكص ) ،كبعاها سالبة مكجبة
  طري تيف  تـ حساب  بػتبػات الم يػاس (ي)

 (.5ككانت النتيجة كما بجدكؿ ) كركنباخ ألفاطري ة  (1)

 (9عذول )

 يؼبيالد انضجبد ثطشَمخ أنفب كشوَجبخ نًمُبط انشظب ػٍ انحُبح 

 انكهٍ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول سلى انجؼذ

 3490 3482 3491 3494 3493 جبد أنفب كشوَجبخيؼبيم ص

يكمػػا عمػػة  06إعػػادة التطبيػػؽ؛ حيػػث أعيػػد تطبيػػؽ الم يػػاس بفاصػػؿ زمنػػ   ػػدر  طري ػػة  (2)
 (.5ت النتيجة كما    جدكؿ )ككانمرال ا  05مككنة مف عينة 

 (2عذول )

 (12 ػهً يمُبط انشظب ػٍ انحُبح )ٌ = يؼبيالد االسرجبغ ثٍُ دسعبد انزطجُمٍُ 

 انكهٍ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول انجؼذسلى 

 *3422 ** 3481 *3424 *3421 *3422 يؼبيم االسرجبغ ثٍُ انزطجُمٍُ س

 3438** لُى دانخ ػُذ            3431لُى دانخ ػُذ * 

  )إعداد الباحتيف(دراما الصعيدية تعرض المرال يف لم استبياف -ج
دراما تعػػرض المػػرال يف لمػػكدكا ػػ  تكل سػػمتعػػرؼ سػػتبياف كػػأداة لااللباحتػػاف اسػػتادـ ا

سػػباب أسػػتكل التعػػرض كنمػػط التعػػرض ك ملتعػػرؼ  (ةمةسػػأدا )ك بنػػ( 5ك ػػد اشػػتمؿ )الصػػعيدية، 
 التعرض.
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 ػ  تاصػص اإلعػالـ كاإلعػالـ  )*(محكمػيف تالتةعمة  ستبيافاالصدؽ االستبياف  ع رض  -0
 جراء التعديالت المطمكبة.كتـ إالتربكم، لمتأكد مف صدؽ االستبانة، 

معادلػة ألفػا كركنبػاخ عمػة بنػكد االسػتمارة حساب التبات مػف اػالؿ تبات االستبياف  تـ  -2
ممػا يػدؿ  1.55 بعػد التصػحيت بمعادلػة سػبيرماف بػراكفالتجزةػة النصػفية حيث بمغػت  يمػة 

 لمت ة    نتاةجها. مناسبةستمارة تتمت  بنسبة تبات العمة أف ا
بعد مامكف الاستادمت الدراسة استمارة تحميؿ يؿ مامكف )إعداد الباحتيف(  استمارة تحم -د

، ك د المجتم  الصعيدملعينة مسمسالت تميفزيكنية تناكلت  (*)*تالتة محكميفتحكيمها مف جانب 
اشتممت عمة الفةات ذات الصمة لمكاكع الدراسة الحالية، كل   ال اية الت  تناكلتها المسمسالت 

 كالشاصيات الت  تناكلتها اأعماؿ عينة الدراسة.عينة الدراسة 
 متطبيؽ اأساس .لبعد ما سبؽ يمكف االطمةناف لصالحية أدكات الدراسة 

 نتائج الدزاسة ومهاقشتًا:

 الهتائج العامة لمدزاسة: -والأ

 نتائج الدزاسة التحميمية: - أ

 الكضية اليت تهاولتًا املسمسالت عيهة الدزاسة. -1
كعة اأعماؿ الدرامية الت  تناكلت الصعيد كعددلا أربعة أعماؿ  )نسر تبيف مف تحميؿ مجم

 الصعيد، كسمساؿ الدـ، كابف حالؿ، كطاي ( أنها تعرض مجمكعة مف ال اايا الرةيسة، كل   
تجارة اآلتار  ظهرت جميان    مسمسؿ منسر الصعيدم ك مطاي م،  ف  مسمسؿ مطاي م عمة  أ()

غة شديدة كيؼ ت ـك بعض النماذج الفاسدة مف الدكلة بحماية سبيؿ المتاؿ تـ تناكؿ كبمبال
تجار اآلتار كالتستر عميهـ بؿ كمشاركتهـ، كما  دـ المسمسؿ نمكذجان اعيفان لاابط الشرطة 
الذم ال يستطي  حماية نفس ،  كيؼ يحم  اآلاريف مف أ راد المجتم ، كأياان    مسمسؿ 

التركيز مف مشالد المسمسؿ، ك  %51لشرطة بنسبة التركيز عم  لياب دكر امسمساؿ الدـم تـ 

                                                           
)*(
صالػ َغُت وائم د4 ، عالم التربوي جاهعة الونصورةأستاذ اإلذاعة والتليفزيوى بقسن اإلحبصو أَىس انجُب أ4د4  

ًَبٌ ػض انذٍَ ػجذانفزبػ إد4 ، ذاعة والتليفزيوى الوساعد ورئيس قسن االعالم التربوي جاهعة الونياأستاذ اإل

 .ذاعة والتليفزيوى الوساعد بقسن االعالم التربوي جاهعة الونصورةأستاذ اإل
)*(*

 سبق تعريف السادة المحكمين.، ًَبٌ ػض انذٍَ ػجذانفزبػإد4  ،وائم صالػ َغُتد4  ،حبصو أَىس انجُبأ4د4  
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مف حم ات العمؿ )كلذ  المعالجة ل اايا  %61عم  حياة الاارجيف عم  ال انكف بنسبة 
حساسة متؿ تجارة اآلتار، كمعالجة دكر ككاجب الشرطة    تطبيؽ ال انكف لير م بكلة حتة 

 مما يجعمنا أماـ كارتة، حيثإف ح  ت لذ  اأعماؿ نسب مشالدة عالية بيف أ راد العينة( 
   السنكات اأايرة  ركاجان يحار مكاكع تجارة اآلتار الذم يبدك أنها أصبحت التجارة اأكتر 
أت     يتناكؿ تجارة اآلتار ك بعد تراا  ال باة اأمنية عف الصعيد    أع اب تكرة يناير، 

    محرب مجر اآلتار سياؽ لير منط   ك ؽ أحداث ال يمكف حدكتها عمة أرض الكا  ،  تا
يجمب بعتة أجنبية لمتن يب عف اآلتار كي فترض أف الحككمة كالشرطة ال تعرؼ مسمسؿ مطاي م 

 .شيةنا عف لذ  البعتة، رلـ أن  ي يـ مايمنا كبيرنا لهذا الغرض
حم ة    مسمسؿ نسر الصعيد يظهر تنا س عاةالت  25صراع عاةالت الصعيد  االؿ  ب()

ك رض الهيمنة بكؿ الطرؽ منها ما لك مشركع )متؿ استناد عاةمة مزيف  الصعيد عمة السيطرة
عاةمتهـ ل  أصؿ  نا( كمنها ما لك لير مشركع )متؿ عاةمة  ال ناكمم لمدكار الصعيدم كأف

ملتمرم كالت  تستادـ تجارة اآلتار كتمفيؽ التهـ كالتصاب أراا  ألؿ  نا(، كأياان مسمسؿ 
مة صراع العاةالت كالبرلماف كمنصب عمدة البمد طكاؿ مجمؿ مسمساؿ الدـم يركز بشكؿ جم  ع

حم ات ، كبطرؽ لير مشركعة كالسمب كالنهب كاالاتطاؼ كاالافاء ال سرم كالحرؽ كتدمير 
 مظالر كأشكاؿ العنؼ لير المبرر. المنازؿ كليرلا مف

عف  التأر  مف المسمسالت الت  عالجت مكاكع التأر    الصعيد بشكؿ أبعد ما يككف ج()
المنطؽ الصعيدم مسمسؿ مطاي م الذم تطرؽ إل   اية ال يمكف أف ي بؿ بها المجتم  
الصعيدم، كل  أف يأاذ بالتأر مف سيدات كأف تشارؾ السيدات    أاذ التأر بنفسها، كاركج 

% مف إجمال  حم ات 51الفتاة عف عادات كت اليد المجتم  الصعيدم كعصياف الكالد بنسبة 
شراؾ المرال يف    أاذ الالمسمسؿ، كالتحر  % مف 31تأر بنسبة يض عمة ال تؿ كالدـ كا 
 حم ات المسمسؿ.

% مف مجمؿ مشالد كحم ات مسمسؿ مابف 011الف ر  مظالر الف ر عرات بنسبة  د()
% مف إجمال  51حالؿم كتـ استاداـ الف ر دا عان لالنحراؼ كاأعماؿ لير المشركعة بنسبة 

% مف إجمال  31كاالناراط    شرب الامر كالمالل  بنسبة  اأحداث، كالعمؿ    الدعارة
اأحداث، كالذم يعتبر  الباحتاف معالجة منا ية لعادات كت اليد المجتم  الصعيدم ل  أف 
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كالدعارة كالر ص  أاال يةالف ر يد   بفتيات الصعيد إل  االنحراؼ كاالناراط    أعماؿ لير 
 كشرب الامكر.

اأعماؿ الدرامية عينة الدراسة )نسر الصعيد، كسمساؿ الدـ( اإلرلاب  تطر ت بعض ق( )
لمكاكع اإلرلاب كالجماعات الدينية المتطر ة،  ف  العمؿ اأكؿ منسر الصعيدم  دـ أحد 
شاصيات المسمسؿ الصعيدية يكا ت اد اإلرلاب    سيناء كذلؾ عمة مدار أربعة حم ات مف 

مكاكع عرض لمجماعات الدينية كتطرؽ لإجمال  تالتيف حم ة، ك   مسمسؿ سمساؿ الدـ 
ف عف ال انكف    الصعيد لذ  الجماعات    الهركب مف التكرات ككيؼ استغؿ الاارجك

 ( يكات ما سبؽ مف ال اايا الت  تناكلتها المسمسالت عينة الدراسة.5العدالة، كجدكؿ )
  (2عذول )

 حهمبد ػشض لعُخ انؼًم يٍ إعًبنٍ حهمبد انؼًم انذسايٍ

 

 خانمعُ

 اإلعًبنٍ غبَغ اثٍ حالل عهغبل انذو َغش انصؼُذ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 0240 22 23 49 3 - 4040 9 23 14 رغبسح اِصبس

 2149 22 133 03 23 14 133 03 2249 42 صشاع ػبئالد انصؼُذ

 2240 24 133 03 83 18 133 03 4040 9 انضأس

 2149 83 13 0 133 03 1342 10 1040 2 انفمش

 4149 42 3 - 23 14 240 13 1040 2 إلسهبةا

تناكلت  اايا  -مف عينة الدراسة التحميمية-يتات مما سبؽ أف الدراما الصعيدية 
سمبية كركزت عميها كجعمتها تمتؿ لالبية مجتم  الصعيد، م  أف الكا   لير ذلؾ، مما  د 

ف ابناء الصعيد، بؿ إنهـ يككف مبررا كسببا  كيا لحدكث تنا ض إدراؾ الذات لدل المتابعيف م
 حينما ي ارنكف ما يركن     تمؾ الدراما كما يعيشكن   عال   د ي ؿ الراا عف الحياة لديهـ.

