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 شكر وتقدير

ه ،ى آلال رد هلل لب العالر ني تالصالة تالوالي  ،ى س د الررس، ن س د الل،ق أمرع ن س دنا م رد ت 
 تص به أمرع ني مشرفد  أن أقف تقفة  رفان يدوب ف ها الفضن إلى أه،ه تالمر ن إلى أص ابه.

امن كهذا إال أن أت دي بكن الشكر تاالمندان ل،دكنول  تال موعد  بعد االننهاء من ممهواي الب ث  
ب بول  تفضنأمضًا  حون كن،و تالذي تن،رذت  ،ى يدمه فكان نعم الرع،م الداصح ايم ني تالذي

اإلشراف  ،ى لسالن ي تمد د  من تقنه تنص ه تتوم ههي ما كان له أكبر اي ر ف  إغداء هذه 
 الص ة تالعاف ة. الرسالةي مءاه هللا خ ر مءاءي تمنعه ب

تيورن  أن أت دي بلالص الشكر تالن دير إلى أ ضاء لمدة الرداقشة لنفض،هم ب بول مداقشة هذه 
لم ًاي رر موعد مء ن مرن دًا خا كن،و مشرفًا تلئ وًاي تالدكنول  بالدكنول كامني تالررث،ة الرسالة

 ران الرصري مرن دا ااخ، ًا. تالدكنول ابراه م س،

  من لكر لمر ع ايساتذة ايفاضن الذين قاموا بن ك م أاتات الدلاسة  ،ى ما قدموه أت دي بالش اكر
 الرسالةي تأخص بالذكر أساتذت  الكراي ف  مامعة ههذإتراي ف   كب رتوم هات ق رة ساهرل بشكن 

 ال دس الرفنوحة فرع الل، ن.

ن متالنربويي الذين نه،ل  تالشكر موصول إلى الذين تن،رذت  ،ى يديهم ف  برنامج اإللشاا الدفو 
  ،رهم تخبرتهم طوال سد ن الاسن  حنى تص،ل إلى ما أنا  ، ه ال ويي الدكنول م رد  موة تالذي

مددي نب ن ال هرن ي تالدكنولتمهد  إلى فكرة الب ثي تالدكنول إبراه م الرصري مث ر اافع ن  تشاحذ 
 تالذي نولن  ف  الرواضع الن  مه،نها. 

 ة ه ئنها اإلاالية تايكاامرب تال دس تب رزيل تالل، ن مرث،ة ى مامعة ب ل ل متالشكر موصول إل
 تط،بنهاي لرا أبدته من تعاتن ف  توه ن مهرن  الب ث ة.

 تإلى اصدقائ  تزمالئ  ف  الدلاسة تالعرن تأخص العام، ن ف  قوم الن   ق بشرطة الل، ن.

ن دير ماامًا تمعدويًا ف،هم مد  كن الر بة تالتإلى كن يد خف ة ساهرل ف  إتراي تإنماح هذا العرن 
 تاالحنراي.
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 :ملخص الدراسة

ة من النعرف  ،ى العالقة ب ن تشكن هوية اينا تالن،وث الدفو  لدى   دإلى  ال ال ة هدفل الدلاسة
 تاالمنرا  ةتالكشف  ن الفرتن ف  أبعاا هوية اينا اييديولوم ة  الف،وط د ة ط،بة المامعات
ية ال ضال  الندكر ل،هوية)تمماالته الني النع، قي الن   ق(ي تالفرتن ف  الن،وث الدفو  )النشنلي االنغ

ف ًا تاإلساءة إل هاي النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي الندر و المدو  الالسويي الفوضوية(ي ت 
لرنغ رات الدلاسة تالن  ترث،ل ف  )المدسي العرري مكان الوكني المامعةي النلصصي الودة 

 لدلاس ة(.ا

لغ تالبا يالل، ني ب ل ل مي ب رزيلي ال دس()الف،وط د ة ط،بة المامعات تتكون ممنرع الدلاسة من 
امها قو الدلاسة اخن ر مدهم   دة طب  ة  شوائ ة ب،غ  ( طالبًا تطالبةي تلن   ق أهداف34572) داهم 

 ي تم  اسآامء إ دااا من ( طالبًا تطالبةي تطبق  ، هم الر  اس الروضو   لرتب هوية اين1167)
الوصف  الردهج  تاسنلدي ي بعد الن  ق من صدقهرا ت باتهرا.من إ داا الباحثالن،وث الدفو  

ن  تال النوصن إلى الدنائج الرداسبة بغ ةي تتم معالمة الب انات بايسال ب اإلحصائ ة االلتباط 
 أظهرت:

، ة يولوم ة تاالمنرا  ة تب ن الدلمة الك القة طرامة مومبة ب ن تشنل تتع، ق الهوية اييدتموا 
ة ولوم ل،ن،وث الدفو  تمماالته ايلبعي تتموا  القة  كو ة سالبة ب ن انغالن تت   ق الهوية اييدي

 .الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  تمماالته ايلبعتاالمنرا  ة تب ن 

دفوا ذين صة اينا ح ث كانل نوبة الالدنائج أن أفراا الع دة توز وا  ،ى الرتب النصد ف ة لهوي أظهرتت 
(ي %55)ب،غل (ي تالذين صدفوا  ،ى الرتب االنن ال ة بدوبة %42.9)اللالصة ضرن لتب الهوية 

 (.%2.1)الن ديد ف را كانل نوبة من صدفوا  ،ى الرتب مدلفضة 

نل ة كا،ى نوبتمن ح ث النصد ف العاي لرتب هوية اينا يفراا   دة الدلاسة ف د أظهرت الدنائج أن أ 
 (ي  م ماء ف %34)ب،غل (ي تاله انغالن الهوية بدوبة %59)ب،غل لصالح تشنل هوية اينا بدوبة 

ب،غل ة (ي تاحنن الررتبة ايخ رة ت   ق الهوية بدوب%4.9)ب،غل النرت ب الثالث تع، ق الهوية بدوبة 
(2.1.)% 



 ل
 

غ ب  ب،دلاسة كان بدلمة منوسطة تبوزن نوتأظهرت ننائج الدلاسة أن الن،وث الدفو  لدى أفراا   دة ال
%(ي تمن ح ث ترت ب مماالت الن،وث الدفو  كان ف  الررتبة ايتلى ممال الندكر ل،هوية 52)

 (ي  م%53)(ي تاله ممال الفوضوية بوزن نوب  ب،غ %54)ال ضالية تاإلساءة إل ها بوزن نوب  ب،غ 
لندر و ا(ي تاحنن الررتبة ايخ رة ممال %51)ب،غ  ممال النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة بوزن نوب 

 (. %49)المدو  الالسوي بوزن نوب  ب،غ 

ف  ةي ت ف  تشنل الهوية اييديولوم ةي تت   ق الهوية االمنرا  أظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن كرا 
الهوية  تعءى لرنغ ر المدسي تظهرت فرتن ف  ت   ق يمر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ة

ع   مر اييديولوم ة تاالمنرا  ةي تانغالن الهوية اييديولوم ةي تعءى لرنغ ر العرري تظهرت فرتن ف
ر لرنغ  تعءى تف  مر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي  أبعاا الهوية اييديولوم ة تاالمنرا  ة

تظهرت فرتن ف  النلصصي  المامعةي تظهرت فرتن ف  تع، ق الهوية اييديولوم ة تعءى لرنغ ر
ه   المنتف  مر ع مماالت الن،وث الدفو  تفت   ق تانغالن الهوية اييديولوم ة تالهوية االمنرا  ةي 

   ق تعءى لرنغ ر الودة الدلاس ةي تظهرت فرتن ف  مر ع أبعاا الهوية اييديولوم ةي تف  تالك، ة 
ان تعءى لرنغ ر مكث الدفو  تالمنه الك، ةي ف  مر ع مماالت الن،و ت تانغالن الهوية االمنرا  ةي 

 الدظري تالدلاسات الواب ة تقدمل بعض النوص ات.اإلطال تتم مداقشة الدنائج ف  ضوء  الوكن.

 .ط،بة المامعات  –الن،وث الدفو   –: هوية ايناكلمات مفتاحية
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Abstract 
This study aims at defining the relationship between the Ego Identity and Psychological 

Pollution among Palestinian university students. It emphasizes on the differences of the 

ideological and social ego identity (diffusion, foreclosure, moratorium and achievement). 

Besides, the areas and differences of the psychological pollution (the offense and denial of 

the civilization identity, foreign appearances imitation, unlikely stereotyped gender 

differentiation and chaotic), which designed according to (sex, age, place of living, 

university, specialization and university year). 

The study sample is from the Palestinian university students of (Hebron, Bethlehem, 

Birzeit and Al Quds) about 34572 students (male and female), a random sample was 

selected to conduct the study, which is 1167 students. The study scale used is the objective 

levels scale of the ego prepared by (Adams) and that scale of the researcher for the 

psychological pollution after it was experienced in relation to stability and credibility and 

the descriptive relational approach, and the data is processed according to data analysis 

programs to get the following results: 

There is a positive relationship between the diffusion and moratorium of the social and 

psychological identity and between the whole degree of psychological pollution and its 

four areas. On the other hand, there is a negative relationship between the ideological and 

social foreclosure and the identity achievement and the whole degree and its four areas. 

The findings of the sample were categorized according to the ego identity, the pure identity 

classification is (42.9%), the transitional is (55%) whereas the low defining levels are 

(2.1%). 

The highest percentage of the ego identity diffusion is 59% out of the sample, the next is 

the identity foreclosure, which is 34%, the third one is the moratorium, 4.9% and the last 

one is the identity achievement, which is 2.1%. 

The study shows that the psychological pollution of the sample is a middle degree with 

percentage weight of 52%. The first is the denial and offense of the civilization identity of 

54%, then, the chaotic of 53%. foreign appearances imitation gets 51%, the last on the list 

is the unlikely stereotyped with 49%.  

The study also refers to differentiations between the ideological identity diffusion and the 

social identity achievement in all the psychological pollution areas and its whole degree, 

which influenced by sex. In addition to that, differentiations were clear in relation to social 

and ideological identity from one side and the identity foreclosure on the other side that 

related to age. The university indicates differentiations in all social and ideological areas of 

the psychological pollution. The same differentiations happen to the ideological 

moratorium identity for the specialization indicator. The university students' year affect the 

foreclosure and achievement of the social and ideological differentiations with the whole 

areas of the psychological pollution, the same happens when place of living used to 



 ن
 

indicate the psychological pollution in all areas and the whole degree. The findings and 

recommendations were discussed on the shed of the theoretical frame and literature review. 

Keywords: Ego Identity- Psychological Pollution- University Students. 
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 المقدمة

 إن الرمنراااع الف،واااط د  بشااارائ ه الرنعاااداة تمااادهم فئاااة الشااابابي حالاااه ك اااال بااااق  الرمنرعاااات
 ناادماجاالكضااعف  مماب ااة تساا،ب ةإكونااه  رضااة ل،نغ اار االمنرااا   تمااا ينرتااب  ، ااه ماان آ ااال  العرب ااة

 ماااءء مااان ال رياااة الكون اااة النااا  تناااأ ر بالعولراااةي تاإل ااااليي ذلااا  كوناااه االمنراااا  يتالنفكااا   االمنراااا  
تايزمااات الرمنرع ااة كالبطالااةي تبطب عااة ال ااال فااحن كافااة شاارائح الرمنرااع  رضااة ل  ااال الواا كولوم ة 

 .لهذه الرنغ رات الرنعداة
 أن دةأن م  ق الوك دة تالطر تبالرغم من الن دي الن د ي تالنكدولوم ي تال ضاليي الذي مفنرض

ي أبو مرن )الدفو ة إال أن زيااة اضطرابات اإلنوان تإصابنه بايمراض الدفو ة تالع ، ة مونررة 
2003          .) 
ف   الن دي ال ضالي الرنوالع أاى إلى إفراز ان رافات شك،ل  بئًا  ،ى قدلة تم اتمة الداسف

لدفس آفات تونهدف الدفس اإلنوان ةي تزيااة النطول ت رن االن رني فرياح ال ضالة ت رن ف  ط اتها 
 (.2008 ) ب دي أ باء فون الطاقة

لديهم المة االنوالخ  ن  ح ث تنضا فتالشباب هم ايكثر  رضة لهذه الرفرزات تاآلفاتي 
،هم معاي ر الرمنرع تق رهي فرغبة الشباب ف  النغ ر الوريع تاالنمذاب لكن ما هو مديد تمث ر ممع

 (.2015تالمباليي  يقن النءامًا تتروكًا برا هو مط،وب مدهم )لمضانأ
كن أمة هم أساس نهضنها تأمن الرون بن تم و الرماءي ح ث بهم تداط اآلمال  الشباب ف ت 

باب الشه ف  تغ  ر تاقع ال  اة تت   ق ايهداف الردشواة تإحراز الن دي تمن هدا كان النفك ر ف  توم 
ت رت االرش دااه لن رن أ باء ال  اة الفاض،ة ل س بأقن ق رة من النفك ر ف  أ ظمتوم هًا صال ًا تإ 

 اة شرتع ال ماالقنصاامة الن  تد ذ ايمة من الف ر تالبؤسي ين إ داا الشباب ال وي الصالحي هو 
  (.2001غاي تايالرون ب، ة لألمة الن  تمد ف ه الضران لص انة ما بدنه )أبو افي 

ل  لشباب من أهم مراحن  رر اإلنوان تمن أكثرها ح وية تنشاطًا تتع  دًاي تذمرح،ة اتعنبر 
شكن ررح،ة الرراه ة الن  تصفها بعض الع،راء بأنها مرح،ة ايزمةي تمرح،ة تل كامندااينها تأت  

الهويةي تمرح،ة تكوين الشلص ة تاالسن الل ةي تما مصاحب هذه الررح،ة من تغ رات نفو ة 
 (.2013 يالودبننرا  ة تس،وك ة تؤ ر  ،ى الشباب تمن حولهم كايسرة تالرمنرع )تفو ولوم ة تام
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من أهم هذه الرراحني ح ث افنرض أليكوون  الشباب خالل فنرةمعنبر تشكن هوية اينا إذ 
(Erikson مرتل )عد  إما إلى ت   ق الهوية أت اضطراب الدتلي مرا م لرؤامةابأزمة الهوية  الشاب

ب ث الهامة الرراه ة تبدامة الشباب مكون إما قد ح ق هوينهي أت أنه ما زال ف  طول أن الفرا ف  ن
 (.2010)الرمدون ي  ،ب ة ال تنفق مع معاي ر الرمنرعي أت أنه تبدى هوية س دها

مًا من أي إال أنها ل ول Identifications تراه اتتيعنرد تشكن هوية اينا  ،ى ما موب ها من 
ل  حنى ممرو ها بن نناج  ر، ة امج تطولية تنضرن تماهن انن ائ  تترث ن تبااتال  النراه اتهذه 

إذ  لها يؤاي إلى خ،ق تحدة تكام، ة مديدة ملن،فة  ن أص،ها منضردة خ،ق مور ب ن الطفولة تالرشدي
مدفص،ة كعداصر  النراه اتأن تشكن هوية اينا م دث  ددما تدنه  فعال ات هذه ليكوون أيرى 

 (.2001الغامديي )
هو؟ تهذا اإلحواس   رنمن خالل اإلحواس الرونرري تالرنوق تالثابل لدى الفرا تذل  

 اه اتالنر،فرا موا ده  ،ى اإل داا ل،  اة الراشدةي تذل   ن طريق تدظ م لالثابل بالهوية الدفو ة 
 ن الذاتال ال ةي تالواب ةي تالرغبات لدمه ف  ترث ن تاحدي تشامن ف  الذاتي أي اإلحواس باتوا

 (.2010 فالةي أبو)تاسن رالها 
 Epigeneticتفق مبدأ النطول" االنبثان الرنعاقب" مو ر الدرو الدفس امنرا   لألنا ت 

Principle ي تالذي مش ر إلى أن أي ش ء يدرو  ،ى أساس سابق أت خطة قا دمة ل،دروي ح ث
 الغامديي)اللطة  ًا لهذه تظهر تتنطول ايمءاء من هذا ايساس ف  الوقل الر دا لظهولها تف

2010.) 
ة ف  تال معد  ذل  أن الهوية  ابنة تاائرةي بن  ،ى الد  ض من ذل ي إذ تدام  الهوية الشلص 
 عداةيموهرها س رتلة تنغ ر ك،را ت دي العرر الءمد ي فالفرا ينع،م أش اء مديدةي تيرر ف  خبرات من

 (.2009كن،وي )ملن،فة تبالنال  يؤاي أاتلًا 
ايري وية ل ول ك انًا معطى افعة تاحدة تإلى ايبد. إنها ح   ة تولد تتدرو تتنكون تتنغفاله

إذا  فحذا كانل الهوية ح   ة تدرو تتنكامن تتدضجيتتش خ تتعان  من ايزمات الوموامة تاالسنالب. 
ي تدطو كانل ح   ة تموامة تدطوي  ،ى  وامن تمواهاي تبذتل نرائهاي فحنها تذل  هو مدطق ايش اء 
ه ،نشوي ،ى بذتل فدائها تانشطالاتها. ح ث تنعرض تبفعن  وامن منعداة: تربويةي تامنرا  ة ت  اف ة ل

 (.1993ي م كش،، )تاالنكوال 
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ة نشكن الهوية الدفو ة بشكن أساس  من خبرات الطفولةي تمكونات هوية اينا خالل مرح،تإذ 
   ق وون إلى أن ل،هوية الدفو ة حالن ن هرا: تالرشدي أما بالدوبة ل االت الهويةي ف د أشال أليك

 (ي تذل Identity Diffusion(ي تاضطراب الهوية أي تشننها )Identity Achievement)الهوية 
 (.2012 حوب تعامن الرراهق مع الرواقف الن  يوامهها)الش راني

حالة تع، ق ( حالن ن ل،هوية هرا: Marcia)  اشتتأس وًا  ،ى ما قاي به أليكوون أضاف مال 
ن تت عان ب  Identity Foreclosure))الهوية ي تحالة انغالن Identity Moratorium))الهوية 

 (.Marcia, 1966) ال الن ن ال،ن ن حداهرا أليكوون 
كن إلى أن هوية اينا ت ناج إلى ب ئة امنرا  ة مالئرة ك  تنطول بالش أشال إليكوون  يتهدا

ات غررة تواص،ه مع الرمنرع فحنه مكون قاالًا  ،ى اسنعراض تمه الرالئمي تأشال إلى أن الفرا ف 
 نظر اآلخرين تلبرا مكون لدمه ال اب، ة ال ندان أي تمهة نظر تنعالض مع الرفاه م االمنرا  ة

 الن دي( )اسنعراض( View of Defiance)الوائدة من قب ن الن دي تهو ما أسراه إليكوون 
 (.2011ي ت ب دي)المددي 

 اً أن الفرا  دد إليكوون ل س مهازًا معءتاًل أت أنان  (2010 كوزني) Cozenضح تل د أت 
 من اتن اإلطال االمنرا   فال مركن تصول ال  اة اإلنوان ة تمن اتن مع،ومات من ي ح ثاً أساس 

 اللالج ال مركن لإلنوان أن ينعرف  ،ى نفوه تمن اتن تأ  ر فا ن ف  العالم ال مركده اإلحواس
 بهوينه.
ت أن العوامن الرؤ رة ف  الشلص ة  رومًا ه   وامن تكويد ة منضردة الرؤ را يمن الرع،ويت 

ا الولا  ة تالعوامن تالب ولوم ةي ت وامن امنرا  ةي ح ث يرى أليكوون بأن نرو الشلص ة تتطوله
هةي مملضع بالكامن لنأ  ر العوامن الرشنركة تالركونة من اسنعدااات الشلص تمكوناته الطب ع ة من 

 (.1996ال ذاف ي )أخرى تالعوامن الب ئ ة من مهة 
(ي يركء  ،ى العامن االمنرا   كرصدل هاي لنطول 2005 يأالر) Adlerتبذات الوقل نمد 

ف ل ك ف  تع، م ايطفا تالرؤسوات النربويةب ن أهر ة العائ،ة  اإلطالالشلص ة تنروهاي تف  هذا 
 مصب ون أفرااًا امنرا   ن.

