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التعرف على العالقة بین التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي الكلي وأبعاده لدى  ھذه الدراسة الىھدف ت

التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي تبعا لمتغیرات الجنس ومكان السكن والسن  الشباب والفروق في
 ٥٥٠وأجریت الدراسة على عینة من الشباب بلغ قوامھا . ومستوى التعلیم والمستوى االقتصادي لدى الشباب

ومقیاس السلوك  مع االسمواشتملت أدوات الدراسة على استمارة بیانات أولیة ومقیاس التوافق النفسي  ،شاب
وقد أسفرت النتائج على وجود ارتباط طردي بین التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي الكلي . الملبسي
لدى عینة البحث عند ) تحقیق الذات ،التزین، االنتماء للمجموعة ،االحتشام ،الموضة ،جذب االنتباه(وأبعاده 

في التوافق ) ٠٫٠١(جود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى كما أسفرت النتائج عن و .)٠٫٠١(مستوى داللة 
كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .ات الدراسةالنفسي مع االسم تبعا لمتغیر

السن ومكان السكن والجنس  اتفي بعد جذب االنتباه كبعد من أبعاد السلوك الملبسي تبعا لمتغیر) ٠٫٠١(
وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات  ،التعلیمي ولم تظھر فروق دالة في مستوى الدخل الشھريوالمستوى 

مكان والجنس  اتفي بعد الموضة كبعد من أبعاد السلوك الملبسي تبعا لمتغیر) ٠٫٠١(داللة إحصائیة عند مستوى 
من أبعاد السلوك الملبسي فقد أما بعد االحتشام كبعد  ،السن والمستوى التعلیمي ومستوى الدخل الشھريوالسكن 

مكان السكن والجنس  اتتبعا لمتغیر) ٠٫٠١(أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
وأسفرت  ،المستوى التعلیمي ومستوى الدخل الشھري يحصائیا في كل من متغیرإالسن وعدم وجود فروق دالة و

في بعد التزین كبعد من أبعاد السلوك الملبسي ) ٠٫٠١(عند مستوى النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
كما أسفرت النتائج عن  ،السن والمستوى التعلیمي ومستوى الدخل الشھريومكان السكن والجنس  اتتبعا لمتغیر

 في بعد االنتماء للمجموعة كبعد من أبعاد السلوك الملبسي) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
ولكن ال توجد فروق دالة في كل من  ،مكان السكن والمستوى التعلیمي ومستوى الدخل الشھري اتتبعا لمتغیر

في بعد ) ٠٫٠١(وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ،الجنس والسن يمتغیر
سكن والسن والمستوى التعلیمي مكان الوالجنس  اتتحقیق الذات كبعد من أبعاد السلوك الملبسي تبعا لمتغیر

  .ومستوى الدخل الشھري
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Name Adujustmnt  
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 :Introductionالمقدمة 
وھو أول صفة اجتماعیة ممیزة لھ  ،لالسم أھمیة في حیاة الفرد

وغالبا ما یؤثر اسم الفرد ومعناه على شخصیتھ  ،وھو عنوان حیاتھ
ویؤكد سالم شماس  ،(Erwin,1993: 625)وسلوكھ إیروین 

أن االسم المقبول للفرد یرتبط بقبول الفرد لذاتھ ) ١٣٤: ٢٠٠٣(
م اإلیجابي للذات كما یزید من شعور الفرد بتقدیر الذات وبالمفھو

  .والثقة بالنفس عندما یقدم نفسھ لآلخرین
 ,.Anderson-Clark et al)ویذكر أندرسون كالرك وآخرون 

أن األسماء تكون طاقة لإلنسان فھي تمثل عالقة  (94 :2008
 تكما أكد ،الھویة الثقافیة والتراث والدین وآمال وأحالم اآلباء

على أن التوافق النفسي مع االسم ) ١٥٤: ١٩٨٦إجالل سري، (
یرتبط إیجابیا مع التوافق النفسي العام للشخص مما یؤثر على 

  .سلوكھ داخل المجتمع
ویمثل التوافق حجر الزاویة في حیاة الفرد، من حیث أنھ یشیر إلى 
ال المحصلة النھائیة لتفاعلھ مع البیئة فلیس ھناك بیئة بغیر أفراد و

أفراد بغیر بیئة لھذا اھتم علماء النفس والصحة النفسیة على 
اختالف اتجاھاتھم ومیولھم بالتوافق عندما قالوا إن علم النفس كلھ 

: ٢٠٠٦بدیعة بنھان، (ینصب على دراسة توافق الفرد وبیئتھ 
١٢٨.(  

أن التوافق یتضمن ) ٦٢: ١٩٩٨عبد المطلب القریطي، (ویرى 
مع نفسھ أو تناغمھ مع ذاتھ بمعنى مقدرتھ  شقین ھما اتزان الفرد

على مواجھة وحسم ما ینشأ داخلھ من صراعات ویتعرض لھ من 

إحباطات، ومدى تحرره من التوتر والقلق الناجم عنھا، ونجاحھ 
في التوفیق بین دوافعھ ونوازعھ المختلفة، ثم انسجام الفرد مع 

ن أشخاص ظروف بیئتھ المادیة واالجتماعیة عموما بما فیھا م
آخرین وعالقات وعناصر ومجاالت وموضوعات وأحداث 

  .ومشكالت
ولقد شغل موضوع التوافق النفسي حیزا كبیرا من الدراسات 

فالتوافق لیس مرادفا للصحة  ،والبحوث ألھمیتھ في حیاة الناس
النفسیة فحسب بل یرجعھ األكثرون بأنھ الصحة النفسیة بعینھا 

اول الفرد دائما أثناء نشاطھ أن فیح ،)٦: ١٩٩٢ ،سعد المغربي(
ولكنھ كثیرا ما  ،یحصل على حالة إرضاء وإشباع لدوافعھ ورغباتھ

وھو بذلك معرض  ،أو تؤخره صعوبات وموانع ،یصطدم بعقبات
ولذا ینبغي على  ،إلحباطات كثیرة تفقده حالة التوازن االنفعالي

من  الفرد أن یغیر من سلوكھ أو طریقة معالجة المشكلة للتخفیف
وھذا ما یطلق علیھ  ،حدة التوتر النفسي أو اإلحباط لتحقیق أھدافھ

  ).١٥: ٢٠٠٠ ،حلمي الملیجي(التوافق النفسي 
عملیة نفسیة اجتماعیة تتكامل فیھا "ویعرف التوافق النفسي بأنھ 

وتتوازن االحتیاجات الفردیة والمتطلبات االجتماعیة بحیث یتضمن 
لالزمة في كل من الفرد ذلك إحداث التغیرات الضروریة ا

والمجتمع بلوغا لحالة التناغم واالنسجام المنشودة أو العالقات 
المرضیة بین الفرد وذاتھ من ناحیة والفرد ومجتمعھ من ناحیة 

حامد (ویذكر  ،)٦٤: ١٩٩٨ ،عبد المطلب القریطي" (أخرى
أن التوافق عملیة دینامیكیة مستمرة تتناول ) ٢٧: ٢٠٠٥زھران، 
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بالتغییر والتعدیل حتى ) الطبیعیة واالجتماعیة(لبیئة السلوك وا
وھذا التوازن یتضمن إشباع  ،یحدث توازن بین الفرد وبیئتھ

  .حاجات الفرد وتحقیق متطلبات البیئة
ویفرق علماء النفس بین أبعاد التوافق النفسي كالتوافق الشخصي 

افق والتوافق االجتماعي والتوافق الدراسي والتوافق المھني والتو
وبالرغم من تعدد ھذه األبعاد فإنھا ال تخرج عن بعدین  ،األسري

أساسین ھما التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي أو كلیھما 
  ).٤٢٦: ١٩٩٢ ،عبد المنعم الحفني(لكونھما مرتبطان 

السعادة مع النفس والرضا عنھا وإشباع "فالتوافق الشخصي ھو 
والعضویة والفسیولوجیة الدوافع والحاجات الداخلیة األولیة 

ویعبر عن سلم داخلي حیث یقل  ،الفطریة الثانویة والمكتسبة
ویتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في  ،الصراع الداخلي
  ".المراحل المتتابعة

السعادة مع اآلخرین وااللتزام "أما التوافق االجتماعي فھو 
تثال لقواعد بأخالقیات المجتمع ومسایرة المعاییر االجتماعیة واالم

الضبط االجتماعي وتقبل التغیر االجتماعي والتفاعل االجتماعي 
السلیم والعمل لخیر الجماعة والسعادة الزوجیة مما یؤدي إلى 

  ).٢٧: ٢٠٠٥ ،حامد زھران" (تحقیق الصحة االجتماعیة
ومما سبق یتضح أن التوافق یتضمن شقین ھما تقبل الفرد لذاتھ 

ونحن نختص  ،ئتھ المادیة واالجتماعیةوانسجام الفرد مع ظروف بی
في ھذا البحث شق التوافق الشخصي وفي جانب محدد ھو توافق 

  .الفرد مع اسمھ
قدرة الفرد على "ویعرف التوافق النفسي مع االسم إجرائیا بأنھ 

التوافق مع ذاتھ من خالل تقبلھ السمھ والرضا عنھ وشعوره 
ل حیاتھ النفسیة خالیة بالسعادة وأن یكون واثقا في نفسھ مما یجع

  ".من الصراعات والتوترات لیحیا حیاة أمنة مستقرة
ویلعب الملبس دورا في تفكیر الفرد في نفسھ كفرد متمیز وفرید 

؛ فتعد األزیاء لغة (Johnson et al., 2014: 16)من نوعھ
صامتة تتكلم بفصاحة عن أسلوب تفكیر اإلنسان، وتسلط األضواء 

كذا یمكن القول بأن المالبس انعكاس وھ. على أعماق شخصیتھ
واضح لواقع الفرد، المالبس تعتبر مفتاح لشخصیة الفرد وأصدق 
دلیل علیھا، فالعین ترى المالبس قبل أن تصغي األذن إلى لغة 

دمحم حسن ورشدي (الفرد، وقبل أن یتفھم العقل ثقافتھ وحضارتھ 
 ). ٥٠، ٤٧: ٢٠٠٣ ،عید

فقط من الصورة التي نرید أن  %٧بل أن التعبیر بالكالم یحقق 
نظھرھا لآلخرین بینما المالبس ومكمالتھا وطریقة اللبس تحقق 
أكثر من ذلك؛ فلمعرفة أسلوب حیاة الفرد یمكن مالحظة طریقتھ 
في الكالم وسلوكھ في اختیار مالبسھ وطریقة ارتداؤه لھا حیث 
یمكن الربط بینھم؛ فكلما كان أسلوب الحیاة محدد وواضح كانت 
قرارات الفرد تجاه المواقف المختلفة محدد وأوتوماتیكي، كما أن 

ھدى التركي (اختیاره لمالبسھ یتحدد ویأخذ طابعا تقلیدیا محددا 
  ).١٢: ١٩٩٣ ،وحنان خوجھ

وھكذا تلعب المالب س دورا ھام ا ف ي االنطب اع األول فھ ي تس تخدم 
كوس  یلة لالتص  ال وداف  ع لج  ذب االنتب  اه، ب  ل ویختل  ف الن  اس ف  ي 
تق   دیمھم ألنم   اط المالب   س تبع   ا ألس   الیبھم فھ   ؤالء ال   ذین یرت   دون 
مالبس  ھم بأس  الیب متش  ابھة یتق  اربون بینم  ا یتف  ادون ھ  ؤالء ال  ذین 

  ).٦: ٢٠٠٠ ،رشدي عید ودمحم حسن(تختلف مالبسھم عنھم 
یتصف سلوك الفرد تجاه اقتناء أو الرغبة في اقتناء نمط ملبسي ما 

لعدید من العوامل الذاتیة الداخلیة بالتعقید الشدید حیث تتفاعل ا
والعوامل الخارجیة المختلفة من نمط ثقافي واجتماعي واقتصادي 
وفكري وسیاسي وخالفھ لتشكل في النھایة توجھا معینا یجعلھ 

  )٣٦٧: ٢٠١٣منال أحمد، (یتصف بسلوك خاص تجاه المالبس 
إن العوامل الثقافیة، واالجتماعیة؛ وھي األكثر تأثیرا وتشمل 
الجماعات، واألسرة، واألدوار والحاالت االجتماعیة، والشخصیة؛ 
وتشمل العمر والمرحلة في دورة الحیاة والعمل والظروف 

االقتصادیة ومفھوم الذات، ونمط الحیاة والقیم لھا درجات مختلفة 
  .(Unal et al., 2012)من التأثیر على سلوك المستھلك 

ب س تعب ر ع ن م دى تفاع ل أن المال) ٢٠٠علیة عابدین، (وجاء في 
كما أن . الذات مع البیئة؛ لذا فإن كل ما یؤثر على الذات یؤثر علیھا

التغیرات البیئیة التي تطرأ على مجتمع م ا ك المتغیرات االقتص ادیة 
واالجتماعیة تؤثر على الفرد متمثلة في تغیر سلوكیاتھ ومن ضمنھا 

  .السلوك الملبسي
الكائن الحي من قول أو فعل ویقصد بالسلوك ھو كل ما یصدر عن 

أي أنھ االستجابة لمنبھات أو مثیرات في بیئة ذلك الكائن، ووظیفة 
السلوك تحقیق تكیف الفرد مع البیئة التي یعیش فیھا والتي لھا 

: ٢٠١٠ ،سامي أبو بیھ وآخرون(قوانین ومعاییر تحدد سلوكھ 
٣٠٩.(  

للتفاعل  بأنھ نتیجة) ١٠٩: ٢٠٠٤دمحم حسن ورشدي عید، (ویعرفھ 
بین تكیف الفرد مع ذاتھ وبین تكیفھ مع اآلخرین، أو ھو نشاط یقوم 
بھ الكائن الحي بفعل الدوافع الداخلیة لیحقق أغراضا تشبع ھذه 

  .الدوافع، أو ھو التكیف الذي یحدث بین الكائن الحي وبیئتھ
كما أنھ األسلوب المرئي الذي یختار بھ األفراد والجماعات نوعیة 

كذلك طریقة ارتدائھا واستخدامھم لھا من خالل تفاعلھم مالبسھم و
وتكیفھم مع البیئة التي یعیشون فیھا والمجتمع الذي ینتمون إلیھ مع 
التعبیر عن الذات الفردیة؛ إذ یتأثر ھذا السلوك بمفھوم األفراد عن 
ذاتھم وتصورھم وإدراكھم لھا، وبذلك یعكس القیم التي یعتنقونھا 

  ).١٦٨: ٢٠٠٠ة عابدین، علی(ویتمسكون بھا 
بأنھ المالبس التي ) ١٢٤،١٢٥: ٢٠٠٠لطفیة بارك، (وتعرفھ 

ترتبط بشكل خاص بالمشاعر اإلنسانیة فكل شخص لھ تركیبھ من 
التطورات التي تقود إلى میول ومالحظات وترجمتھا عن طریق 
استخدام وارتداء نوع معین من المالبس، أو ھو السلوك الذي 

والبیئة التي ینتمي إلیھا الفرد وكذلك العادات  یتوافق مع المجتمع
والقیم والتقالید السائدة في المجتمع فالمالبس تعكس على اإلنسان 

سامي أبو بیھ وآخرون، ( ویعرفھ. سلوكا عادیا وغیر عادي
بأنھ ترجمة لالتجاھات والقیم التي اكتسبتھا الفتاة  )٣١٢: ٢٠١٠

ي تأثرت بھا خالل حیاتھا من خالل عوامل التنشئة االجتماعیة الت
  .والنابعة من قیم ومعاییر المجتمع الذي تنتمي إلیھ

طریقة ارتداء الفرد "ویمكن تعریف السلوك الملبسي إجرائیا بأنھ 
محكوما فیھا بما اكتسبھ في حیاتھ من  ،لمالبسھ معبرا بھا عن ذاتھ

  ".ومنتمیا بھا إلى مجتمعھ ،قیم وعادات
فھ  و  ،زا لألھمی  ة الس  یكولوجیة للف  ردإن الس  لوك الملبس  ي یع  د رم  

یساعد في التعرف على سماتھ ومدى ثقت ھ بنفس ھ وأخالق ھ وعادات ھ 
ف  المالبس تعبی  را جی  دا ع  ن شخص  یة الف  رد، وف  ي ذات  الشخص  یة،

دمحم حس  ن (الوق  ت تعبی  ر ص  ادق ع  ن ھویت  ھ الثقافی  ة واالجتماعی  ة 
  ).٤٩: ٢٠٠٣ ،ورشدي عید

أن المالبس تساعد على ) ٣١٧: ٢٠٠٧كریمة العزابي، (كما تشیر 
فطراز المالبس یتأثر بھا الفرد جريء  ،فھم سمات الفرد الشخصیة

أم ال، یس   ایر الموض   ة أم یخ   اف منھ   ا، م   رح أم ج   اد، واقع   ي أم 
خی الي، متش  ائم أم متفائ  ل، وھك  ذا یمك ن أن تك  ون المالب  س مؤش  را 
یعتم د علی  ھ ف  ي اختب  ارات عل  م ال نفس ؛ فھن  اك عالق  ة ب  ین الس  لوك 
الملبسي وبعض الجوانب النفسیة ففي دراسة أجریت على مجموعة 
م   ن الطالب   ات الجامعی   ات بأمریك   ا لمعرف   ة العالق   ة ب   ین س   مات 
الشخص  یة القوی  ة وب  ین الش  عور بحس  ن الھن  دام واألناق  ة؛ وج  د أن 
ھناك عالقة طردیة بین اإلحساس بحسن الھندام واألناق ة وب ین ق وة 

  ).٢٥: ١٩٩٩ ،عزة علي(الشخصیة 
أن المالب  س ) ١١: ١٩٩٣ھ  دى الترك  ي وحن  ان خوج  ھ، (وأك  دت 

وسیلة تساعد على فھم األفراد ومعرف ة الق یم الت ي یعتنقونھ ا، ف القیم 
الت  ي یتمس  ك بھ  ا الف  رد تعتب  ر ق  وى مس  یطرة ف  ي حیات  ھ؛ كاالھتم  ام 
بالجمال وتحسین الذات واالقتصاد واالستقاللیة في الملبس كل ذلك 

  .سلوكھیدل على قیم ھامة توجھ 
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ویتحدد السلوك سواء كان سویا أو غیر سویا عن طریق قوى  
معقدة أو متداخلة، وتكون ھذه القوى بیولوجیة أو اجتماعیة أو 

 ،سامي أبو بیھ وآخرون(ثقافیة أو دافعیة أو تكون كلھا معا 
٣٠٩: ٢٠١٠.(  

الدوافع ھي المثیرات الداخلیة والخارجیة الفطریة والمكتسبة التي 
رد إلى الفعل أو السلوك، وتتفاعل مع المؤثرات المختلفة توجھ الف

سعدیة منصور (في حیاة اإلنسان أو مع البیئة التي یعیش فیھا 
وھناك أكثر من دافع وراء لجوء  ،)٨١: ١٩٩٥ ،وسمیحة توفیق

اإلنسان إلى المالبس مع األخذ في االعتبار تعقد الدوافع، وتلعب 
دفع اإلنسان إلى ارتداء مالبس  الدوافع الشخصیة أدوار متعددة في

وتتمثل دوافع الفرد  ).٣١٠: ٢٠١٠ ،سامي أبو بیھ وآخرون( معینة
جذب انتباه اآلخرین، التزین، : نحو االتجاھات الملبسیة في

االحتشام، الموضة، تحقیق الذات، التكیف مع اآلخرین، الحمایة 
  .)٢٠٠٠علیة عابدین، (

المجتمعات بالشباب وقضایاه وإن ھناك اھتماما متزایدا في كافة 
واالتجاه نحو دراسة كافة الجوانب النفسیة واالجتماعیة التي تتعلق 
بھ من آمال وطموحات، في محاولة لتنمیة طاقاتھ ومواجھة 

: ٢٠٠٤مدثر أحمد، (مشكالتھ وتعدیل اتجاھاتھ، وتحقیق توافقھ 
٢٨٩ .(  

اسیة لفھم ودراسة اتجاه الشباب نحو اختیار ملبسھم یعد ركیزة أس 
وألن فئة الشباب من الفئات التي تتأثر سلوكھ ومیولھ والتنبؤ بھا، 

بالمجموعات التي تنتمي إلیھا وكذلك یتغیر سلوكھا الملبسي تبعا 
لمستوى تحقیق الذات وما یعتقدونھ من دور المالبس الجوھري 
بالنسبة لھم في تحقیق جذب االنتباه والتزین خاصة عند اتباع 

نالحظ تدني مستوى االحتشام بینھم لما یقومون بھ  كما ،الموضة
من تقلید الغرب فلزم دراسة السلوك الملبسي من ھذه الجوانب 

  .لمعرفة العوامل التي تؤثر في سلوكھم الملبسي
ویقصد بجذب االنتباه كل ما یستخدمھ الفرد من وسائل تعمل على 

و غیر لفت أنظار اآلخرین لھ مع إمكانیة التركیز على كل ما ھ
مألوف مثل اقتناء األلوان الزاھیة والتصمیمات الغریبة والمكمالت 

  .الالمعة البراقة
أن الموضة واحدة من احدى  (Craik, 2009)ویذكر كریك 

الطرق الرئیسیة التي تساعدنا على تقدیم أنفسنا لآلخرین وما نحن 
 علیھ من كفاءات مھنیة أو والءات سیاسیة وثقافیة وحتى أنھا تعبیر