 الشاصيات الت  تناكلها العمؿ. -2

 لشاصيات دراما الصعيد الرةيسة. المستكل التعميم  ةة  أ()
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 ( 4شكم )

 عخانًغزىي انزؼهًٍُ نشخصُبد دسايب انصؼُذ ػُُخ انذسا

لمبت  ةة اأمية )ال ي رأ كال يكتب( عمة الشاصيات الرةيسة    دراما الصعيد عينة 
%(، تـ  ةة المؤلالت 25.6%(، تمتها  ةة المؤلؿ العال  بنسبة )50.2الدراسة بنسبة )

ك   لذا داللة كااحة عمة رلبة ال اةميف عمة دراما ، %(22.0المتكسطة كالعادية بنسبة )
كرة يغمب عميها الجهؿ بعض الش ء لك  تتسؽ ال اايا الت  ت دمها الصعيد    إرساء ص

الدراما تسمط الاكء لذ  المسمسالت م  المستكل التعميم  لمشاصيات أبطاؿ لهذ  اأعماؿ،  
الرلـ مف  ة، كعممف حيث السطكة كالنفكذ كالتراءنهـ أمف ش كت عم متعمميف ال ةة لير  ةعم

بشكؿ   دمتهاالمؤلالت العميا إال أنها  ةمطت الاكء عمس الدراما الصعيدية  دأف أعماؿ 
 عندما ننظر إل  )طاي (    مسمسؿ طاي   إن  طبيب كلكن  طكاؿ أحداث المسمسؿ لـ  سمب ،
عمؿ ياآلتار ك ب يتاجرالمشالد ، كنجد     ب ية مهنة الطب باالؼ مشهد أك مشهديف سيمار 

 ماـ اأعماؿ لير المشركعة.، مما يحط مف  يمة التعميـ أم  عصابات التهريب
   لشاصيات دراما الصعيد الرةيسة.مستكل المعيش ةة ال ب()

تناكلت اأعماؿ الدرامية عينة الدراسة مجتم  الصعيد مف حيث اأماكف الطبيعية، 
كالطبيعة الجبمية كالزراعية، كالتنكع    مستكل المعيشة الذم عكست     تالتة مستكيات 

% مف 55.5كؿ  يمتؿ مستكل ا تصادم مرتف  كالذم بمغت نسبت  ا تصادية؛ المستكل اأ 
حم ة أربعة مسمسالت صعيدية( حيث  021مجمكع حم ات الدراما الصعيدية عينة الدراسة )

    كالمنازؿ اأراا  التصابمتؿ يسكف كبار العاةالت كأصحاب اأنشطة لير المشركعة )
أك إستغالؿ  منسر الصعيدم كمطاي م ؿمسمس    تجارة اآلتارأك  مسمساؿ الدـممسمسؿ 

م( ال صكر ابف حالؿماأعماؿ التجارية المشبكلة    مسمسؿ ب ـالمناصب كالنفكذ كال يا
كالفيالت حيث الادـ كالحراسة كعديد مف مظالر الترؼ، كيأت  المستكل المتكسط كالف ير 
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 لذ  النتيجةكتتفؽ ، %51متمتالن    البيكت الريفية البسيطة ذات اأتاث المتكاا  بنسبة 
ف النسبة الغالبة مف الشاصيات الدرامية إ( حيث 336، 2105)ياسميف عم ،  م  دراسة

كدراسة ) اطمة الزلراء صالت،  %،35.55 تنتم  لممستكم اال تصادم المرتف  بنسب
 المستكلإبراز شاصيات     اب دراما الصعيدت  (، كلذ  النتيجة تعكس رلبة ك  335، 2105

، كيغض الطرؼ عما تسبب  لذ  دم المرتف  لما  يها مف عكامؿ الجذب لمجمهكر تصااال
بيف الدراما كالكا   الذم كة الكبيرة جالفحياؿ لذ   المشالد مف ايبة أمؿ ك مة حيمة المشالد
 يعيش .
 (13كًب ثغذول )الااصة بشاصيات دراما الصعيد.  المهف ةة  ج()

  (13عذول )

 ػُُخ انذساعخ رحهُم انًهٍ فٍ انًغهغالد

 يهٍ انشخصُبد 
 اإلعًبنٍ غبَغ اثٍ حالل عهغبل انذو َغش انصؼُذ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 4842 12 1842 4 83 9 12 2 43 0 يهٍ حكىيُخ

 8342 04 9242 13 4142 0 24 10 23 2 يهٍ حشح

 4042 18 949 1 4242 2 12 2 23 2 ثطبنخ

يات اأعماؿ الدرامية بنسبة صشا عمة( تغم ب المهف الحرة 01يتات مف جدكؿ )
نسبة الشاصيات الرةيسة الت   ت%، كجاء26.3لمهف الحككمية بنسبة ا%، تـ 61.5

 تصادم المرتف  اال حيث المستكلالنتيجة منط ية  لذ %، كتأت  25.5البطالة  تعان  مف
ة كحياة ال تتناسب كداكؿ المهف الحككمي شالدلا    اأعماؿ الدراميةنالر الية الت  ك 

( حيث ظهرت 361، 2105المكظفيف، كتتفؽ لذ  النتيجة م  دراسة ) اطمة الزلراء صالت، 
 الكظاةؼ الحككمية عمة استحياء    أعماؿ الدراما الصعيدية.

  ةة مشركعية المهف الااصة بشاصيات دراما الصعيد. د()
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 (0شكم )

 خفئخ يششوػُخ انًهٍ انخبصخ ثشخصُبد دسايب انصؼُذ انشئُغ 

 الااصة اةمة المهف  تمشركعة تصدر الالمهف لير ( أف 5يتات مف شكؿ )
حيث امتهنت لالبية %، 55.5كبنسبة مرتفعة بمغت  الرةيسة بالدراما الصعيديةالشاصيات ب

الشاصيات االتجار باآلتار كاأسمحة كالمادرات كأعماؿ السمب كالنهب كالبمطجة كالاركج عف 
ا يكات النظرة السمبية لمجتم  الصعيد    تمؾ الدراما، مما  د ال انكف كم اكمة السمطات، مم

يككف سببا مهما يجب االنتبا  ل     تنا ض إدراؾ الذات كانافاض مستكل الراا عف الحياة 
 لدل العينة.

 نتائج الدزاسة امليدانية: ب:

( معدؿ 00يكات الجدكؿ )ك   معدؿ مشالدة الدراما الصعيدية ككساةؿ مشالدتها .0
 الدراما الصعيدية ككساةؿ مشالدتها لدل أ راد عينة الدراسة الميدانية. مشالدة

 ( 11عذول )

 انًشبهذح نذي ػُُخ انذساعخوأولبد يؼذل يشبهذح دسايب انصؼُذ ووعبئم 

يؼذل يشبهذح 

 انذسايب

 انصؼُذَخ

ٌ % 
وعبئم يشبهذح 

انذسايب
)*(

 
ٌ % 

أولبد 

يشبهذح 

 انذسايب

ٌ % 

 242 82 غىال انؼبو 2048 224 ضَىٌانزهُف 241 28 ثصفخ يُزظًخ

ثصفخ غُش 

 يُزظًخ
 2842 481 انُىرُىة 0442 124

األعبصاد 

 انصُفُخ
422 2949 

كهًب عُحذ 

 نً فشصخ
 2448 408 شهش سيعبٌ 1448 22 َزشَذيىالغ اال 82 042

( أف النسبة اأكبر مف أ راد عينة الدراسة تشالد الدراما نادران )كمما 00يتات مف جدكؿ )
%(،  المشالدة 32.6%، كاالؿ شهر رمااف بنسبة )65نحت ل  الفرصة( بنسبة س

% كلذا  د يرج  لطبيعة العينة كطالب جامعة 5.5المنتظمة أك طكاؿ العاـ لـ تتعد نسبة 
الكتير منهـ مغترب أك منشغالن    مهاـ دراست ، كيأت  التميفزيكف الكسيمة اأكتر شعبية 

% حيث د ة كجكدة الصكرة كاالسترااء االؿ المشالدة، كتتفؽ 55.6لمشالدة الدراما بنسبة 
 التميفزيكف لك  Dennis, Martin, & Wood (2016)نتيجة الدراسة الحالية م  دراسة 

% 53كأف % مف الجمهكر المصرم، 51المصدر اأكؿ لمتر ي     المنط ة العربية كبنسبة 

                                                           
 يسمت لممفحكص    اإلجابة عمة لذا السؤاؿ بااتيار أكتر مف بديؿ.  )*(
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نترنت كلذ  النتيجة أياان تتفؽ م  بر اال مف طالب الجامعات يشالدكف البرامج التميفزيكنية ع
% لدل عينة الدراسة، 36.3الدراسة الحالية حيث بمغت نسب مشالدل الدراما عبر اليكتيكب 

كتأت  الدراما    المرتبة التانية بعد الككميديا مف حيث تفايؿ المشالدة لدل الجمهكر 
لدراما    شهر رمااف %، كتزيد مشالدة ا55%    حيف نسبة تفايؿ اأابار 33بنسبة 

لدل أ راد العينة حيث االنتاج التميفزيكن  كاأعماؿ الدرامية الجديدة الت  تعرض أكؿ مرة، 
مف أف أرباح  نكات ( Khalil, & Marwan 2017, 116 كتتفؽ لذ  النتيجة م  دراسة )
ال نكات مميكف دكالر م ارنة بأرباح  55متالن( تجاكزت  mbcالدراما    شهر رمااف ) ناة 

مميكف دكالر، كلذا دليؿ عمة كتا ة مشالدة الدراما  5الدينية ) ناة ا رأ متالن( الت  ربحث   ط 
    شهر رمااف.

( 02يكات الجدكؿ )  ك المسمسالت الت  تـ مشالدتها كال اايا الت  تناكلتها .2
دية المسمسالت الت  شالدلا أ راد عينة الدراسة كال اايا الت  تطرحها الدراما الصعي

 .هـبكج  عاـ مف االؿ مشالدات
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 ( 14عذول )

 يغهغالد انذسايب انصؼُذَخ وانمعبَب انزٍ رمذيهب

 % ٌ انمعُخ % ٌ انًغهغم

 2349 222 انضأس  9248 202 َغش انصؼُذ

 2948 090 صواط انمبصشاد 9449 234 عهغبل انذو

 2042 421 رغبسح األعهحخ  8242 040 اثٍ حالل

 0349 193 ح اِصبس رغبس 4240 124 غبَغ

 4248 120 انخشوط ػٍ انمبَىٌ  2 22 )*(أفشاػ إثهُظ

 4849 124 رغبسح انًخذساد 3431 2 *)*(أخشي

أف مسمسؿ منسر الصعيدم  د جاء    الترتيب اأكؿ  (02يتات مف بيانات الجدكؿ )
مف حيث نسب مشالدة أ راد عينة الدراسة، كلذا المسمسؿ تـ عرا     شهر رمااف 

بطكلة ممحمد رماافم ممتؿ مف محا ظة  نا يت ف المهجة الصعيدية جيدان كل  أياان  2105
مسمسؿ مابف حالؿم الذم جاء    الترتيب التالث بعد مسمسؿ مسمساؿ الدـم كل  أكتر تالتة 
أعماؿ درامية مف حيث نسب المشالدة، كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية م  ت رير المركز 

مف أف مسمسؿ منسر  (2105م، 2105حصاد رمااف ")م العاـ مبصيرةم المصرم لبحكث الرأ
مميكف  056الصعيدم  دد ح ؽ النسب اأعمة    المشالدة االؿ شهر رمااف تجاكز 

  ط، أما عف ال اايا  2105مشالدة عبر  ناة المسمسؿ عبر اليكتيكب االؿ شهر رمااف 
اد عينة الدراسة نجد أف مالتأرم يأت     الت  طرحتها أعماؿ الدراما الصعيدية كما يرالا أ ر 

% يميها مزكاج ال اصراتم تـ متجارة اأسمحةم كمتجارة اآلتارم    51.5الترتيب اأكؿ بنسبة 
( مف أف 332، 2105المركز الراب ، كتتفؽ لذ  النتيجة م  دراسة ) اطمة الزلراء صالت، 

سمبية صكرة المرأة( مف أكتر ال اايا عينة الدراسة أكدت أف  اايا )التأر، كتجارة اأسمحة، 
طرحان    دراما الصعيد، كالمالحظ عمة ال اايا اأربعة أف الرابط المشترؾ بينها لك ممستكل 
التعميـم    الصعيد كما تعرا  الدراما مف حيث نسبة الجهؿ كاأمية كسيطرة العرؼ كالت اليد 