رب ة ذات أ ر كب ر ف  ح اة ايفراا تالمرا ات كونها  ر، ة نرو شام،ة تمنكام،ة تعد الن تهدا
الطب ع ة تاالمنرا  ة بهدف ت   ق النوازن  نهل،شلص ة اإلنوان ة ين الفرا ف ها يدرو منفا اًل مع ب ئ

تعرن مع ت،  الب ئة ت ددما توا د النرب ة الفرا  ،ى الدرو الرنكامن لمر ع موانب شلص نه فحنها 
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مرا ة إنوان ة يدنر  لها تورح له بنع،م الرءيد من اللبرات ال ضالية  ضرنهوينه  ،ى ت   ق 
 (.2016)إبراه مي 

ف  الشغن الشاغن ل،رمنرعاتي ينه يرتكء  ،ى الو ان الث ا أصبح مفهوي الهوية تلذا نمد أن
ن،ف  ة تعءيء الهوية ف  ملاالمنرا   من ح ث الردشأ تالنكويني مرا زاا النأك د ال ضالي  ،ى أهر
 (.2011مماالت ال  اة االمنرا  ة من خالل  ر، ات الندشئة االمنرا  ة )حرواي 

 ن الشباب المامع  معان  من مشكالت منعداة: امنرا  ة أت اقنصاامة أت تع، ر ة أتإتح ث 
مرا  شبابوس هؤالء النفو ةي تهذه الرشاكن من شأنها أن تءيد من حالة ال  رة تالنراا تاالتكال ة ف  نف

 ( 2010موم س،وكهم تمرالساتهم بالنداقض تاالزاتام ة )ال  بان ي 
ن يهم ملذل  كان االهنراي ب ضاما الشباب المامع ي هذا االهنراي الذي يدط،ق باال نراف برا لد

 فمكانة مر ءة ف  بداء الرمنرع الرعاصري تبرا لديهم من قدلة  ،ى النأ  ر ف  مكوناته ف  ملن،
غ  ر تالن الرماالت: االمنرا  ةي الث اف ةي الفكريةي االقنصاامة تالو اس ةي فهم مرث،ون مصدل النمديد

 (.2016اتيكاتي )
 ر ف هتبرا أن الفرا مءء من الرمال الذي مع ش ف هي فحن ال وى االمنرا  ةي تال ضالية ال تؤ 

ء تصبح مءءًا من مماله الدفو  سوالرمرا تمواها الروضو  ي تإنرا مصبح تأ  رها حاسرًاي  ددما 
ق تنع، بطري ة شعولية تا  ة أت الشعولية ال تا  ةي تهدا تبرز تاحدة من أهم ال ضاما ايساس ة الن 

ا ببداء الموهر الداخ،  لشلص ة الفرا: أنه ال معرف بوضوح كاف من هو؟ تما هو الرط،وب مده؟ تم
 (.Steinberg, 2005)الروروح له به؟ 

ا (ي ف  نظرينه الث اف ة االمنرا  ة  ،ى أن الث افة ه  الر دVygotsky موتوك )أكد ف تقد
تاه ديي الد) ايساس  ايتل لدرو الفراي فالث افة ه  الن  تءتاه باياتات الدفو ة تأاتات النك ف الع ، 

2006.) 
 تأصب ل ن ظاهرة الن،وث الدفو ي  كثر ال ديث الع د ايتل من ال رن ال ااي تالعشرين ف ت 

لن،وث إذ تومن مظاهر اهذه الظاهرة مثالًا لد اش تاسع ف  أتاسو  ،راء الدفس تالنرب ة تاالمنراعي 
ريع الدفو  حضولًا قويًا لدى كافة الرمنرعات سواء الرن دمة مدها تالدام ةي فهو شديد العدتى تس

 لبداءالو،وك ات الن  تهدا االننشالي تال مركن النغاض   ده كونه معد من أخطر الرشا ر تايفكال تا
 (.2017ي الدوام ة)اإلنوان ة الدفو  ل،شلص ة 
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 Environmental pollution))ي الب ئاا الن،وث العااالم الرعاصاار با ف ااه يهاانمففا  الوقاال الااذي 
لاه خوفًا  ،ى الطب عة الن   اث بها فوااًا حنى أف دها توازنهاي  ام انهرا  إلصاالح ماا أفوادي ي،ناف حو 

هاذا الداوع  (Psychological pollution)الدفوا ي تينرثن باالن،وث  ن،وث هو ايخطرآخر من النوع 
 (.2004ي )م ردصولها أمن الن،وث الذي مغنصب الدفوس تيمنثها من 

 مه ف تبالرغم من أن مفهوي الن،وث ملنص بالب ئةي فال غرابة من اسنعالة هذا الرفهوي تاسنلدا
ثن م الف ءيائ ة تالهددس ة تالمغراف ةعالة بعض الرصط، ات إطال س كولوم ي فع،م الدفس م وي باسن

فها بهدف ت   ق النكامن ب ن الع،وي الرندو ةي من أمن توظ  الطاقةي الرمالي الضغوي االحنران(ي)
 (.2015لمضاني تالمباليي )تالرمنرع برا ملدي اتواع أف ها ف  خدمة الفرا 

تن،وث برا ال م صى من الروبباتي تتصاب فالدفس البشرية شأنها شأن الب ئة تالطب عةي 
س الدف بأضرال منعداةي لكن الطب عة تنعافى تلديها ال دلة إلى حد ما  ،ى م اتمة أضرال الن،وثي أما

البشرية فحنها إن ت،و ل ت ولل إلى حالة أخرىي تصالت طاقة معبرة  ن الن،ويث الذي أصابهاي 
 (.2013الوامرائ ي )أصابنها  تصدعل لدفوها  الم ينفق تالمة الن،ويث الن 

 تيعنرد الردطق ف  ب،ولة فكرة الن،وث الدفو   ،ى لؤية تاقع ة ل ركة الرمنرعي ح ث شهدت
  ضالي الرمنرعات العرب ة ظواهر امنرا  ة تفكرية تنفو ة لم تكن نن مة طب ع ة ل،نطول اإلنوان  تال

ف تبل  دها من تدا  ات كوننها الظرت تإنرا فرضنها  وامن تتغ رات سريعة التبطل بال رتب تما تر 
ت لم الو اس ة اشنر،ل  ،ى آ ال مدمره ف  البد ة الدفو ة تاالمنرا  ة تما لاف ها من ظهول س،وك ا

 شه نعتبالنال  فحن فكرة "الن،وث الدفو " تأت  من تاقعدا الذي  يتكن مألوفة ضرن الث افة من قبن
 (.2015 س،راني ت ،واني)

بكن  ( الن،وث الدفو  بأنه" حالة النذمر تالرفض ل،واقع ال ضالي 151ي 2017)م رة  رَّفل قد ت 
تاينظرة الن  م داها  خصوص اتهي أت النصرف غ ر الروؤتل تالرلالف لكن ال  م تايصول

 .الرمنرع
ات  بالة  ن اسنمابات تلاتا فعن ناتمة  ن تشوه (ي بأنه"227ي 2017) دوام ةالف را  رَّفه 
ر ،ب ة تعنري الفرا تتؤ ر  ،ى ممريات ح اتهي تقد ت واه إلى أن مو،  س،وكًا غ فكرية تمشا ر س

 مألوف ينعالض مع ال  م تالرعاي ر تاينظرة الرمنرع ة.
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تالمانب الدفو   دد مر ع ايفراا معرض ل،ن،وث من خالل العااات تالو،وك ات الو،ب ة 
ي  باسي ت خر سف ه ) ون ف ه تينفا ، ن ينر ر و الذي  االمنرا   تالث اف  الركنوبة من الر  و

2016.)  
سا،وك ات تتارتيج  ،اى نشار  يتتعرن العولرة تالنور م الو اس  كرصاال  الر ة ل،ن،وث الدفوا 

تخاصااة فئااة  نعم،اا نالر انمااذابمضااف   ، هااا  دصاار الرعاصاارة تال دا ااة تكاان مااا يث اار  ياادتلوم اتأ
 (.2012رماالت )طرااي تأخذت هذه الدائرة باالتواع ف  كن ال مدهميالشباب 

مو طر  ،ى الدفوس تيمنثها من مذتلها تأصولهاي هذا الدوع من  ت،وثفالن،وث الدفو  هو 
راءة الن،وث الذي يءحف ببوء ل ص ر تاقعًا منراكرًا معمء مصابه النل،ص مده تح دذاك س ر   كن الب

ها اإلنوان ة تخصوص ة ق ر اإلنوان ة الد  ةي تالدفس ح درا تن،وث فذل  معد  تمراها من نواز ها
 (.2004)م ردي 

  مودي فتت،ويثها مكون أسوأ من قن،هاي ين قن،ها مكون آن ًا تب دتا الحن تدن س الدفوس تلذا ف
أم الها أن ت،ويثها س كون كالوباء الرعديي ل س حصرًا  ،ى أقرانها ف وب بن سنمر  ،ى  ح ن

 (.2015 ،واني )
 نغ راتتالب وث الع،ر ة إلى التباط الن،وث الدفو  بعدا من الرأشالت العديد من الدلاسات  تقد

 .الن،وث الدفو  تالدضج االنفعال  ( إلى أن هداك  القة ب ن2011ف د أشال شهاب تالعب دي )
 الدفو  تب ن مدلفض  مفهوي الذاتي ( تموا  القة ب ن الن،وث2015) ،وان ف را أتض ل 

( تموا  القة التباط ة ب ن الن،وث الدفو  2017) رة مف را ب دل  الشلص ات الرنصدعةي تذتي 
 تالنوافق االمنرا  .

ي الث اف كالن،وث  ؛المدير ذكره أن الن،وث الدفو  مفهوي ينداخن تين اطع مع مفاه م أخرى ت 
  .لابطة ب ن هذه الرفاه م نظرية الفكريي تاالغنراب الدفو ي تبال ش  هداك  القة تالن،وث

بعض مظاهر تأ ر الشباب  :بأنهالن،وث الث اف  ( 63 ي2001)غا تايأبو اف   رفف د 
فكال ل ايبالث افة الغرب ة الوافدةي الن  تنداقض مع ق م اإلسالي تمباائه ايص ،ة تتبدت تاض ة من خال

ى اي إليؤ  الذي الن  مرالسونها تف  مظهرهم العايتالرعن دات الن  م ر،ها الشباب تالو،وك ات العامة 
 .لفكري الن،وث ا
فكال أت الرفاه م أت ان راف اي :بأنهالن،وث الفكري ( 15 ي2005)  رف الدغ م ح ث 

را هو منفق  ، ه من معاي ر تق م تمعن دات سائدة ف  الرمنرعي أت بص غة أخرى هو الردلكات  



8 
 

ءمة يفراا الفكر الذي ال ي،نءي بال وا د الديد ة تالن ال د تاي راف تالدظم االمنرا  ة الوائدة تالر،
 .الرمنرع
  رفنه تالذي بدتله يؤاي إلى االغنراب الدفو  تالذيتالن،وث الفكري يؤاي إلى الن،وث الدفو   
( بأنه: شعول الفرا بانفصاله  ن ذاتهي  ن ق ره تمباائه تمعن داته تأهدافه 30ي 2012) يونو 

امن ن ص تنع،ق بالبد ة تطروحاتهي تيدعكس ذل  من خالل إحواس الفرا بعدي الفا ، ة بوبب  و 
 ث الرعرف ة الذات ة من مهةي تببد ة الرعالف تالو،وك ات االمنرا  ة تالث اف ة من مهة اخرىي ح
نررا ينم،ى بعدها س،وك الالإننراءي تالشعول بالالمعدى تالالهدفي تالعمء تالعءلة االمنرا  ة تال

 ف  الذات تالروضوع معًا. تف دان الث ةايمن  بانعدايإلى الشعول  باإلضافةتال أسي 
 كان لرشاهدات الباحث كطالب إذ ندط،ق مده ف  ت ص  الرشاكن الب ث ةي تالواقع هو خ ر ما

ي امعاتمامع  اي ر البالغ ف  الاسة هذه الظاهرة تاسن صاء  القنها بنشكن هوية اينا لدى ط،بة الم
ا قصات الشعر الن  تدفر مده لباس ملصص لإلناث تترى من الشباب من الذكول يرتدتن فأن ترى 

ل  ذاينظالي تتورع من ال،غو برا ال مطان تترى من الو،وك ات ما ال ترتض ه معاي ر الرمنرعي كن 
 .ما ينومب الدلاسة تالف ص اً كان برثابة مؤشرات تدل بصولة أت بأخرى  ،ى أن هداك خطب

من خالل  ر،ه ف  لباحث تما زاا من هذا اإلصرال  ،ى إمراء الدلاسة هو أمضا مشاهدات ا 
  ها قوم الن   ق المدائ  ف  الشرطة الف،وط د ةي فأن مورن طالب ك، ة ال  وني أي  دالة نبغى ت  

  بر موقع  ،ى يدمه؟ تأن يبنء تيهدا طالب ك، ة اآلااب زم ،نه بصول فاض ة كانل قد ألس،نها له
  ال  م الن  س ع،رها هذا ف  ظن نشوة مدو ة  مءت  ن ضبطهاي فرا ه النواصن االمنرا  

  ، ه؟ تأن تورن طالبة هاتف زم ،نهاي أي م ن سنؤترنالطالب لنالم ذه؟ تأي أسرة سنبد  هذه الفناة؟ 
  نن دث؟تأن تهرب طالبة مامع ة من مدءل ايسرةي  ن أي شلص ة قويرة 

غم دلاسةي ل تمن الداح ة الع،ر ة فحن مفهوي الن،وث الدفو  هو مفهوي حديث نوب ًا من ح ث ال
ما ت تبعد مطالعات الباحث لهذا الرفهوي تأبعااه أنه من ح ث الرضرون قدمم قدي الوموا اإلنوان ي 

 و تشكن هوية اينا بأبعااها  ،ى ن ب ده تب ن مكون  القة لبرااتصن به من أاب تربويي تمد أنه 
 ما.

(ي هو 2017) ام ةتكذل  ف د كان من ضرن الر نرحات الب ث ة الن  تضردنها الاسة الدو 
 الاسة لب ث العالقة ب ن حاالت الهوية تالن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات.إمراء 
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هي تال ش  أن المامعة تعد من الرؤسوات االمنرا  ة الفعالة الن  تؤ ر ف  الر  و تتنأ ر ب
ة من أهر فه  من صدع الرمنرع من مهة ته  أااته ف  صدع ق اااته تلتاا النغ  ر ف هي تمرا يءيد 

ة ن ب، مرح،ة المامعة أنها تنعامن مع شري ة الشباب تالن  تعد من الشرائح الرهرة كونهم ال وة الرو
 (.2015 الفا ،ة لهذا الرمنرع ) ،واني

(ي إلى أن هداك (Gabadrakhmanva & et al., 2016تتش ر مباالاخردوفا تآخرتن 
 ذات ة تمن هذه الرع  ات ما هو ااخ،  كعديمع  ات قد تع ق الطالب المامع  من تشك ن هوينه ال

اسنعدااه الشلص  لن   ق هوينهي تمن مانب آخر  دي امنالكه خبرات كاف ة تركده من ت   ق 
 ن هوينهي ت ،ى الصع د اللالم  فحن الب ئة النع، ر ة المامع ة قد تع ق الطالب المامع  من تشك

 هوينه.
 