ویقصد بالموضة سعي الفرد لالبتكار . واضح عن حالتنا المزاجیة
والتجدید في طراز المالبس ومواصفاتھا من موسم إلى آخر 
وحصولھا على القبول من قبل مجموعة كبیرة من الناس في فترة 

  .زمنیة معینة وفي أي مكان
واالحتشام ھو االلتزام والتحلي بالوقار وعدم إظھار المفاتن 

الزینة وستر الجسم وكساؤه، والبعد عن جذب انتباه ومواضع 
  .اآلخرین نحو مفاتنھ

أما التزین فھو كل ما یستخدمھ الفرد من أدوات تزین من شأنھا أن 
تضیف لمسات جمالیة لمظھره؛ كاستخدام األلوان المتناسقة 
 .والتصمیمات الجذابة والمكمالت بأشكالھا وخاماتھا المتنوعة

ة ھو سعي الفرد للحصول على التوافق واالنتماء للمجموع
واالنسجام مع اآلخرین من خالل مسایرتھم في سلوكھم الملبسي 

أما تحقیق  .السائد لدیھم؛ وذلك بھدف كسب عالقات مرضیة معھم
الذات فھو فكرة الشخص عن نفسھ وتقویمھ لھا، والرغبة في 
التعبیر عن النفس والتعریف بھا لدى أعضاء المجموعة التي 

. وما یعتقده عن دور وأھمیة المالبس بالنسبة لھ ،فاعل معھا الفردیت
  ).٢٠٠٢زینب فرغلي، (

من ھنا جاءت فكرة البحث الحالي لدراسة التوافق النفسي مع االسم 
كدافع وعالقتھ بالسلوك الملبسي في مرحلة الشباب ألنھا من 
المراحل العمریة الھامة في حیاة اإلنسان نظرا لشدة الحساسیة 

  . النفسیة في ھذه المرحلة

  :وتتمثل مشكلة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عن األسئلة التالیة
ھل توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین التوافق النفسي مع  .١

  االسم والسلوك الملبسي الكلي وأبعاده لدى الشباب؟
ھل توجد فروق دالة إحصائیا في التوافق النفسي مع االسم تبعا  .٢

غیرات الجنس ومستوى التعلیم والحالة االقتصادیة ومكان لمت
 السكن لدى الشباب؟

ھل توجد فروق دالة إحصائیا في السلوك الملبسي تبعا  .٣
لمتغیرات الجنس ومستوى التعلیم والحالة االقتصادیة ومكان 

 السكن لدى الشباب؟
  : فروض البحث

  :تتمثل فروض البحث الحالي في
داللة إحصائیة بین التوافق النفسي  توجد عالقة ارتباطیھ ذات .١

 ،جذب االنتباه(مع االسم والسلوك الملبسي الكلي وأبعاده 
) تحقیق الذات ،التزین، االنتماء للمجموعة ،االحتشام ،الموضة

  .لدى الشباب
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الشباب في التوافق النفسي  .٢

والسن ومستوى مع االسم تبعا لمتغیرات الجنس ومكان السكن 
 .التعلیم والدخل الشھري لألسرة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الشباب في السلوك  .٣
الملبسي وأبعاده تبعا لمتغیرات الجنس ومكان السكن والسن 

 .ومستوى التعلیم والدخل الشھري لألسرة

  :Objectivesأھداف البحث 
  :یھدف البحث الحالي إلى التعرف على 
توافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي الكلي العالقة بین ال .١

  .وأبعاده لدى الشباب
الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیرات الجنس  .٢

 .ومستوى التعلیم والحالة االقتصادیة ومكان السكن لدى الشباب
الفروق في السلوك الملبسي تبعا لمتغیرات الجنس ومستوى  .٣

 . مكان السكن لدى الشبابالتعلیم والحالة االقتصادیة و

  : Significance أھمیة البحث
یمكن أن یسھم ھذا البحث في التعرف على الدور الھام الذي یلعبھ  

اسم اإلنسان ومدى توافقھ معھ لیس فقط في تمییزه عن اآلخرین 
ولكن أیضا في تحقیق الصحة النفسیة لدیھ وإجادة السلوك الملبسي 

  .نواالھتمام بذاتھ أمام اآلخری
كما یساھم البحث في ضرورة وعي اآلباء بحسن اختیار أسماء  

أبناءھم حتى ینشئوا بصحة نفسیة جیدة ومن ثم سلوك ملبسي جید 
  .ویكونوا قادرین على المشاركة في المجتمع

وتكمن أھمیتھ ـ أیضا ـ في أنھ یقدم أدوات جدیدة تتمثل في مقیاس 
ملبسي للشباب یمكن التوافق النفسي مع االسم ومقیاس السلوك ال

االستفادة منھما في مجال علم النفس والتربیة لتحدید مدى توافق 
الشخص مع اسمھ وفي مجال المالبس لتحدید مستوى السلوك 

  .الملبسي للشخص

  :Methodologyمنھج البحث 
یتبع ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي لمالئمتھ لطبیعة البحث  

العالقات التعرف على وتحلیلھا و وأھدافھ وذلك لوصف المتغیرات
  .التي توجد بینھا

 :Literature Reviewالدراسات السابقة 
  دراسات تناولت التوافق النفسي مع االسم) أ
بدراسة ھدفت إلى الكشف عن  (Ryan, 2010)ریان قامت  

توقعات المدرسین حول أمزجة ومشاعر أطفال المرحلة االبتدائیة 
وذلك  ،كانت تقلیدیة أو غیر تقلیدیة اعتمادا على أسمائھم سواء

باستخدام مقیاس لتوقعات المدرسین عبارة عن جزأین األول یشمل 
المرح والنجاح والشھامة (أسئلة عن المشاعر واألمزجة تشمل 
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والثاني معلومات دیموجرافیة حول التالمیذ ) والرعایة األخالقیة
قلیدیة والمدرسین، وتوصلت إلى أن األطفال ذوي األسماء الت

یكونوا أصعب مزاجا من األطفال ذوي األسماء غیر التقلیدیة 
 ،فیكونوا أدفأ مزاجا ویظھروا نجاحا وأخالقا ورعایة أفضل

والذكور أكثر شھامة ونجاح والمزاج الصعب من اإلناث أما 
  .اإلناث أكثر مرح وشعبیة ورعایة أخالقیة من الذكور

 ,.Anderson-Clark et al) أندرسون كالرك وآخرونوقام 
بدراسة ھدفت إلى الكشف عن العالقة بین اسم التلمیذ  (2008

حیث قدم معلمي المرحلة  ،وعرقھ وبین مستوى الدافع لإلنجاز لدیھ
االبتدائیة مقاالت قصیرة كتبھا تالمیذ الصف الخامس ومن خاللھا 
تم التنبؤ بسلوكھم وخصائصھم، وتوصلت إلى وجود عالقة دالة 

قعات المعلمین السلبیة مع األسماء اإلفریقیة في إحصائیا بین تو
 ،وال توجد عالقة دالة إحصائیا مع األسماء األمریكیة ،أمریكا

وكذلك ال توجد عالقة دالة إحصائیا بین خبرة المعلم في التدریس 
كما ال توجد  ،وعمره وعرقھ وجنسھ مع درجات إنجاز الطالب

  .مع مستوى اإلنجاز عالقة دالة إحصائیا بین جنس الطالب وعرقھ
بدراسة ھدفت إلى  (Kalist& Lee, 2008)كالیست ولي وقام  

الكشف عن العالقة بین االسم األول وجنوح األحداث من خالل 
وشملت عینة  ،مقارنة أسماء األحداث المسجونین وغیر المسجونین

، )٢٠٠٥ - ١٩٩٧( عاما في الفترة ) ١٨- ١٠(الدراسة األحداث 
القة ارتباطیھ موجبة دالة إحصائیا بین وتوصلت إلى وجود ع

األسماء التي ال تحظى بشعبیة وجنوح األحداث لكل من السود 
وكذلك ترتبط األسماء التي ال تحظى بشعبیة ارتباطا  ،والبیض

موجبا دال إحصائیا مع العوامل التي تزید من نزعة الطفل نحو 
جتماعي جنوح األحداث مثل البیئة المنزلیة المحرومة والوضع اال

  .واالقتصادي المنخفض
بمقارنة قائمة  (Levine& Willis, 1994)لیفن وویلس وقام 

) ١٠٠(طفال تم اختیارھم بطریقة عشوائیة من ) ٢٦٠(أسماء 
اسم غیر معتاد من تلك األسماء ) ٢٠(قائمة أسماء ثم تم اختیار 

شخص من ) ١٠٠(وتم الحكم علیھم من خالل  ،بطریقة عشوائیة
النجاح واألخالق والصحة ( یضم األبعاد اآلتیة  خالل مقیاس

، وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباطیھ سالبة دالة )والدفء والبھجة
إحصائیا بین األسماء غیر الشائعة وغیر المعتادة و أبعاد المقیاس 

  .جمیعھا
بدراسة ھدفت للكشف عن  (Erwin, 1993)إیروین كما قام 

البدنیة من قبل اآلخرین على عینة تأثیر االسم األول على الجاذبیة 
حیث تم عرض ستة صور فوتوغرافیة ألوجھ  ،من طالب الجامعة

رجال ونساء إعطائھم أسماء إما أسماء جذابة أو غیر جذابة أو 
ویتم قیاس مدي الجاذبیة البدنیة لدى المفحوصین،  ،بدون اسم محدد

وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباطیھ ذات داللة إحصائیة بین 
  .األسماء الجذابة والجاذبیة البدنیة

بدراسة  (Lieberson& Bell, 1992)لیبرسون وبیل كما قام 
ھدفت إلى الكشف عن عالقة االسم والجنس واللون باألدوار 
االجتماعیة ومستوى التعلیم ونوعھ، وتوصلت إلى وجود عالقة 
ة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین أسماء األوالد والبنات المشھور

وتوجد فروق دالة إحصائیا  ،وأدوارھم االجتماعیة داخل المجتمع
وال  ،بین الذكور واإلناث في المشاركة االجتماعیة لصالح الذكور
  .توجد عالقة دالة إحصائیا بین اللون والمشاركة االجتماعیة

إلى الكشف عن العالقة بین  )١٩٨٦(إجالل سري وھدفت دراسة 
النفسي لدى الجنسین من طالب  التوافق مع االسم و التوافق

وذلك باستخدام اختبار التوافق مع االسم واختبار التوافق  ،الجامعة
النفسي العام، وتوصلت إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائیا عند 

بین التوافق مع االسم وكل من التوافق النفسي ) ٠٫٠١(مستوى 
األسري العام والتوافق الشخصي والتوافق االجتماعي و التوافق 

والتوافق االنفعالي لدى العینة الكلیة ولدى عینة اإلناث وعینة 

  . الذكور
  دراسات تناولت السلوك الملبسي) ب
إلى تقدیم  (Johnson et al., 2014)جونسون وآخرون سعى  

مراجعة نقدیة من المجاالت البحثیة الرئیسیة في علم النفس 
وتأثیره على الملبس كحافز : ؛ تضمنتاالجتماعي عن الملبس

صفات من قبل اآلخرین، صفات حول الذات، وعلى سلوك الفرد، 
  .والعالقات بین المالبس، والجسم، والنفس

أن نوع الجنس  (Handa& Khare, 2013) ھاندا وخارووجد 
یؤثر في العالقة بین النظرة المادیة والموضة الملبسیة بین الشباب 

ھم سلوك الشباب لف Richinsالھندي، وذلك باستخدام مقیاس 
شاب ٢٤٠(المكون من طالب الجامعة من مختلف أنحاء الھند

  .، حیث كانت الفتیات أكثر تعلقا واھتماما للموضة)وفتاة
إلى اكتشاف أثر  (Unal et al., 2012)یونال وآخرون  وسعى

العوامل االجتماعیة والثقافیة نحو سلوك استھالك المنتجات 
باعتبارھا اكتسبت مكانة  طة العمرالنسجیة للمرأة التركیة المتوس

اجتماعیة متنوعة طوال حیاتھا وبالتالي تكون غنیة في القیم 
وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة التركیة تبالغ . االجتماعیة والثقافیة

في تقدیر وضعھا في األسرة و مكانتھا في المجتمع أكثر من 
ثم تختار  أرملة/ زوجة/ اختیارھا الشخصي؛ فترى أوال دورھا كأم

ھذه الثقافة الخاصة ھي النتیجة . مالبسھا المناسبة مع ھذه األدوار
الرئیسیة من الدراسة؛ فالمرأة التركیة تنسب معاني المالبس في 
ثالثة نقط رئیسیة؛ دورھا في األسرة، وفي المجتمع، وفي أماكنھا 

   .الخاصة
بدراسة على طالب جامعة  )٢٠١١(فاطمة الزھراء حشاد قامت و
لمنوفیة باستخدام استمارتي قیاس االتجاھات الملبسیة والتوافق ا

االجتماعي؛ وتوصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا 
في مستوى ) الجنس ومحل اإلقامة(لبعض متغیرات الدراسة 

االتجاھات الملبسیة، ووجود عالقة ارتباطیة بین التوافق 
غیري الجنس ومحل االجتماعي واالتجاھات الملبسیة تبعا لمت

  .اإلقامة
إلى تحدید سلوك شراء مالبس  )(Unal, 2010 یونالوھدف 
تم اختیارھم عشوائیا ویمثلون جمیع ) سیدة عاملة ٦٨٦(النساء 

و تخرجت من الثانویة ) ٥٠- ٢٥(النساء العامالت فیما بین سن 
على األقل؛ وذلك تبعا لمستوى الدخل والثقافة وباستخدام اختبار 

chi-square.  بدراسة  )٢٠١٠(سامي أبو بیھ وآخرون بینما قام
وتوصل إلى ) مرحلة التعلیم الثانوي(على فتیات في سن المراھقة 

وجود ارتباط طردي دال إحصائیا بین محور االحتشام والثقافة 
الدینیة للمراھقات في كال من الریف والحضر، وارتباط عكسي 

لموضة، التزین، االنتماء جذب االنتباه، ا(دال إحصائیا بین محاور 
والثقافة الدینیة للمراھقات في كل من الریف ) إلى المجموعة

  .والحضر
باستخدام اختبار قیم طالب  )٢٠٠٧(جیھان سوید ووجدت 

الجامعة واختبار السلوك الملبسي؛ عالقة ارتباطیة موجبة دالة 
االجتماعیة واألسریة (إحصائیا بین السلوك الملبسي وكل من القیم 

بینما ال توجد عالقة ارتباطیة  ،)واالقتصادیة و الجمالیة وقیم العمل
األخالقیة والدینیة والسیاسیة (بین السلوك الملبسي وكل من القیم 

في دراستھا ) ٢٠٠٧(منى شمس الدین وتوصلت ). والعلمیة
باستخدام مقیاس التوكیدیة االجتماعیة ومقیاس السلوك الملبسي؛ 

طیة موجبة بین التوكیدیة االجتماعیة إلى وجود عالقة ارتبا
والسلوك الملبسي ولكنھا غیر دالة مما یشیر إلى أن التوكیدیة 

في  .االجتماعیة تؤثر على مستوى السلوك الملبسي لدى عینتھا
أن الملبس یعني لدى أغلبیة  )٢٠٠٧(كریمة العزابي حین وجدت 

ر التعبیر عن الشخصیة والمظھ) ذكور وإناث(أفراد العینة 
الخارجي وإبراز الجمال، وأن السبب في حبھم للتمیز كان لجذب 

منى وھدفت . انتباه اآلخرین، ووافقت األغلبیة على اتباع الموضة
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إلى التعرف على بعض العوامل المؤثرة على  )٢٠٠٧(زید 
نحو ) سنة١٨- ١٥(اتجاھات الطالبات في مرحلة المراھقة الوسطى 

والمستوى ) حضر، ریف(ئة ومنھا نوع البی ،اختیار مالبسھن
وتوصلت إلى وجود  ،)مرتفع ، منخفض(االقتصادي واالجتماعي 

فروق ذات داللة إحصائیة لكل من عامل البیئة والمستوى 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة على اتجاھات المراھقات نحو 

  .اختیار الملبس
بالتعرف على مدى تأثیر ) ٢٠٠٤(دمحم حسن ورشدي عید  كما قام

سلوك الملبسي لألبناء من طالبات الجامعة بدرجة تعلیم وثقافة ال
األم، والتعرف على جوانب تأثیر األم في أبعاد السلوك الملبسي، 
والوصول إلى مواطن التأثیر الحقیقیة في السلوك الملبسي لألبناء 

وتوصل إلى وجود  ،والدور الحقیقي لألم في تعدیل ھذه السلوكیات
ائیة لصالح الطالبات الجامعیات ألمھات فروق ذات داللة إحص

حاصالت على مستوى تعلیم عالي، وجود تناسب طردي بین 
 - جاذبیة االنتباه - مسایرة الموضة(محاور للسلوك الملبسي لألبناء 

، وجود تناسب عكسي بین المستوى الثقافي الالزم )تحقیق الذات
  .وإقبال األبناء على المالبس المحتشمة

في دراستھ عن الشباب في دار )  (Moyer, 2003مویر ووجد  
؛ أن سكان الحضر تنفق بانتظام ٢٠٠٠في عام  - السالم بتنزانیا

الكثیر من المال على مالبسھم، وذلك وفقا لالتجاھات العالمیة 
والتي أثرت بشكل كبیر جدا علیھم خاصة مع ثقافة الھیب ھوب 

وضعھم بغض النظر عن  - وأوضح أن الشباب. الغربیة والموضة
یستطیعون ویفضلون اختیار المالبس تبعا لظروف  - االقتصادي

  . العمل والمعیشة وأیضا تعبیرا عن رغباتھم الخاصة
بدراسة على العاملین في  )٢٠٠٣(دمحم حسن ورشدي عید وقام 

؛ )مدیرین وموجھین ومدرسین وعمال(مجال التربیة والتعلیم 
لبیئة االجتماعیة وتوصل إلى وجود داللة إحصائیة على تأثیر ا

على أسلوب اختیار أفراد العینة لمالبسھم، ووجود عالقة طردیة 
بین المستوى االجتماعي والتوافق االجتماعي للعینة مع المجتمع 

  .والسلوك الملبسي
بدراسة كیفیة  )(Guy& Banim, 2000جاي وبانیم واھتم 

ة، استخدام الملبس كوسیلة للتعبیر عن الذات في الحیاة الیومی
شارك فیھا طالبات جامعیات وموظفات من فئات عمریة مختلفة؛ 
تم تصنیفھم إلى ثالث مجموعات تبعا لرؤیتھم عن الذات من خالل 
ملبسھم، فجاءت الفئة األولى لتكشف استخدام الملبس للتعبیر عن 
النواحي اإلیجابیة للذات وقد تم تحدید العناصر المفضلة من 

ا ساعدت في سد الفجوة بین المالبس على وجھ الخصوص كم
وصورة الواقع التي تحققھ الملبس، " الذات كما تحب أن تكون"

وفشلت الفئة الثانیة في تحقیق الشكل المطلوب باستخدام الملبس 
، أما الفئة األخیرة فكانت عالقتھا مع الملبس )تعبیر ذاتي سلبي(

نب مستمرة ودینامیكیة وتشكل مصدرا رئیسیا للتمتع ولتحقیق جوا
   .مختلفة من ذاتھم

من خالل قیاس مدى  )٢٠٠٠(رشدي عید ودمحم حسن  ووجد
اإلدراك الملبسي والثقافة الملبسیة ثم دور المالبس وأثرھا في 
الحیاة الیومیة لطالبة الجامعة ؛ قصور في كل من المعلومات 
العامة الخاصة بالمالبس والثقافة الملبسیة لدى عینة البحث مما 

 )٢٠٠٠(لطفیة بارك  وقامت .التذوق الملبسي لدیھن یقلل من قدرة
بجدة بالتعرف على ) سنة ١٩- ١٦(في دراستھا للمراھقات من 

المالبس المفضلة لھن ورغبتھن في التمیز وتتبع الموضة والتجدید 
المستمر، ومعرفة مدى اھتمامھن بمالبسھن وأنواع وألوان 

ة بین ووجدت فروق معنوی ،المنسوجات الالتي یستعملنھا
تفضیالت طالبات الثانوي وطالبات الجامعة في تفضیالت 

  .مالبسھن وفي الرغبة في التمیز عن اآلخرین بالمالبس

إلى دراسة العوامل المؤثرة في ) ٢٠٠٠(نجاة باوزیر  وھدفت
في محافظة مكة ) سنة٢٠- ١٢(اختیار مالبس الفتاة المراھقة من 

وى التعلیمي وأھمیة المكرمة، وتحدید العالقة بین السن والمست
ارتداء المالبس، وأسباب اختیارھا لمالبسھا، والتعرف على 

وتوصلت إلى أن ھناك عالقة  ،المالبس واأللوان المفضلة لھا
معنویة في ترتیب أھمیة ارتداء المالبس وجمیع المستویات 

وكانت أعلى النسب في المرحلة الثانویة،  ،التعلیمیة للمراھقة
لمفھوم ) سنة ٢٠- ١٨(ة المراھقة المتأخرة ومدى وعي ونضج فتا

المالبس حیث كانت النسبة األعلى لالحتشام ثم إثبات الذات 
  .والشخصیة

من٥ور وسمیحة توفیق ووجدت  في دراستھا  )١٩٩٥(سعدیة 
اھتمام الموظفات أكثر  ،)طالبات وموظفات(على المرأة القطریة 

البات والموظفات انفرادا برأیھن في اختیار المالبس، واھتمام الط
. بمراعاة التقالید االجتماعیة والموضة معا عند اختیار المالبس

بدراسة  (Cox& Dittmar, 1995) كوكس ودیتماروقام 
الوظائف النفسیة واالجتماعیة للمالبس على عینة من الشباب 