 ة اآلتار(.حتة عمة المتعمـ منهـ )متؿ  طاي  طبيب يعمؿ    تجار 

                                                           
ـ    )*(  استبعاد  مف الدراسة التحميمية. يتات انافاض عدد المشالديف لمسمسؿ )أ راح إبميس( لذا ت

 مسمسؿ )يكنس كلد  اة(.  (*)*
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( 05يكات الجدكؿ )  سباب مشالدة الدراما الصعيدية كأسباب   د االلتماـ بها مست بالن أ .5
لتماـ بمتابعتها    لمدراما الصعيدية كأسباب   د اال أسباب مشالدة أ راد عينة الدراسة

 المست بؿ ال ريب.
 (10عذول )

 جالً أعجبة يشبهذح دسايب انصؼُذ وأعجبة فمذ االهزًبو ثهب يغزم 

أعجبة يشبهذح دسايب 

 انصؼُذ
 % ٌ أعجبة فمذ االهزًبو ثذسايب انصؼُذ  % ٌ

ػغبة رمذو لعبَب رحىص إ

 انًشبهذ انصؼُذٌ
 89 012 رشكض ػهً انغىاَت انغهجُخ فٍ انصؼُذ 23 003

رؼُذ نألرهبٌ انمُى وػبداد 

 ورمبنُذ انصؼُذ
 84 422 يىظىػبرهب يزكشسح 80 428

 24 401 حجكخ رمذو أحذاس يضُشح راد 
أفعم يشبهذح انذسايب غُش انؼشثُخ )يضم: 

 انزشكُخ، أو انهُذَخ، أو انكىسَخ(
123 00 

رمذو شخصُبد رؼكظ والغ 

 انشخصُخ انصؼُذَخ
194 01 

انكضُش يٍ انًًضهٍُ ال َزمُىٌ انههغخ 

 انصؼُذَخ ورجذو نهغزهى يصطُؼخ
182 42 

رمذو صىسح عُذح نهحُبح 

 ثبنصؼُذ
 42 121 انىالغ انصؼُذٌ ثؼُذح ػٍ 40 149

أف    م دمة أسباب مشالدة أ راد عينة الدراسة ( 05يتات مف بيانات الجدكؿ )
لمدراما الصعيدية لك مت دـ  اايا تحكز اعجاب المشالد الصعيدلم تـ متعيد لألذلاف ال يـ 

لنتيجة كعادات كت اليد الصعيدم ك   المرتبة التالتة مت دـ أحداث متيرة ذات حبكةم، كلذ  ا
( حيت متتميز لذ  المسمسالت باإلتارةم 350، 2105تتفؽ م  دراسة ) اطمة الزلراء صالت، 

ك متمتؿ الصعيدم، أما عف أسباب   د التماـ أ راد عينة الدراسة بمشالدة الدراما الصعيدية 
   المست بؿ، جاء    الترتيب اأكؿ متركز عمة الجكانب السمبية    الصعيدم كأف 

ها متكررةم ك   الترتيب التالث مأ اؿ مشالدة الدراما لير العربية متال  التركية ..م ممكاكعات
( مف أف الدراما الصعيدية 355، 2105كتتفؽ لذ  النتيجة م  دراسة ) اطمة الزلراء صالت، 

 ,Aljammazi, & Asilتس ء لشاصية الصعيدم كأنها بعيدة عف الكا  ، كدراسة )

( حيث ي بؿ ما يزيد عف 055، 2105ة آؿ عمة، عالء مك ، ( كدراسة ) كزي217 ,2017
 تالتة أرباع الشباب عمة مشالدة الدراما التركية م ارنة بكبار السف.
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 :(فسوضالالتأكد مو صحة الدزاسة السيكولودية ) -ثانيا

ان داالن إحصاةي ارتفاعاتنا ض إدراؾ الذات مستكل  رتف ي  كنص   كمنا شتها الفرض اأكؿ ةجينت -أ
كلمتح ؽ مف صحت  تـ  حساب المتكسطات الحسابية أ راد العينة عمة اأبعاد  .لدل عينة الدراسة

لم ياس تنا ض إدراؾ الذات كدرجت  الكمية، كمف تـ حساب مستكل تنا ض إدراؾ الذات عمة  التالتة
، يات الم ياس، كما تـ الرجكع لمستك اكء عدد بنكد كؿ بعد كعدد االستجابات المحتممة عمة كؿ بند

 (.03كيمكف تكايت ذلؾ مف االؿ الجدكؿ )
 (12عذول )

 انًغزىي انؼبو نزُبلط إدسان انزاد وأثؼبدِ

 انًغزىي انؼبو ػذد االعزغبثبد ػذد انجُىد يزىعػ انذسعبد أثؼبد انًمُبط

 يشرفغ % 20422 2 2 4340 رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 يزىعػ % 2442 2 2 1049 رُبلط إدسان انزاد انىاعجخ

 يزىعػ % 2249 2 2 1842 رُبلط إدسان انزاد انًضبنُخ

 يزىعػ % 81422 2 42 2242 انذسعخ انكهُخ

أف المستكل العاـ لتنا ض إدراؾ الذات بأبعاد  تػراكح بػيف  (03)يتات مف جدكؿ 
البعػد اأكؿ تنػا ض إدراؾ الػذات الفعميػة كػاف المسػتكل ؛  نجػد مرتفػ المتكسػط لمالمستكل 

، مما يدؿ عمة معانػاة عينػة    الم ياس أعمة مستكلمرتف  ك كلك  % 55.33  ي  عاـال
مؾ نتيجة منط ية حيث إف عينة الدراسة كما جاء  ػ  الم ػابالت الميدانيػة ، كتالدراسة من 
يػػتـ تناكلػ  بصػػكرة سػمبية  ػػ  الػػدراما  أنػ  لكا ػػ  كينظػركف لػػ  عمػػةار اػكف يمػ  بعاػػهـ 
مف تمرد عاـ عمػة أنفسػهـ الدراسة مف المرال يف كما يبدكن   إاا ة أف عينة الصعيدية،
( أف المرالػؽ 536، 2110ك ػد ذكػر حامػد زلػراف )، بما    ذلؾ نظرت  لنفسػ  كمجتمعهـ

يحاكؿ تككيف صكرة عف  درات  كلكف لذ  الصكرة لالبا تككف بعيدة عف الكا   بالزيادة أك 
 .الن صاف،  بعاهـ يبالغ  يها كبعاهـ ين ص منها

أف المرالؽ حينما ينظر لما  ي  مػف صػفات  عميػة / ح ي يػة،  إنػ  يػرل أف تمػؾ الصػفات كما 
تتعارض م  ما ي  دـ    الدراما الصعيدية كما  يها مف شاصػيات،  طب ػا لمدراسػة الحاليػة  ػ  الجانػب 

تػتعمـ دراسػيا،  التحميم   إف تمؾ الدراما تركز عمة الشاصية اأمية التػ  ال ت ػرأ كال تكتػب، أم التػ  لـػ
كرلػـػ ذلػػؾ  تظهرلػػا الػػدراما عمػػة أنهػػا ناجحػػة  ػػ  الحيػػاة، كذلػػؾ اال ػػا لمػػا عميػػ  عينػػة الدراسػػة؛  هػـػ 

إاػا ة أف ممتح كف بالتعميـ كيدرسكف، مما يسػاعد  ػ  تنػا ض إدراؾ الػذات الفعميػة بصػكرة مرتفعػة. 
ـ مػػنهـ الاػػركج مػػف تمػػؾ عينػػة الدراسػػة بعاػػهـ  ػػ  مػػدارس كجامعػػات اػػارج بيةػػتهـ الصػػغيرة، كتسػػتمز 
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البيةة، مما يعراهـ لرؤية بعض الابرات الجديػدة كالتػ  حينمػا ي ارنكنهػا لمػا لػك  ػ  بيةػتهـ  يجػدكف 
 ،نفسػػ  سػػريعا  ػػ  االنفعػػاؿ كينظػػر لنفسػػ  بسػػمبية المرالػػؽ ،  يػػرلتنا اػػا  ػػ  إدراؾ الػػذات الفعميػػة

عػادؿ اأشػكؿ  كمػا ذكػر، لك منػ  يعرض    الدراما مف سمبيات حكؿ مجتم  الصعيد الذم إاا ة لما
( أف كتيػػرا مػػف المػػرال يف يجػػدكف أنفسػػهـ يمعبػػكف أدكارا تتغيػػر مػػف مك ػػؼ آلاػػر، ممػػا 635، 2115)

 أم مف لذ  المكا ؼ يمتؿ ذاتهـ ح ي ة، كذلػؾ يعػكد الاػطراب الهكيػة كتنا اػاتها  ،يك عهـ    ال مؽ
    ذلؾ الك ت. ـلديه

%  32.5 يػػ  عينػػة كصػػؿ مسػػتكل الاؾ الػػذات الكاجبػػة تنػػا ض إدر ككػػذلؾ  ػػإف البعػػد التػػان  
حيث إف عينة الدراسة يعػانكف بدرجػة متكسػطة مػف تنػا ض إدراؾ الػذات ، لك مستكل متكسطك 

يكجػػد  يػػػ  مػػػف  ػػيـ إيجابيػػػة تعػػػر هـ  ػػػد كمػػػا  الكاجبػػة؛ حيػػػث إنهػػـ ينتمػػػكف لمجتمػػػ  الصػػعيد
مػا يجػب عميػ  ال يػاـ بػ  بصػكرة ممػا يجعمػ  مػدركا لال يػاـ بػ ،  الفػردكما يجب عمة  ،كاجباتهـ

متكسطة كلكن  نظرا لما يعرض    الدراما الصعيدية مف  يـ ال تعبر عػف لالبيػة الصػعيد، ممػا 
يك ع     تنا ض إدراؾ الذات الكاجبة بصكرة متكسطة؛ حيث يرل نفس  نظرا لمتنػا ض بػيف مػا 

جباتػ  أف يهػتـ بنفسػ  يعرض    الدراما الصعيدية كالكا ػ  المجتمعػ  حكلػ ، ممػا يجعػؿ مػف كا
  كار  كأكتر حرصا عمة دراست .أكمظهر  بصكرة أكبر كأف يككف أكتر جراءة    طرح 

يػرل ماصػاةص التػ  شػير لف الػػذات الكاجبػػة ت ػإ (50، 2102ذكػر ريػاض العاسػم  ) ككما
ليػر ر أمػيكػكف ا فعمػ إدراكػ  لمكا ػ  العنػد كجهة نظر  الااصة، كلكػف  مػفيمتمكها جب أف الفرد أن  ي

كن ػػػص العال ػػػات  اكا تصػػػاديا معر ػػػػي  عجػػػز ذلػػػؾ، كمػػػا أف لنػػػاؾ عكامػػػؿ تعػػػكؽ تح ي ػػػ  لػػػذلؾ، متػػػؿ  
منػ   بػيف مػا لػك مطمػكب الدراسػيةمف تنا اات    حيات  الطالب لما يعيش  لدي ، إاا ة  االجتماعية
 يػؽ بػيف كػؿ كرلـػ محاكلتػ  التك  .األػؿ مػف ابػنهـ  ، كبيف ما يرلبػكما يصاحبها مف اغكط ال ياـ ب 

 ذلؾ،  إن  يعان  مف تنا ض إدراؾ الذات الكاجبة بصكرة متكسطة.
 كػاف المسػتكل  يػ  متكسػطا  تنػا ض إدراؾ الػذات المتاليػة،ككذلؾ الحاؿ لمبعػد التالػث 

حيػػث إف عينػػة الدراسػػة مػػف المػػرال يف كالػػذيف يعيشػػكف أحػػالـ الي ظػػة كمػػا ، % 35.5بنسػػبة 
 ،لػذ  المتاليػة بعيػدة عػف الكا ػ  الػذم يحيػا  المرالػؽ فا تكػك، كلالبػا مػيرتبط بها مف المتاليػة