رع ًا  ،ى الشباب المامع ي كرؤشر خطولة  ،ى الرمنتهدا ينضح لدا خطولة هذه الظاهرة ت ديد
عدتى ككني ذل  أن الطالب المامع  تإذا ما ا نراه الن،وث الدفو  بكن مضام دهي فحنه س د ن هذه ال
ة لنرب ل،فئة الن  ينعامن معها حال اخوله سون العرني ال س را إذا ما كان  ر،ه الرون ب،  ف  ح ن ا

 ل ط،بة ينن،رذتن  ،ى يد مع،م م،وث نفو ًا!تالنع، مي لدا أن ننصول حا
الااادل ن  إذ ينضااح مااننواابة  ال ااة مااان نواا ج الرمنرااع الف،واااط د ي  المااامع ون مشاااك،ون فالط،بااة 

 ،اغأن  ادا الط،باة الماامع  ن الك،ا  قاد ب (2017اإلحصائ  الصاال  ن تزالة النرب ة تالنع،ا م العاال  )
( طالباًا (181,384مادهم ت انااث(ي  (130,843(ي تذكاول 85,185) مدهم ( طالبًا تطالبة(216,028

 .2015/2016تطالبة م،ن  ون ف  برامج البكالوليوس تذل  ل،عاي الدلاس  

 مشكلة الدراسة

ماان الرع،ااوي أن لكاان ممنرااع خصوصاا نه الناا  ينرااايء ف هااا  اان غ ااره ماان الرمنرعااات تإن كاناال 
عباار تنرااا ينب،ااول بفعاان الهويااة المرع ااة الناا  تهااذا النرااايء إالرنشااابهات باا ن الرمنرعااات البشاارية قائرااةي 

رو تلكن فرا هوينه الفرامة الن  تعبر  ن تمواه تك دوننه تتفراهي ت بر موال الد ي ن هذه الرمنرعات
 اللال  من الرع  ات تبدأ هذه الهوية بالنب،ول تالوضوح تصواًل إلى الن   ق.
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مان  وامان منعاداة ط،ال  ، داا بثاوب  لكن بفعان مفارزات النطاول ال ضاالي الوا،ب ةي تماا تل،،هاا
العصااارنة تال دا اااةي أصاااب ل فئاااة الشاااباب تدوااا،خ  ااان تاقاااع ممنرعهااااي فاااال  م تبااادللي تايياااديولوم ات 

 هوية لدى الشباب.الان رفلي تالدفوس ت،و لي مرا أ ر ذل   ،ى تشكن 
م ال إ داا ايمهرة ل ها إفئة الشباب المامع  هم طاقة الرمنرع الرون ب، ةي الن  س داط  تين

 الي:جابة على السؤال الرئيس التجاءت هذه الدراسة لتحاول اإلال اامةي تبداء مؤسوات الوطن 
تذل   ،ى  ط،بة المامعات الف،وط د ة   دة من ما  القة تشكن هوية اينا بالن،وث الدفو  لدى

 الباحث؟الذي أ ده  الر اي س الفر  ة الرنضردة ف  م  اس الهوية )آامء(ي تم  اس الن،وث الدفو 
 بناء على سؤال الدراسة الرئيس يتفرع عدد من األسئلة وهي:و 

تف ا ل،ر  اس الذي أ ده  ط،بة المامعات الف،وط د ةدة من   الن،وث الدفو  لدى  المةما  .1
 ؟الباحث

س ر  اأفراا الع دة من ط،بة المامعات الف،وط د ةي تف ا ل لدى هوية ايناك ف ترتبل حاالت  .2
 ؟()آامء الهوية

ف  ت  ف  منوسطات الدلمات اللاي لرتب هوية اينا )اييديولوم ةي تاالمنرا  ة(هن هداك فرتن  .3
ي لدى   دة من ط،بة المامعات الف،وط د ة برماالته الرلن،فة الدفو الن،وث  منوسطات المات

 ؟لوكن(صصي الودة الدلاس ةي مكان اي النل)المدسي العرري المامعة الدلاسة لرنغ راتتف ًا 

 فرضيات الدراسة

ب ن منوسطات الدلمات (   ≥ 0.05) دد مونوى الداللة ال تومد  القة ذات االلة إحصائ ة  .1
 فو الن،وث الداللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تمنوسطات المات 

 ط،بة المامعات.  دة من لدى برماالته الرلن،فة 
ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) الداللة لة إحصائ ة  دد مونوى ومد فرتن ذات االتال  .2

 لدفو االن،وث اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات 
 .تعءى لرنغ ر المدس ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى برماالته الرلن،فة 

ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) الداللة د مونوى ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دتال  .3
 لدفو االن،وث اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات 

 .تعءى لرنغ ر العرر ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى برماالته الرلن،فة 
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ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) لةالدال ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى تال  .4
 لدفو االن،وث اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات 

 .تعءى لرنغ ر المامعة ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى برماالته الرلن،فة 
ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) الداللة ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى تال  .5

 لدفو االن،وث اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات 
 .تعءى لرنغ ر النلصص ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى برماالته الرلن،فة 

ت الدلمات ف  منوسطا(  ≥ 0.05) الداللة ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى تال  .6
 لدفو االن،وث اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات 

 .تعءى لرنغ ر الودة الدلاس ة ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى برماالته الرلن،فة 
دلمات ف  منوسطات ال(  ≥ 0.05) الداللة ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى تال  .7

 لدفو االن،وث اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات 
 .تعءى لرنغ ر مكان الوكن ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى برماالته الرلن،فة 

 أهمية الدراسة:

 :لنظريةاألهمية ا
ت ا بالن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعاندلة الدلاسات الن  تداتلل تشكن هوية اينا ت القنه .1

ونوى ي تبذل  فه  توهم ف  اسنكرال الدلاسات الرنع، ة بهذا ال  ن الرعرف   ،ى الرالف،وط د ة
 الر ،  تالعرب .

تنضح أهر ة منغ ر الن،وث الدفو  بوصفه منغ ر مون ق الدلاسة تالب ث من خالل الكشف  ده  .2
 ف  الرماالت الدفو ة تالنربوية فضاًل  ن أهر نه عرف  ،ى الرنغ رات الن  ترتبو بهيتالن

 .تالفكرية تاالمنرا  ة تالرعرف ة
   اف  ملن،ف  نت  امنرا   النوصن إلى ننائج مديدةي كون الدلاسة ال ال ة سنطبق  ،ى س ان .3

ف  ت لدفو ي الث اف ة الن  طب ل ف ها الدلاسات الواب ة ف را ينع،ق بالن،وث ات  االمنرا  ة الو اقات
 لكشف  ن العالقة ب ن تشكن هوية اينا تالن،وث الدفو ي فه  الدلاسة ايتلى  ،ى حد  ،ما

 الباحث الن  ب ثل ف  هذه العالقة.
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 األهمية التطبيقية:
 شري ة فا ،ة توهمأهر ة الع دة ح ث مشكن الشباب المامع  شري ة مهرة ف  الرمنرعي بوصفهم  .1

رتلة ض  تضف   ، ه طابعًا ح ويًاي تمن هدا لأى الباحث ف  بداء الرمنرعي تهم طاقة الرمنرع الن
 .تما ينل،،ها من تغ رات فو ولوم ةي تمعرف ةي تامنرا  ة إل اء الضوء  ،ى هذه الررح،ة

 موا دة الرلنص ن ف  الرمال الو كولوم  تاالمنرا   تالنربوي ف  النعرف  ،ى مظاهر الن،وث .2
ة ب االت هوية ايناي ايمر الذي مواهم ف  معرف تمدى التباطهاالدفو  لدى ط،بة المامعاتي 

 العوامن الروا دة  ،ى ت   ق الص ة الدفو ة ل،شباب المامع .
 

تمن ح ث ايهر ة الو كومنرية لهذه الدلاسة فحنها توهم ف  تءتيد الباحث ن بر  اس منلصص  .3
 .تالعرب ة ل  اس الن،وث الدفو  مص،ح لالسنلداي  ،ى الب ئة الر ، ة

ق قرالات تنع، اتلاذة أص اب ال رال النربوي تالنع، ر  ف  المامعات الف،وط د ةي  ،ى موا د .4
 ،ط،بة.المرع ة لهوية المن شأنها أن تعءز  الن  ةالالمدهم بالرداهج الدلاس ة تاينشطة 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:
 .د ةط،بة المامعات الف،وط    دة من  القة تشكن هوية اينا بالن،وث الدفو  لدىالنعرف  ،ى  .1
 ط،بة المامعات الف،وط د ة.  دة من هوية اينا لدى حاالت  النعرف  ،ى ترت ب  .2
 المامعات الف،وط د ة. لدى   دة من ط،بةالمة الن،وث الدفو   النعرف  ،ى .3
 )ت   قي انغالني تع، قي تشنل( )اييديولوم ةي تاالمنرا  ة( فرتن ب ن حالة هوية ايناالمعرفة  .4

الندكر ل،هوية ال ضاليةي النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي الندر و )الدفو  تب ن الن،وث 
الل، ني ب ل ل مي ) الف،وط د ةالمدو  الالسويي الفوضوية( لدى   دة من ط،بة المامعات 

 تف ًا لرنغ رات الدلاسة. ب رزيلي ال دس(
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 مصطلحات الدراسة:

  Ego Identity هوية األنا .1
سن الل ةي م دال ما م   ه الفرا من الو   بالذات تالنفرا تاال: نهاأتعرف الهوية ب: Identity الهوية

مني تأنه ذت ك ان منر ء  ن اآلخريني تاإلحواس بالنكامن الداخ،  تالنرا ن تاالسنررالية  بر الء 
 (.561 ي2011تالنرو  بالرثال اتي تال  م الوائدة ف    افنه )حرواي 

 حالة نفو ة ااخ، ة تنضرن إحواس الفرا"نها أب هوية ايناتعرف : Ego Identity هوية األنا
اض ه مبالفرامة تالوحدة تالنآلف الداخ، ي تالنرا ن تاالسنررالية مرثاًل ف  إحواس الفرا بالتباط 

 ة تحاضره تمون ب،هي تأخ رًا اإلحواس بالنراس  االمنرا   مرثاًل ف  االلتباط بالرثن االمنرا 
 .(3 ي2001ي الغامدي) " م االمنرا   الداتج  ن هذا االلتباطدعول بالتالش

ونلدي تالر س آامءبالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى م  اويعر  فها الباحث إجرائيًا: 
 تالذي مشرن ممال ن أساس  ن هرا: ف  هذه الدلاسة

ولوم ة خ الات الفرا ذات الصبغة اييدي تنرثن ف  :Ideological Identity الهوية األيديولوجية
يد ة ف   دا من الرماالت ال  وية الررتبطة ب  اته تتشنرن  ،ى ألبعة مماالت فر  ة ه  الهوية الد

 (.188ي 2000)الغامديي  تالو اس ة تالرهد ة تف،وفة ال  اة
رونلدي تال ى م  اس آامء: بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ويعر  فها الباحث إجرائياً 

 روز ة  ،ىالت  تت اس با دان ت ال ون ف رة ملصصة لرماالت الهوية اييديولوم ة ف  هذه الدلاسة
 .)النشنلي االنغالني النع، قي الن   ق(أبعاا هوية اينا 

الات الفرا تنرثن ف  خ  :Interpersonal Identity المتبادلة(الهوية االجتماعية )هوية العالقات 
فر  ة ه  الصداقة تالدتل المدو   تألبعة مماالف  ممال العالقات االمنرا  ةي تتشنرن  ،ى 

 .(4ي 2004 و ريي)اآلخر تأس،وب االسنرناع بالوقل تالعالقة بالمدس 
 ه  ون ته  ء تبد بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى م  اس آامويعر  فها الباحث إجرائيًا: 

(Adams, Bennin and Huh, 1989 تالرونلدي ف  هذه الدلاسة تت اس با دان ت ال ون ف رة )
 قي )النشنلي االنغالني النع،روز ة  ،ى أبعاا هوية اينا الت  االمنرا  ةملصصة لرماالت الهوية 

 الن   ق(.
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فااااحن  (2001ي 2000الغاماااادي )(ي ت 1998) نت بااااد الاااارحري Marcia,1966))مالشاااا ا  تكرااااا مشاااا ر
هاول أت غ ااب ظة اينا ين دا ف  البعدين الواب  ن من خالل ألباع لتاب ل،هوياة تنوقاف  ،اى تشكن هوي

ماان مانااب  Explorationاالكنشاااف  أو Ego Identity Crisisمع ااالين هرااا أزمااة هويااة اينااا 
 من مانب آخر. تيركن توض ح الرتب ايلبعة من خالل النال : Commitmentتااللنءاي 

 زمةايتتش ر إلى ايشلاص الذين مرتا ب: Ego Identity Achievementتحقيق هوية األنا  .أ
ي تتلطوهاي أي أنهم النءموا شلص ًا برهدة ماي تبا ن اا ايد ي تبدظاي تق م شلص ة خاصة بهم

 ي2008)كن،وي  أي أن الفرا تصن إلى حالة النءامات أيديولوم ة تامنرا  ة بشكن م دا ت ابل
189.) 

ونلدي ء تالربالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى م  اس آامائيًا: ويعر  فها الباحث إجر 
رات ف   ف رات  ،ى البعد اييديولوم ي ت ران  ي تت اس بول  شرة ف رةي بواقع  رانف  هذه الدلاسة

  ،ى البعد االمنرا  .
ثون  ن تتش ر إلى ايشلاص الذين يب :  Ego Identity Moratoriumتعليق هوية األنا .ب

وبة ت بالدحن لألزمةي تلكدهم لم مص،وا بعد تبالنال  لم ينركدوا من االلنءاي بأي ح،ولي فااللنءاما
 (.23ي2011لهم ما زالل غ ر معرتفةي تهم م اتلون الوصول إلى حن)الورحان ي 

ونلدي الرء ت بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى م  اس آامويعر  فها الباحث إجرائيًا: 
رات ف   ف رات  ،ى البعد اييديولوم ي ت ران  ي تت اس بول  شرة ف رةي بواقع  رانف  هذه الدلاسة

  ،ى البعد االمنرا  .
أزمة إلى ايشلاص الذين لم مررتا ب تتش ر Ego Identity Foreclosure :األناانغالق هوية  .ت

ن معدى أت ق رة ف  ال  اةي مكنف   مع تمدب أي م اتلة ل،كشف  ن معن دات تأهداف تأاتال ذات
ت العااات بااللنءاي تالرضا برا ت داه قوى خالم ة كايسرة أت أحد الوالدين أت الرعاي ر الث اف ة 

 (.59ي 2012الوح ديي )
ونلدي ء تالربالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى م  اس آامويعر  فها الباحث إجرائيًا: 

رات ف   ف رات  ،ى البعد اييديولوم ي ت ران  تت اس بول  شرة ف رةي بواقع  ران ف  هذه الدلاسةي
 . ،ى البعد االمنرا  

تتش ر إلى ايشلاص الذين لم مررتا بأزمة تلم  : Ego Identity Diffusion تشتت هوية األنا .ث
ات تلبرا مفش،ون مكونوا هوية بعدي تال يدلكون ال امة ين مكنشفوا خ الات أت بدائن ب ن الرنداقض
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ف  االلنءاي بأيديولوم ة  ابنةي ت ااة ما ينصف هؤالء بن دير ذات مدلفض تتنوم  القاتهم 
 (.41ي 2011باآلخرين بالوط  ة)ال ال  ي 

ونلدي ء تالربالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى م  اس آامويعر  فها الباحث إجرائيًا: 
رات ف   ف رات  ،ى البعد اييديولوم ي ت ران  ل  شرة ف رةي بواقع  رانف  هذه الدلاسةي تت اس بو

 . ،ى البعد االمنرا  
 التلوث النفسي .2

 حالة حدتث خ،ن ف  نظاي الب ئة الدفو ة بفعن: Psychological pollution التلوث النفسي
مًا ن الفوضى نات وامن خالم ة توبب الفوضى تالنأ  ر الو ء ف  توازنها تتك فها مع تاقعها تتكو 

 .(5 ي2016)إبراه مي  " رض ًا ل،نداخن ال اصن ب ن مظهري م نوى الفكر تالو،وك
ر  طه ا ،ه ببأنه مر،ة الردخالت الو،ب ة الن  ينذتتها الفرا كدن مة لنف ويعر  فه الباحث إجرائيًا:

   اف  تاالمنراكه من مدظول الو ان الث تس،و  فكرهتالن  ت دث خ،اًل ف   بكافة مكوناته الب ئ 
 الوائد الذي مع ش ف هي تذل  بفعن مر،ة من العوامن أهرها العولرة تالنور م الو اس  تتسائن

 أفراا الن  م صن  ، ها تينرثن بالدلمة تال معد  هذا الرفهوي االضطراب الدفو ي ياإل الي الر،و ة
بعة ،ى أل لبع تسنون ف رة موز ة    دة الدلاسة  ،ى الر  اس الذي أ ده الباحث تالبالغة  دا ف راته أ

 .مماالت
 تيركن توض  ها من خالل النال : مماالت( فحن ل،ن،وث الدفو  ألبعة 2004)م رد تكرا أتضح 

 ل ضالي اإلى حالة من النذمر تالرفض ل،واقع : تتش ر التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها .أ
 مي ابراه)الواقع  م النصريح بن ب ح ذل  بكن خصوص اته الث اف ة تاالمنرا  ة تالنربوية تمن 

 (.5ي 2016
فو  وث الدم  اس الن،بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى ويعر  فها الباحث إجرائيًا: 

 بول  شرة ف رة. ي تت استالذي أ ده الباحث
دوه : مط،ق  ،ى كن فرا ينصرف بلالف توقعات الرمنرع لدوع مالتنميط الجنسي الالسوي  .ب

 (.33ي 2015 ،واني )س،فًا الرالحظي أت بلالف الدتل االمنرا   الر دا له 
فو  وث الدم  اس الن،بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى ويعر  فها الباحث إجرائيًا: 

 بول  شرة ف رة. ي تت استالذي أ ده الباحث



16 
 

 ب،ها بغضتت  ايمدب ة الشك، ة الدراذج لةاسنعا حب" تتعد  األجنبية: الشكلية بالمظاهر التعلق .ت
 .(64ي 2004م ردي " )الرمنرع ف  تاقع نها  ن الدظر

فو  وث الدم  اس الن،بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى ويعر  فها الباحث إجرائيًا: 
 بول  شرة ف رة. ي تت استالذي أ ده الباحث

  تشنرك ف  كونها توبب اضطرابات ف  ممريات : ممرو ة من االسنمابات النالفوضوية .ث
 (.274ي 2017دوام ةي ال)بآخر ايمولي أت ت ول اتن تأامة شلص ما لوظائفه بشكن أت 

فو  وث الدم  اس الن،بالدلمة الن  م صن  ، ها أفراا   دة الدلاسة  ،ى ويعر  فها الباحث إجرائيًا: 
 بول  شرة ف رة. تت اس يالباحثتالذي أ ده 

 الدراسة: حدود
 تقتصر الدراسة على:

 الف،وط د ة مرن هم ف  مرح،ة البكالوليوس.المامعات  : طالبالبشريةالحدود 
امعة م)مامعة الل، ني مامعة ب ل ل مي المامعات الف،وط د ة ف  الضفة الغرب ة  :الحدود المكانية

 ،  الع دة ف و.ال دسي مامعة ب رزيل(. لذاي فحن ننائج هذه الدلاسة تعرم  ،ى ممنرعات ت
 .2017 -2016 العاي الدلاس  الحدود الزمانية:

المامعات    دة من ط،بة تشكن هوية اينا ت القنها بالن،وث الدفو  لدى الحدود الموضوعية:
ة ي تبذل  تن دا ننائج هذه الدلاسة ف  ضوء اللصائص الو كومنرية ل،ر اي س الرونلدمالف،وط د ة

 لنب ان هذه العالقة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ينا مشنرن هذا الفصن من الدلاسة  ،ى اياب الدظري الذي م دي تعريفًا  امًا برفهوي هوية ا
أبعااه ت دفو  تمفهوي الن،وث ال تأبعااها تلتبها تأشكالها تالدظريات الرفورة لها تالعوامن الرؤ رة ف هاي

نه  هذا تيدي تأسبابه تمظاهره تمراح،ه تالرفاه م الررتبطة به تالدظريات الرفورة له تالعوامن الروببة له
 ة.الفصن بعرض أبرز الدلاسات الواب ة العرب ة تايمدب ة ذات العالقة بروضوع الدلاس

 أواًل: األدب النظري 

 : Ego Identityهوية األنا

 :وم هوية األنامفه
من الرالحظات الن  أ  رت حول مفهوي الهوية ه  الن  أشال إل ها مالل أم ن ب وله: إن 

نه تعريف الهوية ل س أمرًا يب ث  ده ف  ال وام س تإنرا هو ف  ايساس موقف فكري تس اس ي ذل  أ
كبامةي )الئم مل س هداك تعريف ص  ح تآخر خاطئ ل،هوية تإنرا هداك تعريف مالئم تتعريف غ ر 

2015.) 
( أن الهوية موضوع ف،وف  بايصالة.  المه الفالسفة الرثال ون 2012تيوضح حود ن )

فو ًا نايون تالوموايون  ،ى حد سواءي الرثال ون م ناف ءي  ًاي تحولوه إلى قانوني قانون الهوية. تالومو 
 مدعًا الن واي الذات  ،ى نفوها تمن  م إنكال الوموا اإلنوان .