ومدى قدرتھا على منح الراحة لھم، وحدد ) ذكر، أنثى(البریطاني 
من الطلبة البریطانیین سبب أھمیة ستون شاب وستون فتاة 

المالبس لھم وتقدیرھم بصفة خاصة لھا؛ وذلك لفوائدھا الوظیفیة 
وارتباطھا بالحالة المزاجیة وأیضا كوسیلة للتعبیر عن الھویة 

  .الشخصیة واالجتماعیة
في دراستھا إلى أن ھناك ) ١٩٩٣(سلوى عیاض  وتوصلت

افق االجتماعي والقدرة ارتباطا موجبا لھ داللة إحصائیة بین التو
على اتخاذ القرار فالطالب األكثر توافقا أكبر قدرة على اتخاذ 
القرار والعكس صحیح ؛ وذلك في المجاالت المتنوعة ومنھا مجال 

في ) ١٩٩٣(ھدى التركي وحنان خوجھ  بینما وجدت. المالبس
دراستھا على موظفات سعودیات تعملن في الدوائر الحكومیة التي 

نظام الزى الموحد بمدینة الریاض؛ تفاعل للسن والمستوى  ال تتبع
  .التعلیمي للعینة على العوامل المؤثرة الختیار المالبس

بدراسة ) (Francis& Burns, 1992فرانسیس وبیرنس  وقام
ھدفت إلى معرفة تأثیر التنشئة االجتماعیة للمستھلك على اتجاھاتھ 

ا والرضا الملبسي، نحو المالبس والشراء ووسائل الحصول علیھ
وذلك باستخدام استبیان طبق على طالبات الجامعة وأمھاتھن، 
وتوصلت إلى وجود تشابھ بین األم واالبنة في الرضا الملبسي، 
وكان لكل من األم واالبنة تتبع كبیر للموضة وتمتع بالشراء بدرجة 

   .كبیرة مما ساھم في الرضا الملبسي
 (Goldsmith et al., 1991)جولد سمیث وآخرون واھتمت 

بدراسة وجود عالقة بین الموضة وبعض القیم االجتماعیة 
باستخدام طریقة المقابلة الشخصیة لسیدات تتراوح أعمارھن من 

سنة، وتوصلت إلى أن النساء صغیرات السن كن أكثر  ٨٥ - ١٦
تتبعا للموضة، ولم یكن لمستوى التعلیم والدخل عالقة بتتبع 

باستخدام استبیان عن  (Hinton, 1984) ھینتونواھتم  .الموضة
اتجاھات المراھق نحو الملبس؛ بمعرفة العالقة بین االتجاھات 
الملبسیة للمراھقین من الجنسین من حیث اسلوب استخدام المالبس 
وكیفیة التعامل معھا وبین القیم االجتماعیة والعوامل البیئیة 

لیھم عند والظروف االقتصادیة المحیطة بھم ومدى تأثیرھا ع
اختیارھم لنوعیات مالبسھم وأیضا درجة تقبلھم لتلك المؤثرات 
والقیم االجتماعیة، وتوصلت إلى أن للعوامل البیئیة والظروف 
االقتصادیة أثر كبیر على االتجاھات الملبسیة للعینة عند االختیار 
واالرتداء واسلوب التعامل مع المالبس، كذلك توجد عالقة وثیقة 

ات الملبسیة والقیم االجتماعیة التي یعتنقھا المراھقین بین االتجاھ
  .من الجنسین

  تعلیق عام على الدراسات السابقة
یتضح من عرض الدراسات السابقة التي تناولت االسم ومدى 
التوافق معھ تنوع أھدافھا واختالفھا فیما بینھا فالبعض منھا استخدم 

األخرى مثل  اسم الفرد مباشرة ومدى عالقتھ ببعض المتغیرات
 ,.Anderson-Clark et al)أندرسون كالرك وآخرون  دراسة
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 (Kalist et al., 2008)ودراسة كالیست وآخرون  (2008
 (Ryan, 2010)ودراسة ریان  (Erwin,1993)ودراسة إیروین 

ودراسة  (Levine et al., 1994)ودراسة لیفن وآخرون 
توجد ندرة  ولكن (Lieberson et al., 1992)لیبرسون وآخرون 

شدیدة في الدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت مدى التوافق 
النفسي للفرد مع اسمھ وعالقتھ ببعض المتغیرات األخرى مثل 

  ).١٩٨٦(دراسة إجالل سري 
لقد اتفقت معظم الدراسات على وجود تأثیر لالسم ومدى التوافق 

الدافع معھ على بعض المتغیرات مثل التوافق النفسي العام و
لإلنجاز والجاذبیة البدنیة واألمزجة والمشاعر وجنوح األحداث 
واألدوار االجتماعیة ومستوى التعلیم، ولكن لم تتناول أي دراسات 

كما أشارت . التوافق النفسي مع االسم وعالقتھ بالسلوك الملبسي
إلى وجود فروق بین اإلناث والذكور ) ١٩٨٦(دراسة إجالل سري 
ولكن لم تتناول أي دراسات  ،ق النفسي مع االسمفي مستوى التواف

الكشف عن الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیرات 
  .مكان السكن والسن ومستوى التعلیم ومستوى دخل األسرة

وھناك قلة من الدراسات التي تناولت التوافق االجتماعي وعالقتھ 
دة مجاالت ومنھا بمتغیرات أخرى كالقدرة على اتخاذ القرار في ع

  .السلوك الملبسي/ الملبس، وكاالتجاھات الملبسیة
أما الدراسات التي تناولت السلوك الملبسي فقد اھتمت بدراسة 
السلوك الملبسي لمختلف المراحل العمریة؛ المراھقة بمراحلھا 
المختلفة وطالب الجامعة والشباب وأیضا سن النضج والرشد، كما 

 - عاملة/غیر - طالبة( أة بمختلف مراحلھا تناول الكثیر منھا المر
وركزت ھذه الدراسات على التعرف على اتجاھاتھم ). أم - زوجة

المتنوعة وثقافاتھم المختلفة وأھمیة الملبس لھم والعوامل المؤثرة 
 - بیئیة - اقتصادیة - ثقافیة - اجتماعیة - نفسیة(على اختیاراتھم 

/ النوع - السن - عیةالتنشئة االجتما - القیم والمعتقدات - تعلیمیة
، وأثر كل منھا أو بعضھا على األبعاد )مكان السكن - الجنس

تحقیق الذات والتعبیر عن  - الموضة(المختلفة للسلوك الملبسي 
جذب  - االحتشام والثقافة الدینیة - االنتماء للمجموعة - الشخصیة

كما تناول بعضھا  ).التزین وإبراز الجمال - االنتباه والمظھر
میتھا للفرد والمجتمع، الوظائف النفسیة واالجتماعیة المالبس وأھ

للمالبس، والمالبس واالتصال الثقافي والحضاري، والوضع 
والمكانة االجتماعیة، الرضا الملبسي، اإلدراك الملبسي والثقافة 

  .الملبسیة
وھكذا نجد أنھ ال توجد أي دراسة حاولت دراسة العالقة بین  

فسي مع االسم ألي مرحلة من السلوك الملبسي والتوافق الن
وركزنا االھتمام على فئة من أھم الفئات  ،المراحل العمریة

حساسیة وأكثرھا بحثا عن المظھر الملبسي وھي فئة الشباب؛ من 
  .ھنا جاءت ھذه الدراسة

  عینة البحث
شاب  ٥٥٠أجریت الدراسة على عینة من الشباب بلغ قوامھا 

، )سنة٣٥ - ٢٠(ھم ما بین ، تتراوح أعمار)أنثى ٣٥٤ذكر و ١٩٦(
ببعض مدن وریف محافظتي الغربیة والمنوفیة، ومن ذوي 

واقتصادیا ) منخفض، متوسط، عالي(مستویات مختلفة تعلیمیا 
وفیما یلي وصف للعینة تبعا لمتغیرات ). منخفض، متوسط، عالي(

الجنس والسن ومكان السكن ومستوى التعلیم والدخل ( الدراسة 
  ):الشھري

توزیع أفراد عینة البحث تبعا ) ١(یوضح جدول : الجنس -١
  :لمتغیر الجنس
  توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر الجنس) ١(جدول 

  %النسبة  العدد  الجنس
 %٣٥٫٦ ١٩٦  ذكر

 %٦٤٫٤ ٣٥٤  أنثي
  %١٠٠  ٥٥٠  المجموع

  

من أفراد عینة البحث إناث بنسبة  ٣٥٤أن ) ١(یتضح من جدول 

  %.٣٥٫٦راد عینة البحث ذكور بنسبة من أف ١٩٦، بینما %٦٤٫٤
توزیع أفراد عینة البحث تبعا ) ٢(یوضح جدول : مكان السكن -٢

  :لمتغیر مكان السكن
  توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر مكان السكن)  ٢(جدول 

  %النسبة  العدد  مكان السكن
 %٣٨٫٤ ٢١١  ریف
 %٦١٫٦ ٣٣٩  حضر

  %١٠٠  ٥٥٠  المجموع
  

من أفراد عینة البحث یقمن  ٣٣٩أن  )٢(یتضح من جدول 
من أفراد عینة البحث یقمن  ٢١١، بینما %٦١٫٦بالحضر بنسبة 

  %.٣٨٫٤بالریف بنسبة 
  : سنللتوزیع أفراد عینة البحث تبعا ) ٣(یوضح جدول  :السن -٣

  توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر السن)  ٣(جدول 
  %النسبة  العدد  السن

  %٢٢٫٥ ١٢٤ سنة ٢٤ سنة إلى أقل من ٢٠من 
  %٤٧٫١ ٢٥٩ سنة ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  %٣٠٫٤  ١٦٧ سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من 

  %١٠٠  ٥٥٠  المجموع
  

من أفراد عینة البحث تراوحت  ١٢٤أن ) ٣(یتضح من جدول 
 ٢٥٩و ،%٢٢٫٥سنة بنسبة  ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠أعمارھم من 

سنة إلى أقل من  ٢٤من من أفراد عینة البحث تراوحت أعمارھم 
من أفراد عینة البحث كانت  ١٦٧، بینما %٤٧٫١سنة بنسبة  ٢٨

  %.٣٠٫٤سنة بنسبة  ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨أعمارھم من 
توزیع أفراد عینة ) ٤(یوضح جدول  :المستوي التعلیمي -٤

  : البحث تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي
  ر المستوي التعلیميتوزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغی) ٤(جدول 

  %النسبة  العدد  المستوي التعلیمي
  %١٩٫٦ ١٠٨ )تعلیم أساسي –أمي (منخفض 

  %٢٨٫٧ ١٥٨ )مؤھل دبلوم(متوسط 
دراسات  -مؤھل جامعي(عالي 

 )علیا
٥١٫٦ ٢٨٤%  

  %١٠٠  ٥٥٠  المجموع
  

من أفراد عینة البحث حاصلین  ٢٨٤أن ) ٤(یتضح من جدول 
من أفراد عینة  ١٥٨، یلیھم %٥١٫٦علي شھادات علیا بنسبة 

، ثم یأتي %٢٨٫٧البحث حاصلین على شھادات متوسطة بنسبة 
من أفراد عینة البحث حاصلین على  ١٠٨في المرتبة الثالثة 

  %.١٩٫٦شھادات منخفضة بنسبة 
توزیع أسر أفراد عینة ) ٥(یوضح جدول : الدخل الشھري -٥

  :البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة
  زیع أسر أفراد عینة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفةتو) ٥(جدول 

  %النسبة  العدد  الدخل الشھري
 %٢١٫٦ ١١٩ )١٠٠٠أقل من (منخفض 

 %٢٧٫٦ ١٥٢ )٣٠٠٠ -١٠٠٠من (متوسط 
 %٥٠٫٧ ٢٧٩ )٣٠٠٠أكثر من (مرتفع 

  %١٠٠ ٥٥٠  المجموع
  

أن أكبر فئات الدخل الشھري ألسر أفراد ) ٥(یتضح من جدول  
بحث كانوا ذوي الدخل المرتفع، یلیھم الفئة ذوي الدخل عینة ال

المتوسط، ثم الفئة ذوي الدخل المنخفض، فقد بلغت نسبتھم على 
  %).٢١٫٦، %٢٧٫٦، %٥٠٫٧(التوالي 

  :أدوات البحث
تم إعدادھا للتعرف على الجنس والسن : استمارة بیانات أولیة -١
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  . ومكان سكن األسرة ومستوى الدخل والتعلیم
استنادا إلى المفھوم : قیاس التوافق النفسي مع االسمم -٢

من   بناء ھذا المقیاسفقد تم  ،اإلجرائي للتوافق النفسي مع االسم
خالل استقراء اإلطار النظري والدراسات السابقة في مجال 

االطالع على وب ،التوافق النفسي العام والتوافق النفسي مع االسم
یتم العثور لم  ،ال لالستفادة منھاالمقاییس المستخدمة في ھذا المج

 )إجالل سري(مقیاس واحد ھو مقیاس التوافق مع االسم اال على 
أما باقي األبحاث فقد استخدمت االسم مباشرة وعالقتھ ببعض 

  .المتغیرات األخرى
 ،إعداد مقیاس التوافق النفسي مع االسم تمعلى ضوء ما تقدم  

عبارات تضمن ) ٣٢(وتكون المقیاس في صورتھ النھائیة من 
 ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٢ ،١(عبارة ذات توجھ موجب وھي ) ١٦(

عبارة ذات ) ١٦(و) ٣٠ ،٢٩ ،٢٣ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٣ ،١٢ ،١١
 ،٢٤ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٧ ،١٦ ،١٤ ،٥ ،٤ ،٣(توجھ سالب وھي 

ولتقدیر درجات المقیاس فقد  ،)٣٢ ،٣١ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥
ویكون ) ال -أحیانا  -نعم (ت لكل مفردة ثالث استجابات ھي یأعط

للمفردات ) ٣=، ال ٢=، أحیانا ١=نعم (تقدیر الدرجات كاآلتي 
إیجابیة التوجھ والعكس للمفردات سلبیة التوجھ، وأعلى درجة 

درجة والدرجة ) ٣٢(درجة وأقل درجة ھي ) ٩٦(للمقیاس ھي 
 .المرتفعة تدل أن الشاب أكثر توافقا مع اسمھ

باط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة معامالت االرت) ٦(جدول 
  لمقیاس التوافق النفسي مع االسم

معامل   العبارة
معامل   العبارة  االرتباط

معامل   العبارة  االرتباط 
  االرتباط 

٠٫٥٨  ٢٣  **٠٫٩٠  ١٢  **٠٫٥٥  ١**  
٠٫٥٢  ٢٤  **٠٫٦٢  ١٣  **٠٫٤٣  ٢**  
٠٫٨٢  ٢٥  **٠٫٨٤  ١٤  **٠٫٤٢  ٣**  
٠٫٦٨  ٢٦  **٠٫٤٨  ١٥  **٠٫٧١  ٤**  
٠٫٦٣  ٢٧  **٠٫٦٧  ١٦  **٠٫٧١  ٥**  
٠٫٤٦  ٢٨  **٠٫٧٦  ١٧  **٠٫٣٣  ٦**  
٠٫٤٥  ٢٩  **٠٫٨٤  ١٨  **٠٫٤٢  ٧**  
٠٫٥١  ٣٠  **٠٫٦١  ١٩  **٠٫٥٥  ٨**  
٠٫٦٣  ٣١  *٠٫٢٦  ٢٠  **٠٫٧٨  ٩**  
٠٫٦٩  ٣٢  **٠٫٤١  ٢١  **٠٫٥٦  ١٠**  
٠٫٤٨  ٢٢  **٠٫٥٤  ١١**      

  ٠٫٠١دال عند **  ٠٫٠٥دال عند *  

   

  :متریة لمقیاس التوافق النفسي مع االسمالمحددات السیكو
تطبیق المقیاس على تم  ،للتأكد من المحددات السیكومتریة للمقیاس

  . شابا) ٧٠(عینة استطالعیة قوامھا 
  :صدق المقیاس

استخدم صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت  
بین درجة كل عبارة والدرجة ) معامل ارتباط بیرسون(االرتباط 

یتضح من الجدول  ).٦(كما ھو موضح بجدول  ،یة للمقیاسالكل
داللة جمیع معامالت االرتباط لجمیع عبارات المقیاس وبین ) ٦(

مما یشیر إلى  ،)٠٫٠١(وذلك عند مستوى  ،الدرجة الكلیة للمقیاس
  .االتساق الداخلي للمقیاس وترابط عباراتھ

  :ثبات المقیاس
عامل ألفا كرونباخ حساب معامل ثبات المقیاس بحساب متم  

) ٠٫٨١٢(حیث بلغ معامل ألفا  ،وبطریقة التجزئة النصفیة للمقیاس
 –٠٫٧٨٤(ومعامل الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة 

مما یدل على ) ٠٫٠١(وھي جمیعھا دالة عند مستوى ) ٠٫٨٤٦
  .ثبات المقیاس

استنادا إلى مفھوم السلوك الملبسي : مقیاس السلوك الملبسي -٣
  :بناء ھذا المقیاس وفقا للخطوات التالیةتم  ،ي البحث الحاليف
تم بناء المقیاس من خالل استقراء اإلطار النظري والدراسات  

االطالع على المقاییس  وتم ،السابقة في مجال السلوك الملبسي
مقیاس االتجاھات ومنھا  ،المستخدمة في ھذا المجال لالستفادة منھا

) ٢٠٠٧منى زید، (و) ٢٠١١ء حشاد، فاطمة الزھرا(الملبسیة 
منى شمس الدین، ( )٢٠٠٧جیھان سوید، (ومقیاس السلوك الملبسي

تكون المقیاس في ) ٢٠١٠سامي أبو بیھ وآخرون، (و) ٢٠٠٧
یوضح توزیع  )٧(والجدول  ،صورتھ النھائیة من عدد ستة أبعاد
  .عبارات المقیاس على تلك األبعاد

ك  ل مف  ردة ث  الث استجابـ  ـات  اءأعط   ت  مولتق  دیر درج  ات المقی  اس 
، ١=نع م (ویك ون تق دیر ال درجات ك اآلتي ) ال -أحیان ا  -نعم : (ھي

، أحیان  ا ٣=نع  م (للمف  ردات إیجابی  ة التوج  ھ و) ٣=، ال ٢=أحیان  ا 
للمفردات سلبیة التوجھ، والدرجة الكلی ة ھ ي مجم وع ) ١=، ال ٢=

 ال  درجات الت  ي یحص  ل علیھ  ا الش  اب ف  ي المقی  اس كك  ل، والدرج  ة
  .المرتفعة تدل أن الشاب ذو مستوى سلوك ملبسي مرتفع

  عدد العبارات على أبعاد مقیاس السلوك الملبسي والوزن النسبي لھا ودرجة كل بعد) ٧(جدول 

   
  

  المحددات السیكومتریة لمقیاس السلوك الملبسي للشباب
تطبیق المقیاس على تم  ،للتأكد من المحددات السیكومتریة للمقیاس

  .شابا) ٧٠(عینة استطالعیة قوامھا 
  :صدق المقیاس

استخدم صدق االتساق الداخلي لحساب صدق المقیاس من خالل  
بین الدرجة ) رسونمعامل ارتباط بی(حساب معامالت االرتباط 

جذب االنتباه، الموضة، االحتشام، التزین، االنتماء (الكلیة لكل بعد 
) ٨(وجدول  ،والدرجة الكلیة للمقیاس) للمجموعة، تحقیق الذات
یتضح من الجدول أن معامالت  حیث . یوضح معامالت االرتباط

القترابھا من الواحد ) ٠٫٠١(االرتباط كلھا دالة عند مستوى 
  مما یدل على صدق وتجانس أبعاد المقیاسالصحیح 

  قیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد ودرجة الكلیة للمقیاس) ٨(جدول 
  الداللة  معامل االرتباط  األبعاد

  ٠٫٠١  ٠٫٩٠٩  جذب االنتباه
  ٠٫٠١  ٠٫٧٢٦  الموضة
  ٠٫٠١  ٠٫٨٤٣  االحتشام
  ٠٫٠١  ٠٫٩١٣  التزین

  ٠٫٠١  ٠٫٧٧٧  االنتماء للمجموعة
  ٠٫٠١  ٠٫٨٤٤  الذاتتحقیق 

  

  :ثبات المقیاس
حساب معامل ثبات المقیاس بحساب معامل ألفا كرونباخ تم  

  الدرجة العظمى  الدرجة الصغرى  العبارات اإلیجابیة التوجھ  الوزن النسبي  العدد  أبعاد المقیاس
  ٢٧  ٩  ٧-٦-٥-٤-٣-١  %١٤٫٢٨  ٩  جذب االنتباه  ١
  ٢٤  ٨  ٦-٤-٢-١  %١٢٫٧٠  ٨  الموضة  ٢
  ٣٦  ١٢  ١٢-١٠-٦-٥-٤-٣-٢-١  %١٩٫٠٤  ١٢  االحتشام  ٣
  ٣٣  ١١  ١١-١٠-٧-٦-٣-٢-١  %١٧٫٤٦  ١١  التزین  ٤
  ٣٠  ١٠  ٩-٦-٤-٣-٢  %١٥٫٨٧  ١٠  االنتماء للمجموعة  ٥
  ٣٩  ١٣  ١٣-١٢-١٠-٩-٨-٧-٦-٢-١  %٢٠٫٦٣  ١٣  تحقیق الذات  ٦