، 2110كذلػػؾ يعػػكد لطبيعػػة مرحمػػة المرال ػػة كالتػػ  تعيشػػها العينػػة؛   ػػد ذكػػر حامػػد زلػػراف )
( أف المرالػػؽ يكػػكف مسػػتكل طمكحػػ  عاليػػا بصػػكرة تفػػكؽ  ػػدرات المرالػػؽ نفسػػ ، حيػػث 536

 يش تنا اػا  ػ  إدراكػ  لذاتػ  المتاليػةممػا يجعمػ  يعػتككف مطػامت ليػر مع كلػة كليػر كا عيػة. 
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لذا مف جانب، كمف جانب آار   إف الكا   الذم يحيا  المرالؽ مػف العينػة يجعمػ  يعيػد النظػر 
   تطمعات  بحيث تناسب كا   المجتم  الصعيدم كمػا  يػ  مػف حرمػاف، حيػث ذكػر عبدالسػالـ 

  محركمػػا متػػػؿ ف مجتمػػ  الصػػعيد يعػػان  عػػػدة مشػػكالت ممػػا يجعمػػ( أ255، 2116محمػػد )
   . غالبية اأسر تحت مستكل الف ر ،المشكالت اال تصادية

مسػػتكل العػػاـ لم يػػاس تنػػا ض إدراؾ الػػذات  ػػ  صػػكرت  الكميػػة كػػاف متكسػػطا اللػػذا  ػػإف 
إف المرالػؽ مػف العينػة يعػيش %، مما يشير لمعاناة العينة مف تنا ض إدراؾ الذات، حيػث  60.55

عػالـ الشػباب بعػد  ميػؿ كعػالـ الرشػد مسػت بال، ممػا  ػد يزيػد مػف تشتتا بيف عػالـ الطفكلػة بػاأمس ك 
سػػبب حػػدكث أف  Higgins (1987, 324)كػػر ذة حػػدكث التنا اػػات الذاتيػػة لديػػ .   ػػد يػػاحتمال

عػػدـ تطػػابؽ الاصػػاةص الذاتيػػة كاعت ػػادات الفػػرد حػػكؿ المكا ػػؼ  ػػراد لػػدل اأإدراؾ الػػذات تنػػا ض 
( أف المرالػػؽ يصػػعب عميػػ  تحديػػد ألدا ػػ  لعػػدـ 230، 0555. كمػػا ذكػػر سػػعد جػػالؿ )كاأحػػداث

ليػػػر ك اتاػػاح مجػػػاؿ حياتػػػ  الجديػػػد أمامػػ ،  يعػػػيش تنا اػػػا حياتيػػػا  ػػ  عػػػالـ ممػػػ ء بالتنا اػػػات 
 ,Silberg, Drucker-Bezalel, Gernerلػذا  ػإف  معػركؼ،  يعػان  مػف السػمكؾ المتنػا ض.

Krasovsky, Berant, Brezner & Landa (2018,1473) ض إدراؾ الػذات ذكػركا أف تنػا 
 كما يرتبط ب  مف حاالت عاطفية سمبية.  ،ااطراب شاة  لدل المرال يف كأمهاتهـ

العينػة تػرل أف كمما يدعـ ذلؾ ما تكصمت إلي  الدراسة الحالية    الجانب الميػدان  أف 
%( متػػػؿ التػػػأر  65.0بنسػػػة ) تركػػػز عمػػػة الجكانػػػب السػػػمبية  ػػػ  الصػػػعيدالػػػدراما الصػػػعيدية 

% مػػف مجمػػؿ  011كمػػا جػػاءت مظػػالر الف ػػر  ػػ  الػػدراما بنسػػبة ، ...أسػػمحةكالماػػدرات كا
د مشالدة حم ات مسمسؿ مابف حالؿم كما جاء    الجزء التحميم     الدراسة الحالية، ممػا يزيػ
ذكػػر الفرصػػة لتنػػا ض إدراؾ الػػذات، كيمتػػؿ اطػػكرة عمػػة المجتمػػ  بصػػفة عامػػة ككحدتػػ ،   ػػد 

جتمػػ  الصػػعيد أ ػػؿ  ػػ  االنتمػػاء كالشػػعكر بػػػػػ  الػػنحف ( أف طػػالب م2105الطػػالر المغربػػ  )
 كالت بؿ كاالنسجاـ، كاالنتماء لػػ  لألسرة كلألصد اء كلمكمية كلمجامعة.

 .Debrosse et, al(، 2106عمػار السػممان  )كلذ  النتيجة تتفؽ مػ  نتيجػة دراسػة  
 (.2105) صابريف المحمداكمكحامد ريشاف ك  ،(2018)

ال تكجد  ركؽ دالة إحصاةيا بيف متكسطات درجات   كنص   كمنا شتها  نتيجة الفرض التان -ب
تـ استاداـ حت  كلمتح ؽ مف ص .أنتة( -)ذكر نكع   تنا ض إدراؾ الذات ك  ا لم عينة الدراسة

 ذلؾ.( يكات 06كجدكؿ )، T–Testم تااتبار م
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 (18عذول )

 (881)د4ػ4= وفمب نهُىع رُبلط إدسان انزادق ػهً يمُبط واخزجبس)د( نذالنخ انفشَزُغخ 

 

 انًمبسَبد

 لًُخ (  422)ٌ = اإلَبس (  488انزكىس)ٌ = 

 )د(

 يغزىي انذالنخ

 ع و ع و

 3431 0482 - 0429 43422 0421 12492 رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 3431 0489 0414 10418 2 12442 انزاد انىاعجخإدسان رُبلط 

 3431 0408 0480 18423 0424 12429 انزاد انًضبنُخإدسان رُبلط 

 3431 0482 9402 2242 2422 81422 انذسعخ انكهُخ

الذككر كؿ مف  درجات اتبيف متكسطا إحصاةية دال كؽ( كجكد  ر 06يتات مف جػػػدكؿ )
نجد      ،فسير ذلؾ كما يم كايت كت، كيمكف تكؿ اأبعاد كالدرجة الكمية   مف العينة اإلناث ك 

 كانت  يمة  1.10 عند مستكل الداللة ر ا داال إحصاةيا الذات الفعمية  تنا ض إدراؾالبعد اأكؿ 
لم يكد المجتمعية نظرا الفعمية  اإلناث أكتر تنا اا    مجاؿ الذات ؛ لصالت اإلناث 5.65 –)ت( 

االنطكاةية لدل دعـ يسمكب التربية    مجتمعنا، كالذم  د الكا عة عميهف أكتر مف الذككر، إاا ة أ
كلصفات   ، اأمر الذم يؤتر    نظرة كؿ منهما لمكا  التنا س كالحرية لدل الذككرما يدعـ اإلناث ك

الفعمية الت  لك عميها اآلف؛  اإلناث يريف أنفسهف أكتر سمبية كانطكاةية، كنظرا أنهف أكتر ترددا 
 .   طرح أ كارلف

، صػػعيدية  البيةػػة الد الػػدكر الجديػػد التػػ  تمارسػػ  اأنتػػة  ػػيػػتؤ لػػذ  النتيجػػة كرلػـػ ذلػػؾ  ػػإف 
ممػػا ، مػػ المجت  ػػػ  بنػػػاء عػػاال أصػػبحت عاػػكان إال أنهػػا  ،العػػادات كالت اليػػدبعػػض  حبيسػػة رلـ أنهػػا ػػ

دكرلا الجديػد  ػػ  الفعميػة لػممارسػة ال، ك دااػؿ اأسػرةاأساسػ   حالػة التنػا ض بػػيف دكرلػػاجػد جعمها ت
 ػدرات معينػة  تحػاكؿ سػد الفجػكة بػيف تمػؾ ، ككؿ ذلػؾ يتطمػب منهػا كا  امة العال ات االجتماعية التعمػيـ

 4المحا ظة عمة صكرتها كأنتةالنظرة كمحاكلتها 
 لصالت متكسطداؿ إحصاةيا  كاف الفرؽ  ي  تنا ض إدراؾ الذات الكاجبة   البعد التان اأم

، كذلؾ نظرا  كتر تنا اا  يمما يدؿ عمة أف الذكر مف العينة أ ،5.65 يمة )ت( ك درجات الذككر 
حيث إف المتطمبات الكاجبة عمة الذكر أكتر مف  ،المجتم  لمذكر كما يجب عمي  ال ياـ ب لنظرة 
ةرة اد يؤدم ب  لمتنا ض، حيث إف د اأمر الذم  ،لذا مما يجعم  يعيش اغطا ليؤدم دكر  ،اأنتة

ذكر لمرالؽ الذكر عن  لدل اأنتة، كذلؾ نظرا لمحرية المتاحة لمأماـ ا  العال ات االجتماعية تتس
ياع  تحت الذكر  مرالؽكما أف تعدد أدكار ال، اتساعا رأكبر    تككيف عال ات اجتماعية أكت

كالصراعات بيف أدكار  المتعددة نسبيا، كما  يتعرض لكتير مف الابرات ، إاا ة أن اغكط كتيرة
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الكاجبة تزيد مف تنا ض إدراؾ الذات مف شأنها أف يجب عمي  ال ياـ ب  تجا  كؿ دكر منها، كالت  
لدي ، ككذلؾ ما يتابع  المرالؽ الذكر    الدراما الصعيدية مف متنا اات بيف ما يجب أف ي ـك ب  
لك كرجؿ مف محاربة الجراةـ الت  تبتها تمؾ الدراما، كما تعرا  مف جكدة الصكرة كالحبكة الدرامية 

ؿ إلراءن أماـ المرال يف مما يجعمها  د تحمكما لها مف انتشار كاس  لدل  طاع كبير مف الجمهكر، 
أف اإلناث ( 555، 2103)كأشرؼ عم   عم الذككر أكتر مف المرال ات اإلناث،   د ذكر حساـ 

مف الذككر، مما يجعمها تتفكؽ    م اكمة تمؾ الصكر الت  تعراها أعمة    م اكمة اإللراء 
بصكرة أكبر مف اأنتة؛  كرل الذكنتيجة ذلؾ يظهر تنا ض إدراؾ الذات الكاجبة لدالدراما الصعيدية، 

  هك رجؿ البيت كما ي كلكف عن  منذ صغر .
لصالت داؿ إحصاةيا  كاف الفرؽ  ي  تنا ض إدراؾ الذات المتالية أما البعد التالث 
الذكر يرسـ ؛ حيث إف   ف الذككر أعمة  ي، مما يبيف أ5.56ك يمة )ت(  متكسطات درجات الذككر،

كلكن  نظرا لمكا   حكل   إن  يجد تنا اا كعدـ اتفاؽ    تمؾ  ،لنفس  متاليات كيسعة لتح ي ها
( أف إدراؾ المرالؽ 655، 2115المتاليات كما يمكن  تح ي    عال،   د ذكر عادؿ اأشكؿ )

لمتنا ض بيف العالـ الكا ع  كالمتال  يجعم  متمردا؛ حيث يجد أف المكا ؼ المتالية مرلكبة بكترة، أما 
لؾ، إاا ة أن  ي كؿ كال يفعؿ، كما أن  نظرا أف الذكر سيككف رب اأسرة  يما ر ذحيات  الكا عية لي

 يسعة الكاحد منهـ ليككف  ،بعد، مما يجعم  يا  لنفس  متاليات كا ترااات أعمة مف اإلناث
كأكتر  مف الذككر ةمشهكرا    مجتمع  بأم طري ة كانت، أما اإلناث  نظرا لاجمهف  يكف أ ؿ متالي

، إاا ة لمصكرة الت  يتـ عراها مية كما جاء    البعد اأكؿ مف تنا ض إدراؾ الذاتكا عية ك ع
إبراز    تمؾ الدراما اب ت  ك  لألنتة م ابؿ الذكر    الدراما الصعيدية؛ حيث إنها تعكس رلبة 

مف ايبة  كيغض الطرؼ عما تسبب  لذ  المشالد ، تصادم المرتف اال المستكلشاصيات 
،  يساعد الدراما كالكا   الذم يعيش تمؾ بيف كة الكبيرة جالفحياؿ لذ   مشالدال أمؿ ك مة حيمة