اعي ث اتوع مفهوي الهوية مرا مع،ه موضع الاسة لر ااين منعداةي كع،م الدفسي ت ،م االمنرح 
ف   تاينثرتبولوم اي تقد اخنص كن م دان بدلاسة مانب مع ن من الهوية مثن الاسة الهوية الفرامة

ولوم ا نثرتباي  ،م الدفسي تالهوية االمنرا  ة تالهوية المرا  ة ف   ،م االمنراعي تالهوية الث اف ة ف 
 (. 2012مرااي )

،عبه تيعنبر مفهوي الهوية من الرفاه م ايساس ة ف   ،م الدفسي ت ،م نفس الدرو؛ تذل  لرا ت
لم  من اتل هاي ف  نرو الفرا تت رير مونوى النك ف الذي مركن أن م   ه مع ذاته تمع العالم اللا

 (.2010فالةي  أبو)به الر  و 
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؛ لى افع الباحث ن إلى الب ث تالنرك ء  ،ى  دة أتمه لهذا الرفهويح ث أات هذه ايهر ة إ
 ة الرهد ةالهويفهداك ما مورى الهوية الدفو ةي تالهوية االمنرا  ةي تالهوية الث اف ةي تالهوية الوطد ةي ت 

 ا.(ي تتور ات  ديدة أخرى كالهوية الشلص ةي تهوية الذاتي تهوية اين2012أت الوظ ف ةي ) موةي 
 ة بر أليكوون أتل من تداتل الهوية ف   ،م الدفس بالرفهوي ال ال   ،ى أساس أنها  ر،تيعن

ن بداء ل،شلص ة تونرر طوال ح اة الفرا الرنفا ن باسنررال مع م  طه بهدف اإلمابة  ،ى سؤال: م
 (.2013مدتلي )الرونرر أنا؟ي ح ث تنر ء هذه العر، ة باالسنررالية تالنفا ن 

 د أليكوون  ،ى أن اينا بد ة مون ،ه ل،شلص ةي تنبع موالًا ل،درو تذل  من خالل تأك
 االمنرا   النواف   مواز لدرو الهو تغرائءهي تل س من تظائفها تمدب الصراع ب ن الهو تمطالب

(. تالوبب ايساس  هدا هو أن الوظ فة البدائ ة لألنا 2011هريديي )فرتيد الرمنرع كرا تصول 
 (.2001ي ن بد الرحر)الو كولوم ة الشعول بالهوية أت هوية اينا أت الهوية الووية هو احنفاظها ب

مرح،ة  بداء نفو  م وي  ،ى النكامن ب ن تكويدات الفرا ف  ه  أليكوون هوية اينا كرا يراها ف
ي فطريةالطفولة مع اللبرات الالح ة الن  مرر بها اإلنوان مرا يؤاي إلى تطوير ال دلات الطب ع ة ال

ي  ديالمددي ت ب) ال  اة تهدفه منالنكامن الداخ،  تاللالم  م وا إلى معرفة اإلنوان لدفوهي  تهذا
2011) 

ر، ة ( إلى أن هوية اينا ترثن ذل  الكن الرنكامن تدليم ًا مع ال امات ال2012تتش ر سك   )
تبذل  فه   ف  الرمنرعيتال دلات الرنر ءة تالردفراة ل،نفا ن ب ن اإلمكانات الفرامة تالرعط ات الرناحة 

 تنكون من لؤية الفرا لدفوه تتعام،ه مع الرمنرع.
إذ تنكون الهوية لدى الفرا تفق مدظول أليكوون من خالل مءيج من العوامن الدفو ة     

راحن ل الرالداخ، ة ل،فرا تالعوامن اللالم ة الرنرث،ة ف  الر  و الب ئ  تاالمنرا   لهي تينم ذل  خال
 (.Adams, 2011)الررات   ترند من الر الا حنى الدرائ ة الن

تالن رص النذتت ح ث تصف أليكوون  ر، ة تشكن الهوية بأنها تبدى أساسًا  ،ى  ر، ات 
 م الن  تنم أ داء الطفولة من خالل امج صولة اآلباء أت العالقات الهامة ايخرى تاياتال تال 

دما ال  دالدفسي تأن تشكن الهوية ال مركن أن يبدأ إ تاال ن ااات اللاصة بهذه الدراذج الوالدمة ااخن
ع الطفولة ت،  تباتلاذ قرالات تتضتراه ات مصبح الفرا قاالًا  ،ى ال  اي باخن الات ل،بعض من 

 (.2016 الء الديني )الهوية النءامات بشأن قضاما  ديدة تعبر  را أط،ق  ، ه أليكوون أزمة 
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 ،ة وحة ط ك ًا غ ر  ابلي تمنغ ري تأن نرو الهوية  ر، ة مفنالهوية بداًء ايدام تيعنبر أليكوون 
 ح اة الفرا. فهو يرى أنه  ،ى الرغم من النغ رات الن  تطرأ  ،ى الو،وكي تاآللاءي تايفكالي

ايمر  تالرشا ري إال أن الهوية كرفهوي نفو  امنرا   تنضرن اسن رالًا نوب ًا إلحواس الفرا بذاتهي
 (.2010فالةي  أبو)تالرمنرع العالقة ب ن الذات  الذي يؤكد  ،ى أهر ة

  فتقد اسنلدي أليكوون مفهوي هوية اينا ف  م ابن اضطراب الدتل لإلشالة إلى أزمة الدرو 
لووي امرح،ة الرراه ة تبدامات الشبابي ح ث مرثن حن هذه ايزمة مط،بًا أساس ًا السنررالية الدرو 

 (.2001الغامديي )
،ءي   تونهوية بأنها ش ء قابن ل،د اش تتأت  إ ر  ر، ات النفا ن اإلنوان ي تهت رومًا تعرَّف ال

ا  رن م النات ب ن الداسي ك  تؤسس أتمه النشابه تاالخنالف ب دهمي فأتلئ  الذين معن دتن بومو 
ال ت ،فون النشابه ب دهم تب ن اآلخريني مشنركون ف  هوية تنر ء  ن هوية الداس الذين معن دتن أنهم ملن

 (.2010تهولبولني )الهوية مشنركون بذات 
( أن الهوية ه   ر، ة إ الء من شأن الفرا تممنرعهي من خالل 2017ف را أتض ل توم  )

سرات تر ءه  ن باق  ايفراا تالرمنرعات؛ ح ث ترد ه خصوص ات تم ومات ااخن نطان الرمنرع 
 ل، فاظ  ،ى ك انه ككن.
ا نبر أن الهوية بداءي ت ر، ةي ته  حوب لأمه  ( ف دBerzonsky, 2004أما ب رزتنوك  )

 ت ذاتبداء مفاه ر  ينكون من ايبد ة الرعرف ةي تالرلططات الع ، ة لرعالمة تتذتت الفرا ل،رع،وما
الص،ة بالذاتي ته   ر، ة من ح ث أنها تشنرن  ،ى النفا ن ب ن  ر، ات االسن عاب لدى الفرا 

 اامة تاالمنرا  ة الن  مع ش بها الفرا. ت ر، ات النك ف الرومه بالو اقات الر
( أن الهوية مركب من الرعاي ر الذي مورح بنعريف 1993ي م كش،، ) Mucchilliتيرى 

موضوع أت شعول ااخ،  ما تيدطوي الشعول بالهوية  ،ى ممرو ة من الرشا ر الرلن،فة كالشعول 
وضوع لورات الن  تورح لدا بنعريف مبالوحدة تالنكامن تاالننراء تاالسن اللي أي أنها ممرو ة من ا

 مع ني تبداء  ،ى ذل  فحن الن ديد اللالم  ل،هوية مكون بالب ث  ن هذه الورات تت ديدها.
( أن الهوية الشلص ة تعد  شعول الشلص بأنه نفوهي نن مة 2005ف را أتضح   ووى )

 ض ه ب اضره برون ب،ه.اتوان مشا رهي تاسنررالية أهدافه تم اصدهي تتو،ون ذكرياتهي تاتصال ما
( أن هوية الذات تعد  فرامة الفرا  ن اآلخرين تاكنوابه 6ي 2011)زقوت ف را ب دل 

 ل،لصائص الرر ءة له  ن غ ره ف  إطال ق م الرمنرع.
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 ( إلى أن معظم تعريفات الهوية تشنرك ف   دة قواسم تمدها:41ي 2012)الوح دي تتش ر 
 الن  تر ءه  ن غ ره. أن الهوية ه  ح   ة الشلص تك دوننه .1
 أن الهوية تنضرن الموانب النال ة: .2

 التباط الفرا براض ه تحاضره تمون ب،ه. .أ
 إحواس الفرا بالنفرا تاالسن الل ة تت  ه بذاته تباآلخرين. .ب
 حامة نفو ة ل،فرا ينوقف  ، ها تراسكه الداخ،  تأمر تمواه. .ت
 اتل امنرا   م وي به الفرا أ داء تفا ،ه مع اآلخرين. .ث

 الحظ من العرض الوابق أن تور ات منعداة أط، ل  ،ى الهوية ف  إطالها الو كولوم  الشرول يتي
ن هذه الشلص ةي تهوية الذاتي تهوية ايناي إال أ الو كولوم ةي تالهويةكالهوية الدفو ةي تالهوية 

ت ل هذه النور ات ت رن الدالالت ذاتها إذ ينب ن أن العديد من الدلاسات الن  تداتلل الهوية 
ش ء السن صاء الماتها تهذا يدلن  ،ى أنها تور ات منعداة ل، آامء الرور ات قد تم اسنلداي م  اس

 ذاته.
 

 .Factors Affect Identity Development العوامل المؤثرة في تطور الهوية
 معد تشكن الهوية  دد الفرا  ر، ة ت ول تونرر طوال ح اته بهدف ت و ن النءامات الشلص ة

وافرت ثرا تتهذيبها تال  اي بأاتال تاض ةي تبطب عة ال ال فحن إ ااة تشكن الهوية مظن أمرًا مركدًا ح ت 
ب من ت،علهذا النشكني إال أنه هداك  دة  وا مداسبةب ئة نفو ة ااخ، ة تأخرى نفو ة امنرا  ة خالم ة 

 اتلًا تاض ًا ف  تطول هوية اينا تمن هذه العوامن ما ي، :
 وامل والمتغيرات ذات العالقة بالشخصية:: العأوالً 

ت ن ايفراا الذين تنر ء شلص اتهم بالررتنة تاالنفناح الع ،   ،ى ال  م تالرعن داإح ث 
ل الرنصال ة ينركدون ف  ايغ،ب من تطوير هوية ناضمةي أما أتلئ  الذين مفنرضون إمكان ة الوصو 

اتهم  ة بذهويةي ف  ح ن مكون الذين مفن رتن إلى الثإلى ال    ة الرط، ة اائرًا مر ،ون إلى انغالن ال
 تباآلخرين معدتن ف  معظم ايح ان مشنن  الهويةي أما الذين مونلدمون الرعاي ر الع الن ة ف 

 (.2013)العباايي ل،هوية االخن ال من ب ن البدائن فهم بالغالب م     
ا من أن ينل ن أت ينأمن الهويات تي،عب الدرو الرعرف  اتلًا ف  تشكن الهوية ح ث مركن الفر 

الذين مفكرتن بطري ة تمريدمة هم ايقدل  ،ى إ الة ايسئ،ة ف  أزمة الهوية  الرركدةي فايفرااالرون ب، ة 
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الرعرف  ت ،ى إمماا ح،ول تإمابات م دعة أكثر من الذين مظهرتن مونوى أقن ف  موانب الدرو 
 (.2012)الوح ديي 

(  ،ى العالقة ب ن حاالت الهوية Fadjunkoff, 2007كوف )تمن مانب آخر يؤكد فاامون
ات تاللصائص الشلص ة ل،فراي إذ أشال إلى أن ايفراا الرصدف ن ف  حالة ت   ق الهوية لديهم الم

ا أ ،ى  ،ى بعد االنفناح  ،ى اللبراتي تالنوافق مع الذات تاآلخريني تت   الضر ري أما االفرا
وية ف كون لديهم المات مندن ة  ،ى بعد االنفناح  ،ى اللبرةي اله انغالنالرصدفون ف  حالة 

كان الهوية ف تع، قتاالسن الل ة تاإلبداعي ف  ح ن أن ايفراا الرصدف ن ف  حالة اضطراب الهوية ت 
 لديهم المات أ ،ى  ،ى بعد ال ،ق تالنوتر. 

،بة فق الدفو  لدى ط( بعدوان تشكن هوية اينا ت القنها بالنوا2015)مبر ف را توص،ل الاسة 
عف ضالمامعةي إلى تموا  القة امماب ة ل،درو الدفو  تت   ق هوية اينا تالو،ب ة بنشننهاي تإلى 

نع،ق العالقة ب ن نرو النوافق الدفو  تالرتب الوس طة مع م ن ل،نأ  ر االمماب  مدلفض الن ديد ل،
 تانغالن الهوية.

 سرة:املة في األ: العوامل ذات العالقة بأساليب المعثانياً 
 عددمافتعنبر ايسرة من الو اقات االمنرا  ة الن  تؤ ر ف  نرو حاالت هوية اينا لدى الفراي 

لهوية ااا اتكون ايسرة قا دة آمدة مونط ع الفرا أن يدن ن مدها إلى العالم اللالم  بث ة تاطرئدان تتء 
 (.2013)العباايي تتطولًا لدمه قوًة 

رر نرو شلص ة الفرا تهوينه الدفو ة تعنرد  ،ى طب عة اللبرة الن  م ح ث يرى النربويون أن
ة نرا  بها الطفن  بر  ر، ات الندشئة االمنرا  ة تال س را ف  ايسرةي كرا أن أسال ب الندشئة االم

 (.2011)الورحان ي هوينه تدعكس كذل  س،بًا أت إممابًا  ،ى نظرة الفرا لذاته ت ،ى طب عة تشكن 
ذ إويةي الش ا أهر ة كبرى لدرو العالقات ايسرية تالندشئة االمنرا  ة ف  تطوير الهتقد أ طى م

 افنرض أن العالقة ايسرية الن  تنوم بحشباع حامات الطفن تتورح بالب ث تاالكنشاف توا د  ،ى
ين لدلوااتشك ن حالة ت   ق الهوية لدى ايبداءي أما العالقة الن  تنوم بالنوافق ت دي االخنالف ب ن 

تايبداء فنشمع  ،ى تطوير حالة التهان الهويةي ف  ح ن أن العالقة ايسرية الن  تدطوي  ،ى 
 (.2010فالةي  )أبوالهوية النو،وي فنشمع  ،ى حالة اضطراب 

( بعدوان العالقة ب ن أنراط الندشئة ايسرية تت   ق 2012تهذا ما أكدته الاسة الش ران )
توص،ل إلى تموا  القة إمماب ة ب ن الدرو الدمر راط ي تت   ق الهويةي  الرراهق لهوينه الدفو ةي ح ث
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)النو،وي ال رامةي اإلهرال(ي تب ن انغالن الهوية تاضطراب الهويةي أنراط تتموا  القة امماب ة ب ن 
تتموا  القة س،ب ة ب ن نرو الن بن تانغالن الهوية تاضطراب الهويةي تتموا  القة امماب ة ب ن نرو 

 ذ تانغالن الهوية.الدب
 (2015تت،عب الو،طة الوالدمة اتلًا بالزًا ف  تشكن الهويةي ح ث توص،ل الاسة الشافع  )

القة موا  ت بعدوان الو،طة الوالدمة كرا يدلكها ايبداء ت القنها بالهوية الشلص ة لدى الرراه  ني إلى 
مو هوية ت  القة التباط ة ب ن تع، ق الالتباط ة ب ن إنماز الهوية تالمو العاطف  من الوالديني تتموا 

مع  ال رامة الرفرطة من الوالديني تتموا  القة التباط ة ب ن انغالن تتشنل الهوية تمو الرلاصرة
 الوالدين.