  ١٨٩  ٦٣    %١٠٠  ٦٣  المقیاس الكلي
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وبطریقة التجزئة النصفیة لكل بعد من أبعاد المقیاس وللمقیاس 
أن جمیع قیم  ھیتضح منالذى ) ٩(ویتضح ذلك من الجدول  ،ككل

وى معامل ألفا، التجزئة النصفیة، دالة عند مست: معامالت الثبات
  .مما یدل على ثبات المقیاس ) ٠٫٠١(

  قیم معامل الثبات ألبعاد المقیاس) ٩(جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  األبعاد

 ٠٫٨٣١ – ٠٫٧٧٢  ٠٫٨٠٢  جذب االنتباه
 ٠٫٨٢٤ – ٠٫٧٦٥  ٠٫٧٩١  الموضة
 ٠٫٩٥٠ – ٠٫٨٩٤  ٠٫٩٢٣  االحتشام
 ٠٫٨٨١ – ٠٫٨٢٧  ٠٫٨٥٣  التزین

 ٠٫٩٠٢ – ٠٫٨٤٣  ٠٫٨٧١  االنتماء للمجموعة
 ٠٫٨٥٤ – ٠٫٧٩٣  ٠٫٨٢٣  تحقیق الذات
 ٠٫٩٤٢ – ٠٫٨٨٨  ٠٫٩١١  المقیاس ككل

   

  :نتائج البحث ومناقشتھا 
  :اختبار صحة الفرض األول

توجد عالقة ارتباطیھ ذات داللة " ینص الفرض األول على 

إحصائیة بین التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي الكلي 
التزین، االنتماء  ،االحتشام ،الموضة ،االنتباهجذب (وأبعاده 

وللتحقق من صحة ھذا  ،"لدى الشباب) تحقیق الذات ،للمجموعة
الفرض تم حساب معامالت االرتباط بین درجات التوافق النفسي 
 ،مع االسم ودرجات أبعاد السلوك الملبسي والسلوك الملبسي الكلي

وجود  ومنھ یتضح  .یوضح قیم معامالت االرتباط ) ١٠(والجدول 
عالقة ارتباط طردي بین التوافق النفسي مع االسم وأبعاد السلوك 

فكلما  ،)٠٫٠١(الملبسي والسلوك الملبسي الكلي عند مستوى داللة 
زاد التوافق النفسي مع االسم كلما ارتفع السلوك الملبسي بأبعاده 

ة، جذب االنتباه، الموضة، االحتشام، التزین، االنتماء للمجموع(
  ).تحقیق الذات

ھذه النتیجة إلى أنھ كلما زاد توافق الفرد مع أسمھ زاد  ىتعزو
توافقھ النفسي العام مع نفسھ فیزداد اھتمامھ بنفسھ وبمظھره 

إجالل سري، (ویتفق ھذا التفسیر مع دراسة  ،وبسلوكھ الملبسي
التي أكدت وجود عالقة طردیة دالة إحصائیا بین التوافق ) ١٩٨٦

  .عام والتوافق النفسي مع االسمالنفسي ال

  قیم معامالت االرتباط بین التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي وأبعاده) ١٠(جدول 
االنتماء   التزین  االحتشام  الموضة  جذب االنتباه  السلوك الملبسي

  للمجموعة
تحقیق 
  الذات

السلوك 
  الملبسي

  التوافق النفسي
 **٠٫٨٩١ **٠٫٧٩١ **٠٫٧٥٣ **٠٫٨٥١ **٠٫٩٢٨ **٠٫٨٠٢ **٠٫٨٣٤  مع االسم

   

رى أن االسم یمثل جزءا ھاما من مفھوم الفرد لذاتھ حیث یمثل نو
مفھوم الذات اإلیجابي ورضا الفرد عن اسمھ أما االسم غیر الطیب 

إیروین  وھذا ما تؤكده دراسة. یؤدي إلى مفھوم سلبي عن الذات
)Erwin,1993 (بالجاذبیة البدنیة  أن األسماء الجذابة لھا عالقة

لدى الفرد داخل المجتمع مما یساعد على اھتمام الفرد بسلوكھ 
 Levine et(ویتفق ھذا مع نتیجة دراسة لیفن وآخرون  ،الملبسي

al., 1994 ( والتي أشارت إلى أن األسماء غیر المعتادة لھا عالقة
رى نومن ثم  .سالبة بالنجاح واألخالق والصحة والدفء والبھجة

سماء غیر المعتادة تجعل الشاب غیر متوافقا معھا مما یقلل أن األ
مستوى النجاح واألخالق والصحة والدفء والبھجة مما یقلل 

  .مستوى السلوك الملبسي لدیھ
 ,Ryan(ریان  في حین یختلف ھذا التفسیر مع نتیجة دراسة 

والتي أشارت إلى أن ذوى األسماء غیر التقلیدیة یكونوا ) 2010
 ،ا ونجاحا وأخالقا ورعایة من ذوى األسماء التقلیدیةأفضل مزاج

مما یشیر إلى أن ذوي األسماء غیر التقلیدیة یكونوا أكثر توافقا 
نفسیا مع أسمائھم من اآلخرین مما یزید اھتمامھم بذاتھم ومن ثم 

في حدود علم ( اھتمامھم بسلوكھم الملبسي، وال توجد أي دراسات

نفسي مع االسم وعالقتھ بالسلوك تناولت التوافق ال )المؤلفون
  .الملبسي لدى الشباب

من خالل عرض النتائج السابقة نالحظ أن نتیجة الفرض األول  
توجد عالقة ارتباطیھ ذات داللة "قد تحققت والذي ینص على 

إحصائیة بین التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي الكلي 
التزین، االنتماء  ،ماالحتشا ،الموضة ،جذب االنتباه(وأبعاده 

  ".لدى الشباب) تحقیق الذات ،للمجموعة
  :اختبار صحة الفرض الثاني

توجد فروق ذات داللة إحص ائیة ب ین  "ینص الفرض الثاني على  
الش  باب ف  ي التواف  ق النفس  ي م  ع االس  م تبع  ا لمتغی  رات الج  نس 

 ،"ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل الشھري لألسرة
، وحس  اب تحلی  ل )ت(ن ھ  ذا الف  رض ت  م تطبی  ق اختب  اروللتحق  ق م  

التباین ل درجات أف راد العین ة ف ي ت وافقھم النفس ي م ع أس مائھم تبع ا 
  :لمتغیرات الدراسة

الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیر الجنس 
  :یوضح ذلك )١١( الجدولو

  النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر الجنسالفروق في متوسط درجات أفراد العینة في توافقھم ) ١١(جدول 

المتوسط   الجنس
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند  ٣٣٫٣٤٤ ٥٤٨ ١٩٦ ٨٫٥٧٠ ٨٣٫٢٩٥ ذكر

  ٣٥٤ ١١٫٧٥٠ ٥١٫٤٩٩ أنثي لصالح الذكور
  

وھى ) ٣٣٫٣٤٤(كانت ) ت(أن قیمة ) ١١(یتضح من الجدول  
لصالح الذكور، حیث بلغ ) ٠٫٠١(ة إحصائیا عند مستوى داللة دال

، بینما بلغ متوسط درجة اإلناث )٨٣٫٢٩٥(متوسط درجة الذكور 
كانوا أكثر توافقا نفسیا مع  مما یدل على أن الذكور، )٥١،٤٩٩(

  .أسمائھم من اإلناث
حیث كان ) ١٩٨٦إجالل سري، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

افقا مع االسم من اإلناث والتي أرجعت ذلك إلى أن الذكور أكثر تو
ھذا إلى اختالف  ىقد یعزو. اإلناث أكثر حساسیة لالسم من الذكور

حیث أن اإلناث  ،االھتمامات والطبیعة االنفعالیة لإلناث عن الذكور
یتأثرن بأسمائھن وصفاتھن التي تمیزھن عن اآلخرین أكثر من 

وھذا ما أكدتھ . سیا مع أسمائھنالذكور مما یجعلھم أقل توافقا نف
أن االسم یكون تأثیره على اإلناث  (Erwin,1993)دراسة إیروین 
من ) ٢٠٠٧ ،جیھان سوید(وھذا یؤكد ما ذكرتھ . أكثر من الذكور

أن الذكور في سن الشباب أكثر توافقا نفسیا من اإلناث بصفة 
  .عامة

كن والجدول الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیر الس
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  :یوضح ذلك) ١٢(رقم 
  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر مكان السكن)  ١٢(جدول 

المتوسط   مكان السكن
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة

 ٠٫٠١دال عند  ٢٢٫٣٣٥ ٥٤٨  ٢١١ ١٣٫٨٣٠ ٧٩٫١٠٤ ریف
 ٣٣٩ ١٣٫٣٠٢  ٥٢٫٦٤٩ حضر لصالح الریف

  

وھى ) ٢٢٫٣٣٥(كانت ) ت(أن قیمة ) ١٢(یتضح من الجدول  
لصالح أفراد العینة ) ٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

، )٧٩٫١٠٤(المقیمین بالریف، حیث بلغ متوسط درجة أفرادھم 
، )٥٢٫٦٤٩(بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین بالحضر 

مما یدل على أن أفراد العینة المقیمین بالریف كانوا أكثر توافقا 
  .نفسیا مع أسمائھم من أفراد العینة المقیمین بالحضر

وقد یرجع ذلك إلى طبیعة أھل المدینة من االھتمام باألسماء  

الحدیثة وغیر التقلیدیة والمظھر والشكل والترف أكثر من أھل 
تسمیة األبناء نتیجة للعوامل الثقافیة الریف الذین یمیلون إلى 

في حدود (وال توجد أي دراسات . واالجتماعیة التي یعیشون فیھا
تناولت الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا ) المؤلفونعلم 

  ).ریف وحضر(لمتغیر مكان السكن 
الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیر السن والج دول  

  :ضح ذلكوی) ١٣(رقم 
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر السن)  ١٣(جدول 

 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات السن
  ٥٤٧  ١٣٨٥٫١٥٨ ٧٥٧٦٨١٫٥٤٣ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٤٠٫٦٠٩ ٢  ٥٦٢٤٩٫٢٩٩  ١١٢٤٩٨٫٥٩٧ بین المجموعات

    ٥٤٩   ٨٧٠١٨٠٫١٤٠ المجموع
  

وھى دالة ) ٤٠٫٦٠٩(كانت ) ف(أن قیمة ) ١٣(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 

بین درجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر 

مقارنات لل LSDالسن، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار ) ١٤(جدول 
 ٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من  السن

 )٤١٫٨٤٦= م ( سنة
 ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من 

 )٥٨٫٣٤٧= م ( سنة
 ٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من 

 )٨٥٫٢٥٧= م ( سنة
      - سنة ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من 
    -  **١٦٫٥٠٠ سنة ٢٨أقل من  سنة إلى ٢٤من 
  -  **٢٦٫٩٠٩  **٤٣٫٤١٠ سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من 

  

وجود فروق في التوافق النفسي مع االسم ) ١٤(یتضح من جدول  
) سنة ٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (بین أفراد العینة ذوي السن 

سنة، ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من(وكال من أفراد العینة ذوي السن 
لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٤إلى أقل من سنة ٢٠من 

، )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة ٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (
سنة إلى أقل ٢٤من (كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن 

سنة إلى أقل من ٢٠من(وأفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٨من 
لى أقل من سنة إ٢٤من (لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٤
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة٢٨

، )٨٥٫٢٥٧) (سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من (العینة ذوي السن 
) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (یلیھم أفراد العینة ذوي السن 

سنة ٢٠من (، وأخیرا أفراد العینة ذوي السن )٥٨٫٣٤٧(بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة ). ٤١٫٨٤٦(سط بمتو) سنة٢٤إلى أقل من 

) سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من (األولى أفراد العینة ذوي السن 
حیث كانوا أكثر توافقا نفسیا مع أسمائھم، ثم أفراد العینة ذوي 

في المرتبة الثانیة، ثم أفراد ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (السن 

في المرتبة ) نةس٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (العینة ذوي السن 
  .األخیرة

أنھ كلما قل  (Erwin,1993)وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ إیروین  
عمر الشخص زاد تأثیر االسم علیھ والذي أرجع ذلك إلى أنھ كلما 
قل العمر ال یستطیع الفرد الرد على التعلیقات المتعلقة باسمھ مما 

أن  وقد یرجع ذلك إلى ،یقلل مستوى التوافق النفسي مع اسمھ
أكثر نضجا ) سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من (العینة ذوي السن 

بینما المراھقون  ،فضال عن االتزان النفسي لدى الشباب ،واتزانا
األقل سنا یكون اھتمامھم األكبر بالقبول االجتماعي والصفات 

سامي أبو بیھ وآخرون، (ویتفق ھذا التفسیر مع دراسة  ،الخارجیة
الجتماعي من األمور الھامة التي یسعى من أن القبول ا) ٢٠١٠

في حدود علم (وال توجد أي دراسات . المراھقون من الجنسین
تناولت الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیر ) المؤلفون

  .السن
الف  روق ف  ي التواف  ق النفس  ي م  ع االس  م تبع  ا لمتغی  ر المس  توى 

  :یوضح ذلك )١٥(رقم  التعلیمي والجدول
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي )١٥(جدول 

 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي
  ٠٫٠١  ٥٦٫٤٠٢ ٢  ٥٣٦٥٧٫١٧٣ ١٠٧٣١٤٫٣٤٥ بین المجموعات

  ٥٤٧ ٩٥١٫٣٤١ ٥٢٠٣٨٣٫٧٩٣ داخل المجموعات دال
  ٥٤٩  ٦٢٧٦٩٨٫١٣٨ المجموع

   

وھي دالة ) ٥٦٫٤٠٢(كانت ) ف(أن قیمة ) ١٥(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 

بین درجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر 

 LSDتطبیق اختبار المستوي التعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم 
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك
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  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ١٦(جدول 

= منخفض م  المستوي التعلیمي
٨٥٫١٢٩ 

= متوسط م 
٧٢٫٨٢٩  

 ٤٨٫٧٢٥= عالي م 

      - )تعلیم أساسي –أمي(منخفض 
    -  **١٢٫٣٠٠ )مؤھل دبلوم(متوسط 

ات دراس -مؤھل جامعي(عالي 
  -  **٢٤٫١٠٣  **٣٦٫٤٠٤ )علیا

  

وجود فروق في التوافق النفسي مع االسم ) ١٦(یتضح من جدول  
بین أفراد العینة في المستوى التعلیمي المنخفض والمستوى 
التعلیمي المتوسط والعالي لصالح أفراد العینة في المستوى 

، كما توجد فروق )٠٫٠١(التعلیمي المنخفض عند مستوى داللة 
أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط والمستوى التعلیمي بین 

العالي لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط عند 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة في )٠٫٠١(مستوى داللة 

، یلیھم أفراد العینة في )٨٥٫١٢٩(المستوى التعلیمي المنخفض 
، وأخیرا أفراد )٧٢٫٨٢٩(توسط المستوى التعلیمي المتوسط بم

وھكذا ). ٤٨٫٧٢٥(العینة في المستوى التعلیمي العالي بمتوسط 
یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى التعلیمي 
المنخفض حیث كانوا أكثر توافقا نفسیا مع أسمائھم، ثم أفراد العینة 

أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم 
  .في المستوى التعلیمي العالي في المرتبة األخیرة

وقد یعزو ذلك إلى أن أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي  
أعلى في المستوى االجتماعي والفكري وأكثر احتكاكا بالطبقات 
العلیا وأكثر اھتماما بالصفات الخارجیة في تعاملھم مع اآلخرین 

لتي تشغلھا العدید من األمور الحیاتیة األخرى من الطبقات األقل ا
في (وال توجد أي دراسات . واألكثر أھمیة من أي مظاھر خارجیة

تناولت الفروق في التوافق النفسي مع االسم ) المؤلفونحدود علم 
  ).عالي ومتوسط ومنخفض(تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 

ر ال دخل الش ھري الفروق في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغی
  :وضح ذلكی) ١٧(رقم  لألسرة والجدول

  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع أسمائھم تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  )١٧(جدول 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري لألسرة
  الداللة  )ف(قیمة   الحریة

  ٥٤٧  ١٠١٠٫٢٣٥  ٥٥٢٥٩٨٫٥٥١  داخل المجموعات  دال ٠٫٠١  ٥٤٫٧٣١ ٢  ٥٥٢٩١٫٥٢٤  ١١٠٥٨٣٫٠٤٨  بین المجموعات
     ٥٤٩    ٦٦٣١٨١٫٥٩٩  المجموع

 

وھى دالة ) ٥٤٫٧٣١(كانت ) ف(أن قیمة ) ١٧(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 

أسمائھم تبعا لمتغیر  بین درجات أفراد العینة في توافقھم النفسي مع

الدخل الشھري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك:  

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )١٨(جدول 

= منخفض م  الدخل الشھري لألسرة
٨٥٫٥٦٣ 

= متوسط م 
٧١٫٣٤٢ 

= مرتفع م 
٤٨٫٤٣٣ 

      - )علیم أساسيت –أمي (منخفض 
    -  **١٤٫٢٢٠ )مؤھل دبلوم(متوسط 

  -  **٢٢٫٩٠٨  **٣٧٫١٢٩ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 
  

وجود فروق في التوافق النفسي مع االسم ) ١٨(یتضح من جدول  
بین أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض وكال من ذوي الدخل 

خل المنخفض عند المتوسط والمرتفع لصالح أفراد العینة ذوي الد
، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي )٠٫٠١(مستوى داللة 

الدخل المتوسط وذوي الدخل المرتفع لصالح أفراد العینة ذوي 
، حیث بلغ متوسط )٠٫٠١(الدخل المتوسط عند مستوى داللة 

، یلیھم أفراد )٨٥٫٥٦٣(درجة أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض 
، وأخیرا أفراد )٧١٫٣٤٢(توسط بمتوسط العینة ذوي الدخل الم

وھكذا یأتي في ). ٤٨٫٤٣٣(العینة ذوي الدخل المرتفع بمتوسط 
المرتبة األولى أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض حیث كانوا أكثر 
توافقا نفسیا مع أسمائھم، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط في 

المرتفع في المرتبة  المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل
  .األخیرة

رى أن الشباب ذوي الدخل المنخفض یكونوا أكثر توافقا نفسیا مع ن 
وكلما . أسمائھم بسبب اھتمامھم باألمور المعیشیة األھم في حیاتھا
ومن  ،زاد مستوى الدخل زاد اھتمام الشباب بالصفات الخارجیة

وجد أي دراسات وال ت ،ھنا یكونوا أكثر تأثرا بأسمائھم من اآلخرین
تناولت الفروق في التوافق النفسي مع ) المؤلفونفي حدود علم (

مرتفع ومتوسط (االسم تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة 
  ).ومنخفض

من خالل عرض النتائج السابقة نالحظ أن نتیجة الفرض الثاني  
توجد فروق ذات داللة " قد تحققت كلیا والذي ینص على 

اب في التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیرات إحصائیة بین الشب
الجنس ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل الشھري 

  ".لألسرة
  اختبار صحة الفرض الثالث

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  "ینص الفرض الثالث على 
الشباب في السلوك الملبسي وأبعاده تبعا لمتغیرات الجنس ومكان 

 ،"ومستوى التعلیم والدخل الشھري لألسرةالسكن والسن 
، وحساب تحلیل )ت(وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  .التباین لدرجات أفراد العینة في سلوكھم الملبسي بأبعاده
  )١( شكل :االنتباه جذب بعد •

یتم الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط درجات 
تبعا لمتغیرات ) بعد جذب االنتباه(لبسي أفراد العینة في سلوكھم الم

الجنس ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل الشھري (
  :ویتضح ذلك في) لألسرة
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 )١٩(في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر الجنس والجدول الفروق  
  .یوضح ذلك

         
  )١(شكل 

ى دالة وھ) ٢٤٫٣٣٥(كانت ) ت(أن قیمة ) ١٩(یتضح من الجدول 
لصالح اإلناث، حیث بلغ ) ٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 

، بینما بلغ متوسط درجة الذكور )٢١٫٠٠٢( متوسط درجة اإلناث

مما یدل على أن السلوك الملبسي لجذب االنتباه لدي ، )١٢٫٠٠٠(
  .كان أكثر من الذكور اإلناث

فت وھذا یتفق مع طبیعة األنثى في جذب االنتباه وحب الظھور ول
سعدیة حلیم وآخرون، ( (Gueguen, 2012)النظر إلیھا 

زینب (و) ٢٠١٠سامي أبو بیھ وآخرون، (، ویتفق )١٩٩٥
مع ھذه ) ١٩٩٣ھدى التركي وحنان خوجھ، (و) ٢٠٠٢فرغلي، 

أن التجمل ) ٢٠٠٠رشدي عید ودمحم حسن، (النتیجة، ویضیف 
رتقاء بالرداء ھو وسیلة تشبع بھا رغبتھا في التأنق والجمال واال

أن  )٢٠٠٧كریمة العزابي، (بالسمات الشخصیة، ، كما وجدت 
أغلبیة عینتھا تنحصر أھمیة الملبس لدیھم في إبراز الجمال وجذب 

أن ) ١٩٩٣ھدى التركي وحنان خوجھ، (انتباه اآلخرین، ووجدت 
. الرغبة لبلوغ أھداف األناقة كانت مھمة في اختیار المالبس

حیث لم یكن ھناك ) ٢٠٠٧ ،ن سویدجیھا(واختلف ھذا مع دراسة 
  .فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث نحو جذب االنتباه

الفروق في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر مكان السكن والجدول 
  :یوضح ذلك )٢٠(رقم 

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر الجنس )١٩(جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي  الجنس
 الداللة )ت(قیمة  درجات الحریة العینة المعیاري