 .ذلؾ    تنا ض إدراؾ الذات المتالية لدل الذككر أكتر مف اإلناث
لصػػالت متكسػػطات درجػػات داؿ إحصػػاةيا الدرجػػة الكميػػة لتنػػا ض إدراؾ الػػذات   ػػالفرؽ  ػػ لػػذا 
 ض إدراؾ الػذات لػديهـ أكتػر مػف اإلنػاث، حيػث إف ، مما يشير الرتفاع مستكل تنػا5.65الذككر )ت( 

أف الػػذكر أكتػػر تمػػردا عمػػة ذاتػػ  إدراكػػا لمتنػػا ض الػػذات ، كمػػا أكتػػر ك الػػذككر أكتػػر احتكاكػػا بػػاآلاريف 
، اإلنػػاث هػػؤالء الػػذككر أكتػػر سػػمبية عنهػػا لػػدلكأسػػرت  كمجتمعػػ  كالمحيطػػيف بػػ ، ممػػا يجعػػؿ النظػػرة ل

ممػػا يجعمػػ  أكتػػر اػػغطا ااصػػة مػػ   مػػة  ػػرص لمبيػػت، اأكؿ  العاةػػؿ كككنػػ ف طبيعػػة الػػذكر أ  إاػػا ة



 . الحياة للمراهقين مشاهدي الدراما الصعيديةتناقض إدراك الذات والرضا عن 

- 653 - 

  ػد ذكػر يجعمػ  أكتػر تنا اػا ذاتيػا،  ػد ، ممػا كانافاض الداؿ اال تصادم كزيػادة اأسػعار  عميػا ؿالعم
( أنػػ  يكجػػد زيػػادة  ػػ  عػػدـ تبػػات كاسػػت رر الػػذات  ػػ  مرحمػػة 650، 652، 2115عػػادؿ اأشػػكؿ )

ازدكاجيػػة المشػػاعر كالتػػردد، كرلػـػ ذلػػؾ  اإلنػػاث أكتػػر تباتػػا  المرال ػػة، ممػػا يجعػػؿ المرالػػؽ يعػػان  مػػف
 .م ارنة بالذككر رلـ أنهف شعكرلف بالذات سمب ، كذلؾ راج  لعكامؿ ت ا ية
كتتفػؽ نتػاةج الدراسػة الحاليػة كلذلؾ   د تـ  ر ض الفرض الصػفرم ك بػكؿ الفػرض المكجهػة، 

 Howell & Weeks( ك2105)عمػار الشػمرم (، ك 2106عمػار السػممان  )  دراسػةنتيجػة مػ  

 (.2102رياض العاسم  )ك  Vartanian (2012)  دراسةنتيجة بينما تاتمؼ م   ،(2017)
ال تكجد  ركؽ دالة إحصاةيا بيف متكسطات درجات    كنصنتيجة الفرض التالث كمنا شتها   -ج

. المتأارة( –ك  ا لممرحمة النماةية )المرال ة  المتكسطةتنا ض إدراؾ الذات     عينة الدراسة
 ذلؾ.( يكات 05كجدكؿ ) ،T – Testمتتـ استاداـ ااتبار مت  كلمتح ؽ مف صح

 (12عذول )

 نذالنخ انفشوق ثٍُ أفشاد انؼُُخ وفمب نهًشحهخ انًُبئُخ ػهً يمُبط رُبلط انزاد  اخزجبس)د(َزُغخ 

 انًمبسَبد

 (881)د4ػ4=

انًشاهمخ انًزىعطخ 

 =ٌ(492) 

انًشاهمخ 

انًزأخشح )ٌ= 

499) 

 لًُخ

 )د(

يغزىي 

 انذالنخ

 ع و ع و

 3431 8412 0402 12482 0492 41411 رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 غُش دانخ 3488 0480 10482 0422 10498 انزاد انىاعجخإدسان رُبلط 

 غُش دانخ 3494- 0422 12 0421 18499 انزاد انًضبنُخ إدسان رُبلط

 3438 4412 2439 22412 2419 83428 انذسعخ انكهُخ

الػػذات  إدراؾ تنػػا ض) ػػ  البعػػد اأكؿ ا إحصػػاةي داؿ ؽكجػػكد  ػػر( 05يتاػػت مػػف جػػػػػدكؿ )
( المرال ػة المتكسػطة كالمتػأارة )التانكيػة كالجامعيػة مرحمتػ  ػ   العينػةدرجػات   بػيف متكسػط (الفعمية

 كلػػػ  دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل 6.05  يمػػػة )ت(ك المتكسػػػطة مرال ػػػ  المرحمػػػة متكسػػػط درجػػػات لصػػػالت 
الػػذات إدراؾ تنا اػػا  ػػ  مجػػاؿ أكتػػر  (تانكيػػةالالمتكسػػطة ) ةمرحمػػة المرال ػػ ػػ   العينػػةأم أف ، 1.10
ارة )الجامعػة( يكػكف  ػد تعامػؿ مػ  المجتمػ  أبأف المرالؽ    المرال ة المت، كيمكف تفسير ذلؾ الفعمية

نمػػا لمحيػػاة مػػف كمػػا يكػػكف إدراكػػ   ػػد  ،الاػػارج  بصػػكرة أكبػػر ممػػا لػػك الحػػاؿ  ػػ  المرال ػػة المتكسػػطة
يزيػػد مػػف إدراكػػ  لذاتػػ  الفعميػػة بصػػكرة ، ممػػا الجامعػػة كاركجػػ  مػػف بيةتػػ  الصػػغيرة  با ػػاػػالؿ التح

 يحػػدث لديػػ  تعػػارض بػػيف الابػػرات الجديػػدة كابراتػػ  مع كلػػة، أمػػا المرالػػؽ  ػػ  المرال ػػة المتكسػػطة 
( أف 655، 630، 2115، كممػػا يؤيػػد ذلػػؾ مػػا ذكػػر  عػػادؿ اأشػػكؿ )(الكا عيػػةالفعميػػة )كرؤيتػػ  لذاتػػ  
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يصػػبت أكتػػر استراػػاءن لممجتمػػ  كاسػػتمالة لػػ  كأسػػرت ؛  ينجػػز بعػػض  المرال ػػةالمرالػػؽ  ػػ  نهايػػة 
سػػر الػػذم يػػربط بػػيف المتػػاؿ كالكا ػػ ، كمػػا أف مرحمػػة المرال ػػة اأعمػػاؿ الكا عيػػة كالتػػ  تكػػكف بمتابػػة الج

ف  ي  المرالؽ اإلحساس ب  هكيت  كيككف أكتر اتسا ا.المتأارة تعتبر الك ت المتال  الذم يكك 
إاػػا ة أف المرالػػؽ  ػػ  المرال ػػة المتكسػػطة يكػػكف نمػػك  ليػػر مكتمػػؿ م ارنػػة بمػػف لػػك  ػػ  
المرال ػػة المتػػأارة، ممػػا يجعمػػ  حينمػػا يشػػالد الػػدراما الصػػعيدية ي ػػ   ػػ  تنػػا ض بػػيف مػػا تعراػػ  تمػػؾ 

مدرسػة مػتال  يجػد  يهػا كلكنػ  حينمػا يػذلب لم السػمب ، الدراما مف تصكر الصعيد بػالمجتم  الفكاػكم
االلتزاـ كالنظاـ  يزداد إدراكة لمتنا ض  ػ  إدراؾ الػذات الفعميػة كمػا لػك عميػ   عػال مػف صػفات ال تتفػؽ 

( أف المػػرال يف  ػػ  550، 2103،   ػػد ذكػػر حسػػاـ عمػػ  كأشػػرؼ عمػػ  )مػػ  مػػا تعراػػ  تمػػؾ الػػدراما
 ػػ  المرحمػػة المتكسػػطة، ممػػا يبػػيف المرحمػػة المتػػأارة مػػف المرال ػػة أكتػػر م اكمػػة لإللػػراء مػػف أ ػػرانهـ 

 .  الت دـ    مستكل الناج اأاال   لديهـ، مما يجعمهـ أكتر إدراكا لألمكر حكلهـ بصكرة صحيحة
ممػػا يبػػيف أف العينػػة  ،1.66ك يمػػة )ت( إحصػػاةيا أمػػا البعػػد التػػان   ػػالفرؽ  يػػ  لػـػ يكػػف داال 

حيػػث إف ، اإللزاميػػة -لػػذات الكاجبػػة امػػف المرال ػػة المتكسػػطة كالمتػػأارة يتسػػاككف  ػػ  تنػػا ض إدراؾ 
أ راد العينة يشػالدكف الػدراما الصػعيدية كمػا  يهػا مػف تنا اػات مػ  مػا يجػب عمػيهـ أف يككنػكا عميػ ، 

مػػػا ذكػػػر  حامػػػد زلػػػراف ليتسػػػنة لهػػـػ ال يػػػاـ بكاجبػػػاتهـ الحياتيػػػة عمػػػة الكجػػػة المطمػػػكب، أاػػػؼ لػػػذلؾ 
 ،لمتنا اػػاتممػػا يشػػعر  بػػالتمزؽ بػػيف ا ،( أف التنػػا ض الكجػػدان  يػػزداد لػػدل المرالػػؽ235، 2110)

ؽ بػػيف دكا ػػ  المرالػػؽ النفسػػية كاػػعؼ التكا ػػؽ مػػ  البيةػػة حكلػػ  )اأسػػرة يسػػكلػػذا راجػػ  لػػن ص التن
كمػػا يمكػػف تفسػػير ذلػػؾ مػػف اػػالؿ الجانػػب المجتمعػػ   كػػؿ العينتػػيف ينتمػػ  لمجتمػػ   كالمجتمػػ (.

   .صكرة  يها جانب  يم ب أداة الصعيد كالذم يرب  أبناة  عمة معر ة كاجب  ككيفية 
كمػػا أف المرالػػؽ  ػػ  المرال ػػة المتكسػػطة كتيػػران مػػا يرلػػب  ػػ  التمتػػ  باالمتيػػازات دكف  بػػكؿ 

( 61، 2115م لدي   رصة التنػا ض، إاػا ة لمػا ذكػر  محمػكد حمػكد  )المسةكليات تجالها، مما ي ك  
ممػػا  ،المػػادم لممرالػػؽأف المرالػػؽ متنػػا ض المشػػاعر ااصػػة أف طػػكؿ سػػمـ التعمػػيـ يػػؤار االسػػت الؿ 

يجعمػػ  معتمػػدا عمػػة كالديػػ ،  ػػ  الك ػػت الػػذم يػػرل نفسػػ   ػػد كبػػر كيجػػب أف يعتمػػد عمػػة نفسػػ ، اأمػػر 
بصػػفة عامػػة  ػػ  المػػرحمتيف؛ حيػػث إف الػػذم يزيػػد مػػف تنػػا ض إدراؾ الػػذات الكجبػػة لػػدل المػػرال يف 

ا أف ينفػػؽ عمػػة المرالػػؽ يػػرل نفسػػ  مػػتكال معتمػػدا عمػػة أسػػرت   ػػ  الك ػػت الػػذم ياػػ  لنفسػػ  كاجبػػ
كمنهػػا أسػػرت  كلػػ  التػػ  تنفػػؽ  نفسػػ ، ااصػػة مػػ  مػػا يشػػعر بػػ  مػػف رلبتػػ   ػػ  التمػػرد عمػػة مػػا حكلػػ 

 ، كيستكم    ذلؾ كؿ مف المرالؽ    المرحمتيف  المتكسطة كالمتأارة.عمي  لالبا
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ك يمػػة إحصػاةيا  كػاف الفػػرؽ  يػ  ليػر داؿ  اال ترااػية -متاليػة الػػذات الأمػا البعػد التالػث 
ارة،  كػػؿ العينػػة يعػػان  أبػػيف العينػػة مػػف المػػرال يف  ػػ  المرحمػػة المتكسػػطة كالمتػػ 1.52-)ت( 