 : العوامل ذات العالقة بالمدرسة والجامعة:ثالثاً 
 ف  مراحن مواهم النع، م ف  مر ع مراح،ه بشكن كب ر ف  تشك ن الهويةي تتدر نها تتعءيءها

هاته النع، م الرن دمةي إذ  بر النع، م المامع  ينم لسم مالمح شلص ة الفرا تتنشكن  اااته تاتما
 تق رهي تتدرو م وله تاسنعداااته تين دا خاللها أمضًا موال نروه الع ،  تالدفو  تاالمنرا  

 ال دهمنرع تاتماهاته تت تالومدان  تف ًا لرا توهم به مؤسوات النع، م العال  ف  ن ن معن دات الر
 (. 2010ي ن بد الرحر)الط،بة  رافه إلى أ ت 

 نبرها أ ر الرؤسوات النع، ر ة كالردلسة تالمامعة ف  نرو الهويةي إذ ا إلى تقد أشال أليكوون 
 هد ةيتؤ ر ف  نرو الهوية تتطولهاي ح ث أن هذه الرؤسوات تءتا الط،بة بندوع تاسع من الل الات الر

 (.2010فالةي  )أبوالهوية ةي تتشمع  ،ى اكنشاف الذات تتشكن تاييديولوم 
( أن الرؤسوات النع، ر ة Schwartz and Dunham, 2000تء تاتنهاي )ل واشكرا تيعنبر س

تلًا اتءتا الرراهق ببطاقات معرف ةي تاسنرات م ات توا د  ،ى نرو الهويةي ح ث ت،عب هذه الرؤسوات 
ن مالع ،  تالرهد  من خالل تفا ،ه مع  داصر الب ئة النع، ر ة بالزًا ف  نرو الرراهق الدفو  ت 

 مع،ر ني تمداهجي تلفاني تالن  تورح بدرو ال س بالذات لدمه.
 لمجتمع:ابها  رابعًا: المتغيرات والعوامل ذات العالقة بالسياق الثقافي األوسع والظروف التي يمر

ى أن ب رًا ف  تشكن الهويةي ح ث مش ر إليرى أليكوون أن ل،ث افةي تالمرا ة العرق ة اتلًا ك
مرا ة ها التأ  ر المرا ة العرق ة يبرز ف  ال  م الث اف ةي تال،غةي تالو اقات االمنرا  ة الن  تءتا ب

 (.2001ي ن بد الرحر)له الفراي تالن  تؤ ر ف  إحواسه بهوينه تتعكس ت  ه بذاتهي تنظرة اآلخرين 
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(  ،ى أن الو اقات االمنرا  ة Adams, and Marshal, 1996)تمالشال يؤكد آامء ت 
ت  من ات مأتالث اف ة تايحداث ال  ات ة لها أهر ة ف   ر، ة نرو الهويةي تا نبرا أن تأ  ر هذه الو اق
 ن الفرا ل ة باكنشاف الفرا ل،  مي تاييديولوم ات تالرعان ي تالرموز تااللنءاي بها خالل العالقة النباا

الطب ة سةي ت نوى الواسع تايشرني تهذه الو اقات تشرن الث افةي ال  مي الب ئةي تالو اتالو اقات ف  الرو
 االمنرا  ةي تالمرا ة العرق ة ل،فرا.

العولرةي  ه  ( أن من أهم الن دمات الن  مركن أن توامه الهوية2014تتوضح  ءازي )
لعرب اة كافةي مرا ممع،دا ن ن تالعولرة ظاهرة ال مركن نكرانهاي فه  ت ال مالف س غط  موانب ال  ا

ن عها ممأماي ت د مديدي تهو أال ن ع فريوة   افات هدامةي أت مو طرة تإنرا ننباال النأ  ر تالنأ ر 
 مدط،ق اسن الل ة الث افة العرب ة.

( إلى أن الشاب الف،وط د  مع ش ف  ظن  الر ن منداقض ني 2005تقد أشالت إغبالية )
أخرى ت منبا دت ن مصعب الن ريب ب دهراي   افة ترا  ة مفعرة بالرواطدةي  حاماًل ف  شلص نه   افن ن

 ن بلوصن  ولر ة تغريب ة تو،به ايتلىي تب ن العالم ايتل تالثان  م ف الشاب الف،وط د   امءًا  ن ا
 ماض ه النرا   تب ن  صرنة اآلخر الغريبة  ده ف صبح مدفصاًل  ن ذاته.

(ي إلى أن ال رتب تالكوالث الن  Berk, 2007)ب رك ش ر مف  س ان الظرتف الرمنرع ة ت 
ةي توببهاي تاالن وامات الرمنرع ة حول ملن،ف ال ضاما تورع أت تبطئ من تطول الرعن دات الو اس 

ر من تأن ال وة الرمنرع ة موؤتلة أمضًا  ن الرشكالت تاالن رافات الن  يوامهها الرراه ون ف  كث 
 الذي يؤاي إلى صعوبة ف  الوصول إلى هوية نفو ة آمدة.الرمنرعات الغرب ةي ايمر 

 خامسًا: العامل الزمني:
يوي   بعدتالذي مشرن الن والت  بر اتلة ال  اةي تايحداث ال  ات ة الن  قد تنغ ر تتنوالع يوماً 

 تبرا برا يؤ ر بشكن كب ر  ،ى هوية الفراي تتوقعاته الرون ب، ةي تطري ة تعام،ه مع ممريات العصري
 (.2010فالةي  )أبوايمس مشكن مالمح تمعن من مراهق ال وي شلصًا ملن،فًا  ن مراهق 

( أن النوق ل ف  انن ال الفرا من حالة االضطراب إلى Fadjukoff, 2007) تيعنبر فاامكوف
حالة ت   ق الهوية أت إلى حالة النأم ني ملن،ف باخنالف الث افات تالرمنرعاتي الن  تورح 

اةي بءيااة تعرض الفرا ل،لبرات تأنراط ال   الصدا  ة تورحعب اياتالي فالرمنرعات باالكنشاف تل
تهذا يؤاي إلى ظهول حالة ت   ق الهويةي تبذات الوقل فهذه الرمنرعات تؤ ر ف  إطالة الفنرة 

 االنن ال ة من مرح،ة الرراه ة إلى مرح،ة الرشد.
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 بن تشنل الهوية تاضطراب الدتل(ي مركنح ث يرى أليكوون أن الررح،ة اللاموة )الهوية م ا
االفنراض بأنها تغط  معظم أت كن فنرة تكون الهوية أي من بدامة الب،وغ تحنى نهامة الررح،ة 

 ًا ف المامع ةي تهو ال م نرح  ررًا م داًا تصن ف ه الهوية إلى الن  قي تلكده يرى أن الردى كب ر 
 (2003)م ردي الهوية الفرتن الفرامة ف  توق ل نرو 

 سادسًا: الفروقات بين الجنسين:
من  هدال  العديد من الدلاسات الن  تداتلل الفرتقات ب ن المدو ن ف  نرو الهوية لدى الفرا
ب ن  ح ث الر نوى تبداء الهويةي تالنوق ل ف  تشك ن الهويةي إذ يؤكد أليكوون  ،ى أن هداك فرتقات

قات تقد أكد بذات الوقل  ،ى أن الفرتقات ه  فرت  الذكول تاإلناث ف  نرو الهوية من ح ث الر نوىي
 (.2010فالةي  )أبوالمدو ن منع،رة تؤ ر ف  م نوى الهوية  دد كال 

تب درا تماال نظرية أليكوون ف  تموا فرتن ف  تطول الهوية تعءى إلى المدس فحن الاسات 
تن ف  مهد ة أقوى فحن الفر كث رة حديثة تد م تموا مثن هذه الفرتني فك،را طولت الرراه ة اهنرامات 

ها  ة مدتطول الهوية تنداقصي كرا أن العالقات تالرتابو االنفعال ة أكثر أهر ة ف  تطول هوية الرراه
تيي )الريراالرراهق ف  تطول هوية الرراهقي كذل  فحن تطول هوية الرراه ة أكثر تع  دًا مدها لدى 

2008.) 
ةي الرراه ة ه  الررح،ة ال اسرة ف  تكوين الهويتيرى أليكوون أنه  ،ى الرغم من أن مرح،ة 
افق ل،نو  من هوية اإلناث ممب أن يب ى مفنوحاً  اً إال أن ايمر ملن،ف بالدوبة لإلناث إذ معن د أن مءء

 لاموةالمع أحد الرف اء أت  دد ترب ة ايطفال؛ أي أن هوية اإلناث تنغ،غن ف  مرح،ن ن هرا الررح،ة 
 (.2003)م ردي العءلة( تالررح،ة الوااسة )ايلفة م ابن )الهوية م ابن النشنل(ي 

 لهويةاتيؤكد مالش ا  ،ى أن الذكول ف  مرح،ة الرراه ة الرنأخرة هم ايكثر تصد فًا ف  حاالت 
اث تأم ن الهويةي تحالة اضطراب الهوية(ي أما اإلن حالة)االكنشاف الن  تشرن  ،ى المة أ ،ى من 

هوية )حالة التهان الااللنءاي ت الهوية الن  تشرن  ،ى المة أ ،ى من فهن ايكثر تصد فًا ف  حاال
 )أبو اإلناثتحالة ت   ق الهوية(ي تقد  ءى حالة االلتهان لدى اإلناث إلى النوقعات االمنرا  ة من 

 (.2010فالةي 
( إلى أن هدال  العديد من الدلاسات الن  اسنلدمل الر  اس 1998) ن بد الرحرف را أشال 

 ضو   لرتب الهوية قد قرلت  دي تموا فرتن ب ن المدو ن ف  لتب الهوية.الرو 
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 هوية األناالمقاربات النظرية لتشكل 

 نظرية أريكسون في تطور الهوية:

ألي  أليكوون معنبر من أشهر تأ ظم الر ،، ن  ( إلى أن1993ي نم،رإ) Englerتش ر 
ب ل تلة ال  اةي تالفضاء الداخ، ي تالن  أصالدفو  ن ح ث أاخن مفاه م الهويةي تأزمة الهويةي تا

 تتدمج ن نظرينه تنضرنإمألوفة لدى العام، ن ف  ممال النرب ة ت ،م الدفس تالع،وي االمنرا  ةي ح ث 
  داصر معرف ة باإلضافة إلى مفاه م ت ، ، ة نفو ة ت ، دمة.

بصفة خاصة لؤية تتعنبر نظرينه ف  الدرو الدفو  االمنرا   بصفة  امة تنرو هوية اينا 
لرنرث،ة اوم ة دمة ال ائ،ة بال نر ة الب وليمديدة خرمل بالن ، ن الدفو  من الدائرة الض  ة ل،فرض ة الفرت 

الوح ديي )االمنرا  ة ف  ال وى المدو ة كأساس ل،درو إلى ممال أتسع أاخن ف ه ال وى الدفو ة 
2012.) 

 را  ةطول الرؤكد  ،ى تأ  ر العوامن االمنتذل  من خالل افنراضه لو ر الدرو تبعًا لربدأ الن
ف  تشكن الدروي ت ،ى هذا ايساس يرى أليكوون الدرو كعر، ة تطولية ناتمة  ن النفا ن ب ن 

الرلن،فة ايساس  ن الب ولوم ي تاالمنرا  ي تما يثرر  ده من نرو شلص  خالل مراحن العرر 
 (.2000ي الغامدي)

 ي تلكنلفرتيد ح ث ضرَّن ال، بدت ف  البداء ايساس  لدظرينهتبالر ابن ظن اليكوون  ،ى تالئه 
 بدتن بعض الموانب الن  مشر،ها هذا الرفهويي تمن مانب آخر تشابه أليكوون مع فرتيد أمضًا ف 

احنفاظه بأهر ة الدافع الفطريي لكده انن د فرتيد الهنرامه الءائد بالمانب الفوضوي من 
 لب،وغا ن )اينا(ي تال نباله أن المدس يبدأ مدذ الر الا تل س مع الشلص ة)الهو( اتن المانب الرنع

 (.2001ي ن بد الرحر)
وان أي أن أليكوون أكد  ،ى أهر ة اينا بداًل من الهو كأساس ل،و،وك اإلنوان  تل  اي اإلن

ى بوظائفهي ح ث ا نبر اينا بد ة مون ،ة ل،شلص ةي تهذا الرفهوي ل،طب عة اإلنوان ة أت ما مور
شلاص س كولوم ة اينا مرثن تغ رًا مذليًا تابنعااًا  ن النفك ر الن ، ،  الربكر؛ ينه مصول اي

 (.1990مابري )الرشكالت با نبالهم   الن  ن مدط   ن ف  اتلاذ ال رالات تحن 
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 ة مراحن نرائ ةي تبدأ كن مدها بظهول أزمة نفو  تي وم أليكوون اتلة ح اة الفرا إلى  ران
 لة  نتتوعى اينا ماهدة ل ن هذه ايزمةي تكوب فعال ات مديدة تءيدها قوةي تتمع،ها قاا امنرا  ةي

 (.2004  و ريي)ال  اة موامهة مصا ب 
  ة ف تايزمة هدا من مدظول أليكوون ل س ف  معداها الو،ب  تإنرا إشالة إلى ن طة ت ول امماب

 امة إلى موامهة تإشباعي ح ث هداك تعبر  ن تموا مطالب م، ة ب فه الروال الدرائ  ل،فراي 
ل  قدلة تفا ، ة اينا  ،ى حن ايزمة تبالنا تتعبر  نملرمات لكن مرح،ة نرائ ة قد تكون نام ة 

اب الدرو الوويي تقد تكون فاش،ة تتعبر  ن  دي قدلة اينا  ،ى حن ايزمة تبالنال  م دث االضطر 
 (.Sokol, 2009)تالو،وك  الدفو  

 نفسي االجتماعي:مراحل النمو ال

ي لربكرةاي تالن  تبدأ مدذ مرح،ة الطفولة هوية اينال د اقنرح أليكوون  داًا من الرراحن لدرو 
 ح ث يدبغ   ،ى الفرا امن از الرراحن ايلبعة ايتلى بدماحي حنى تكون الفرصة موات ة لن   ق

 (.2003الطراتنةي )الرراه ة الفرامة تبداء الهوية تذل  خالل مرح،ة 
تيرى أليكوون بأن نرو الشلص ة مرر  بر ترت ب هرم  لعدا من الرراحن الرنالح ةي ح ث 

 مراحني طفولة  ،ى ألبعمراحن خالل فنرات الدرو الرلن،فةي ح ث ت نوي فنرة ال  قورها إلى  ران
 (.1996ال ذاف ي )مراحن تفنرة الرراه ة  ،ى مرح،ة تاحدةي ب درا ت نوي فنرة الدضج  ،ى  الث 

 ة لثرانتو ر  ر، ة الدرو  بر هذه الرراحن تفق مبدأ االنبثان الرنعاقبي ح ث تدبثق الرراحن ات 
بشكن مننابع أت منعاقبي تيصاحب كن مرح،ة أزمة أت مشك،ة نفو ة ت دث بوبب  بعضاً من بعضها 

طة ن ت ن هذه ايزمة بواسي تيمب أمن ناح ة أخرى  الدضج من ناح ة تكدن مة ل،رطالب االمنرا  ة
 (.2001الرحرني   بد)بدماح اينا أ داء الررح،ة الرداسبة لدرو الشلص ة لك  تن دي 

صف فحذا ما تم النوصن إلى حن امماب  لألزمةي فحن ذل  ممعن الفرا منك فًا تيمعن اينا تن
دث   سن بالث ة تاالسن الل ةي كرا تي دث تثب ل لرظاهر الدرو الواب ة تالنه ئة ل،رظاهر المديدة الن

ن ف  ف  الرراحن الالح ةي تأما إذا لم ينم النوصن إلى حن مرٍض لألزمةي فحن النك ف مكون غ ر مرك
 (.1990مابري )تاالنعءال ت،  الررح،ة مرا ممعن اينا تنصف بالش  تالد ص 

تالرراحن الدرائ ة الثران ة لم توضح طب ًا لمدتل زمد  م داي ح ث أشال أليكوون إلى أن لكن 
ن كن إل زمد  خاص بهي تلذل  س كون من النض، ن أن ن دا تقنًا مع دًا لكن مرح،ةي ح ث طفن مدت 
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مرح،ة ال ترر تتنرك هكذاي بن  ،ى العكس فحن كن مرح،ة تض ف ش ء ما لنكوين الشلص ةي تيعبر 
أليكوون  ن ذل  ب وله" إن أي ش ء يدرو طب ًا للطة أساس ةي تمن خالل هذه اللطة تدرو ايمءاءي 

 بد كن مءء تقنه النصا دي اللاص به حنى مكنرن نرو ايمءاء ك،ها لنكون الشكن الوظ ف ")تل
 (.1998ي نالرحر

 ويحدد أريكسون ثالث متغيرات أساسية تؤثر في عملية النمو هي:
 .ال وان ن الداخ، ة ل،درو: تمث،ها ف  ذل  مثن العر، ات الب ولوم ة غ ر قاب،ة لاللتداا 
 لذي م دا الرعدل الرط،وب من الدرو تيد از إلى بعض مظاهر الدرو  ،ى النأ  ر الث اف : ا

 حواب البعض اآلخر.
 ر ء فالفرتن الفرامة ف  الدرو: أي االسنمابة الفطرية الن  تر ء كن فرا  ن غ رهي تأس،وبه الر  

 (.2001ي ن بد الرحر)ب ئنه الدرو كاسنمابة لرطالب 
كوون  ،ى أنها تبدين مراحني تالن  ينم ف  كن ح ث مفور تشك ن الشلص ة حوب نظرية ألي

  ط ن ا الرتاحدة مدها إ ااة تدظ م نو   ل،عالم الداخ،  لإلنواني تتغ  ر لاامكال  ف   القاته بايفرا
 (.2004بد  يونسي )به 

 وفيما يلي ملخص للمراحل النمائية الثمانية وفق نظرية أريكسون:
 ل اإلحساس بعدم الثقةالمرحلة األولى: اإلحساس بالثقة مقاب

ةي الث  إن ايزمة الن  يوامهها الطفن ف   امه ايتل )مرح،ة الرهد( تنرثن ف  الث ة م ابن  دي
ه لتيركن ل،طفن موامهة هذه ايزمة تتدر ة الث ة بالدفس تاآلخرين تالعالم الر  و به إذا تودى 

ف  تالر بة تإشباع حاماته ال صول  ،ى معام،ة من تالدمه تخاصًة ايي تنصف بالدفء العاط
وي  ،ى  تت الفو ولوم ة تالدفو ة بشكن مداسبي أما إذا كانل العالقة ب ن الوالدين تالطفن بالاة  اطف اً 

عالم الرفض تال رمان فحنه سننطول لدى الطفن مشا ر س،ب ة من  دي الث ة تالش  بدفوه تاآلخرين تال
 (. 2015طالبي  حرديي تأبو)حوله من 

 الثانية: الذاتية واالستقاللية مقابل الشعور بالخجل والشكالمرحلة 
( سدواتي تف  هذه الررح،ة م ناج الطفن إلى تأك د ذات نه 3-2ترند هذه الررح،ة من )

تاسن الل نه من خالل الو طرة  ،ى  ر، ة اإلخراج تالعدامة بدفوهي فهو ب امة إلى الندليب تالعدامة 
 ،ى الو طرة تالن كم بالب ئة الر  طةي تتدطوي هذه الررح،ة  ،ى تاإلشراف من اآلخرين لروا دته 

أزمة نفو ة ته  االسن الل ة م ابن اللمن تالش ي فحذا ما اتوم الندليب بال، ن تالن بن نشأ الطفن تهو 
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مشعر باسن الله الذات ي أما إذا أس ئل معام،نه تاتوم الندليب بال ووة تولد شعول الش  تاللمن لدمه 
 (.2012سك  ي )قدلاته ه تف  ف  نفو

 المرحلة الثالثة: المبادرة مقابل الشعور بالذنب
ت ملن،فةي ح ث ينع،م ك ف تف ها ينع،م الطفن مهالا ( سدواتي5-3)تترند هذه الررح،ة من 

ل ن خالينعاتن مع اآلخرين تك ف مكون تابعًا أت قائدًاي إذ يبدأ الطفن ف  اكنشاف الب ئة من حوله م
مه رعرفة ك ف مو طر  ،ى أ ضائه تحركاته ت ،ى ب ئنهي فحذا تم تشم عه  ،ى ذل  تولد لدالنمريب ل

 را فلطئه صفات الربااأة تالرباالةي تأما إذا ح ن ب ده تب ن ذل  النمريب تاالكنشاف بحشعاله اائرًا ب
 (.2014ل رري )بالذنب مفعن نشأ تهو معذب بشعوله الدائم 

 قابل الشعور بالنقصالمرحلة الرابعة: المثابرة م
م ما ينصف به نرو الطفن ف  هذه الررح،ة ( سدةي تأه11-6ترند هذه الررح،ة من سن )

 ه حنىانهراكه الشديد ف  تع،م الكفاءة تاالننام ةي ح ث ينع،م الطفن الرهالات ايساس ة الن  ت،ءم
دشأ الشعول بالد ص ف  ينفا ن مع ممنرع الراشدين تحن الرشكالت الن  تعنرضه ف  هذه الررح،ةي أما

يي الداهر )اآلخرين بوبب مشا ر العمء  دد النعامن مع الرشكالت الراهدة ف  حال ف دانه ل،عون من 
2005.) 