 ٠٫٠١دال عند  ٢٤٫٣٣٥ ٥٤٨ ١٩٦ ٢٫٠٠٥ ١٢٫٠٠٠ ذكر
 ٣٥٤ ٣٫٣٥٣ ٢١٫٠٠٢ أنثي لصالح اإلناث

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر مكان السكن ) ٢٠(جدول 
مكان 

  نالسك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند   ٢٧٫٧٤١ ٥٤٨ ٢١١ ٢٫٧٤٠ ١٢٫٧٣٩ ریف

 ٣٣٩ ٣٫٧١٠ ٢٠٫٩٤١ حضر لصالح الحضر
  

وھى ) ٢٧٫٧٤١(كانت ) ت(أن قیمة ) ٢٠(یتضح من الجدول  
د العینة لصالح أفرا) ٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

، )٢٠٫٩٤١(المقیمین بالحضر، حیث بلغ متوسط درجة أفرادھم 
، )١٢٫٧٣٩(بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین بالریف 

مما یدل على أن جذب االنتباه لدي أفراد العینة المقیمین بالحضر 
  .كان أكثر من أفراد العینة المقیمین بالریف

حیث حسن الظھور والتمیز  وھذا یتفق مع طبیعة المدینة من 
دمحم (واالھتمام بالمظھر في الحضر أكثر منھ في الریف، وأكد 

أسرة تعیش في الریف "ذلك بقولھ ) ٢٠٠٣ ،حسن ورشدي عید
تختلف احتیاجاتھا وتقالیدھا عن أسرة تعیش في المدینة فكلما زادت 
ثقافتھ زاد وعیھ للتخطیط الملبسي لكي یظھر بالمظھر المالئم 

 ،جیھان سوید(، وفي دراسة "ار أنسب األسالیب لإلنفاقواختی
أثبتت النتائج فیھا وجود مجموعة كبیرة من االتجاھات ) ٢٠٠٧

الملبسیة لدى المراھقین من الجنسین تتأثر باختالف البیئة والثقافة 

وقد اتضح وجود فروق دالة إحصائیا بین  ،تأثیرا مباشرا
ي الذي قد یصل إلیھ االتجاھات الملبسیة واالنحراف الملبس

المراھقون من الجنسین وذلك في حالة خروج تلك االتجاھات عن 
واختلفت  ،المألوف لصالح المراھقین في الحضر عنھ في الریف

حیث كان االتجاه نحو جذب االنتباه ) ٢٠٠٧منى زید، (دراسة 
) ٢٠١٣منال أحمد، (بینما لم تجد دراسة . لصالح مراھقات الریف

ة إحصائیة بین مكان سكن أفراد عینتھا واالتجاه فروق ذات دالل
  .نحو الجاذبیة

 )٢١(الفروق في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر السن والجدول 
وھى دالة ) ٤٨٫٠٨٣(كانت ) ف(أن قیمة  ھیتضح منو یوضح ذلك

، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 
ب االنتباه تبعا لمتغیر السن، بین درجات أفراد العینة في بعد جذ

للمقارنات المتعددة  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  . ) ٢٢(الجدول ھو ما یوضحھ و

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر السن ) ٢١(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات السن

  ٥٤٧  ٨٠٫٤٩٢  ٤٤٠٢٩٫٢٩٨ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٤٨٫٠٨٣ ٢  ٣٨٧٠٫٣١١  ٧٧٤٠٫٦٢٢ بین المجموعات
  ٥٤٩   ٥١٧٦٩٫٩٢٠ المجموع

  

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ٢٢(جدول 

 ٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من  السن
 )٢٣٫٤٦٧= م (سنة 

 ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من 
 )١٨٫٨٢٦= م (سنة 

 ٣٥سنة إلى أقل من ٢٨ من
 )١١٫٩٨٢= م (سنة 

      - سنة ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من 
    -  **٤٫٦٤١ سنة ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  -  **٦٫٨٤٤  **١١٫٤٨٥ سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من 
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وجود فروق في بعد جذب االنتباه بین ) ٢٢(یتضح من جدول  
وكال من ) سنة٢٤من سنة إلى أقل ٢٠من (أفراد العینة ذوي السن 

سنة، من ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (أفراد العینة ذوي السن 
من (لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨
، كما )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠

سنة إلى أقل من ٢٤من (توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن 
سنة إلى أقل من ٢٨من (ذوي السن  وأفراد العینة) سنة٢٨
سنة إلى أقل من ٢٤من (لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٣٥
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة٢٨

، ) ٢٣٫٤٦٧) (سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (العینة ذوي السن 
) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (یلیھم أفراد العینة ذوي السن 

سنة ٢٨، وأخیرا أفراد العینة ذوي السن من )١٨٫٨٢٦(توسط بم
وھكذا یأتي في المرتبة ). ١١٫٩٨٢(سنة بمتوسط  ٣٥إلى أقل من 

) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (األولى أفراد العینة ذوي السن 
من (حیث كانوا أكثر جذبا لالنتباه، ثم أفراد العینة ذوي السن 

رتبة الثانیة، ثم أفراد العینة في الم) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤
في المرتبة ) سنة ٣٥ل من سنة إلى أق ٢٨من (ذوي السن 

  .األخیرة
سنة إلى أقل من ٢٠من (وقد یرجع ھذا إلى طبیعة ھذه المرحلة  

حیث محاولة لفت نظر الجنس اآلخر من الشباب في نفس ) سنة٢٤
قل العمر، ویأتي بعد ذلك مرحلة النضج واالستقرار تدریجیا وی

دمحم حسن ورشدي (ویتفق ھذا مع . معھ االھتمام بجذب االنتباه
حیث أكدا أن سن ) ٢٠٠٢زینب فرغلي، (ومع ) ٢٠٠٣عید، 

االتزان الفكري واالجتماعي وعدم الحاجة إلى حب الظھور أو 
جذب الجنس اآلخر؛ بینما الشباب في حاجة للظھور في شكل 

  .متأنق دائما للتوافق االجتماعي مع أقرانھ
أن الطالبات في بدایة "ذلك بقولھا ) ٢٠٠٠علیة عابدین، (وتؤكد 

التحاقھن بالجامعة یزداد اتجاھھن حول جذب االھتمام واألنظار 
وتتجھ اھتماماتھن  ،عن غیرھن من الالتي اقتربن من التخرج

". واتجاھاتھن نحو أشیاء أخرى تتعلق بحیاتھن العملیة المقبلة
راسیة نحو االھتمام بالملبس بدافع فھناك فروق بین السنوات الد

جذب االنتباه فاالھتمام األعظم بالملبس ھو السن الذي یقابل 
السنوات األولى بالجامعة والذین یتمیزون باتجاه قوي نحو جذب 
االھتمام واالنتباه عن طریق الملبس بمقارنتھم بزمالئھم األعلى 

ذات  فروق) ٢٠١٣منال أحمد، (بینما لم تجد دراسة . مستوى
  .داللة إحصائیة بین سن أفراد عینتھا واالتجاه نحو الجاذبیة

الفروق في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 
   :یوضح ذلك) ٢٣(رقم والجدول 

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي  )٢٣(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات يالمستوي التعلیم
  ٥٤٧  ٩٩٫٩٩٦ ٥٤٦٩٧٫٩٣٠ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٣٦٫٨٧٤ ٢ ٣٦٨٧٫٣٠٦ ٧٣٧٤٫٦١١ بین المجموعات

   ٥٤٩   ٦٢٠٧٢٫٥٤١ المجموع
  

وھى دالة ) ٣٦٫٨٧٤(كانت ) ف(أن قیمة ) ٢٣(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(لة إحصائیا عند مستوى دال

بین درجات أفراد العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر المستوي 

للمقارنات  LSDالتعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :ذلك یوضح) ٢٤(رقم والجدول المتعددة 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٢٤(جدول 
 ٢١٫٧٤٣= عالي م  ١٤٫٦٩٦= متوسط م  ١١٫٩٤٤= فض م منخ المستوي التعلیمي

      - )تعلیم أساسي –أمي(منخفض 
    -  *٢٫٧٥١ )مؤھل دبلوم(متوسط 

  -  **٧٫٠٤٦  **٩٫٧٩٨ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 
   

وجود فروق في بعد جذب االنتباه بین ) ٢٤(یتضح من جدول 
ال من المستوى أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي وك

التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى 
، بینما توجد فروق بین )٠٫٠١(التعلیمي العالي عند مستوى داللة 

أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط والمستوى التعلیمي 
المنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط عند 

، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة في )٠٫٠٥(لة مستوى دال
، یلیھم أفراد العینة في )٢١٫٧٤٣(المستوى التعلیمي العالي 

، وأخیرا أفراد )١٤٫٦٩٦(المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط 
). ١١٫٩٤٤(العینة في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط 

لمستوى التعلیمي وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في ا
العالي حیث كانوا أكثر جذبا لالنتباه، ثم أفراد العینة في المستوى 
التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة في المستوى 

  .التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة

وقد یرجع ھذا إلى الرقي الفكري للمستوى التعلیمي األعلى فضال  
الثقافي الملبسي بما یتفق مع طبیعة المستوى عن زیادة الوعي 

  .التعلیمي وبالتالي المكانة االجتماعیة والمھنیة للفرد
حیث كانت الفئة ) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع  

األقل بعینتھ ال تھتم بطریقة االرتداء بصورة صحیحة ودلل على 
ھدى (اسة وجاء في در ،ذلك بضعف المستوى الثقافي واالجتماعي

أن المكانة الوظیفیة التي یشغلھا ) ١٩٩٣التركي وحنان خوجھ، 
الفرد تؤثر على نوعیة المالبس التي یستخدمھا من حیث الكم 

عن ھذا حیث جاءت ) ٢٠٠٧منى زید، (واختلفت دراسة  ،والكیف
 ،النتائج نحو جذب االنتباه لصالح المستوى االجتماعي المنخفض

عالقة موجبة بین المستوى ) ٢٠٠٠، لطفیة بارك(ووجدت دراسة 
  .التعلیمي ورغبات عینتھا في التمیز بین اآلخرین بمالبسھن

الفروق في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة 
   :یوضح ذلك) ٢٥(رقم والجدول 

  الشھري لألسرة تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر الدخل) ٢٥(جدول 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري لألسرة
  الداللة  )ف(قیمة   الحریة

  ٥٤٧  ٧٢٫١٠٠  ٣٩٤٣٨٫٦٢٣  داخل المجموعات  غیر دال ٠٫٢١٦  ١٫٥٣٨ ٢  ١١٠٫٨٥٦  ٢٢١٫٧١١  بین المجموعات
   ٥٤٩   ٣٩٦٦٠٫٣٣٤  المجموع
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وھى غیر ) ١٫٥٣٨(كانت ) ف(أن قیمة ) ٢٥(یتضح من جدول  
مما یدل على عدم وجود فروق بین درجات أفراد دالة إحصائیا، 

 .العینة في بعد جذب االنتباه تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة
عن ھذا حیث ) ٢٠٠٧منى زید، (بینما اختلفت كل من دراسة 

المستوى االقتصادي جاءت النتائج نحو جذب االنتباه لصالح 
جاءت لصالح ) ٢٠١٣منال أحمد، (المنخفض، بینما دراسة 

  .المستوى االقتصادي األعلى لعینتھا

  )٢( شكل  :الموضة بعد •
یتم الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط  

تبعا ) بعد الموضة(درجات أفراد العینة في سلوكھم الملبسي 
كن والسن ومستوى التعلیم والدخل الجنس ومكان الس(لمتغیرات 

  :ویتضح ذلك فیما یلي) الشھري لألسرة
الفروق في بعد الموضة تبعا لمتغیر الجنس والجدول التالي 

   :یوضح ذلك
  

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر الجنس) ٢٦(جدول 

المتوسط   الجنس
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند  ٢٢٫١٨٣  ٥٤٨ ١٩٦ ٢٫١٥١ ١٠٫٥٣٥ ذكر

 ٣٥٤ ٣٫٦٢٦ ١٩٫٠٨٤ أنثي  لصالح اإلناث

            
  

  )٢( شكل
وھى ) ٢٢٫١٨٣(كانت ) ت(أن قیمة ) ٢٦( یتضح من الجدول 

لصالح اإلناث، حیث بلغ ) ٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
، بینما بلغ متوسط درجة )١٩٫٠٨٤( درجة اإلناثمتوسط 
كانوا أكثر إتباعا  مما یدل على أن اإلناث، )١٠٫٥٣٥(الذكور

  .للموضة من الذكور
ویتفق ھذا مع طبیعة األنثى في السعي وراء الجدید وحبھا للتغییر  

 ,Handa& Khare(وتتفق دراسة . والسعي نحو التمیز والتفرد
مع ھذا؛ فالموضة لھا سیطرة ) ٢٠٠٢زینب فرغلي، (و) 2013

على الفتیات ولھا سحر ینفذ إلى نفوسھن فھن یرین أن الموضة 
) ٢٠١١فاطمة الزھراء حشاد، (وظیفتھا اإلبقاء على أنوثتھن 

ذكور (أن أغلبیة أفراد عینتھا ) ٢٠٠٧كریمة العزابي، (،ووجدت 
مما یؤكد میلھم  ،یروا أن الموضة تعبر عن تطور العصر) وإناث

المرأة "ذلك بقولھا ) ٢٠٠٠لطفیة بارك، (لشدید للموضة، وتفسر ا
والفتاة الشابة بطبیعتھا وغریزتھا تسرع وتتلھف لتحقیق الموضة 
وما تنقلھ من بدع ظنا منھا أن ھذه موضة تحیل كل امرأة وفتاة 
لوحة فنیة حیة لھا شأنھا في المجتمع ومكانتھا بین األخریات مما 

وتؤكد ". تصل إلى ما لم تصل إلیھ سواھایجعلھا تتسابق في أن 
اختیار الملبس "أن  (Frings, 1982)و) ١٩٩٢ھدى التركي، (

یعتمد على إشباعھ لرغبة المشتري في متابعة خطوط الموضة، 
 ".والتمتع بالجاذبیة

ویوضحھا  ،الفروق في بعد الموضة تبعا لمتغیر مكان السكن
) ١٨٫٣١٨(كانت ) ت(أن قیمة  ھ أیضایتضح من و). ٢٧(الجدول 

لصالح أفراد ) ٠٫٠١(وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
العینة المقیمین بالحضر، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة 

، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة )١٨٫٧٩٠(المقیمین بالحضر 
مما یدل على أن أفراد العینة  ،)١١.٦١٦(المقیمین بالریف 

ضر كانوا أكثر إتباعا للموضة من أفراد العینة المقیمین بالح
وقد یرجع ذلك إلى طبیعة المدینة ومظاھر   .المقیمین بالریف

الحیاة فیھا، فالبیئة والمستوى االجتماعي تحددان لألسرة طرق 
، الموضة لغة للتقدم )١٩٩٣زینب حقي، (استعمالھا لمواردھا 

). ١٩٩٥سعدیة منصور وسمیحة توفیق، (والمدنیة 
سامي أبو (مع ھذه النتیجة، بینما وجد )  (Moyer, 2003واتفق

ارتباط عكسي بین محور الموضة والثقافة ) ٢٠١٠بیھ وآخرون، 
وجاء في دراسة . الدینیة لعینة الدراسة في كال من الریف والحضر

أنھ كلما ازداد المستوى الثقافي ) ٢٠٠٤دمحم حسن ورشدي عید، (
قبال بناتھن على مسایرة الموضة في والتعلیمي لألم كلما ازداد إ

وھذا االرتفاع في المستوى الثقافي والتعلیمي  ،سلوكھن الملبسي
) ٢٠٠٧منى زید، (واختلفت دراسة  ،ینطبق على أمھات الحضر

  .حیث كان االتجاه نحو الموضة لصالح مراھقات الریف

  عا لمتغیر مكان السكنالفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد الموضة تب  )٢٧(جدول 
مكان 
  السكن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند  ١٨٫٣١٨ ٥٤٨ ٢١١ ٣٫٥٧٤ ١١٬٦١٦ ریف

 ٣٣٩ ٣٫٩٩٢ ١٨٫٧٩٠ حضر لصالح الحضر
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 )٢٨( رقم  الفروق في بعد الموضة تبعا لمتغیر السن والجدول 
   :یوضح ذلك

  

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر السن  )٢٨(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات السن

  ٥٤٧  ١٠٠٫٠٠٥  ٥٤٧٠٢٫٥١٢ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٣٥٫٣٢٩ ٢  ٣٥٣٣٫٠٦٠  ٧٠٦٦٫١٢٠ بین المجموعات
  ٥٤٩   ٦١٧٦٨٫٦٣٢ المجموع

  

وھى دالة ) ٣٥٫٣٢٩(كانت ) ف(أن قیمة ) ٢٨(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 

بین درجات أفراد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر السن، 

 ،للمقارنات المتعددة LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٢٩(جدول 

 ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من  السن
 )٢٠٫٧٥٠= م ( سنة 

 ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
 )١٧٫٦٨٧= م ( سنة

سنة إلى أقل من  ٢٨من 
 )٩٫٩٨٢= م (  سنة٣٥

      - سنة ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من 
    -  *٣٫٠٦٢ سنة ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  -  **٧٫٧٠٥  **١٠٫٧٦٧ سنة ٣٥لى أقل من سنة إ ٢٨من 

   

وجود فروق في بعد الموضة بین أفراد ) ٢٩(یتضح من جدول 
وأفراد العینة ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (العینة ذوي السن 

لصالح أفراد العینة ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (ذوي السن 
لة عند مستوى دال) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (ذوي السن 

من (، بینما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن )٠٫٠٥(
سنة ٢٨من (وأفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠

سنة ٢٠من (لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٣٥إلى أقل من 
، كما توجد فروق )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة٢٤إلى أقل من 

) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (بین أفراد العینة ذوي السن 
لصالح ) سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (وأفراد العینة ذوي السن 
عند ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (أفراد العینة ذوي السن 

، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة ذوي )٠٫٠١(مستوى داللة 
، یلیھم أفراد )٢٠٫٧٥٠) (سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (السن 

بمتوسط ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (السن  العینة ذوي
سنة إلى أقل ٢٨من (، وأخیرا أفراد العینة ذوي السن )١٧٫٦٨٧(

وھكذا یأتي في المرتبة األولى ). ٩٫٩٨٢(بمتوسط ) سنة٣٥من 
حیث ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (أفراد العینة ذوي السن 

سنة ٢٤من (ن كانوا أكثر إتباعا للموضة، ثم أفراد العینة ذوي الس
في المرتبة الثانیة ، ثم أفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٨إلى أقل من 

  .في المرتبة األخیرة) سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (
وقد یرجع ذلك إلى طبیعة مرحلة الشباب في أنھا أكثر الفئات سعیا  

سعدیة (و) Moyer، 2003( وھو ما أكده ،وتشبثا بالموضة

 ,.Goldsmith et al) و )١٩٩٥منصور وسمیحة توفیق، 
زینب (و) ٢٠٠٤دمحم حسن ورشدي عید، (، وفسره (1991

بتأكیدھم أن سن الشباب ھي الفترة التي تحتل فیھا ) ٢٠٠٢فرغلي، 
المالبس المركز األول، وأن االھتمام بالمالبس والموضة یتزاید 

 ١٩و ١٨أثناء المراھقة المتقدمة ویكون أعلى ما یمكن في مستوى 
ھدى التركي، (ثم یأخذ في الھبوط تدریجیا بعد ذلك، وتتفق سنة 

مع ھذا حیث أكدا  (Steinhaus,  Lapitsky, 1986) و) ١٩٩٢
أنھ كلما كان السن صغیرا كلما كان الفرد یمیل الختیار المالبس 

بینما بتقدم العمر تختار المالبس على  ،التي تتبع خطوط الموضة
  .أساس إخفاء عیوب الجسم

 - كوازولو(أن المراھقین الشباب في  (Chiweshe, 2013)ووجد 
٪ منھم الدخل الشھري على ١٠بجنوب إفریقیا ینفق ) ناتال

٪ من أعلى قیمة لمشتریاتھم على ٧٢المالبس واألحذیة، وكانت 
  .المالبس واألحذیة واالكسسوارات

تؤكد أن الشباب ببساطة ) ٢٠٠٧ ،جیھان سوید(وفي دراسة  
كثیر من أوجھ الحیاة أكثر مما فعل آباؤھم،  یریدون أن یمارسوا

ویجدون في المالبس الوسیلة األولى لتحقیق الرغبة في البحث عن 
الخبرات الجدیدة والتجارب في اكتشاف الموضات الخاصة والتي 

  .ینتجھا المصممون باسم الشباب دون غیرھم
 الفروق في بعد الموضة تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي والجدول 

   :یوضح ذلك) ٣٠(قم ر

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي ) ٣٠(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي 

   ٠٫٠١  ٣٦٫٩٥٤ ٢ ٣٨٨٦٫٣٩٠ ٧٧٧٢٫٧٨١ بین المجموعات
  ٥٤٧ ١٠٥٫١٧٠ ٥٧٥٢٧٫٧٧٢ داخل المجموعات دال

   ٥٤٩  ٦٥٣٠٠٫٥٥٣ المجموع
  

وھى دالة ) ٣٦٫٩٥٤(كانت ) ف(أن قیمة ) ٣٠(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود فروق بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر المستوي 

للمقارنات  LSDر التعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبا
  :والجدول التالي یوضح ذلك ،المتعددة

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٣١(جدول 

= منخفض م  المستوي التعلیمي
٩٫٩٧٢ 

= متوسط م 
١٢٫٨٩٨ 

= عالي م 
٢٠٫٠٩١ 

      - )تعلیم أساسي –أمي(منخفض 
    -  *٢٫٩٢٦ )مؤھل دبلوم(متوسط 

  -  **٧٫١٩٢  **١٠٫١١٩ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 



Psychological Adjustment to Name in Relation to Clothing Behaviour of Youth  1581 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  

وجود فروق في بعد الموضة بین أفراد ) ٣١(یتضح من جدول  
العینة في المستوى التعلیمي العالي وكال من المستوى التعلیمي 
المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي 

، بینما توجد فروق بین أفراد )٠٫٠١(العالي عند مستوى داللة 
ستوى التعلیمي المتوسط والمستوى التعلیمي العینة في الم

المنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط عند 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة في )٠٫٠٥(مستوى داللة 

، یلیھم أفراد العینة في )٢٠٫٠٩١(المستوى التعلیمي العالي 
را أفراد ، وأخی)١٢٫٨٩٨(المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط 

وھكذا ). ٩٫٩٧٢(العینة في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط 
یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي 
حیث كانوا أكثر إتباعا للموضة، ثم أفراد العینة في المستوى 
التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة في المستوى 

  .مي المنخفض في المرتبة األخیرةالتعلی
الذي ارجع سبب ) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع  

االھتمام وإتباع الموضة عموما لعینة الدراسة إلى ارتفاع المستوى 
الفكري والعلمي واالقتصادي لفئتي عینتھ األعلى، بینما العكس مع 

ذا حیث عن ھ) ٢٠٠٧منى زید، (واختلفت دراسة . الفئة األقل
. جاءت النتائج نحو الموضة لصالح المستوى االجتماعي المنخفض

عالقة موجبة بین المستوى التعلیمي )٢٠٠٠لطفیة بارك، (ووجدت 
وفي دراسة . على تتبع الموضة في مالبسھن اوحرص أفراد عینتھ

 Goldsmith)و) ١٩٩٥سعدیة منصور وسمیحة توفیق، (كل من 
et al., 1991)  التعلیم عالقة بتتبع الموضةلم یكن لمستوى.  