كتمػػؾ كمػػا سػػبؽ  ػػ  نتيجػػة الفػػرض اأكؿ، بصػػكرة متكسػػطة مػػف تنػػا ض إدراؾ الػػذات المتاليػػة 
لطبيعػػة المرال ػػة كمػػا يعيشػػ   يهػػا المرالػػؽ عامػػة مػػف أحػػالـ الي ظػػة سػػكاء  ػػ   انتيجػػة منط يػػة نظػػر 

كمػا أف جػزء مػف التنػا ض سطة أك المتأارة، كمػا يػرتبط بهػا مػف التفكيػر  ػ  المتاليػات، المرال ة المتك 
( إلػة تمركػز المرالػؽ 630، 2115الذات  الذم يككف عميػ  المرالػؽ يرجػ  كمػا ذكػر عػادؿ اأشػكؿ )

يفعػػؿ بعػػض اأشػػياء كالتػػ  تتعػػارض مػػ  تنشػػةت  أك مػػا ي تنػػ  بػػ  لػػك  ،حػػكؿ جماعػػة الر ػػاؽ  نجػػد 
تكػػكف اػػحمة ال تسػػتمر كتيػػرا ؛  نجػػد أف  مػػا أف عال ػػات المػػرال يف الشاصػػية لالبػػاشاصػػيا، كمػػا 

المرالؽ ي تدم بفرد ما كسريعا ما يغير  كي تػدم بغيػر ، حيػث إنػ  ال يكجػد لديػ   ػرد كاحػد يكػكف متاليػا 
، اأمػر الػذم يزيػد مػف متالياتػ  عمة المدل الطكيؿ، إاػا ة لمػا يعانيػ  المرالػؽ مػف تمركػز حػكؿ ذاتػ 

 ػػ  الػػدراما الصػػعيدية، كمػػا  -إف جػػاز ال ػػكؿ –ااصػػة مػػ  متػػابعتهـ لصػػكر الفنػػانيف  . ػػ  المػػرحمتيف
 يظهركف عمي  مف تراء كترؼ كبزخ.

أما الدرجة الكمية مف تنا ض إدراؾ الػذات  ػالفرؽ  يهػا داؿ إحصػاةيا لصػالت متكسػط درجػات 
ـ  عراػ   يمػا يتعمػؽ بطبيعػة ، كلػذا يتفػؽ مػ  2.05 يمػة )ت( ك العينة    المرال ة المتكسػطة،  مػا تػ

المرال ػػة المتكسػػطة كالتػػ   ػػد يعػػان   يهػػا الفػػرد مظػػالر سػػكء التكا ػػؽ الشاصػػ  كاأسػػرم كالمدرسػػ  
أكتػػر ممػػا لػػك الحػػاؿ لػػدل  يػػكفكالمجتمعػػ ، أاػػؼ لػػذلؾ أف المرالػػؽ  ػػ  تمػػؾ المرحمػػة يشػػالد التمفز 

 ػ  لديػ    المرحمػة المتكسػطة، ممػا يػؤتر المرال ة المتأارة، كذلؾ راجػ  لمفػراغ الػذم يجػد  المرالػؽ  ػ
 ػد يكػكف الػذم )الناػج( ، ااصة أن  لـ يصؿ بعد لممسػتكل النمػاة  تنا ض إدراؾ الذات بصكرة عامة

( إنػػ  كممػػا ت ػػدـ 635، 2115عػػادؿ اأشػػكؿ ) كصػػؿ إليػػ  المرالػػؽ  ػػ  المرحمػػة المتػػأارة،   ػػد ذكػػر
مامػات الدااميػة كالاػمير. أم أنػ  يػزداد التمامػ  المرالؽ    مدرج النمك كمما ازداد تكجه  نحػك االلت

 فرض الصفرم ك بكؿ الفرض المكجهة.كلذلؾ   د تـ  ر ض ال بال يـ كاأاالؽ.
عينػػة درجػػات  تكجػػد عال ػػة دالػػة إحصػػاةيا بػػيف   كنصػػ الرابػػ  كمنا شػػتها الفػػرض  ةجػػينت -د

 حسػػاب ـ  تػػ ت ف صػػحكلمتح ػػؽ مػػ. م ياسػػ  تنػػا ض إدراؾ الػػذات كالراػػا عػػف الحيػػاة ػػ   الدراسػػة
ـ  تنا ض إدراؾ الذات كالراػا عػف الحيػاة. بيف درجات أ راد العينة عمة م ياس  معامؿ االرتباط  كتػ

 (.05التكصؿ لمصفك ة معامالت االرتباط كما    جدكؿ )
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 (19عذول )

 رُبلط إدسان انزاد وانشظب ػٍ انحُبحيؼبيالد االسرجبغ ثٍُ دسعبد أفشاد انؼُُخ ػهً يمُبعٍ 

رُبلط إدسان  بلط إدسان انزادرُ

 انزاد انفؼهُخ

رُبلط 

إدسان انزاد 

 انىاعجخ

رُبلط إدسان 

 انًضبنُخانزاد 

انذسعخ 

 انكهُخ
 نشظب ػٍ انحُبحا

 *34408- *34448- *34432- **34324- انزارُخ انشظب ػٍ انحُبح

 *34120- *34129- 34332 *34442- انذساعُخ انشظب ػٍ انحُبح

 *34122- *34404- *34489- 34392- األعشَخ حُبحانشظب ػٍ ان

 *34122- *34434- *34140- *34114- انشظب ػٍ انحُبح انًغزًؼُخ

 *34032- *34422- *34140- *34420- انذسعخ انكهُخ

 1.16**  يـ دالة إحصاةيا عند مستكل        ، 1.10*  يـ دالة إحصاةيا عند مستكل      ، 665ف = 
( كجكد عال ة ارتباطية سػالبة بػيف درجػات أ ػراد العينػة عمػة م ياسػ  05يتات مف جدكؿ )

كبعاػها داؿ كاآلاػػر ليػػر   ػػ  لالبيػة اأبعػػاد كالدرجػة الكميػػة، تنػا ض إدراؾ الػػذات كالراػا عػػف الحيػاة
لتنػػا ض الػػذات الفعميػػة عال تػػ  بالراػػا عػػف الحيػػاة  ػػ  الدرجػػة الكميػػة البعػػد اأكؿ جػػد  نداؿ إحصػػاةيا؛ 

اأسػرية(  عال تػ  ليػر  ةباسػتتناء البعػد التالػث )الراػا عػف الحيػا عال ػة سػالبة دالػة إحصػاةياأبعاد كا
، (05)جػػدكؿ كمػػا لػػك مبػػيف  ػػ  ( 1.255 -   1.152-بػػيف )الػػداؿ كتػػراكح معامػػؿ االرتبػػاط ، دالػػة

ف الػذات الفعميػة  إنػ  يكػك   إدراؾ عنػدما يعػان  تنػا ضكيمكف تفسير ذلؾ مف اػالؿ معر ػة أف المرالػؽ 
 . ؿ مف اآلاريف كيف د الشعكر بمكانت  بيف زمالة بؿ يرل نفس  أ ،عف ذات  اجالا سالبات

كمػػا جػػاء  ػػ  الم ػػابالت  لػػؽ مػػف العينػػة يػػن ض ذاتػػ  كيػػر ض شػػكم  كمظهػػر ابػػؿ إف المر 
، ممػػا ي مػػؿ مػػف الراػػا عػػف الحيػػاة الذاتيػػة لديػػ ، كمػػا أنػػ  نظػػرا لتنػػا ض الميدانيػػة مػػف الدراسػػة الحاليػػة

الذات الفعمية  إف المرالؽ مف العينػة يعتػرض عمػة مسػتكا  الدراسػ  كيػرل أف المػكاد الدراسػية ال إدراؾ 
تشػػب  طمكحػػ ، كمػػا أف مػػا ي ػػدـ  ػػ  المكتبػػة المدرسػػية/ الجامعيػػة مػػف اػػدمات متدنيػػة )كمػػا جػػاء  ػػ  
بنػكد الم يػػاس(، ااصػػة مػػ  مػػا يعيشػ  مجتمػػ  الصػػعيد عامػػة مػػف ن ػص  ػػ  الاػػدمات عامػػة كمػػا تػـػ 

يسهـ    العال ة السالبة بيف تنػا ض إدراؾ الػذات الفعميػة كالراػا عػف الحيػاة  د   مف  بؿ، مما عرا
 الدراسية ككذلؾ المجتمعية. 

ككػػذلؾ  العال ػػة السػػالبة بػػيف تنػػا ض إدراؾ الػػذات الفعميػػة كالراػػا عػػف الحيػػاة اأسػػرية ليػػر 
ت دمػػ  مػػف دعػـػ أبناةهػػا مػػف  دالػػة إحصػػاةيا كذلػػؾ  ػػد يرجػػ  لمػػدكر الػػذم ت كمػػ  بػػ  بعػػض اأسػػر كمػػا

أف يتعػرض المرالػؽ لمتنػا ض  ػ  حياتػ  الفعميػة لػذا مػف عينة الدراسة، مما  د يككف عامال كا يا مف 
بصػكرة كبيػرة بػؿ يحتػاج لمػا ي كيػ ، ممػا يسػهـ  جانب، كمف جانب آاػر  ػإف لػذا الػدكر لػيس كااػحا
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ا ض إدراؾ الػذات الفعميػة بالدرجػة الكميػة    عدـ داللػة العال ػة السػالبة بػيف المتغيػريف، أمػا عال ػة تنػ
 عال ة سػالبة دالػة إحصػاةيا؛ حيػث إف ذلػؾ التنػا ض مػف شػأن  أف ي مػؿ الراػا عػف  لمراا عف الحياة

الحياة عامة، بؿ إف العمؿ عمة زيادة الراا عف الحياة يمكػف أف يكػكف كا يػا مػف تنػا ض إدراؾ الػذات 
ينظػػر نظػػرة سػػمبية لنفسػػ  كمػػا عميػػ  مػػف  كػػؿ مػػنهـ جعػػؿتنػػا ض لػػدل العينػػة تذلػػؾ ال الفعميػػة؛ بػػؿ إف

أف ال يػادة  Uzman & Maya (2019, 78)الصػفات، ممػا يجعػؿ  يادتػ  لذاتػ  سػمبية،   ػد ذكػر 
، ممػػا لمطػػالبالذاتيػػة اإليجابيػػة كالتفكيػػر البنػػاء تسػػاعد  ػػ  زيػػادة الراػػا عػػف الحيػػاة كت ػػدير الػػذات 

 هـ، كيشارككف    أنشطة أكتر إرااءن.مشاعرلـ كسمككيات هـ أ كارلـ ك يساعدلـ    
أما البعد التان  تنا ض إدراؾ الذات الكاجبػة  عال تػ  سػالبة دالػة إحصػاةيا بالراػا عػف الحيػاة 

 أبعاد  باستتناء البعد التان  )الراا عػف الحيػاة الدراسػية(  عال تػ  مكجبػة ليػر دالػة   الدرجة الكمية ك 
مػا يػرتبط بهػا مػف م ،العينػةظرا لممرحمة العمريػة التػ  تعيشػها أن  ن، كي فس ر ذلؾ ب(05كما    جدكؿ )

تمرد كتنا ض عاـ  ي ؿ مع  الراا عف الحياة الذاتيػة،  يػرل نفسػ  أ ػؿ حظػا مػف اآلاػريف؛ لمػا يجػد  
   المجتم ، كما يشالد   ػ  الػدراما مػف تنا اػات، كمػا أنػ  يػرل لنفسػ  أدكرا يجػب عميػ  ال يػاـ بهػا 