 المرحلة الخامسة: هوية األنا مقابل اضطراب الدور وتشوش الهوية
أن  ( سدةي تترثن أزمة الدرو ف  الرراه ةي ح ث يرى أليكوون 18-12ترند هذه الررح،ة من )

 طفولةالرراه ة من أكثر الرراحن الن  تؤ ر  ،ى ح اة الشلص الرون ب، ةي فه  فنرة انن ال ة ب ن ال
   تالرشدي تالرراه ة تنصف بالدرو المور  تالفو ولوم  الرطراي كرا م دث ف ها تطول نفو  امنرا

دلمة رفان تالنفا ن بكب ر ينرثن ف  اكنواب الفرا لشلص نه الرنفراة تالشعول باالننراء لمرا ة ال
 (.2004 و ريي )ايسرة أكبر خالج نطان 

تتنصف هذه الررح،ة ببءتغ الدافع المدو  تالنومه ل،مدس اآلخر باإلضافة إلى تءايد 
 الروؤتل ات الردلس ة تسع  الرراهق لن ديد تومهاته تح اته الرون ب، ةي تنظرًا لدرو الرراهق

اء  ر من اياتال االمنرا  ة ف  الردءل تالردلسة تايصدقاالمنرا   فحنه م ناج ل،  اي بعدا كب
 (.2015طالبي  حرديي تأبو)ال،هو تمرا ات 

ح ث يوامه الرراهق ممرو ة من النواؤالت تي اتل اإلمابة  ، هاي تطب عة اإلمابات توضح 
 بشكن كب ر معالم هوينه تمن هذه النواؤالت:
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 ي أ  ش ف ه؟من أنا؟ تمن أكون بالدوبة لهذا الرمنرع الذ .أ
 ما الرهدة أت الوظ فة الن  ألغب أن أحصن  ، ها بعد أن أكبر تأنضج؟ .ب
 ما ال  م تالرعن دات الن  تدظم مو رت  تت واها؟ .ت
 ما الدرو العاي ل،  اة الذي أفض،ه  ،ى غ ره؟ .ث
 (.2015 التنةي )معها؟ ما طب عة المرا ة الن  أفضن أن أننر  إل ها أت أتعامن  .ج

تقل    هذه الررح،ة ه  أزمة الهويةي ته  أزمة مرر بها أغ،ب الرراه  ن ف تالرشك،ة ال رمة ف
بوضوحي ته   المة  ،ى طريق الدرو مركن أن تؤاي إلى  معرفنهم ذاتهمما تيعانون ف ها من  دي 

ن  اإلحواس بالهوية أت إلى االنه ال الداخ،  تتشنل الدتل أت تر ع الهوية تالن  تنر ء بالعمء 
رتن ت مهدة أت مواص،ة النع، مي ح ث معان  الكث ر من الرراه  ن من صراع العصر تيلباخن ال  رن أ

 (.2001ي ن بد الرحر)ل  اتهم إحواسًا  ر  ًا بالنفاهة تبعدي الندظ م الشلص  تبعدي تموا هدف 
ف   تينوقف نماح الرراهق ف  حن أزمة الهوية  ،ى ما م وي به من اسنكشاف ل،بدائن تالل الات

 ة ف عاي ر الوائد ه من النءاي بال  م تالر الت اييديولوم ة تاالمنرا  ةي تكذل   ،ى ما م الرما
  ،ى ما م   ه الرراهق من نماح أت فشن ف  حن أزمة الهوية ينمه إلى أحد قطب  ممنرعهي تبداءً 

  ايزمةي فحما أن ينمه إلى المانب االمماب  مدها فننضح هوينه تيعرف نفوه بوضوح تاتله ف
وح الهويةي تإما أن ينمه إلى المانب الو،ب  تيظن معان  من  دي تض بن   قالرمنرع تهو ما معرف 

 (.1998ي ن بد الرحر)الهوية هوينه تهو ما معرف بنشنل 
أن تيرى أليكوون أن نرو تتطول الهوية معنرد بالدلمة ايتلى  ،ى ا م المرا ات الرؤ رةي ت 

  م ل،م اإلخالص تالوالء لرمنرعه تبدتن أن مكون له تالء تإخالص مكون لدى الرراهق االسنعداا لنع
إلى  ممنرعهي فحنه قد مطول أنا ضع فة تيرر برعاناة تنرثن ف  غروض ال  م أت حنى ق امه باالنضراي

 (.2015ص ايي )لها مرا ة مد رفة؛ ل كون موال ًا 
 المرحلة السادسة: األلفة مقابل اإلحساس بالعزلة

تبدأ مع بدء  ( سدةي ح ث35-18هذه الررح،ة مع بدامات الشباب ف  الفنرة )ينءامن ظهول 
ال امة إلى شري  تتعد  كذل  ايلفة مع الذات أي قدلة الفرا  ،ى أن يدمج هوينه مع شلص آخر 

 (.2012الب،ويي )ذاته اتن خوف من ف دان ش ء من 
  ممنرعه إذ تؤه،ه خبراته الواب ة تف  هذه الررح،ة يبدأ الفرا باحنالل اتله االمنرا   كراشد ف

لررالسة هذا الدتل تل،رشالكة ف   القات مع شري  ال  اة من المدس اآلخر من خالل الءتاجي 
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تاإلحواس بايلفة ينم من خالل هوية مشنركة ل،ءتم ن معًا كأسرة تاحدة تلكن الفشن ف  إحدى 
عءالي تتنوم  القنه باآلخرين بعدي الوا الرراحن الواب ة قد يؤاي إلى الفشن ف  الءتاج تينمه لالن

تالنآلفي تالذي ال م ف  دد الءتاجي بن ينماتزه إلى  القة غ ر تامة مع أفراا الرمنرع )زقوتي 
2011.) 

 المرحلة السابعة: اإلنتاجية مقابل اإلغراق في الذاتية
فال تعوا ( سدةي تف ها تنوع اهنرامات الفرا 60-35ته  مرح،ة الرشد الرنوسو ترند من )

م صولة ف  االهنراي بذاته تأسرته الرباشرة ف و تلكدها ترند لنشرن موانب ال  اة ايخرى ف  
ر الرمنرعي تأهم ما مر ء نرو الفرا ف  هذه الررح،ة هو نضمه الدفو  تاالمنرا   إذ تنبدا مشا 

رح،ة ايفراا ف  م االغنراب تالعمء تتنالشى نء ات العبث تاالنفصال الن  غالبًا ما تر ء نرو بعض
 (.2015طالبي  حرديي تأبو)تالشباب الرراه ة 

ا تل د لكء أليكوون بشكن أساس  ف  هذه الررح،ة  ،ى إنماب ايطفالي تال معد  بالطبع ممر 
ب ينط، اإلنمابي ين اآلباء مطالبون برا هو أكثر من اإلنمابي فهم مطالبون بال رامة تالنوم هي تقد

 ها فاتهم اللاصة تهذا معد  أن ينغ،بوا  ،ى إغراء تدل ن الذات تاالسنغران ذل  أن مض وا باحن ام
 (.2002س، مي )

( إلى أن اللطر الداهم ف  هذه الررح،ة هو اإلحواس بانهراك 2001) ن بد الرحرتيش ر 
  راط فالذات ت ءلنها أت الر ن لنمدب النفا الت الب دشلص ة الن  ت،ءي الفرا بن   ق ايلفة تاالنل

لة الرمنرعي فعمء الفرا  ن تكوين  القات ألفه تمواة مع اآلخرين سنؤاي حنرًا إلى الشعول بالعء 
 تالفراغ االمنرا  .

 المرحلة الثامنة: التكامل مقابل اليأس
لى إف  هذه الررح،ة ترتبو ايزمة بن   ق ايزمات الواب ة تالرضا  ن الراض ي تهو ما مفض  

ن كوب فا ، ة اينا الرنرث،ة ف  ال كرةي مرا يدعكس  ،ى ت بن الروحن ايزمة تت   ق النكامن ت 
ى ية إللرشكالته ف  هذه الررح،ة تالنعامن معها بواقع ةي ت ،ى العكس من ذل  ت وا ال  اة غ ر الرثر 

مشا ر ال أسي ح ث م ع الرون ض  ًة ل،شعول بأن الءمن تالص ة أصب ا غ ر كاف  ن لنعدين 
 (.2010 الغامديي)ل  اته رمال لنبد  الضد الررض  الرنرثن ف  االزالاء ايخطاءي مرا مفوح ال

تتعد هذه الررح،ة خالصًة ل،رراحن الواب ة تتومهاتها تيم،س الفرا ل  اسب نفوه  را مضى 
تينأكد من مواهرنه ف  إنشاء الم ن المديد تإذا كان اتله ف  ذل  امماب ًا  ددها ينولد لدمه اإلحواس 
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ينولد لدمه اإلحواس بال أس تفوات فرصة  اا إذا كان اتله ف را مضى س،ب ًا فعددهبالنكامني أم
 (.2008الغص ني )العرر النعويض ينه ف  نهامة 

كن  تينضح من العرض الوابق ل،رراحن الدرائ ة أن هداك مانبًا امماب ًا ينرثن ف  تلط  أزمة
تمانب س،ب  ينرثن ف  اإلخفان ف  مرح،ة من خالل توفر مطالب الدرو اللاصة بن،  الررح،ةي 

ل   ،ى تلط  أزمة كن مرح،ة مراء  دي توفر مطالب الدرو الالزمة لن،  الررح،ة ح ث معنرد ذ
 (.1)الر، ق ي تيركن توض ح ذل  من خالل فا ، ة اينا ف  كن مرح،ة

 من منظور أريكسون: تشكل هوية األنا
ق ف  مرح،ة الرراه ة تبدامات الشباب تف ترثن هوية اينا م ابن اضطراب الدتل أزمة الدرو

لدرو نظرية أليكوون ل،درو الدفو  امنرا  ي تيرثن ح،ها بشكن امماب  مط،بًا أساس ًا السنررالية ا
 (.2000الغامديي )الشباب الووي تت   ق االسن الل ة ف  مرح،ة 

ه ل أمًا من هذي إال أنها ل وتراه ات تت رصاتتيعنرد تشكن هوية اينا  ،ى ما موب ها من 
ا تال حنى ممرو ها بن نناج  ر، ة امج تطولية تنضرن تماهن انن ائ  تترث ن تباال  له الن رصات

يؤاي إلى خ،ق تحدة تكام، ة مديدة ملن،فة  ن أص،ها تنضرن خ،ق مور ب ن الطفولة تالرشدي 
ر كعداص النراه اتم دث  ددما تدنه  فعال ات هذه  اينا تلنأك د ذل  يرى أليكوون أن تشكن هوية

 (.2001الغامديي )مدفص،ة 
 تياارى أليكوااون أن اينااا أبعااد ماان أن ت اااتل النوسااو باا ن الهااو تاينااا اي ،ااى تالب ئااة الر  طااةي

 تأ  Identityتالوبب ايساس  هدا هو أن الوظ فة البدائ ة لألنا الووية هو احنفاظها بالشعول بالهوياة 
حالاة ااخ، اة  ي تهاذهPsychological Identity ة الوا كولوم ة ي أت الهوياEgo Identityهوياة ايناا 

 ( ته :2001الرحرني  ) بد تنضرن ألبعة موانب لئ و ة
 ،ة : تتعد  اإلالاك الوا   باالسن الل ة تالفرامة تت   ق هوية مونIndividuationالفردية  .1

 (.16ي 2004 و ريي )تاض ة 
ات اخ،  تالالان وام ة تهو ما يدنج من العر، : أي اإلحواس بالكرال الد Wholenessالتكامل .2

ن ن قبمًا بالالشعولية لألناي فالطفن الدام  مكَّون صولًا ملن،فة ل،ذات مثن أقن حبًا أت أكثر ح
ووية نا الاآلخريني الدبوغ تالفشني الطا ة تالعص اني الث افة تالمهني تغ رها من الرنداقضاتي تاي

نفرا   تاللل ال ة تيدنج  ن ذل  احواسًا بالنكامن تاالنوماي الداخ،تكامن بفا ، ة ب ن هذه الصول ا
 (.2012مع نرو الشلص تتطوله)الوح ديي 
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: ته   ر، ة تنضرن النطول تالتباط Sameness and Continuityالتماثل واالستمرارية  .3
ر مو  تأنه الراض  بال اضر الررهد ل،رون بني ب  ث مشعر الفرا أن ال  اة الن  مع شها مالئرة له

 (.2014)ل رري  ف  اتماه له معدى
  م : تهو اإلحواس الداخ،  بالنرو  بالرثال ات تالSocial Solidarity االجتماعيالتماسك  .4

 اخ، اتالهوية الثابنة ت  ق إحواسًا ا يالن  معند ها بعض الداس تالشعول بالرواندة االمنرا  ة
و ف  خريني تلذل  فالهوية كعر، ة مون رة ل س ف بالنرا ن تاالسنرراليةي تبكونها ذات معدى ل 

 (.2009مشعني )إل ها ذات الفرا لكن أمضًا ف    افنه الن  يدنر  
رتبو تتبدأ  ر، ة النشكن بظهول ايزمة تالرنرث،ة ف  المة من ال ،ق تاالضطراب الرلن،و تالر

باائ تمعن دات تأهداف بر اتلة الرراهق ت ديد معدى لومواه من خالل الب ث  را يداسبه من م
ة؟ من أنا؟ تما اتلي ف  ال  ا)مثن تأاتال امنرا  ةي ح ث يوامه الرراهق برمرو ة من النواؤالت 

 وله متإلى أين أتمه؟(ي تيونرر النشكن بشكن أكثر تضوحًا مع بدامة اخن ال الرراهق لرا ينوافق مع 
 (.2004 و ريي )ها بتقدلاته من معن دات تأاتال تأهداف تمرالسنها تااللنءاي 

ة الربكرة غ ر الوويةي تالصرا ات الرؤلر النل،ص من الن رصاتتف  الر ابن يؤاي الفشن ف  
،ة تما ينرتب  ، ها من فشن ف  حن أزمات الدرو ف  مرح،ة الطفولة إلى اضطراب هوية اينا ف  مرح

 الرراه ةي تيأخذ هذا االضطراب من تمهة نظر أليكوون نرط ن أساس ن هرا:
ح ث مفشن الرراهق ف  خ،ق تكامن ب ن توحدات الطفولةي : Role Confusion الدوراضطراب  .1

ى أت اإلحواس الرفك  بالذات ت دي ال دلة  ،ى تبد  أاتال تأهداف  ابنة ذات معد إلىمرا يؤاي 
 (.2008العرريي )تامنرا  ة ق رة شلص ة 

ه مرثن هذا الدرو الوم :negative identity The Adaption of aتبني الهوية السالبة  .2
 ايخطر الضطراب هوية ايناي ح ث يرتبو بدلمة أ ،ى من اإلحواس بالنفك  الداخ،  تالذي ال

ي بن م نصر تأ  ره  ،ى  دي ال دلة  ،ى ت ديد أهداف  ابنة أت ت   ق الرضا  ن اتله االمنرا  
ع بالرراهق إلى المدوح أكثر س،ب ة ف  ح اة الفرا بصفة  امةي ح ث يدف تي،عب ذل  اتلاً 

 (.2000تاالن راف )الغامديي 

( أن ت   ق الهوية يرتبو بلصائص الشلص ة الو، رة تالن  حداها 2011ف را أتضح مصطفى )
 أليكوون ف را ي، :

 إظهال قدل من تحدة الشلص ة. .أ
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 المجاالت

األساسية  

 لهوية األنا

الهوية 

 االجتماعية

 

الهوية 

 األيديولوجية

اسلوب 

 ياةالح

الهوية 

 السياسية

الهوية 

 المهنية

الهوية 

 الدينية

العالقة 

بالجنس 

 اآلخر

 

الهوية  الترويح

 الجنسية

 الصداقة

 الو طرة الفعالة تاالمماب ة  ،ى الب ئة. .ب
 ًا.ال دلة  ،ى إالاك الذات تالعالم إالاكًا ص    .ت

تر ع(ي  -هوية)نفوها ( إلى أن الصراع ف  هذه الررح،ة مكون ااخن اينا 2011)هريدي ف را أشال 
 ح ث حدا أليكوون  داصر ت  ق هوية اينا ف را ي، :

 أنا نفس الشلص(.)السنررالينه إالاك الرراهق  .أ
 إالاك اآلخرين لوحدة الرراهق تاسنررالينه. .ب
 قدل من االتوان ب ن )أي ب(. .ت

 الهوية وفق نظرية أريكسون  أبعاد
راي ( إلى أن أليكوون  رَّف الهوية بأنها الرمروع الك،  للبرات الف2001) ن بد الرحرمش ر 

ي Ego Identity تس،م بأن ترك ب الهوية ينضرن مكون ن منر ءين يرمعهرا إلى كن من هوية اينا
ن خالل أ رال معاصرة تأكثر مي تيركن توض ح البعدين بشكن أفضن Self- Identityتهوية الذات 