 ،الفروق في بعد الموضة تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة
   :یوضح ذلك )٣٢( والجدول

  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  )٣٢(جدول 
  الداللة  )ف(قیمة   حریةدرجات ال  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري لألسرة

  ٥٤٧  ١١٢٫١٣٩  ٦١٣٣٩٫٩٣٧  داخل المجموعات  دال ٠٫٠١  ٣٤٫٨٣١ ٢  ٣٩٠٥٫٩٠٩  ٧٨١١٫٨١٨  بین المجموعات
   ٥٤٩   ٦٩١٥١٫٧٥٥  المجموع

  

وھى دالة ) ٣٤٫٨٣١(كانت ) ف(أن قیمة ) ٣٢(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود فروق بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 

اد العینة في بعد الموضة تبعا لمتغیر الدخل الشھري درجات أفر

للمقارنات  LSDلألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٣٣(جدول 

  منخفض الدخل الشھري لألسرة
 ١٠٫٤٧٩= م 

  متوسط
 ١٢٫٧٨٢= م 

  مرتفع
 ٢٠٫١٨٢= م 

      - )١٠٠٠أقل من (منخفض 
    -  *٢٫٣٠٣ )٣٠٠٠ -١٠٠٠من (متوسط 

  -  **٧٫٣٩٩  **٩٫٧٠٣ )٣٠٠٠أكثر من (مرتفع 
  

وجود فروق في بعد الموضة بین أفراد ) ٣٣(یتضح من جدول  
العینة ذوي الدخل المرتفع وكال من ذوي الدخل المتوسط 

مستوى والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع عند 
، بینما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي الدخل )٠٫٠١(داللة 

المتوسط وذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠٥(المتوسط عند مستوى داللة 
، یلیھم أفراد العینة ذوي ) ٢٠٫١٨٢(العینة ذوي الدخل المرتفع 

، وأخیرا أفراد العینة ذوي )١٢٫٧٨٢(الدخل المتوسط بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة ). ١٠٫٤٧٩(الدخل المنخفض بمتوسط 

األولى أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع حیث كانوا أكثر إتباعا 
للموضة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانیة، 

  .خیرةثم أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض في المرتبة األ
وقد یرجع ھذا إلى اھتمام ذوي الدخول المرتفعة أكثر بمظاھر  

الترف والرفاھیة والمظھریة نظرا الرتفاع المستوى االقتصادي 
عن ھذا حیث جاءت ) ٢٠٠٧منى زید، (واختلفت دراسة . لھم

النتائج نحو الموضة لصالح المستوى االقتصادي المنخفض، وفي 
) ١٩٩٥یحة توفیق، سعدیة منصور وسم(دراسة كل من 

لم یكن ھناك عالقة للدخل بتتبع  (Goldsmith et al., 1991)و
  .الموضة

  )٣( شكل  :االحتشام بعد •
یتم الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط درجات 

تبعا لمتغیرات ) بعد االحتشام(أفراد العینة في سلوكھم الملبسي 
تعلیم والدخل الشھري الجنس ومكان السكن والسن ومستوى ال(

  ).لألسرة

  
  )٣(شكل 

والجدول التالي  ،الفروق في بعد االحتشام تبعا لمتغیر الجنس
   :یوضح ذلك

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر الجنس  )٣٤(جدول 
  الداللة )ت(قیمة  درجات الحریة العینة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  الجنس
 ٠٫٠١دال عند  ٣٥٫٩٦٥ ٥٤٨ ١٩٦ ٢٫٩٦٩ ١٦٫٢٨٥ ذكر

 ٣٥٤ ٤٫٤٠٩ ٢٨٫٩٥٧ أنثي لصالح اإلناث
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وھى ) ٣٥٫٩٦٥(كانت ) ت(أن قیمة ) ٣٤(یتضح من الجدول  
لصالح اإلناث، حیث بلغ ) ٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

الذكور  ، بینما بلغ متوسط درجة)٢٨٫٩٥٧( متوسط درجة اإلناث
كان أكثر من  مما یدل على أن االحتشام لدي اإلناث، )١٦٫٢٨٥(

  .الذكور
وقد یدل ذلك على ارتفاع الثقافة والفكر الدیني لإلناث عنھ في  

على ھذا السلوك لإلشارة إلى  (Patel, 2012)ودلل  ،الذكور
مصداقیة تقواھم لآلخرین ولتحسین فرص زواجھن حیث انھ سمة 

  . التفاعالت االجتماعیة قیمة في كثیر من

) ١٩٩٣ھدى التركي وحنان خوجھ، (ویختلف ھذا عن دراسة 
حیث وجد أن الوقار یحمل أھمیة متوسطة لألھداف في اختیار 

كریمة العزابي، (الثوب لسیدات عینتھما، وكذلك في دراسة 
وجد أن نسبة قلیلة من عینتھا تبحث عن االحتشام في ) ٢٠٠٧

) ٢٠٠٧ ،جیھان سوید(لنتیجة مع دراسة الملبس، واختلفت ھذه ا
والتي أكدت على أن الذكور أكثر حرصا من اإلناث على التمسك 

  .بالقیم األخالقیة في السلوك الملبسي
 )٣٥(جدول و ،الفروق في بعد االحتشام تبعا لمتغیر مكان السكن 

   :یوضح ذلك
  تبعا لمتغیر مكان السكن الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد االحتشام ) ٣٥(جدول 

مكان 
  السكن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة )ت(قیمة  درجات الحریة العینة المعیاري

 ٠٫٠١دال عند  ٢٩٫٦٨٩ ٥٤٨  ٢١١  ٣٫١٧٨  ٣١٫٦٤٩ ریف
 ٣٣٩  ٥٫١٤١  ١٩٫٩٥٥ حضر لصالح ریف

  

وھى ) ٢٩٫٦٨٩(كانت ) ت(أن قیمة ) ٣٥(یتضح من الجدول  
لصالح أفراد العینة ) ٠٫٠١(د مستوى داللة دالة إحصائیا عن

المقیمین بالریف، حیث بلغ متوسط درجة أفرادھم بالریف 
، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین بالحضر )٣١٫٦٤٩(
مما یدل على أن االحتشام لدي أفراد العینة المقیمین ، )١٩٫٩٥٥(

  .ضربالریف كان أكثر من أفراد العینة المقیمین بالح
وقد یرجع ذلك إلى تمسك أھل الریف بالعادات والتقالید واألعراف  

فكل بیئة لھا تقالیدھا "؛ )٢٠٠٧منى زید، (أكثر من أھل المدینة 
زینب حقي، " (وعاداتھا وقیمھا التي توجھ سلوكھا االستھالكي

 ،جیھان سوید(و) Nezakati et al, 2011(، وأوضح )١٩٩٣
للمالبس تختلف باختالف البلد والمكان أن األھمیة المعطاة ) ٢٠٠٧

سامي أبو بیھ (وتوصلت دراسة . الذي ینتمي إلیھ الشخص

إلى وجود ارتباط طردي بین محور االحتشام ) ٢٠١٠وآخرون، 
وأكد . والثقافة الدینیة لعینة الدراسة في كال من الریف والحضر

 أنھ كلما انخفض المستوى الثقافي) ٢٠٠٤دمحم حسن ورشدي عید، (
والتعلیمي لألم كلما زاد احتشام بناتھن في سلوكھن الملبسي؛ وھذا 
االنخفاض في المستوى الثقافي والتعلیمي ینطبق على أمھات 

التي ) Francis& Burns, 1992(الریف، وھذا یتفق مع دراسة 
بینما لم تجد . أظھرت دور التنشئة االجتماعیة في االختیار الملبسي

فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاه ) ٢٠٠٧منى زید، (دراسة 
  .المراھقات نحو االحتشام في كل من الحضر والریف

 ) ٣٦(رقم والجدول  ،الفروق في بعد االحتشام تبعا لمتغیر السن
   :یوضح ذلك

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر السن  )٣٦(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة مربعاتمتوسط ال مجموع المربعات السن

  ٥٤٧ ١٤٨٫١٤٧  ٨١٠٣٦٫٦١٠ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٥٢٫٥١٣ ٢ ٧٧٧٩٫٧٠٨ ١٥٥٥٩٫٤١٥ بین المجموعات
  ٥٤٩  ٩٦٥٩٦٫٠٢٥ المجموع

  

وھى ) ٥٢٫٥١٣(كانت ) ف(أن قیمة ) ٣٦(یتضح من جدول  
على وجود ، مما یدل )٠٫٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

فروق بین درجات أفراد العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر السن، 

 ،للمقارنات المتعددة LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :یوضح ذلك) ٣٧(رقم والجدول 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٣٧(جدول 

سنة إلى أقل من  ٢٠من  السن
 )١٥٫٩٤٣=م (سنة  ٢٤

إلى أقل من  سنة ٢٤من 
 )٢٣٫٣٩٧= م ( سنة ٢٨

سنة إلى أقل من  ٢٨من 
 )٣٢٫٣٧١= م (  سنة٣٥

      - سنة ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من 
    -  **٧٫٤٥٤ سنة ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  -  **٨٫٩٧٣  **١٦٫٤٢٧ سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من 

  

وجود فروق في بعد االحتشام بین أفراد ) ٣٧(یتضح من جدول  
وكال من أفراد ) سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (ینة ذوي السن الع

سنة إلى ٢٠سنة، من ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (العینة ذوي السن 
سنة إلى  ٢٨من (لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٤أقل من 
، كما توجد فروق بین )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة٣٥أقل من 

وأفراد ) سنة٢٨إلى أقل من  سنة٢٤من (أفراد العینة ذوي السن 
لصالح أفراد ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (العینة ذوي السن 
عند مستوى ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (العینة ذوي السن 

، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة ذوي السن )٠٫٠١(داللة 
، یلیھم أفراد العینة )٣٢٫٣٧١) (سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (

بمتوسط ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من ( ذوي السن
سنة إلى أقل ٢٠من (، وأخیرا أفراد العینة ذوي السن )٢٣٫٣٩٧(

وھكذا یأتي في المرتبة األولى ). ١٥٫٩٤٣(سنة بمتوسط ٢٤من 
حیث ) سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (أفراد العینة ذوي السن 

إلى  سنة٢٤من (كانوا أكثر احتشاما، ثم أفراد العینة ذوي السن 
من (في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٨أقل من 

  .في المرتبة األخیرة ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠
حیث ) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع دراسة  

وأرجع ذلك إلى  ،اختارت الفئة األعلى المالبس التي ال تلفت النظر
لحكمة وعدم الحاجة لجذب وصول ھذه الفئة إلى سن النضج وا

االنتباه، بینما العكس مع فئة الشباب في عینتھ والتي اھتمت بلفت 
نظر اآلخرین وأرجع ذلك إلى كونھم في سن الزواج، وأكدت 

- ١٦أن الشباب ما بین ) ١٩٩٣ھدى التركي وحنان خوجھ، (
سنة یقضون وقتا كبیرا في اختیار مالبسھم، وفي طریقة ٢٤



Psychological Adjustment to Name in Relation to Clothing Behaviour of Youth  1583 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

من أي فترة أخرى في حیاتھم ألن ھذه الفترة  الحصول علیھا أكثر
على أن ) ٢٠٠٧ ،جیھان سوید(وتؤكد . تحدد عالقاتھم االجتماعیة

الشباب یمتلكون دوافع عدیدة أھمھا حب االستطالع لكل فكرة 
كذلك محاولة التقلید لكل ما ھو یطرأ على الساحة  - جدیدة أو غریبة

إلطار المرجعي بصرف النظر عما إذا كان مالئما ومناسبا ل
  .القیمي العام أم غیر مناسب

والجدول  ،الفروق في بعد االحتشام تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي
   :یوضح ذلك  )٣٨(

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي )٣٨(جدول 

 درجات متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي 
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

غیر  ٠٫٨٨٥ ٠٫١٢٢ ٢  ٤١٣٫٣٠٩  ٨٢٦٫٦١٩ بین المجموعات
  ٥٤٧  ٣٣٨١٫٧٣١  ١٨٤٩٨٠٦٫٨٠١ داخل المجموعات  دال

  ٥٤٩   ١٨٥٠٦٣٣٫٤٢٠ المجموع
   

  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  )٣٩(جدول 
  الداللة  )ف(قیمة   درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  ي لألسرةالدخل الشھر

 ٠٫١٩٥  ١٫٦٣٨ ٢  ٢٨٨٨٫٥٤٨  ٥٧٧٧٫٠٩٦  بین المجموعات
  ٥٤٧  ١٧٦٣٫٤٠٨  ٩٦٤٥٨٤٫٣٥٨  داخل المجموعات  غیر دال

   ٥٤٩    ٩٧٠٣٦١٫٤٥٤  المجموع
   

وھى غیر ) ٠٫١٢٢(كانت ) ف(أن قیمة ) ٣٨(یتضح من جدول 
ئیا، مما یدل على عدم وجود فروق بین درجات أفراد دالة إحصا

واختلفت . العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي
عن ھذا حیث كان ھناك فروق ذات ) ٢٠٠٧منى زید، (دراسة 

داللة إحصائیة بین اتجاه المراھقات نحو االحتشام لصالح المستوى 
  .االجتماعي المرتفع

 ،حتشام تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرةالفروق في بعد اال
  .یوضح ذلك) ٣٩( والجدول 

وھى ) ١٫٦٣٨(كانت ) ف(أن قیمة ) ٣٩(من جدول  ایضا  یتضح
مما یدل على عدم وجود فروق بین قیمة غیر دالة إحصائیا، 

درجات أفراد العینة في بعد االحتشام تبعا لمتغیر الدخل الشھري 
عن ھذا حیث كان ) ٢٠٠٧زید، منى (واختلفت دراسة  ،لألسرة

ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاه المراھقات نحو 
  .االحتشام لصالح المستوى االقتصادي المرتفع

  )٤( شكل  :التزین بعد •
یتم الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط درجات 

 تبعا لمتغیرات) بعد التزین(أفراد العینة في سلوكھم الملبسي 
الجنس ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل الشھري (

  ).لألسرة

  
  )٤(شكل 

 ) ٤٠(والجدول  ،الفروق في بعد التزین تبعا لمتغیر الجنس
  :یوضح ذلك

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد التزین تبعا لمتغیر الجنس ) ٤٠(جدول 

درجات  العینة رياالنحراف المعیا المتوسط الحسابي  الجنس
 الداللة )ت(قیمة  الحریة

 ٠٫٠١دال عند   ٢٤٫٢٩٧  ٥٤٨  ١٩٦  ٢٫١٨٨ ١٣٫٥٦٦ ذكر
 ٣٥٤ ٥٫٣٠٦ ٢٣٫٢٠٣ أنثي  لصالح اإلناث

  

وھى ) ٢٤٫٢٩٧(كانت ) ت(أن قیمة ) ٤٠(یتضح من الجدول  
لصالح اإلناث، حیث بلغ ) ٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

، بینما بلغ متوسط درجة الذكور )٢٣٫٢٠٣( متوسط درجة اإلناث
كان أكثر من  مما یدل على أن التزین لدي اإلناث، )١٣٫٥٦٦(

   .الذكور
وقد یرجع ذلك إلى طبیعة األنثى في جذب االنتباه ولفت النظر  

) ٢٠١٠سامي أبو بیھ وآخرون، (وإبراز جمالھا وأنوثتھا، ویؤكد 

) ١٩٩٣خوجھ، ھدى التركي وحنان (و) ٢٠٠٢زینب فرغلي، (و
أن الفتاة "بقولھا ) ٢٠٠٠لطفیة بارك، (ھذه النتیجة، وتفسر ذلك 

الشابة یكثر اھتمامھا بالمالبس والمظھر الشخصي وتبذل جھدا 
كبیرا ووقتا طویال في التزین في سبیل الظھور بمظھر أنیق وجدید 

  ".لیناسب ویماثل مظھر صدیقاتھا
رقم والجدول  ،السكنالفروق في بعد التزین تبعا لمتغیر مكان 

   :یوضح ذلك) ٤١(
  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد التزین تبعا لمتغیر مكان السكن) ٤١(جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي  مكان السكن
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند  ٢٠٫٦٩٤ ٥٤٨  ٢١١ ٢٫٨٠٣  ١٤٫٣٨٨ ریف

 ٣٣٩  ٥٫٧١٢  ٢٣٫١١٨ حضر رلصالح الحض
  

لص   الح أف   راد العین   ة ) ٠٫٠١(دال  ة إحص   ائیا عن   د مس   توى دالل   ة وھ  ى ) ٢٠٫٦٩٤(كان  ت ) ت(أن قیم  ة ) ٤١(یتض  ح م  ن الج  دول  
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المقیمین بالحض ر، حی ث بل غ متوس ط درج ة أف راد العین ة المقیم ین 
، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین )٢٣٫١١٨(بالحضر 

مم  ا ی  دل عل  ى أن الت  زین ل  دي أف  راد العین  ة ، )١٤٫٣٨٨(لریف ب  ا
  .المقیمین بالحضر كان أكثر من أفراد العینة المقیمین بالریف

وقد یرجع ذلك إلى طبیعة المدینة في االھتمام بالشكلیات  
والمظاھر وحب الظھور بین األقران عن أھل الریف، وأكدت 

أن ) ٢٠٠٣ ،ددمحم حسن ورشدي عی(و) ٢٠٠٧ ،جیھان سوید(

أولئك القادمین من المدن الكبیرة یعطون أھمیة كبرى للمالبس من 
سامي أبو بیھ (ووجدت دراسة . أولئك القادمین من المدن الصغیرة

ارتباط عكسي بین محور التزین والثقافة الدینیة ) ٢٠١٠وآخرون، 
) ٢٠٠٧منى زید، (بینما اختلفت دراسة . للمراھقات في الریف

  .تجاه نحو التزین لصالح مراھقات الریفحیث كان اال
) ٤٢(رقم والجدول  ،الفروق في بعد التزین تبعا لمتغیر السن

   :یوضح ذلك
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد التزین تبعا لمتغیر السن  )٤٢(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات السن
 الداللة )ف(قیمة  الحریة

  ٥٤٧  ١٥٣٫٣٣٨  ٨٣٨٧٥٫٦٤٦ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٢٩٫٦١٠ ٢  ٤٥٤٠٫٣٢٥  ٩٠٨٠٫٦٥٠ وعاتبین المجم
  ٥٤٩   ٩٢٩٥٦٫٢٩٦ المجموع

   

وھى دالة ) ٢٩٫٦١٠(كانت ) ف(أن قیمة ) ٤٢(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى داللة 

عا لمتغیر السن، ولمعرفة بین درجات أفراد العینة في بعد التزین تب

للمقارنات المتعددة والجدول  LSDاتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار ) ٤٣(جدول 

سنة إلى أقل من  ٢٠من  السن
 )٢٧٫٦٥٣= م (  سنة ٢٤

 ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  )١٨٫٧٥٢= م (سنة 

سنة إلى أقل من  ٢٨من 
  )١٥٫٤٩١= م (نة س ٣٥

      - سنة ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من 
    -  **٨٫٩٠٠ سنة ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  -  *٣٫٢٦١  **١٢٫١٦٢ سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من 

   

وجود فروق في بعد التزین بین أفراد ) ٤٣(یتضح من جدول 
وكال من أفراد ) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (العینة ذوي السن 

سنة ٢٨سنة، ومن ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (ة ذوي السن العین
سنة  ٢٠لصالح أفراد العینة ذوي السن من ) سنة٣٥إلى أقل من 