كلكنػػ  نظػػرا لمتنػػا ض  يهػػا  يعػػان  مػػف الاػػغكط التػػ  يمكػػف أف ت مػػؿ مػػف  درتػػ  ك  ػػا لمػػذات الكاجبػػة، 
عمة ال ياـ بمتؿ تمؾ اأدكار؛  يعان  اػغكطا أسػرية كمجتمعيػة،  تنظػر لػ  أسػرت  كمجتمعػ  عمػة أنػ  
يجب عمي  أف يؤدم أدكارا أكتر إيجابية مما لك عمي  اآلف، كلكن  ال ي ػـك بػذلؾ، ممػا ي مػؿ الراػا عػف 

أف الراػا  Chappel (2011, 45, 50)ركرشلديػ   ػ  المجػاليف اأسػرم كالمجتمعػ ،   ػد  الحياة
 يػػةعمػػة ألميػػة تعزيػػز الر ال   اإليجابيػػةبمتابػػة متغيػػر معتػػدؿ لػػ  آتػػار عػػف الحيػػاة متغيػػر إيجػػاب  مهػـػ 

كتسػالـ  ػ  الك ايػة مػف التعػرض  عامػؿ ك ػاة   ػ  مكاجهػة الشػداةد كمػا أنػ  ، ػ  الشػباب ةالشاصي
كالتغيػػرات  ػػ  ليكػػؿ اأسػػرة  ،المصػػاعب اال تصػػاديةبات النفسػػية كالاػػغكط المتنكعػػة، بػػؿ إف لالاػػطرا

 بؿ  د يساعد    تناكؿ المادرات. ،الحياةعف  نافاض الرااكالصراع الكالدم يؤدم ال 
دالػة؛ نظػرا أما عال ة تنا ض إدراؾ الػذات الكاجبػة بالراػا عػف الحيػاة الدراسػية  مكجبػة ليػر 

المرالؽ كما جاء    الدراسػة  بػؿ االسػتطالعية أنػ  يجػب أف  يكػكف متكا  ػا دراسػيا،  أن  مف كاجبات
تر إدراكػ  اسػية كمػا جػاء  ػ  بنػكد الم يػاس  تػأكلكن  نظرا أف لذا التكا ؽ ليػر مكجػكد  ػ  البيةػة الدر 

المرالػؽ  يهػا كلكػف المؤسسػة التعميميػة )المدرسػة/ الجامعػة( كالتػ  لتنا ض إدراؾ الذات الكاجبة لدي ، 
بالكامؿ، بؿ  يها بعض اإليجابيات كالت  يرالػا المرالػؽ بنفسػ ، ممػا سػالـ  ػ   مف العينة ليست سيةة

أمػػا عال ػػة تنػػا ض إدراؾ الػػذات الكاجبػػة بالدرجػػة الكميػػة لمراػػا عػػف عػػدـ داللػػة العال ػػة بػػيف البعػػديف، 
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مبية كالتػ  مػف شػأنها أف الحياة  ه  سالبة دالػة إحصػاةيا؛ حيػث إف ذلػؾ التنػا ض مػف المتغيػرات السػ
( 531، 2105ت مؿ المتغيرات اإليجابية كالت  منها الراا عف الحيػاة عػاـ،   ػد ذكػر عمػار الشػمرم )

أف تنػػا ض إدراؾ الػػذات حالػػة تسػػالـ  ػػ  شػػيكع المشػػاعر السػػمبية متػػؿ الحػػزف كعػػدـ الراػػا كالكحػػدة 
 ػػإف المرالػػؽ مػػف العينػػة يعػػان  عػػدـ النفسػػية ممػػا ي ػػكدلـ لإلافا ػػات المعر يػػة.  ك  ػػا لبنػػكد الم يػػاس 

كما يتحفظ عمة شػكم  الجسػم  كيريػد تغييػر نمػط حياتػ  اأسػرية لدؼ كاات ل     الحياة، كجكد 
باالسػػتياء مػػف  كيػػرل أنهػػا حيػػاة مممػػة، كمػػا يػػرل أف مجتمعػػ  يعػػان  ن صػػا  ػػ   ػػرص العمػػؿ، كيشػػعر

عػف لذا مف شػأن  ت ميػؿ درجػة الراػا ، كؿ النظرة السمبية لممجتم  الصعيدم    كساةؿ اإلعالـ عامة
 .الكاجبة لدي ، كما يزيد مف  رصة تنا ض إدراؾ الذات الحياة

أما البعد التالث تنا ض إدراؾ الذات المتالية  عال تػ  سػالبة دالػة إحصػاةيا بالراػا عػف الحيػاة 
التحم ػػ  حيػػث يرلػػب المرالػػؽ مػػف العينػػة  ػػ  (، 05بأبعػػاد  اأربعػػة كالدرجػػة الكميػػة كمػػا  ػػ  جػػدكؿ )

، نظػرا لمػا يػرا   ػ  الػدراما الصػعيدية مػف امػؿ  يمػ  كما  ػ  بنػكد الم يػاس بأاالؽ الصالحيف
تجػػا  نفسػػ  التفكيػػر السػػمب  كمػػا أنػػ  يعػػان  مػػف  ،تنػػا ض إدراؾ الػػذات المتاليػػة رصػػة كااػػت يزيػػد 

ـ يمتح ػػكا كيػػرل أف زمالةػػ  الػػذيف لػػ ،ي مػػؿ مػػف الراػػا عػػف الحيػػاة الذاتيػػة لديػػ كتجػػا  المجتمػػ ، ممػػا 
 عال ػػة( أف 506، 2102) حطػػب أبػػك  ػػؤادك  صػػادؽ آمػػاؿذكػػرت    ػػد ،بػػالتعميـ أ اػػؿ منػػ  حػػاال

 إدارتهػا؛ كطري ػة نالجهػاكم  يكدلػا مػف يشػكك تكػكف تمرديػة حيػث مػا عادة بالمدرسة المرالؽ
مما يزيد  رصػة تنػا ض إدراؾ الػذات المتاليػة حيػث إف التعمػيـ  .تدريسهـ طري ةك  معممي  ن دي 
تبط بتطمعات المرالؽ كالذم يجد  ي  الفرد  رصة لماركج مما لك  ي  كتطػكير نفسػ  كزيػادة ير 

 Vartanian،   ػػد ذكػػر ، كمػػا يػػرتبط سػػمبا بالراػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػيةتطمعاتػػ  المسػػت بمية

، حػػالتيفعػػف التنػػا ض الممحػػكظ بػػيف  تنػػتجف التنػػا ض الػػذات  لػػك عمميػػة معر يػػة أ (713 ,2012)
التنا اػات الفعميػة المتاليػة ، ك عاطفيػة معينػةاسػتجابات الممحكظ ينتج عن  كيػؤدم إليػ   كلذا التنا ض

 بعد. زيادة مشاعر الاجؿ أف تطمعات الفرد لـ تتح ؽك ؤدم لعدـ الراا تينبغ  أف  ااصة
، اآلف ا لػػك عميػػ مػػكػػكف ابنهػػا أ اػػؿ ما مػػف اأسػػر ترلػػب كتطمػػ  أف يكمػػا أف كتيػػر 

مة مف  درات ، اأمػر الػذ  ػد يجعػؿ االبػف مػف العينػة يجػد  رالػا  تا  ل  طمكحات  د تككف أع
ت أسرت  ل ، إاا ة لماغكط المجتمعيػة عميػ ، اأمػر الػذم كمسا ة بيف طمكحات  لك كطمكحا

يزيػػد مػػف إدراكػػ  لمتنػػا ض  ػػ  ذاتػػ  المتاليػػة، كي مػػؿ الراػػا عػػف الحيػػاة اأسػػرية لديػػ  ككػػذلؾ 
سػػػرت  كمطالػػػب مجتمعيػػػ ، ككػػػذلؾ كطمكحػػػات أ إنػػػ  يتشػػػتت بػػػيف طمكحاتػػػ  المجتمعيػػػة، حيػػػث
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 تنا ض إدراؾ الذات المتالية ارتبط سمبا بالدرجة الكمية لمراا عف الحياة كل  نتيجػة منط يػة؛ 
حيث إف المرالؽ مف العينة يطمت أشػياء، كنظػرا لماػغكط عميػ   ػ  الجانػب الػذات  كالدراسػ  

يجعم  أ ػؿ  ػ  الراػا عػف الحيػاة  ػ   كاأسرم كالمجتمع ،  ال يمكن  الكصكؿ لطمكحات ، مما
إف مػػف الحاجػات الطبيعػة لمفػػرد أف يشػعر باتسػاؽ ذاتػػ  العامػة؛ حيػث  ـمػؾ الجكانػب ككػذلؾ حيػػاتهت

 رلـ أن  يسعة أف يككف عاكا نا عا    المجتم  إال أن  يبحػث عمػا يميػز  عػف لػؤالء كاتسػاؽ ذاتػ  
مميػة  عميػ  أف يشػعر باالسػتمرارية بػيف مػا كػاف يؤدم لمشعكر بالتكامؿ، كلك  يابػر المرالػؽ تمػؾ التكا

عمي     السابؽ كما سيككف عمي  مسػت بال، كيتاػمف ذلػؾ االتسػاؽ بػيف مػا يػدرؾ ح ي ػة ذاتػ  كبػيف 
، 2115الطري ػة التػ  ينظػر كيدركػ  بهػا اآلاػركف، ممػا يمنعػ  مػف ااػطراب لكيتػ  )عػادؿ اأشػكؿ، 

632.) 
بالراػػا عػػف إحصػػاةيا سػػالبة دالػػة  ات كانػػت عال تهػػض إدراؾ الػػذا ككػػذلؾ الدرجػػة الكميػػة لتنػػا

حيػػث إف المرالػػؽ مػػف العينػػة نظػػرا لمػػا (، 05الحيػػاة بأبعػػاد  اأربعػػة كالدرجػػة الكميػػة كمػػا  ػػ  جػػدكؿ )
يتػاب  مػف تنا اػات دراميػة مػ  كا عػ  ككجباتػػ  كمتالياتػ   إنػ  يشػعر بمشػاعر سػمبية ت ػكد  لمحصػػكؿ 

بأبعػػاد  )الراػػا  الػػذات  كالدراسػػ  كاأسػػرم كالمجتمعػػ (، الراػػا عػػف الحيػػاة منافاػػة  ػػ  درجػػة عمػػة 
كلذا يتماشة م  ما جاء    العينة  بػؿ االسػتطالعية حيػث إنهـػ ذكػركا أنهـػ يعتراػكف عمػة محتػكل 

 ػؿ  ػ  الراػا عػف الحيػاة، ، بػؿ إنهـػ ذكػركا أنهـػ أالدراما الصعيدية كتناكلها سمبيات المجتم  كتعممهػا
مػػف إجمػػال  العينػة ذكػػركا انتشػػار  51.5حيػث  ؛نيػػة لتؤكػػد المعنػة نفسػػ ككػذلؾ جػػاءت الدراسػة الميدا

 اػػية التػػأر  ػػ  الػػدراما الصػػعيدية رلػـػ أف الكا ػػ  لػػيس بهػػذا السػػكء، كلػػذا مػػف شػػأن  زيػػادة التنػػا ض 
الفػػرد أف إحسػػاس ( 2115الػػذات  كت ميػػؿ الراػػا عػػف الحيػػاة لػػديهـ، لػػذا   ػػد ذكػػر مجػػدم الدسػػك   )

تعػد بمتابػة ن طػة عصػرنا الحػال ، حيػث المشػكالت  ػ  حيػاة شػباب ألـػ تػؿ يم تػ بعدـ الراا عف حيا
كالتػ   لالاػطرابات النفسػية الماتمفػة. ـكتػؤدم بهػ تير مف المشكالت الت  تبدد طا ات الشػبابكبداية 

 Busseri & Merrickدراسػة نتيجػة م  الحالية الدراسة نتيجة كتتفؽ  منها تنا ض إدراؾ الذات.