أن الهوية  ( الذي أتضحGrotevant)تر ءًا لبعض الرهنر ن برمال تكوين الهوية مثن مرتت فانل 
 تنكون من بعدين هرا:

م ة الررتبطة تالذي ينرثن بااللنءامات ف  العرن تال  م اييديولو  :Ideologicalالبعد األيديولوجي  .1
 (.2009كن،وي )تمعاي ر را تشر،ه من ق م تأهداف بالو اسة تالدين تف،وفة ال  اة ب

ضرن تين االمنرا  ةيتالذي ينرثن ف  إالاك الفرا ياتاله  :Interpersonalالبعد االجتماعي  .2
تيح مماالت مثن: الصداقةي تاخن ال شري  ال  اةي تالدتل الررتبو بالمدسي تطرن النرف ه تالنر 

      نا.ايساس ة تالفر  ة لهوية ايوضح الرماالت ( ي1(. تالشكن )2003الطراتنةي )الدفس  ن 

  

 
 

 

 
 

 (31، 2014)لحمر،  مأخوذ عن (1شكل)
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 أوجه الهوية وتصنيفاتها

 (  دة تصد فات أت أتمه ل،هوية تيركن اممازها  ،ى الد و اآلت :2015)كبامة أتلات 
ل  ،ى االخن ا تال دلة تال دلاتيتتش ر إلى المة تضوح ايهداف تاالهنرامات  الهوية المهنية:

 (.2010الصب  ي )الرداسبة الرهد  تاتلاذ ال رالات الرهد ة 
  (.2015كبامةي )غ رهم تتشرن الرعن دات الرتح ة ل،فرا تالمرا ة تالن  تر ءهم  ن  الهوية الدينية:

راا أت ايف تتش ر إلى الرمء أت ال اسم الرشنرك تالدرو الذي مر ء فرا أت ممرو ة من الهوية الثقافية:
 (.2013مدتلي )غ ره من الشعوب  ن  شعب

ث،  غ ري المدو ةي م)المدو  تتش ر إلى المدس الذي يدنر  إل ه الفرا تتومهه  الهوية الجنسية:
 (. 2015)كبامةي  المدو ةي أت  دائ  المدو ة(

مددلية ة الا بالفئتتش ر إلى تصد فدا ينفودا تل خرين كذكر أت أنثىي فه  ت   الفر  الهوية الجندرية:
الن  يدنر  إل ها تما يرتبو بها من أاتال تس،وك ات تاهنرامات تاتماهات تمهالات تخصائص 

 (.2006ي تآخرتن الريراتيي )تاإلناث شلص ة تالن  تعنبرها الث افة مداسبة ل،ذكول 
عول هو الشتتش ر إلى الشعول المرع  تالرشنرك تالشامن لرواطد ن ف  اتلة ماي ت  الهوية الوطنية:

 الذي م ربهم من بعضهم تيولد لديهم إحواسًا باالننراء لأللض الن  مع شون ف ها تيعءز ال امة
 (. 2016الطريو ي )معًا الرشنركة ل،نعامش 
رياض ي له التتش ر إلى المة ال وة تايهر ة تالنفرا الن  معرف بها الفرا تف ًا لدت  الهوية الرياضية:

 (.2017قدتم ي تالعردي )بالرياضة ل،شلص الرياض  تحبه تتروكه ته  المة ال وة تالنفرا 
ي كبامة)إل ه تتش ر إلى النومهات تالرعن دات الو اس ة ل،فرا تال ءب الذي يدنر   الهوية السياسية:

2015.) 
تتعد  شعول الشلص بأنه نفوهي نن مة اتوان مشا رهي تاسنررالية أهدافه  الهوية الشخصية:
 (2005ي ذكرياتهي تاتصال ماض ه ب اضره برون ب،ه. )  ووى تم اصدهي تتو،ون 

بامةي ك)اآلخرين تتش ر إلى صولة الفرا كرا يراها الفرا تكرا ينر ء بها ف  نظر  الهوية الجسدية:
2015.) 
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 :( في الهويةJames Marcia)مارشيا أنموذج جيمس 

 امة  ،ى أنها توح د  أكرن مالش ا نظرية أليكوون ف  الهويةي ح ث نظر إلى الهوية بصفة
مر ع يمءاء الشلص ة لنكوين بد ةي تبالنال  معاا تدظ رها تتمربنها ف  مراحن اتلة ح اة نام ةي ت 

 (.2009مشعني )الرراحن مراحن اتلة ال  اة تأخذ اتلًا ملن،فًا تبعًا ل،روضوع الوائد ف  هذه 
ات  النرك ب من ال دلات ت رَّف مالش ا هوية اينا  ،ى أنها تدظ م ح وي نشو ااخ، ي ذ

 ناضمةتالرعن داتي تالناليخ الشلص  ل،فراي تمن خالل ايزمة تااللنءاي ينم النأك د  ،ى هوية 
(Marcia, 1966.) 

 تبذات الوقل نظر إلى الهوية با نبالها  ر، ة مونررةي تل س من الوهن ت    هاي تأن بعض
م، ن ا نبر أن  ر، ة نرو الهوية تشنرن  ،ى  ا االفراا مركن أال مصن إلى حالة ت   ق الهويةي ح ث

 (.2010 فالةي أبو)ل،فرا هرا االكنشاف تااللنءاي تال،ذان ي،عبان اتلًا مهرًا ف  ت رير حالة الهوية 
 Identityح ث أشال أليكوون إلى أن لهوية اينا حالن ن هرا ت   ق الهوية )

Achievement( ي تاضطراب الهوية أت تشنل الهوية)Identity Diffusion ي تذل  حوب تعامن)
 Identityالهوية ) تع، ق هراالرراهق مع ايزمة الن  يوامههاي إال أن مالش ا أضاف حالن ن 

Moratoriums الهوية (ي تانغالن(Identity Foreclosure) ي ت عان ب ن ال الن ن الن  حداهرا
 (.2005)إغباليةي  أليكوون 

ن بعدين لئ و    ر، ن ن أت ت الواب ة لهوية اينا ف  ضوءمالش ا بن ديد ال اال تل د قاي
 اسنلرمهرا من أ رال أليكوون تهرا:

ت الدشطة تالن  تعرف بفنرة نرو الهويةي تتش ر إلى فنرة النواؤال :Crisisاألزمة )االستكشاف(  .أ
ى إل تالب ث ال ث ث  ن الذاتي من خاللها م وي الفرا باالخن ال من  دة بدائن مناحة ل،وصول

دى قرال مع الي تل س مفامئًا تخالمًا  ن الرألوفي تالنعهد باالخن ال من البدائن ذات الرع
 (.Schwartz. et al., 2000)الهوية ل،وصول إلى قرال  ابل ف  أي ممال من مماالت 

ة ينضرن  رن قرال ذات   ابل تمون ن تمنرو  به ف را ينع،ق بالدوب :Commitmentااللتزام  .ب
ة ف  الرمال ن اييديولوم  تاالمنرا  ي إلى أن مصن إلى حالة إحواس منوازن بهويلالخن ال 

 (.Bergh & Erling, 2005)تايهداف اينا تالن  تنر ء بوضوح ال  م تالرعن دات 
 ن ينع، ان بهات ن العر، ن ن تهرا: ( إلى افنراض2012)م، م تيش ر 
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التماه   ل،بدائن الشلص ة تالن  ينبعها اخن ال ااالسنكشاف ال    أن تيش ر إلى  االفتراض األول:
 العاي لر ول الفرا تقدلاته تاتلاذ قرالات بشأنها هو الرؤشر ايساس ف  تكوين الهوية.

 نرة م داةًا لفتيش ر إلى البداء الرنشكن كدن مة لهذه العر، ة تالذي مركن ترث،ه تك ف  االفتراض الثاني:
ات نوازني تي،ءي فنرة أخرى ينبعها االلنءايي تمن  م فحن منغ ر من الءمن ب  ث مصبح بعدها غ ر م

 االسنكشاف تااللنءاي م صد مدها ت   ق اكنرال تشك ن الهوية أت تغ ر الهوية تإ ااة تشك ،ها.
 فرن ح ث مبدأ االلنءاي تاالزمة أت االكنشاف فحن الفرا مركن أن مصدف ضرن حاالت الهوية تذل 

 م ن: ن طريق تنابع سؤال ن ها
لدشو هن هداك النءامات قوية؟ تهن ه  مدن اة شلص ًا تمعنردة  ،ى مرح،ة مبكرة من الب ث ا األول:

لص ن الش دها؟ فحذا كان المواب "نعم" فحن الشلص معنبر م   ًا لهوينهي تأما إذا كان المواب "ال" فح
 (.2003طراتنةي )الهوية مركن أن مصدف ف  حالة انغالن 

دي تموا النءامات قويةي ف كون الوؤال الثان  هن هداك ب ث نشو  ن هذه ف  حال   الثاني:
 "ال" االلنءامات؟ فحذا كان المواب "نعم" فحن الشلص مصدف ف  حالة تع، ق الهويةي تإذا كان المواب

 (.2005إغباليةي )الهوية فحنه مصدف ف  حالة اضطراب 
 دث  دها مالش ا:تف را ي،   رض تفص ،  ل االت الهوية ايلبع الن  ت 

 Status  Identity Diffusionأواًل: حالة تشتت الهوية
مة ال ا تتش ر هذه ال الة إلى ايشلاص الذين لم مررتا بأزمة تلم مكونوا هوية بعدي تال يدلكوا

ح ث يدنج  ين مكنشفوا خ الات أت بدائن ب ن الرنداقضات تلبرا مفش،ون ف  االلنءاي بأيديولوم ة  ابنةي
الهوية من  دي أت ضعف إحواس الفرا بأزمة الهوية الرنرث،ة ف  ضعف لغبنه ف  االسنكشاف تشنل 

 (.2012سك  ي )آخر من مانبي ت دي النءامه بأاتاله الرلنالة من مانب 
ضبطًا ت  هًا تينصف ايفراا ف  هذه ال الة أت الرتبة بأنهم أقن ت ديرًا لذتاتهمي كرا أنهم أقن توم

ي ايخالق ت نضمًا ف  موانب الدرو الرعرف   تأقني الدفس ة تحبًا ل،ذات تترك ءًا  ،ى نانأل،ذاتي تأكثر 
كرا ينصفون بالدرط ة تالوط  ة ف  تكوين العالقات مع اآلخريني تالر ن لالنفصال  ن ايسرة 

 (.2015ص ايي )االمنرا  ة تالرمنرعي تالو،ب ةي تال  اامةي تالالمباالة تضعف اإلحواس بالروؤتل ة 
تتشنل الهوية مرثن حالة  ابرة ف  موال تطول الهويةي تما م دا خطولتها هو اسنررالية هذه 
ال الة تالمنهاي ح ث تصبح مشك،ة تطوليةي ذل  أن اسنررال النشنل كو،وك اائم يؤاي إلى 
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االنو اب من الواقعي تف  ال االت الرنطرفة يؤاي إلى  دي تكامن الشلص ة تاالغنراب أت االنن ال 
 (.2013العباايي )تالو،وك ة تغ رها من االضطرابات الدفو ة 

  Identity Foreclosure Status: حالة انغالق الهوية ثانياً 
ن ماهءة تهذه ال الة تش ر إلى أن ايفراا لم مررتا بايزمة إال أنهم مع ذل  كونوا النءامات م

 (.2005إغباليةي )تر ءهم بهم اآلباء غالبًاي تهدا ال مكون لهم أي النءامات ذات ة خاصة 
لفرا تي دث انغالن الهوية إذا كانل  ر، ة تشك ن الهوية لم ينلذ ف ها قرال بعدي تإذا كان ا

اقف نهم غالبًا ما يرتبطون بوظائف مهد ة تمو إمو ر ف  مداله تبعًا للطوط لسرها له تالدمهي ح ث 
شأن ب فًا بصولة ذات ةي فهم مظهرتن ال اًل ضع أيديولوم ة تلكدها ملنالة من قبن تالديهم تلم ملنالتها

 (.2009مشعني )طالن اإلزمة أت ال مظهرتن أي ال ن  ،ى اي
الهوية ينصفون ب ب الو طرة ت دي النوامحي تالنرو    غ، د( إلى أن م2014)تتش ر ل رر 

ي لدوبة بهمال ديدي باي راف تالن ال دي تيوعون لإلحواس بايمن تالد م من ايفراا الرهر ن با
ت ل الضغو تلديهم صعوبات النك ف  ئ ستيلشون الرفض من مرا ات الد مي تيكون انمازهم 

 ت دي الررتنة.
  من ( إلى أن هذه ال الة أت الرتبة  ااة ما تدال الرضا تالد م االمنرا 2015) ،وان تتش ر 

ن مو اينا تالمة  ال ة قبن اآلباءي إال أن ال    ة ه  أن هؤالء ايفراا معانون من ضعف ف  نر
اال نراامة تال ،قي تقد مظهر ذل  م، ًا ف  حالة ف دان مصدل الد مي ح ث ملبرتن حالة من 

 نفو ة.االنفصال أت الفطاي قد تنوبب بأزمات 
 Identity Moratoriums Status: حالة تعليق الهوية ثالثاً 

ا يفران الوصول ل رالي ت ااة فحن اتتش ر هذه ال الة إلى خبرة الفرا اآلن ة يزمة الهوية ات 
 تعد  الذين م   ون هوياتهم مررتن بهذه الررح،ة من النع، ق الرؤقلي إال أن الوقوع ف  هذه الرتبة

ف   امرومة مرتل الفرا ف  أزمة الهويةي فهو ف  حالة اسنكشاف نشو ل،بدائن الرلن،فة الن  توامهه
،واني  )هوينه النءامات تاض ة النعب ر ت وا إلى ت   ق  ح اتهي تبالنال  فهو لم مصن بعد إلى تكوين

2015.) 
ي ت دي أهداف تق م تأيديولوم اتتمن أهم ما ينصف به مع، و الهوية هو تأخر النءامهم بأي 

 مع،  قدلتهم  ،ى الوصول إلى ح،ول نهائ ة ل،رشكالت الن  توامههم كونهم ف  حالة نروي كرا أن 
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  كفاحهم لإلمابة  ن أسئ،ة تنصن بهوينهم الشلص ةي تف  اسنكشاف الهوية هم فا ،ون تنشطون ف
 (.2010أبو فالةي )الرلن،فة تب ث تتمريب اياتال 

ة ( إلى أن بعض أفراا الهوية الرع، ة معانون من أزمات منواص،ة تكدن م2015)كبامة تتش ر 
 تنوني ما مكونون غ ر منعالذل  يبدت  ، هم االضطراب ت دي االسن رال ت دي الشعول بالرضاي تغالباً 

 تينمدبون موامهة الرشاكن الرنرافق مع الشعول بال ،ق.
الهوية ينصفون بالنرااي تبعدي اإلحواس بالراحة   ( إلى أن مع، 2014)ل رر ف را أشالت 

كدهم دتن لالذات ة تالوع  إلى ت دي الدظايي تاالسنغران ف  الل ال تالبعد  ن الواقعي تأنهم ناقدتن م 
 ر فعال ن ف  ت دمم البدائن.غ 

 Identity Achievement Status : حالة تحقيق الهويةرابعاً 
ن  ًا متترثن الرتبة الرثال ة ل،هويةي تتعد  أن الشلص قد مر بايزمة تأنه اسنطاع أن م  ق نو 

االلنءاي الر داي أي أنه توصن إلى تعريفات م داة تنع،ق بوراته أت خصائصه تقدلاته تم وله 
 ن تكنتماهاتهي كرا أنه ي،نءي ب ،ول ل،رشكالت الن  يوامهها حنى لو كانل مغايرة لرغبات الوالديتا

 (.2011الورحان ي )الووي ذل  معنبر من مؤشرات الدرو 
ته  ت،  ال الة الن  تش ر إلى أن الفرا قد نمح ف  الوصول إلى النءامات أيديولوم ة 

طراتنةي )هو برن  لفهو قد نمح ف  الوصول إلى الشعو تامنرا  ة بشكن م دا ت ابلي تبالر ص،ة 
2003.) 

 األزمة

 االلتزام

 Crises (Exploration): األزمة واالستكشاف

 (Absent) غائبة (Present) ظاهرة

اللتزام
ا

 

C
o
m

m
itm

en
t

 

هرة 
ظا

 P
resen

t
 

 تحقيق هوية األنا

يخبررا فردرراد ف زيررا ويخدررر  ف دوف  فريلرزرربا وي درر م 

خصرئصه فرلدسيا بررردافق  وسسرا فردفير  بهر وتدسم 

 وفرصحا فرلدسيا.

 انغالق هوية األنا

ال يخبررررا فردرررراد ف زيررررا ورفلرررره يح رررر  

فراضررر وفالردرر فم بيررر يحرر د ررره يررا  برر  

فآلخرررررايا يرررررا أدوف  وي رررررر     رررررم 

 فراضى فرظرهاي يا يدرعب  دسيا.

غائبة
 A

b
sen

t
 

 تعليق هوية األنا

إرى  راف ف  ي  يرا   يخبا فرداد ف زيا رفله ال يص 

و ررر  ييدررررز بررررر    وفردررراتا  إال أ ررره  ررر  يصررر  إررررى 

  اف ف  ي  يا.

 تشتت هوية األنا

ال يخبا فرداد ف زيا وال يح   فالردر فم 

برر ي دو   وسيرترره عيررافئيا و رر  يل رررد 

إرررى فال حررافع وي ررر   يررا فرف يررا يررا 

 فالضطافبر  فرلدسيا وفرس اكيا.