، بینما توجد ) ٠٫٠١(سنة عند مستوى داللة  ٢٤إلى أقل من 
سنة إلى أقل من ٢٤من (فروق بین أفراد العینة ذوي السن 

قل من سنة إلى أ٢٨من (وأفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٨
سنة إلى أقل من ٢٤من (لصالح أفراد العینة ذوي السن ) سنة٣٥
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠٥(عند مستوى داللة ) سنة٢٨

، )٢٧٫٦٥٣) (سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (العینة ذوي السن 
) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (یلیھم أفراد العینة ذوي السن 

سنة ٢٨من (د العینة ذوي السن ، وأخیرا أفرا)١٨٫٧٥٢(بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة ). ١٥٫٤٩١(بمتوسط ) سنة٣٥إلى أقل من 

) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (األولى أفراد العینة ذوي السن 

سنة إلى ٢٤من (حیث كانوا أكثر تزینا، ثم أفراد العینة ذوي السن 
من (السن  في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي) سنة٢٨أقل من 

  .في المرتبة األخیرة) سنة٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨
وقد یرجع ذلك إلى أن الشباب ھم أكثر الفئات اتجاھا وممارسة  

لكل ما ھو جدید ومستحدث لتأكید ذاتھ ومكانتھ وسط جماعة 
األقران ومجتمعھ، یقضون وقتا كبیرا في اختیار مالبسھم، وفي 

ة أخرى في حیاتھم ألن ھذه طریقة الحصول علیھا أكثر من أي فتر
الفترة تحدد عالقاتھم االجتماعیة، واختلف ھذا عن نتیجة دراسة 

حیث كان اھتمام ) ١٩٩٥سعدیة منصور وسمیحة توفیق، (
الطالبات یرتكز على الشعور بالراحة أكثر من االھتمام باألناقة 

  .التي اختارتھا فئة الموظفات في عینتھا
والجدول  ،لمتغیر المستوى التعلیميالفروق في بعد التزین تبعا 

  :یوضح ذلك) ٤٤(رقم 

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد التزین تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي  )٤٤(جدول 
 الداللة )ف( قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي 

   ٠٫٠١  ٥٥٫٠٠٧ ٢ ٥٢٤٥٫٠٤٥ ١٠٤٩٠٫٠٨٩ بین المجموعات
  ٥٤٧ ٩٥٫٣٥٢ ٥٢١٥٧٫٦٨٦ داخل المجموعات دال

  ٥٤٩  ٦٢٦٤٧٫٧٧٥ المجموع
   

وھى دالة ) ٥٥٫٠٠٧(كانت ) ف(أن قیمة ) ٤٤(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في بعد التزین تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي، 

 ،للمقارنات المتعددة LSDعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار ولم
  :ذلك یوضح) ٤٥(رقم والجدول 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٤٥(جدول 

= منخفض م  المستوي التعلیمي
١٢٫٩٠٧ 

= متوسط م 
١٦٫٩٧٤ 

= عالي م 
٢٣٫٩٣٣ 

      - )تعلیم أساسي –أمي(منخفض 
    -  **٤٫٠٦٧ )مؤھل دبلوم(متوسط 

  -  **٦٫٩٥٨  **١١٫٠٢٥ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 
   

العینة في المستوى التعلیمي العالي وكال من المستوى التعلیمي وجود فروق في بعد التزین بین أفراد ) ٤٥(یتضح من جدول 
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المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي 
ا توجد فروق بین أفراد ، كم)٠٫٠١(العالي عند مستوى داللة 

العینة في المستوى التعلیمي المتوسط والمستوى التعلیمي 
المنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط عند 

، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة في )٠٫٠١(مستوى داللة 
، یلیھم أفراد العینة في )٢٣٫٩٣٣(المستوى التعلیمي العالي 

، وأخیرا أفراد )١٦٫٩٧٤(علیمي المتوسط بمتوسط المستوى الت
). ١٢٫٩٠٧(العینة في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط 

وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى التعلیمي 
العالي حیث كانوا أكثر تزینا، ثم أفراد العینة في المستوى التعلیمي 

راد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أف
  .المنخفض في المرتبة األخیرة

وقد یرجع ذلك إلى ارتفاع المستوى االجتماعي ألفراد المستوى  
التعلیمي العالي والذي یتطلب منھم الظھور بمظھر وشكل معین 

 ،تفرضھ علیھم الطبقة التي ینتمون لھا أو الوظیفة التي یمارسونھا
ھدى التركي وحنان خوجھ، (ي دراسة ویتفق ھذا مع ما جاء ف

أن الحالة التعلیمیة للنساء أدت إلى تطلعھن لشراء مالبس ) ١٩٩٣
ذات نوعیة جیدة كنتیجة لمكانة المرأة التي تعكس تقدمھا العلمي 

) ١٩٩٥سعدیة منصور وسمیحة توفیق، (والوظیفي، كما اتفقت 
ول من اھتمام على أن األناقة عند اختیار الملبس تأتي في المقام األ

وأرجعا ھذا إلى ارتفاع  ،الموظفات القطریات عن طالبات الجامعة
مستوى المعیشة وارتفاع دخل الفرد مما سھل عملیة الشراء 

عالقة موجبة ) ٢٠٠٠لطفیة بارك، (واالختیار، ووجدت دراسة 
بین المستوى التعلیمي ألفراد عینتھ واالھتمام بالتزین وارتداء 

عن ھذا حیث ) ٢٠٠٧منى زید، (دراسة  واختلفت ،المكمالت
  .جاءت النتائج نحو التزین لصالح المستوى االجتماعي المنخفض

 ،الفروق في بعد التزین تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة
  :یوضح ذلك) ٤٦(رقم والجدول 

  لألسرة تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد التزین تبعا لمتغیر الدخل الشھري ) ٤٦(جدول 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري لألسرة
  الحریة

  قیمة 
  الداللة  )ف( 

  ٥٤٧ ٩٩٫٥٧٥  ٥٤٤٦٧٫٦٣٤  داخل المجموعات  دال ٠٫٠١  ٥٣٫٣١٦ ٢  ٥٣٠٨٫٩٤٠  ١٠٦١٧٫٨٨٠  بین المجموعات
   ٥٤٩    ٦٥٠٨٥٫٥١٤  المجموع

  

ى دالة وھ) ٥٣٫٣١٦(كانت ) ف(أن قیمة ) ٤٦(یتضح من جدول  
، مم  ا ی  دل عل  ى وج  ود ف  روق ب  ین )٠٫٠١(إحص  ائیا عن  د مس  توى 

درج  ات أف  راد العین  ة ف  ي بع  د الت  زین تبع  ا لمتغی  ر ال  دخل الش  ھري 

للمقارن ات  LSDلألسرة، ولمعرفة اتجاه الدالل ة ت م تطبی ق اختب ار 
  :والجدول التالي یوضح ذلك ،المتعددة

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  )٤٧(جدول 

  منخفض خل الشھري لألسرةالد
 ١٢٫٩٨٣= م 

  متوسط
 ١٧٫٢٢٣= م 

  مرتفع
 ٢٤٫٠٥٠= م 

      - )١٠٠٠أقل من (منخفض 
    -  **٤٫٢٤٠ )٣٠٠٠ -١٠٠٠من (متوسط 

  -  **٦٫٨٢٦  **١١٫٠٦٦ )٣٠٠٠أكثر من (مرتفع 
  
  

وجود فروق في بعد التزین بین أفراد ) ٤٧(یتضح من جدول  
من ذوي الدخل المتوسط العینة ذوي الدخل المرتفع وكال 

والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع عند مستوى 
، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي الدخل )٠٫٠١(داللة 

المتوسط وذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠١(المتوسط عند مستوى داللة 

، یلیھم أفراد العینة ذوي )٢٤٫٠٥٠(الدخل المرتفع العینة ذوي 
، وأخیرا أفراد العینة ذوي )١٧٫٢٢٣(الدخل المتوسط بمتوسط 

وھكذا یأتي في المرتبة ). ١٢٫٩٨٣(الدخل المنخفض بمتوسط 
األولى أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع حیث كانوا أكثر تزینا، ثم 

تبة الثانیة، ثم أفراد العینة أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط في المر
  .ذوي الدخل المنخفض في المرتبة األخیرة

أن حب ) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع ما أكده  
التزین وحب الظھور في صورة اجتماعیة أعلى كان مع الفئة 

وأرجعا ذلك إلى ارتفاع المستوى  ،األعلى والمتوسطة لعینتھ
ما أن الفئة األقل ال تھتم بمكمالت االقتصادي ألفراد العینة، ك

المالبس وأرجعا ذلك إلى ضعف المستوى االقتصادي ثم تدرج ھذا 
منى (واختلفت دراسة . االھتمام إلى الفئتین األعلى والمتوسطة

عن ھذا حیث جاءت النتائج نحو التزین لصالح ) ٢٠٠٧زید، 
  .المستوى االقتصادي المنخفض

  )٥( شكل  :للمجموعة االنتماء بعد •
یتم الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط درجات 

تبعا ) بعد االنتماء للمجموعة(أفراد العینة في سلوكھم الملبسي 
الجنس ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل (لمتغیرات 

  .)الشھري لألسرة
والجدول  ،الفروق في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر الجنس

   :یوضح ذلك) ٤٨(م رق

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر الجنس  )٤٨(جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي  الجنس
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
  ٣٥٤ ٦٫٥٥٧  ٢٠٫٨٥٨  أنثي  غیر دال٠٫١٢٧  ١٫١٥٦ ٥٤٨  ١٩٦ ٥٫١٦١ ١٩٫٦٥٨ ذكر

  

وھى قیمة ) ١٫١٥٦(كانت ) ت(أن قیمة ) ٤٨(یتضح من الجدول  
، )٢٠٫٨٥٨( غیر دالة إحصائیا، حیث بلغ متوسط درجة اإلناث

أي تساوي كال من ، )١٩٫٦٥٨(بینما بلغ متوسط درجة الذكور 
وقد یرجع ھذا إلى أن  .والذكور في االنتماء للمجموعة اإلناث

رسة لكل ما ھو جدید الشباب ھم أكثر الفئات اتجاھا ومما
. ومستحدث لتأكید ذاتھ ومكانتھ وسط جماعة األقران ومجتمعھ

أن اختیار  (Frings, 1982)و) ١٩٩٢ھدى التركي، (وتؤكد 
الملبس یعتمد على إشباعھ لرغبة المشتري في ترك انطباع مقبول 
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 واختلف ھذا مع". عند اآلخرین، ومسایرة ما ھو شائع بین الجماعة
(Cox& Dittmar, 1995)  حیث كانت اإلناث أكثر توجھا نحو

المالبس كرمز للترابط االجتماعي والشخصي مع اآلخرین 
 .وبصرف النظر عن القیود المالیة

 والجدول ،الفروق في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر السكن
كانت ) ت(أن قیمة  ویتضح منھ ایضا ،یوضح ذلك) ٤٩(
لصالح ) ٠٫٠١(مستوى داللة وھى دالة إحصائیا عند ) ٣٢٫٣٨٦(

أفراد العینة المقیمین بالریف، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة 
، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة )٢٦٫٧١٠(المقیمین بالریف 

مما یدل على أن أفراد العینة ، )١٦٫٥٢٢(المقیمین بالحضر 
ینة المقیمین بالریف كانوا أكثر انتماء للمجموعة من أفراد الع

وقد یرجع ذلك إلى طبیعة أھل الریف من حیث  ،المقیمین بالحضر
وأوضح . التماسك والترابط مع بعضھم البعض والمشاركة أیضا

)Nezakati et al, 2011 ( أن عامل المكان كان لھ الدور األھم
ألفراد عینتھ عند شراء مالبسھم؛ فاألھمیة المعطاه للمالبس 

 ،جیھان سوید(تمي إلیھ الشخص تختلف باختالف المكان الذي ین
٢٠٠٧.(  

       
  )٥(شكل 

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر مكان السكن  )٤٩(جدول 

المتوسط   مكان السكن
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
  ٠٫٠١دال عند   ٣٢٫٣٨٦  ٥٤٨  ٢١١  ٢٫٤٢٧ ٢٦٫٧١٠ ریف

 ٣٣٩ ٤٫١٤٨  ١٦٫٥٢٢ حضر لصالح الریف
  

 والجدول ،الفروق في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر السن
) ١٫٨٦٦(كانت ) ف(قیمة  ویتبین منھ أن. یوضح ذلك ) ٥٠(

وھى غیر دالة إحصائیا ، مما یدل على عدم وجود فروق بین 

. للمجموعة تبعا لمتغیر السن درجات أفراد العینة في بعد االنتماء
فكل الشباب تبعا لألعمار المختلفة تسعى إلى ارتداء المالبس التي 

  .تشعرھا باالنتماء للمجموعة التي تنتمي إلیھا
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر السن  )٥٠(جدول 

 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات السن
  ٥٤٧  ١٦٠٩٫٩٥٨  ٨٨٠٦٤٦٫٨٩٥ داخل المجموعات  غیر دال ٠٫١٥٦  ١٫٨٦٦ ٢  ٣٠٠٣٫٣٧٩  ٦٠٠٦٫٧٥٧ بین المجموعات

  ٥٤٩    ٨٨٦٦٥٣٫٦٥٢ المجموع
   

الفروق في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر المستوى 
  :ذلك یوضح )٥١(رقم والجدول  ،التعلیمي

  

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي  )٥١(جدول 
 الداللة )ف(  قیمة درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي
  ٠٫٠١  ٢٧٫٢٨٧ ٢  ٢٦٢٧٫٠٦٦  ٥٢٥٤٫١٣٢ بین المجموعات

  ٥٤٧  ٩٦٫٢٧٥  ٥٢٦٦٢٫٥٨٥ داخل المجموعات دال
  ٥٤٩   ٥٧٩١٦٫٧١٧ المجموع

  

وھى دالة ) ٢٧٫٢٨٧(كانت ) ف(أن قیمة ) ٥١(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود فروق بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر 

 LSDالمستوي التعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :یوضح ذلك )٥٢(رقم والجدول لمقارنات المتعددة ل

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  )٥٢(جدول 
 ٢٣٫٣٧٦= عالي م  ١٩٫٩٢٤= متوسط م  ١٣٫٤٢٥= منخفض م  المستوي التعلیمي

      - )تعلیم أساسي –أمي(منخفض 
    -  **٦٫٤٩٨ )مؤھل دبلوم(متوسط 

  -  *٣٫٤٥٢  **٩٫٩٥٠ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 
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وجود فروق في بعد االنتماء للمجموعة ) ٥٢(یتضح من جدول  
بین أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي والمستوى التعلیمي 
المتوسط لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي عند 

، بینما توجد فروق بین أفراد العینة في )٠٫٠٥(مستوى داللة 
ي العالي والمستوى التعلیمي المنخفض لصالح المستوى التعلیم

أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة 
، كما توجد فروق بین أفراد العینة في المستوى التعلیمي )٠٫٠١(

المتوسط والمستوى التعلیمي المنخفض لصالح أفراد العینة في 
، حیث بلغ )٠٫٠١(المستوى التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة 

متوسط درجة أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي 
، یلیھم أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط )٢٣٫٣٧٦(

، وأخیرا أفراد العینة في المستوى التعلیمي )١٩٫٩٢٤(بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة األولى ). ١٣٫٤٢٥(المنخفض بمتوسط 

التعلیمي العالي حیث كانوا أكثر انتماء أفراد العینة في المستوى 

للمجموعة، ثم أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط في 
المرتبة الثانیة ، ثم أفراد العینة في المستوى التعلیمي المنخفض في 

  .المرتبة األخیرة 
حیث  )٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع دراسة  

ن یكون الملبس جمیال وال یھم توافقھ اختارت الفئة األقل لعینتھ أ
وأرجع ذلك إلى قلة الوعي الملبسي وضعف المستوى  ،االجتماعي

عالقة ) ٢٠٠٠لطفیة بارك، (التعلیمي لھذه الفئة، كما وجدت 
موجبة بین المستوى التعلیمي وارتداء ما یناسب الوسط االجتماعي 

منى (واختلفت دراسة ). ارتداء مالبس تشبھ مالبس المجموعة(
عن ھذا حیث جاءت النتائج نحو االنتماء للمجموعة ) ٢٠٠٧زید، 

  .لصالح المستوى االجتماعي المنخفض
الفروق في بعد االنتماء للمجموعة تبعا لمتغیر الدخل الشھري 

   :یوضح ذلك) ٥٣(رقم والجدول  ،لألسرة

  عة تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرةتحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجمو  )٥٣(جدول 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري لألسرة
  الداللة  )ف(قیمة   الحریة

  ٥٤٧ ١٠٩٫٧٢٧ ٦٠٠٢٠٫٨٦٣  داخل المجموعات  دال ٠٫٠١  ٤٩٫٦٢٦ ٢ ٥٤٤٥٫٣٢٥ ١٠٨٩٠٫٦٥١  بین المجموعات
   ٥٤٩   ٧٠٩١١٫٥١٤  المجموع

    

وھى قیمة ) ٤٩٫٦٢٦(كانت ) ف(ن قیمة أ) ٥٣(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود )٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

فروق بین درجات أفراد العینة في بعد االنتماء للمجموعة تبعا 

لمتغیر الدخل الشھري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق 
  :للمقارنات المتعددة والجدول یوضح ذلك LSDاختبار 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٥٤(ول جد

  منخفض الدخل الشھري لألسرة
 ١٣٫١١٧= م 

  متوسط
 ١٧٫٤٦٠= م 

  مرتفع
 ٢٥٫١٦٨= م 

      - )١٠٠٠أقل من (منخفض 
    -  **٤٫٣٤٢ )٣٠٠٠ -١٠٠٠من (متوسط 

  -  **٧٫٧٠٧  **١٢٫٠٥٠ )٣٠٠٠أكثر من (مرتفع 
   

اء للمجموعة وجود فروق في بعد االنتم) ٥٤(یتضح من جدول 
بین أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع وكال من ذوي الدخل المتوسط 
والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع عند مستوى 

، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي الدخل )٠٫٠١(داللة 
المتوسط وذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل 

، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠١(ى داللة المتوسط عند مستو
، یلیھم أفراد العینة ذوي )٢٥٫١٦٨(العینة ذوي الدخل المرتفع 

، وأخیرا أفراد العینة ذوي )١٧٫٤٦٠(الدخل المتوسط بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة  ،)١٣٫١١٧(الدخل المنخفض بمتوسط 

كثر انتماء األولى أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع حیث كانوا أ
للمجموعة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانیة، 

  .ثم أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض في المرتبة األخیرة
الذي فسر اختیار ) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع  

الفئة األعلى والمتوسطة من عینتھ أن یكون الملبس جمیال بصرف 
. بول االجتماعي إلى ارتفاع المستوى االقتصاديالنظر عن الق

أن الصورة الذاتیة ) ١٩٩٣ھدى التركي وحنان خوجھ، (وأكدت 
للفرد متعددة وإنھا تختلف وتتغیر حسب النشاطات التي یزاولھا 
الفرد؛ لذا كان من الضروري أن تتعدد مالبسھ حسب نشاطاتھ التي 

لب مسایرة المجموعة یزاولھا واألماكن التي یتردد علیھا مما یتط
المنتمي إلیھا، وبدیھیا فإن ھذا التعدد في المالبس ال یكون إال مع 

عن ) ٢٠٠٧منى زید، (واختلفت دراسة . ذوي الدخول المرتفعة
ھذا حیث جاءت النتائج نحو االنتماء للمجموعة لصالح المستوى 

  .االقتصادي المنخفض
  )٦( شكل :الذات تحقیق بعد •

  
  )٦(شكل 

كشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط درجات تم ال 
تبعا لمتغیرات ) بعد تحقیق الذات(أفراد العینة في سلوكھم الملبسي 

الجنس ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل الشھري (
  ).لألسرة

 )٥٥(والجدول  ،الفروق في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر الجنس
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     .یوضح ذلك
  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر الجنس ) ٥٥(جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي  الجنس
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند  ٢٥٫٤١٧  ٥٤٨  ١٩٦ ٢٫٥٦٩ ٣٥٫١٢٧ ذكر

  ٣٥٤  ٥٫٢٢٤  ٢٠٫٦٥٢  أنثي لصالح الذكور
  

وھى ) ٢٥٫٤١٧(كانت ) ت(أن قیمة ) ٥٥( یتضح من الجدول 
لصالح الذكور، حیث بلغ ) ٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

، بینما بلغ متوسط درجة اإلناث )٣٥٫١٢٧(متوسط درجة الذكور 
أكثر تحقیقا للذات من  مما یدل على أن الذكور، )٢٠٫٦٥٢(

  .اإلناث
التفرد فتلجأ دائما وقد یرجع ھذا إلى انشغال فكر اإلناث بالتمیز و 

مما ینعكس على  ،إلى أخذ رأي من حولھا من األصدقاء واألھل
شعورھا باالستقاللیة والثقة بالنفس في محاولة للفت نظر الجمیع، 

أما الذكور فال ینشغل بالھم كثیرا بما تفكر بھ األنثى من التزین 
وإنما األھم بالنسبة لھ ھو األناقة ولو  ،ولفت نظر من حولھا

بینما اختلفت ، (Cox& Dittmar, 1995)واتفق ھذا مع . یطةبس
مع ھذه النتیجة حیث كان بعد تحقیق الذات  )٢٠٠٢زینب فرغلي، (

  .لصالح اإلناث
والجدول  ،الفروق في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر مكان السكن