 .السالبة بيف المتغريف    العال ة (2016)
تكجد عال ة دالة إحصاةيا بيف درجات عينة   كنص  الاامس كمنا شتها الفرض  ةجينتلػ ػػ 

 ت كلمتح ؽ مف صحالدراسة    م ياس تنا ض إدراؾ الذات كاستبياف مشالدة الدراما الصعيدية. 
استبياف ك  اؾ الذاتتنا ض إدر م ياس بيف درجات أ راد العينة عمة معامؿ االرتباط  حساب ـ  ت

ـ  التكصؿ لمصفك ة معامالت االرتباط كما    جدكؿ ). ديةيمشالدة الدراما الصع  (05كت
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 (12عذول )

  انذسايب انصؼُذَخ يشبهذحاالسرجبغ ثٍُ دسعبد انؼُُخ ػهً يمُبط رُبلط إدسان انزاد واعزجُبٌ  يؼبيم

 انًزغُشاد
 (880)ٌ =   يشبهذح انذسايب انصؼُذَخ

 انذالنخيغزىي  لًُخ س

 3431 **3414 - رُبلط إدسان انزاد انفؼهُخ

 غُش دانخ 34324 رُبلط إدسان انزاد انىاعجخ

 غُش دانخ 34320 رُبلط إدسان انزاد انًضبنُخ

 غُش دانخ 34313 انذسعخ انكهُخ

عينة درجات عال ة مكجبة لير دالة إحصاةيان بيف  كجكد( 05يتات مف جدكؿ )
بأبعادلا باستتناء البعد  الدراما الصعيدية كتنا ض إدراؾ الذات لديهـ الدراسة    مشالدة
ة بسال العال ة بيف مشالدة الدراما الصعيدية كمستكل تنا ض الذات الفعميةاأكؿ حيث كانت 

لصفات اتمتؿ  الفعميةحيث إف الذات (، 1.10دالة إحصاةيان عند مستكل داللة )كل   1.02-
ككن  يتؽ    نفس  كمظهر ، يعت د أن  يؤدم  مكها بالفعؿ، متالن يعت د الشاص أن  يمت الت 

لذا التنا ض    متؿ  ريف، ك ادران عمة تحمؿ المسةكلية،عبادات  باشكع، متسامحان م  اآلا
حيث مظالر الترؼ المبالغ  ؛لذ  الصفات كليرلا ينافض بتعرض المرالؽ لمدراما الصعيدية

كم اكمة السمطات مف أشااص ال حظ لهـ    التعميـ  ،تعبال بكالنجاح السري  كالتراء  ، يها
كما بينت نتاةج تحميؿ المامكف الااص بأعماؿ الدراما الصعيدية  ،أك المكانة الكظيفية

بايبة اأمؿ ك مة الحيمة ك مة الدا عية  د يصيب المرالؽ مف العينة لمدراسة الحالية، مما 
 .م مف طمكحاتهـأتجا  

الذات الفعمية ليس مػف عكاممػ  التعػرض لمػدراما الصػعيدية   ػط، كما أف تنا ض إدراؾ 
نمػػا لنػػاؾ عكامػػؿ أاػػرل تتصػػؿ بػػالمجتم  الصػػعيدم نفسػػ   عػػال تحتػػاج تغيػػرات جكلريػػة،   ػػد  كا 

( أف مجتمػػ  الصػػعيد تنتشػػر  يػػ  كتيػػر منهػػا المشػػكالت 252، 2116ذكػػر عبدالسػػالـ محمػػد )
دمػػاف الفاػػاةيات. إاػػا ة االجتماعيػػة كاال تصػػادية كمنهػػا الت ا يػػة كالترب كيػػة كػػالغزك الت ػػا   كا 

أف عينػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػف المػػرال يف الممتح ػػيف بػػالتعميـ سػػكاء  ػػ  المرحمػػة التانكيػػة أك 
إف ارتفاع المسػتكل التعميمػ  يسػالـ  ػ  افػض تنا اػات إدراؾ الػذات )ريـػ صػالت، الجامعية، حيث 

2105 ،015.) 
الذات إدراؾ تنا ض   ة مكجبة لير دالة إحصاةيان بيفكتبيف النتاةج أياان أف لناؾ عال

كتراكحت  يـ كمشالدة الدراما الصعيدية، كالدرجة الكمية لتنا ض إدراؾ الذات المتالية الكاجبة ككذلؾ 
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(؛ حيث إف التعرض لمدراما الصعيدية يزيد مف تنا اات إدراؾ 1.101   1.152معامؿ االرتباط )
كذلؾ نظرا لما    الدراما الصعيدية مف  ،رة لير دالة إحصاةياالذات لدل العينة، كلكن  بصك 

  ب  )الذات الكاجبة( كما المجتم  التحم  ذلؾ تنا اات م  المجتم  الصعيدم كما يجب عمة ألؿ 
ينبغ  عميهـ ال ياـ ب  )الذات المتالية(، كما تبيف مف الدراسة التحميمية أف المرال يف يشارككف    

التنا ض الذات  يؤدل إلة الشعكر  ما    مسمسؿ مطاي م، كما أف% ك31بنسبة   اية اأاذ بالتأر
، كتتفؽ لذ  النتيجة Higgins (1987, 319)زدراء الذات كبت كعدـ الراا كالشعكر بالفشؿ كا  بال

مف أف مشالدة الدراما تؤدم بالفرد إلة التنا ض كالتطرؼ كعدـ  Lyons (2017, 66)م  دراسة 
 ت كالشعكر باالستافاؼ كالتبمد.السيطرة عمة الذا

تكجد عال ة دالة إحصاةيا بيف درجات عينة السادس كمنا شتها  كنص   الفرض  ةجينتكػػ 
 ـ  ت ت كلمتح ؽ مف صح كاستبياف مشالدة الدراما الصعيدية. الراا عف الحياةالدراسة    م ياس 

استبياف مشالدة ك  عف الحياةالراا م ياس بيف درجات أ راد العينة عمة معامؿ االرتباط  حساب
ـ  التكصؿ لمصفك ة معامالت االرتباط كما    جدكؿ ). الدراما الصعدية  (.05كت
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 (12عذول )

 يؼبيم االسرجبغ ثٍُ دسعبد انؼُُخ ػهً يمُبط انشظب ػٍ انحُبح واعزجُبٌ يشبهذح انذسايب انصؼُذَخ

 انًزغُشاد
 (880)ٌ =  يشبهذح انذسايب انصؼُذَخ

 ذالنخان لًُخ س

 3438 *34139 خانزارُ ػٍ انحُبح انشظب

 3431 **34182 خانذساعُػٍ انحُبح انشظب 

 غُش دانخ 34342 خاألعشَػٍ انحُبح انشظب 

 3431 **34123 خًغزًؼُانػٍ انحُبح انشظب 

 3431 **34182 انذسعخ انكهُخ

عمة  عينةدرجات الد عال ة سالبة دالة إحصاةيان بيف ك كج (05يتات مف جدكؿ )
عف  الراا بعد عدا بأبعاد  الراا عف الحيا لديهـ م ياسلدراما الصعيدية ك استبياف مشالدة ا

عال ة سالبة لير دالة إحصاةيان، كيمكف تفسير لذ  النتيجة بأف مشالدة ال  ةاأسري الحياة
الذيف ي اكف مزيدان مف الك ت مالمعيشةم    عالـ  المشالديفالتميفزيكف تغرس لدل 

المهـ مف االؿ الصكر، زيكف طر ان لرؤية عالمهـ الح ي  ،  هـ أكتر عراة لرؤية عالتميف
(، (Bryant & Oliver, 2009, 35 أ كار الت  تظهر االؿ عدسة التميفزيكف كال يـ، كا

عف طريؽ االتجار باآلتار  تعب الدراما الصعيدية ت دـ صكران لمتراء السري  كالنجاح بال 
اأحداث لم كة كالاركج عف ال انكف كم اكمة السمطات كليرلا مف  كت دـ صكران  ،كاأسمحة
،  تتس  المسا ة بيف عالم  الكا ع  كالعالـ الذم يرا  لنفس   يهاالت  يرالا المرالؽ  كال اايا

ة  مما يؤدم إلة مستكيات منافاة مف الراا عف الحياة    كا ،عبر شاشة التميفزيكف
 جتمعية.مكالدراسية كالجكانب حيات  الشاصية كاأسرية 

كما أف المرالؽ مف العينة يرل أف تمؾ الدراما تعرض أشياء ال تمتؿ لالبية الصعيد، 
، الصعيدية كأن  حينما يتج  لتح يؽ ألداؼ تطمعات   إن  ال يجد الكا   كما تعرا  الدراما

أسرم، )الذات ، كا يعجز عف تح ي ها مما يككف عاة ا أماـ الراا عف الحياة بأبعاد  
 يعترض عمة أسمكب     الحياة كعمة إمكانات  كالت  ال تؤلم  . جتمع (مكالدراس ، كال

لمكصكؿ لما يريد، ككذلؾ  يعترض كيتمرد عمة اأنشطة الت  ت دمها مدرست / جامعت ، كما 
يرل أف المكاد الت  يدرسها ال تشب  طمكحات ، ككما جاء    بنكد الم ياس  يشعر المرالؽ 

نة بحياة أسرية مممة، كأف عال ات  بالمحيطيف ب  متكترة لدرجة أن  يفكر    االست رار مف العي
   محا ظة كمكاف آار، ككؿ لذا مف شأن  أف يعكؽ تح يؽ الراا عف الحياة عامة 
كبأبعاد ، كلك ما يرتبط سمبا بالتعرض لمدراما الصعيدية، كمما يؤيد ذلؾ ما تكصمت إلي  
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ث لمبت  ةة اأمية عمة الشاصيات كاأبطاؿ    الدراما الصعيدية الدراسة التحميمية؛ حي
 %.  50.2مكا  التحميؿ بنسبة 

حيث تبيف كجكد  Ye (2006, 27)كتتفؽ نتاةج الدراسة الحالية م  نتاةج دراسة 
عال ة سالبة بيف التعرض التميفزيكن  بكج  عاـ كالراا عف الحياة لدل المشالديف، 

إال أن  يرتبط بانافاض الراا  ،ـ لمحالة المزاجية كمشاعر المشالدهم التعرض لمتميفزيكف 
اض فارتبط بانا Medical dramasعف الحياة لديهـ، حتة أف التعرض لمدراما الطبية 

الراا عف الحياة لدل المشالديف أياان، كتتفؽ نتاةج الدراسة الحالية أياان م  دراسة 
Gülnar & Balcı 2012, 52))  لبة بيف تعرض الشباب الجامع  اة سحيث كجدت عال

 .لمتميفزيكف كمستكل الراا عف الحياة لديهـ
 التوصيات:

 .المناسب لممرال يفااللتماـ بما ي ب ث  إعالميا لمشباب كالعمؿ عمة تفعيؿ اإلرشاد  -أ 

 مراجعة محتكيات الدراما الصعيدية بحيث تتفؽ م  مجتم  الصعيد  عميا. -ب 

ض إدراؾ الذات لدل المرال يف، مما  د يزيد مف عمؿ برامج إرشادية لعالج تنا  -ج 
 تكا  هـ.

إرشاد اآلباء كالمعمميف لكيفية التعامؿ م  المرال يف بالطرؽ البناءة، مما  د ير    -د 
 درجة الراا عف الحياة لديهـ.

جراء المزيد مف الدراسات حكؿ تنا ض إدراؾ الذات لدل مجتم  الدراسة، مما  د يساعد إ -ق 
 نتاةجها.   التأكد مف صحة 

 البحوخ املكرتحة:
 لتافيؼ تنا ض إدراؾ الذات لممرال يف. بناة  الذات  عالية اإلرشاد ال -أ 

 الراا عف الحياة كبعض المتغيرات النفسية لممرال يف دراسة كمينيكية. -ب 

 البرامج الحكارية كتنا ض إدراؾ الذات لدل عينات أارل مف المجتم  المصرم. -ج 

كالصحفية كااللكتركنية    تنا ض إدراؾ الذات كالراا عف تأتير اإلعالنات التميفزيكنية  -د 
 الحياة لدل  ةات الجمهكر المصرم الماتمفة.
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