   :یوضح ذلك) ٥٦(رقم 

  تحقیق الذات تبعا لمتغیر مكان السكن الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في بعد  )٥٦(جدول 

المتوسط   مكان السكن
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العینة المعیاري

 الداللة )ت(قیمة  الحریة
 ٠٫٠١دال عند  ٣٣٫٠٢١  ٥٤٨  ٢١١ ٣٫٤٣٦  ١٧٫٢٨٩ ریف

  ٣٣٩  ٥٫٤٤٣ ٣١٫١١٥ حضر لصالح الحضر
  

وھى ) ٣٣٫٠٢١(كانت ) ت(أن قیمة ) ٥٦(یتضح من الجدول  
لصالح أفراد العینة ) ٠٫٠١(الة إحصائیا عند مستوى داللة د

المقیمین بالحضر، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین 
، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین )٣١٫١١٥(بالحضر 
مما یدل على أن أفراد العینة المقیمین ، )١٧٫٢٨٩(بالریف 

  .من أفراد العینة المقیمین بالریف بالحضر كانوا أكثر تحقیقا للذات
وقد یرجع ھذا إلى الحیاة االستقاللیة التي یعیشھا أھل الحضر  

ألسباب عدیدة منھا ضیق الوقت وارتفاع المستوى التعلیمي 
جیھان (وفي دراسة . واالجتماعي واالقتصادي عن أھل الریف

 أثبتت نتائجھا وجود مجموعة من القیم واالتجاھات) ٢٠٠٧ ،سوید

الملبسیة تختلف باختالف البیئات المختلفة والمستوى الثقافي والتي 
لھا تأثیر مباشر على مدى االنحراف الملبسي للمراھقین، وجاء في 

أنھ كلما انخفض المستوى ) ٢٠٠٤دمحم حسن ورشدي عید، (دراسة 
التعلیمي والثقافي لألم كلما تأثر تحقیق الذات لدى بناتھن سلبا في 

سي؛ وھذا االنخفاض في المستوى التعلیمي والثقافي سلوكھن الملب
منال أحمد، (بینما لم تجد دراسة . ینطبق على أمھات الریف

فروق ذات داللة إحصائیة بین مكان سكن أفراد عینتھا ) ٢٠١٣
  .واالتجاه نحو تحقیق الذات لھن

رقم والجدول  ،الفروق في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر السن
   :یوضح ذلك) ٥٧(

  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر السن  )٥٧(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات السن
 الداللة )ف(  قیمة الحریة

  ٥٤٧ ١٧٩٫٠٨٥  ٩٧٩٥٩٫٣١٣ داخل المجموعات دال ٠٫٠١  ٥٨٫٨٧٤ ٢ ١٠٥٤٣٫٤٢٤  ٢١٫٨٦٫٨٤٩ بین المجموعات
  ٥٤٩  ١١٩٠٤٦٫١٦٢ المجموع

   

وھى قیمة ) ٥٨٫٨٧٤(كانت ) ف(أن قیمة ) ٥٧(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق بین )٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر السن، 

 ،للمقارنات المتعددة LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :ذلك یوضح) ٥٨( رقموالجدول 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٥٨(جدول 

أقل من  سنة إلى ٢٠من  السن
 )١٦٫٤٣٥=م (سنة  ٢٤

سنة إلى أقل من  ٢٤من 
 )٢٤٫٢٦٦= م ( سنة ٢٨

سنة إلى أقل من  ٢٨من 
 )٣٥٫١٦٧= م (  سنة٣٥

      - سنة ٢٤سنة إلى أقل من  ٢٠من 
    -  **٧٫٨٣٠ سنة ٢٨سنة إلى أقل من  ٢٤من 
  -  **١٠٫٩٠١  **١٨٫٧٣٢ سنة ٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨من 

  

وجود فروق في بعد تحقیق الذات بین ) ٥٨(یتضح من جدول  
وكال من ) سنة ٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (أفراد العینة ذوي السن 

سنة، من ٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (أفراد العینة ذوي السن 
من (لعینة ذوي السنلصالح أفراد ا) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠
، كما )٠٫٠١(عند مستوى داللة ) سنة٣٥سنة إلى أقل من  ٢٨

سنة إلى أقل من ٢٤من (توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن 
) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (وأفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٨

) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (لصالح أفراد العینة ذوي السن 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة )٠٫٠١(ة عند مستوى دالل

، یلیھم )٣٥٫١٦٧) (سنة٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (ذوي السن 
بمتوسط ) سنة٢٨سنة إلى أقل من ٢٤من (أفراد العینة ذوي السن 

سنة إلى أقل ٢٠من (، وأخیرا أفراد العینة ذوي السن )٢٤٫٢٦٦(
ة األولى وھكذا یأتي في المرتب). ١٦٫٤٣٥(بمتوسط ) سنة٢٤من 

حیث ) سنة ٣٥سنة إلى أقل من ٢٨من (أفراد العینة ذوي السن 
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سنة ٢٤من (كانوا أكثر تحقیقا للذات، ثم أفراد العینة ذوي السن 
في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي السن ) سنة٢٨إلى أقل من 

  .في المرتبة األخیرة) سنة٢٤سنة إلى أقل من ٢٠من (
بزیادة المرحلة السنیة یزداد النضج وتزداد  وقد یرجع ذلك إلى أنھ 

أما المرحلة األقل في السن  ،معھ الخبرة الحیاتیة والثقة بالنفس
یزداد فیھا االھتمام برأي األصدقاء وتزداد فیھا االعتمادیة على 
رأي اآلخرین كنوع من التدعیم ألخذ القرار السلیم وقد یكون ھذا 

. لمظھر األنیق األكثر جاذبیةلنقص الخبرة واالھتمام بالتزین وا
مع ھذه ) ١٩٩٥سعدیة منصور وسمیحة توفیق، (وتتفق دراسة 

النتیجة حیث كانت الموظفات أكثر من طالبات العینة انفرادا 
وأرجعا ذلك إلى استقاللھن بدخل  ،برأیھن في اختیار المالبس

خاص فضال عن اكتسابھن خبرة في الحیاة العملیة، والتي تزداد 
) ٢٠١٣منال أحمد، (بینما لم تجد دراسة . المرحلة السنیةبزیادة 

فروق ذات داللة إحصائیة بین سن أفراد عینتھا واالتجاه نحو 
 .تحقیق الذات لھن

 ،الفروق في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي
   :یوضح ذلك )٥٩(رقم والجدول 

 في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر المستوي التعلیميتحلیل التباین لدرجات أفراد العینة   )٥٩(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي
 الحریة

  قیمة 
 الداللة )ف (

   ٠٫٠١  ٥٣٫٣٢٤ ٢  ١٠١٣٧٫٩٥٢  ٢٠٢٧٥٫٩٠٤ بین المجموعات
  ٥٤٧  ١٩٠٫١٢١  ١٠٣٩٩٦٫٣٢٢ داخل المجموعات دال

  ٥٤٩  ١٢٤٢٧٢٫٢٢٦ المجموع
   

وھى قیمة ) ٥٣٫٣٢٤(كانت ) ف(أن قیمة ) ٥٩(من جدول  یتضح
، مما یدل على وجود فروق بین )٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر المستوي 

للمقارنات  LSDالتعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :لكالمتعددة والجدول التالي یوضح ذ

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٦٠(جدول 
 ٣١٫٨٤١= عالي م  ٢١٫١٠١= متوسط م  ١٦٫٨٤٢= منخفض م  المستوي التعلیمي

      - )تعلیم أساسي –أمي(منخفض 
    -  **٤٫٢٥٨ )مؤھل دبلوم(متوسط 

  -  **١٠٫٧٤٠  **١٤٫٩٩٨ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 
  

ق في بعد تحقیق الذات بین وجود فرو) ٦٠(یتضح من جدول 
أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي وكال من المستوى 
التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى 

، كما توجد فروق بین )٠٫٠١(التعلیمي العالي عند مستوى داللة 
أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط المستوى التعلیمي 

نخفض لصالح أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط عند الم
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة في )٠٫٠١(مستوى داللة 

، یلیھم أفراد العینة في )٣١٫٨٤١(المستوى التعلیمي العالي 
، وأخیرا أفراد )٢١٫١٠١(المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط 

). ١٦٫٨٤٢(بمتوسط  العینة في المستوى التعلیمي المنخفض
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى التعلیمي 
العالي حیث كانوا أكثر تحقیقا للذات، ثم أفراد العینة في المستوى 
التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة في المستوى 

  .التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة
ك إلى أنھ بارتفاع المستوى التعلیمي تزداد االستقاللیة وقد یرجع ذل 

الفكریة واالجتماعیة كما تزداد ثقة الفرد بنفسھ ویزداد معھ شعوره 
) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع . بالتمیز والرقي

الذي أكد أنھ بزیادة المستوى العلمي واالجتماعي أدى ذلك إلى 
الشراء واختیار المالبس، بینما أرجعت االستقاللیة في اتخاذ قرار 

ذلك إلى التأكید على المكانة وإبراز ) ١٩٩٣زینب حقي، (
الشخصیة فبارتفاع المستوى التعلیمي یزید اإلنفاق واستھالك 

أن  )١٩٩٣ھدى التركي وحنان خوجھ، (وأوضحت . المالبس
اختیار المالبس یتوقف على ما یشعر بھ الفرد من إحساس 

التمیز عن غیره من أفراد المجتمع باإلضافة إلى باالستقالل و
سعدیة منصور وسمیحة (مناسبتھ لشخصیتھ، وجاء في دراسة 

أن الموظفات أكثر من الطالبات انفرادا برأیھن في ) ١٩٩٥توفیق، 
وأرجعا ذلك إلى استقاللھن بدخل خاص  ،اختیار المالبس

  .واكتسابھن خبرة في الحیاة العملیة
 ،قیق الذات تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرةالفروق في بعد تح

   :ذلك یوضح) ٦١(رقم والجدول 
  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في بعد تحقیق الذات تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  )٦١(جدول 

  الداللة  )ف(  قیمة  درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري لألسرة
  ٥٤٧ ١٩٥٫٦٦٣ ١٠٧٠٢٧٫٥٣٩  داخل المجموعات  دال ٠٫٠١  ٥١٫٨١٨ ٢ ١٠١٣٨٫٩٥١ ٢٠٢٧٧٫٩٠٣  مجموعاتبین ال

   ٥٤٩    ١٢٧٣٠٥٫٤٤٢  المجموع
  

وھى ) ٥١٫٨١٨(كانت ) ف(أن قیمة ) ٦١(یتضح من جدول  
، مما یدل على وجود )٠٫٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

یق الذات تبعا لمتغیر فروق بین درجات أفراد العینة في بعد تحق

الدخل الشھري لألسرة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
LSD  یوضح ذلك )٦٢(رقم والجدول للمقارنات المتعددة:  

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار   )٦٢(جدول 

  منخفض الدخل الشھري لألسرة
 ١٦٫٤٧٠= م 

  متوسط
 ٢١٫١٧١= م 

  مرتفع
 ٣٢٫٣٢٢= م 

      - )١٠٠٠ن أقل م(منخفض 
    -  **٤٠٧٠٠ )٣٠٠٠ -١٠٠٠من (متوسط 

  -  **١١٫١٥١  **١٥٫٨٥١ )٣٠٠٠أكثر من (مرتفع 
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وجود فروق في بعد تحقیق الذات بین ) ٦٢(یتضح من جدول 
أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع وكال من ذوي الدخل المتوسط 
 والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع عند مستوى

، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي الدخل )٠٫٠١(داللة 
المتوسط والدخل المنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل 

، حیث بلغ متوسط درجة أفراد )٠٫٠١(المتوسط عند مستوى داللة 
، یلیھم أفراد العینة ذوي )٣٢٫٣٢٢(العینة ذوي الدخل المرتفع 

خیرا أفراد العینة ذوي ، وأ)٢١٫١٧١(الدخل المتوسط بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة ). ١٦٫٤٧٠(الدخل المنخفض بمتوسط 

األولى أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع حیث كانوا أكثر تحقیقا 
للذات، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم 

  .أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض في المرتبة األخیرة 
یرجع ذلك إلى أنھ بزیادة المستوى االقتصادي تزداد نسبة وقد  

اإلنفاق واستھالك المالبس والتي قد تعطي الفرد ثقة بالنفس 
واإلحساس بالعلو وبالتالي السرعة في اتخاذ القرار دون أو ببعض 

) ٢٠٠٣دمحم حسن ورشدي عید، (ویتفق ھذا مع ما أكده . التفكیر
 ،روا مالبسھم بمشاركة األسرةعلى أن الفئة األقل لعینتھ اختا

وأرجعا ذلك إلى ضعف المستوى االقتصادي مما یؤدي إلى 
صعوبة اتخاذ القرار بشكل فردي بما یؤثر على میزانیة األسرة، 
بینما العكس للفئة األعلى مما یدل على الحریة النسبیة في اتخاذ 

راء قرار استنادا للمستوى االقتصادي المرتفع نسبیا مما یدفعھم للش
ھدى التركي وحنان (وأوضحت . بشكل فردي أو مع األصدقاء

أن اختیار المالبس یتوقف على ما یشعر بھ الفرد  )١٩٩٣خوجھ، 
من إحساس باالستقالل والتمیز عن غیره من أفراد المجتمع 

منال أحمد، (وتتفق دراسة . باإلضافة إلى مناسبتھ لشخصیتھ
  .مع ھذه النتیجة) ٢٠١٣

نتائج السابقة نالحظ أن نتیجة الفرض الثالث من خالل عرض ال 
توجد فروق ذات داللة " قد تحققت جزئیا والذي ینص على 

إحصائیة بین الشباب في السلوك الملبسي بأبعاده تبعا لمتغیرات 
الجنس ومكان السكن والسن ومستوى التعلیم والدخل الشھري 

  ".لألسرة
  :تعلیق عام على نتائج البحث 

بناءا على محاور مقیاس التوافق النفسي مع أسفرت النتائج 
  :االسم ومقیاس السلوك الملبسي عن

وجود ارتباط طردي بین التوافق النفسي مع االسم والسلوك  •
 ،االحتشام ،الموضة ،جذب االنتباه(الملبسي الكلي وأبعاده 

لدى عینة البحث ) تحقیق الذات ،التزین، االنتماء للمجموعة
 ).٠٫٠١(عند مستوى داللة 

في ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  •
التوافق النفسي مع االسم تبعا لمتغیر الجنس وذلك لصالح 
االناث ومتغیر مكان السكن لصالح الریف ومتغیر السن لصالح 
األكبر سنا والمستوى التعلیمي لصالح المستوى التعلیمي 
المنخفض ومستوى الدخل الشھري لصالح ذوي الدخل 

 .لمنخفضا
بعد في ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   •

كبعد من أبعاد السلوك الملبسي؛ تبعا لمتغیر  جذب االنتباه
الجنس وذلك لصالح اإلناث، ومتغیر مكان السكن لصالح 
الحضر، ومتغیر السن لصالح األصغر سنا، والمستوى 

ظھر فروق التعلیمي لصالح المستوى التعلیمي العالي، ولم ت
 .دالة في مستوى الدخل الشھري

بعد في ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   •
كبعد من أبعاد السلوك الملبسي؛ تبعا لمتغیر الجنس  الموضة

وذلك لصالح اإلناث، ومتغیر مكان السكن لصالح الحضر، 
ومتغیر السن لصالح األصغر سنا، والمستوى التعلیمي لصالح 

التعلیمي العالي، ومستوى الدخل الشھري لصالح  المستوى

 .ذوي الدخل المرتفع
بعد في ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  •

كبعد من أبعاد السلوك الملبسي؛ تبعا لمتغیر الجنس  االحتشام
وذلك لصالح اإلناث، ومتغیر مكان السكن لصالح الریف، 

وجود فروق دالة  ومتغیر السن لصالح األكبر سنا، وعدم
احصائیا في كل من متغیر المستوى التعلیمي ومستوى الدخل 

 .الشھري
بعد في ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  •

كبعد من أبعاد السلوك الملبسي ؛ تبعا لمتغیر الجنس  التزین
وذلك لصالح اإلناث، ومتغیر مكان السكن لصالح الحضر، 

صغر سنا، والمستوى التعلیمي لصالح ومتغیر السن لصالح األ
المستوى التعلیمي العالي، ومستوى الدخل الشھري لصالح 

 .ذوي الدخل المرتفع
بعد في ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  •

كبعد من أبعاد السلوك الملبسي؛ تبعا لمتغیر  االنتماء للمجموعة
لصالح  مكان السكن لصالح الریف، والمستوى التعلیمي

المستوى التعلیمي العالي، ومستوى الدخل الشھري لصالح 
ولكن ال توجد فروق دالة في كل من  ،ذوي الدخل المرتفع
 .متغیر الجنس والسن

في بعد ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  •
كبعد من أبعاد السلوك الملبسي؛ تبعا لمتغیر  تحقیق الذات

ر، ومتغیر مكان السكن لصالح الجنس وذلك لصالح الذكو
الحضر، ومتغیر السن لصالح األكبر سنا، والمستوى التعلیمي 
لصالح المستوى التعلیمي العالي، ومستوى الدخل الشھري 

 .لصالح ذوي الدخل المرتفع
  :كما توصل البحث تبعا لمتغیرات الدراسة إلى

في كل من  لمتغیر الجنستوجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعا  •
جذب االنتباه (لتوافق النفسي مع االسم وأبعاد السلوك الملبسي ا

 فروقوتوجد  ،لصالح اإلناث) والموضة واالحتشام والتزین
بینما  ،ذات داللة إحصائیة في بعد تحقیق الذات لصالح الذكور

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیا في بعد االنتماء للمجموعة
في  لمتغیر مكان السكنا توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبع •

كل من التوافق النفسي مع االسم وأبعاد السلوك الملبسي 
وفي كل من . لصالح الریف) االحتشام واالنتماء للمجموعة(

 .جذب االنتباه والموضة والتزین وتحقیق الذات لصالح الحضر
في كل من  لمتغیر السنتوجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعا  •

االحتشام (السم وأبعاد السلوك الملبسي التوافق النفسي مع ا
وتوجد فروق ذات داللة  ،لصالح األكبر سنا) وتحقیق الذات

إحصائیة في أبعاد جذب االنتباه والموضة والتزین لصالح 
بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا في بعد االنتماء  ،سنا األصغر

  .للمجموعة
 توى التعلیميلمتغیر المستوجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعا  •

 ،في التوافق النفسي مع االسم لصالح المستوى المنخفض
وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في كل أبعاد السلوك الملبسي 
لصالح المستوى العالي ما عدا بعد االحتشام فال توجد فروق 

  .دالة إحصائیا
في  لمتغیر مستوى الدخلتوجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعا  •

وتوجد  ،ي مع االسم لصالح المستوى المنخفضالتوافق النفس
فروق ذات داللة إحصائیة في كل أبعاد السلوك الملبسي لصالح 
المستوى المرتفع ما عدا بعدا جذب االنتباه واالحتشام فال توجد 

 .فروق دالة إحصائیا
وعلیھ فإن جمیع نتائج الدراسات السابقة ونتائج البحث الحالي تؤكد 

وكذلك  ،دى تأثیره على السلوك الملبسي للفردعلى أھمیة االسم وم
تأثیر متغیرات الجنس والسن ومكان السكن ومستوى التعلیم 



Psychological Adjustment to Name in Relation to Clothing Behaviour of Youth  1591 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

ومستوى الدخل على التوافق النفسي مع االسم والسلوك الملبسي 
  .لألفراد

  : توصیات البحث 
  :وصي بما یليناستنادا إلى النتائج التي توصل إلیھا البحث 

ص معینة تسھم إسھاما خاصا في من المعروف أن ھناك خصائ
تشكیل وصیاغة السلوك الملبسي ومن نتائج الدراسة الحالیة یالحظ 
أن بعض ھذه الخصائص یصعب تغییرھا ولعل من أھمھا االسم أو 

فاستنادا إلى النتائج التي توصل إلیھا  ،التوافق النفسي مع االسم
  :وصي بما یلينالبحث 

ألسرة بحسن اختیار أسماء االھتمام برفع وعي الوالدین في ا •
توافق  عدماألبناء وتحبیبھم في أسمائھم حتى ال یؤدي ذلك إلى 

األبناء مع أسمائھم ومن ثم تأثیره على سلوكھم الملبسي 
  .وجوانب نفسیة أخرى

التركیز على وجود عالقة موجبة بین التوافق النفسي مع االسم  •
السلوك الملبسي ینبئ بصفة عامة بمدى االھتمام ب والسلوك

  .الملبسي في الكبر بما ینعكس على المجتمع
االھتمام اإلعالمي بكافة قطاعاتھ بالعمل على توعیة األفراد  •

االسم والتوافق النفسي معھ ومدى تأثیره على شخصیة  بأھمیة
  .الفرد والعمل على تغییر العادات والمعتقدات المتعلقة بالتسمیة

ي للشباب لما لھ من ضرورة رفع المستوى التعلیمي واالقتصاد •
  .اثر كبیر في رفع مستوى السلوك الملبسي والتوافق مع االسم

التركیز من قبل الباحثین بقضیة العوامل النفسیة المؤثرة على  •
السلوك الملبسي وكیف یمكن االرتقاء بمستوى السلوك الملبسى 

  .لدى الشباب بما نالحظھ من انخفاض مستواه بین الشباب
ندوات واللقاءات حول تنمیة السلوك الملبسي العمل على عقد ال •

 ،االحتشام ،الموضة ،لدى الشباب من حیث جذب االنتباه
  . تحقیق الذات ،التزین، االنتماء للمجموعة
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