 (.34، 2014نظور مارشيا، مأخوذ عن )لحمر، ( رتب الهوية من م2الشكل )
 

تينصف مدمءت الهوية بأنهم مرن،كون مونوى أ ،ى من ت دير الذاتي تيرنازتن بالنفك ر الرمرا 
شغااًل بالذات تأكثر إحواسًا نتالداقدي تيلبرتن تواف ًا أ ،ى ب ن الذات الرثال ة تالواقع ةي تهم أقن ا

لتب الهوية من مدظول مالش ا تف ًا لبعدي ايزمة  تيركن توض ح (.2014ل رري )بايمن 
 (.2)الشكن )االسنكشاف( تااللنءاي ف  
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تيرى أليكوون أن الهوية مركن أن تأخذ شكن ترت ب  أت لتب  تقل ما مكون الفرا ف  أحد 
لبرا ينغ ر تيصدف ف  لتبة أخرىي  الشلص نفوهالرتب ايلبع ل،هويةي ت ،ى مدال الءمن فحن 

 هات تمدمء  و الهويةمًا مع، تأكثرهم نض و الهوية تمدغ،  هان أقن الرتب نضمًا هم مشننطبع فحتبال
 (.2015كبامةي )

ح ث هداك افنراض ف  كنابات مالش ا تف   دا من الدلاسات الن  اسنلدمل اخنبال مالش ا 
تبدأ  ل،هوية مفااه: أن الرراحن ايلبع ل،هوية آنفة الذكر ه  نظاي تطولي  ،ى شكن خو مون  م

 (.2013العباايي )الهوية بنشنل الهوية تتدنه  بن   ق 
ورح تقد ب ن مالش ا أن الهوية بداء نفو  مفنوح  ،ى النغ رات ف  العالقات تالرمنرعي برا م

ب ن  لنغ ربندظ م م نوياتها؛ فالهوية المديدة ل،فرا ل ول  ابنة إنرا تنصف بالررتنة تسهولة الند ن تا
ن أن ن غ ر الر نرن االنن ال من حالة اضطراب الهوية إلى ت    هاي إذ ال بد محاالتها؛ إال أنه م

 (.2010أبوفالةي )تسط ة موبق االنن ال من حالة اضطراب الهوية إلى حالة الن   ق حالة هوية 

 ]1980- 1900[(Fromm)الهوية من منظور فروم 

ف اإلنوان ال ضاليةي ف د  رَّ   ،ى ن و انطولوم  ينلذ فرتي من الهوية تصولًا لنفو ر مو رة
صن ن مدفاإلنوان بوصفه ال  وان الذي مونط ع أن م ول "أنا" تالذي مونط ع أن مكون تا  ًا بذاته كك ا

لى  ن الطب عةي فال  وان موموا ااخن طب عنه ال ينماتزهاي ف، س له ت   بذاتهي تل ول به حامة إ
ردي م )تالل ال تز الطب عة لنرنعه بالو   تالع ن اإلحواس بهوينهي أما اإلنوان فهو قاال  ،ى تما

2004.) 
طه تيؤكد فرتي أن إحواس اإلنوان بهوينه يدرو مدذ خرتمه من ف،  الرتابو ايتل ة الن  ترب

اتهي  ه بذبأمه تبالطب عةي فالطفن الذي ال يءال مشعر بنوحده مع أمه ال مونط ع أن م ول "أنا" لعدي ت 
 (.2002ي   د)نفوه حواس بالهوية تدبثق من ظرتف الوموا اإلنوان  تيؤكد فرتي أن مشك،ة اإل

( إلى أن الشعول بالهوية الشلص ة Chorro & et al., 2017) تآخرتن ح ث مش ر تشولت 
مع  وحداً ينطول لدى الفرا  دد ت ،،ه من الرتابو ايتل ة الن  تربطه بأمه تبالطب عةي فالطفن مكون من

إال  لهويةاه الفرامة ال مركن النعب ر  دها برضرون ايناي تال مركن أن تن  ق ي تبالنال  فحن ذات نأمه
 بن  ق الو   الذات  تمعرفة من مكون تماذا يريد.
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ذل تالنم يRelatednessتيؤكد فرتي  ،ى أن ال امة إلى الهويةي ترتبو بال امة إلى االننراء 
Rootedness  ي تالنوامTranscendenceلإلنوان وية حامة ح وية تمالزمة ي فال امة إلى اله

 (.2004م ردي )
ن فرتي قد صاغ مشك،ة اإلنوان تأزمنه ايساس ة ف  كون اإلنوان موعى إلى حرينهي إتح ث 

 ت   قت فالفرا  دده إما أن م  ق هوينه من خالل ال رية االمماب ة الن  تل،ق لدمه ال دلة تاإللااة 
كون تطة تيلنال الهرتب من حرينه تال ضاء  ،ى تفراه تهدا ايهدافي تإما أن ي،مأ ل،لضوع إلى الو،

 (.2009مشعني )الرعاصر حرينه تهوينه حب وة تس،ب ة له دة لالتماه الر كان ك  اآلل  ف  الرمنرع 
ج تبذات الوقل يؤكد فرتي أن أزمة الهوية ينرتب  ، ها  دي اكنرال ال دلة  ،ى ال ب الداض

م،ةي ال بي تاإلحواس بالروؤتل ة تماهه تاحنرامه تمعرفنه معرفة كاالذي ينرثن ف  الر امة لروضوع 
ن مف ب الرراهق ينر ء بالد ص لنعثر الشاب تتع د أزمنه مع نفوهي تإن م اتالت الرراهق لإلكثال 

موضو ات ال ب ال تعدت سوى م اتلة الكنشاف ذاتهي تهكذا يربو فرتي ب ن أزمة الهوية تف دان 
 (.2017معافةي ت اشولي )ضج الداال دلة  ،ى ال ب 

 Psychological pollution التلوث النفسي 

 :التلوث النفسيمفهوم 

(ي أن الن،وث الدفو  هو  بالة  ن اسنمابات تلاتا فعن ناتمة  ن 2017)دوام ة اليرى 
وكًا تشوهات فكرية تمشا ر س،ب ة تعنري الفرا تتؤ ر  ،ى ممريات ح اتهي تقد ت واه إلى أن مو،  س،

  ر مألوف ينعالض مع ال  م تالرعاي ر تاينظرة الرمنرع ة.غ

 (ي بأنه: حالة حدتث خ،ن ف  نظاي الب ئة الدفو ة بفعن  وامن2016)براه م إفنه ف را  رً 
 ًا خالم ة توبب الفوضى تالنأ  ر الو ء ف  توازنها تتك فها مع تاقعها تتكون الفوضى ناتمًا  رض

 ى الفكر تالو،وك.ل،نداخن ال اصن ب ن مظهري م نو 

(ي أن الن،وث الدفو  هو حالة من النذمر تالرفض ل،واقع ال ضالي بكن 2016)م رة تترى 
 . خصوص اته أت النصرف غ ر الروؤتل تالرلالف لكن ال  م تايصول تاينظرة الن  م داها الرمنرع
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الل الوع  ظاهرة معبرة  ن حالة اسنعرال الشلص ة من خ الدفو : بأنهتكرا معّرف الن،وث 
لمضاني تالمباليي )إفوااها إلى تدم ر الدفوس تالعرن  ،ى امنثا ها من مذتلها تأصولها بعد 

2015 .) 
لنوتر (ي بأنه: ممرو ة من الرؤ رات الضاغطة الن  توبب االلتباك تا2015) ،وان ف را  رَّفنه 

 خ، . دلة  ،ى النآلف الداظهال تحدة الشلص ة لدمه مع  دي الإتالصدمة الن  تؤ ر  ،ى الفرا ت ،ى 
(ي أن الن،وث الدفو  هو خ، و من الو،وك ات الررءتمة 2011)تالعب دي ف را أتضح شهاب 

 بدو  ة ذل  الر  و الذي ينر رع ف ه الفرا.
 تيعنرد الردطق ف  ب،ولة فكرة الن،وث الدفو   ،ى لؤية تاقع ة ل ركة الرمنرعي ح ث شهدت

  ضالي   ة تفكرية تنفو ة لم تكن نن مة طب ع ة ل،نطول اإلنوان  تالالرمنرعات العرب ة ظواهر امنرا
ف تإنرا فرضنها  وامن تتغ رات سريعة التبطل بال رتب تما ترتبل  دها من تدا  ات كوننها الظرت 

ت لم الو اس ة اشنر،ل  ،ى آ ال مدمره ف  البد ة الدفو ة تاالمنرا  ة تما لاف ها من ظهول س،وك ا
 شه نعدا الذي الث افة من قبن. تبالنال  فحن فكرة "الن،وث الدفو " تأت  من تاقع تكن مألوفة ضرن

 (.2015 س،راني ت ،واني)
ًا تت ديد مطال الرمنرعتما يد م ب،ولة هذه الفكرة هو النعريج  ،ى النغ ر االمنرا   الذي 

لو،ب  االدفو  ف  الشق الن والت ف  الومه تت ديدًا الن والت ف  أتمه النغ ر االمنرا   الرنعداةي 
ل ة إذ ترتبو الن والت ف  الومه الدفو  ل،نغ ر برا م صن من ت والت فكرية ت اطف ة تانفعا يمدها

تمعرف ة ااخن الشلص ة الن  ترثن الدروذج اإلنوان  العاي ف  ممنرع م داي ح ث تدطوي هذه 
 ت ثرانيالدوليي )منرا   تاالالدفو   ن رافاالاتواع معدالت ت الن والت  ،ى إشكاالت نفو ة 

2013.) 
ماه أن هداك  القة ب ن االن راف الو،وك  تالمريرة تالنغ ر االمنرا   ت ديدًا ف  ات تيبدت

  ن االنن ال ف  العالم ((Durkheimالن،وث الدفو ي ح ث أ بنل الاسة العالم الفرنو  اتلكامم 
ع را   ف  الرمنرعات الرن ضرة تالتفان الل الث اف  تاالمنتموا التباط موضو   ب ن ازاماا اال

 (.2011 معدالت االنن ال ف ها)اتلكاممي
 الية (ي بنضر ن بعد الر ول االنن2017)الدوام ة تما يدلن  ،ى هذا االلتباط الو  ق هو ق اي 

  فكأحد أبعاا الن،وث الدفو  ف  الاسنه الن،وث الدفو  لدى خريم  المامعات العاط، ن  ن العرن 
 فح.م افظة ل 
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 الحضاري    التوسط  مرحلة            ما بعد الحداثة                          االنتقالية                     

      

 التحضر البدائيرحلة م                     التفكيكية                      لتقليدية                        ا          

       

 لمرحلة الالحضاريةا        التلوث                التطرف                      نمو الحضارة                          

 

 

 

 

  

 تمرا يءيد من خطر النغ ر االمنرا   هو نرو النغ ر الوريعي الذي مشق ت ال الرمنرع إلى
تماه شكن ا ال ة اتماهاتي الن دي تالنطرف تالن،وث الدفو  تاالتماه ن اآلخرين هرا أكثر تر ءًاي إذ ين

 لن،وثفهو اتماه ا قوي ل،نطرف نن مة اللوف من الرمهولي أما االتماه الثان  تايكثر تر ءًا أمضاً 
 (. 2004 الدفو  الذي مطغى  ،ى منعم،  النغ  ر نن مة تذمرهم من تاقعهم الن ، دي )م ردي

إل ه  إن ما مصبو"( ف  قوله بكن بواطة:  (D. Lernerتقد أتضح هذا االتماه اان  ن ل رنر
 نشرة ف  الشرن ي تقد حدا سبب الفوضى الرد"الشرن ايتسو هو أن مصبح غدًا ح ث هو الغرب ال وي

 ك، ات إن سبب الفوضى الردنشرة ف  الشرن ايتسو ال وي هو انن ال فكرة ال دا ة من "ايتسو ب وله: 
 ذل  أن الرمداين ف  "أكوفولا تصالونات باليس إلى م طات اإلذا ة تتسائن اإل الي المراه رية

ن  دة قرتني تذل  باتباع طر الشرن ايتسو يريدتن أن م   وا خالل بضع سدوات ما ح  ه الغرب ف  
 (.45 ي1990خطرة .)شراب ي 
ن لها قض ة ذات مذتل إ( أن فكرة الن،وث الدفو  لم تأِت من فراغي بن 2004)م رد تيوضح 

وضح معدى النطول يتأتل ات مركن  دها برثابة تاليخ ف  أصن نرو الفكرةي ذل  الناليخ الذي 
 آلت :( ا3)الشكن تفق  تمراح،ه ال ضالي اإلنوان 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (33، 2004) محمد،  مأخوذ عن التطور الحضاري، (3الشكل )

 التطرف: .1
( أن النطرف مدوح فكري تس،وك  إلى أقصى طرف مر دًا أت موالًا تهو 2006)سالم أتض ل 

يدشأ من النداقض ف  الرصالح أت ال  م ب ن أطراف تكون  ،ى ت   تإالاك  را مصدل مدهاي مع 
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كن مدهرا لالسن واذ  ،ى موضع ال ينفق بن تلبرا مصطدي مع لغبات اآلخريني توافر الرغبة لدى 
 مرا يؤاي إلى اسنعرال العدف الذي يؤاي إلى تدم ر المانب ال ضالي ف  الك ان البشري.

 ن  المدوحف   بالنطرف(ي أنه نرطًا من أنراط االسنمابة الرر ءة 1998)  وى ف را  ده 
ب لنطرف الو،ب ي تأنه يدم  ن شلص ة س،ب ة ذات سراتي ه : )النص،الوسو أت اال ندال تباتماه ا

rigidity ي االنغالن الفكريdogmatism ي النعصبprejudice ي الهوس الع ائديfanaticism ي
 (.terrorism اإللهابي intolerance of ambiguityالدفول من الغروض 

 :التقليدية .2
لفكر انرعاتي ته  تشكن معدى النكويدات ايتلى ف  ترثن الن، ائ ة مدبع ايصول الث اف ة ل،رم

  ،ى ي ينها تعولالرااي تالرعدوي  اإلنوان  الرندوعي لذا فه  غالبًا ما ترفض النغ ر بكن أشكاله
ف  تك فها مع تاقعهاي كرا ينر ء ممالها ال  وي  الوح دالرولتث االمنرا   تتعده الرصدل 
ا ولت همراا الن، ائ  باالسنداا إلى اسن راء خصائص أت مالمح بالر دتامةي لذل  مركن فهم س،وك ايف

 (.2015 س،راني ت ،واني)االمنرا   
ذا تبداء  ، ه فحن الفرا مونو،م ل،ظرتف تالشرتط االمنرا  ة الن  مفرضها  ، ه ممنرعهي ته

آخر  رعدى ةي ببدتله ال م فء أفراا الرمنرع ين مكونوا ن ااًا لواقعهم أت ظرتفهم أت ق رهم االمنرا 
ن بعة مفحن مر ع تعال م ممنرعهم ف را ملص س،وكهم ال وم ي ال مركن الطعن ف ها أت ن دها؛ ينها نا

 ت ال دهي تمن هذا الردط،ق نمدها ترالس بشكن  فوي تت، ائ  ذات  اتن ن اشي تهذا م نن  ددهم
ن باق   اف ًا تيعءلهم امنرا  ًا ت  اإلبداع الفكري تالردط  ؛ ينه خالج تع، رات ت ال دهم االمنرا  ةي 

 (.2009ي تآخرتن الرمنرعات ايخرىي ) ءايي 
 :االنتقالية .3

غ،ب أ ( بأن لها سرات منداخ،ة ب ن الن ، دمة تال دا ةي إال أن D. Lerner)يرى اان  ن ل رنر 
 ى  مقر  أفرااها مفن رتن ل،نع، م تالنعب ر  ن لأيهم تأغ،بهم من الذين تلدتا ف  مدن صغ رة أت ف 

 (.2004م ردي )الكب رة هامرتا إلى الردن 
ن  تلعن االنن ال ة تبدت أكثر تضوحًا من خالل النطرن إلى فكرة الرنصن الريف  ال ضري تال

 ت وي من الداح ة الدظرية  ،ى افنراض ن أساس  ن:
ف ًا لعدا : هو أن الرمنرعات الر ، ة تندلج بشكن مونرر تمدظم من الريف ة إلى ال ضريةي ت األول

 من اللصائص أهرها ازاماا حمم الرمنرع بشريًا ت رران ًا.
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حصر  : أن هذا الندلج مصاحبه بالضرتلة اخنالفات ف  أنراط الو،وكي مع الندويه إلى صعوبةالثاني
 زتزتي)الرمنرعات الفرتن الن  ت دث ف  أنراط الو،وك الرصاحبة ل،ندلج الرونرر ف  بعض 

2008). 
 :الحداثة .4

ى (ي أن ال دا ة تعد اتماهًا  وليًا موعى ل،ن دي بالرمنرع إل2002ي ب رك) Berkضح ل د أت 
 لرافة. ،ى الالنظايي تس،طة الع،م  ،ى ال المهني تالدظايايمايي تأن من سراتها ه ردة الع ن  ،ى 

( أن الرراحن الربكرة ل، دا ة حصن ف ها ظهول مديد تحاسم لشكن من Hallيرى هول ) ف را
يثة ي كان ف ها موضوع الفرا تالهوية الفرامة هو الر ول ايساس . تلكون الرمنرعات ال دالفرامة

 تهولبولني)بهوينهم تر ءت بالنغ ر الوريع مرا معن من الصعب أن م نفظ الداس بححواس موحد 
2010.) 

( سرات الشلص ة الن  ت رن اتماهات ال دا ة Inkeles & Smithe)تقد حدا أنك، ء تسر ث 
 ايبعاا اآلت ة:تفق 

يثة الةي فه  تشعر باالننراء ل،دتلة برؤسواتها ال دالشلص ة ال ديثة مواطدة تمشالكة ناشطة تفعّ  -
ات ندظ رتتهنم بال ضاما تالشؤتن العامة سواء الر ، ة مدها أت العالر ةي تتشالك مشالكة فعالة ف  ال

 ة.لرناحا تتنابعاها ف  تسائن اإل الي ااالمنرا  ة تالث اف ة ته  اائرًا  ،ى ص،ة بايحداث تال ضام
ت اها أالشلص ة ال ديثة تؤمن ب دلتها  ،ى تغ  ر ح اتها تح اة المرا ة الن  تدنر  إل ها سواء برفر  -

رفض بالنعاتن مع اآلخرين تتثق ب دلتها  ،ى صدع مون ب،هاي ته  ت دل الوقل تالنلط و ي رالها تت
ال اال نببالع الن ة ته  ترى أن اإلنوان أت الفرا ذت ك ان مدير تال دلية تتؤمن ب تاالتكال ةالو،ب ة 

 تاالحنراي.
 الشلص ة ال ديثة تنر ء بدلمة كب رة من االسن الل ة ف   القاتها االمنرا  ة تخاصة مع مصاال -

 الو،طة الن ، دمةي مثن ال رابة أت العائ،ةي تتونرد أ رالها من ضر رها االمنرا  .
 (.1998  بن النغ ر تتؤمن به تلديها مرتنة فكرية )الرودديته  شلص ة مدفن ة تن -

 ما بعد الحداثة: .5
ترثن ما بعد ال دا ة حركة فكرية ت وي  ،ى ن دي بن لفض ايسس الن  تركء  ، ها ال ضالة 
الغرب ة ال ديثةي كرا ترفض الرو،رات الن  ت وي  ، ها هذه ال ضالةي أت  ،ى ايقن ترى الءمن قد 

هاي تلذا يذهب الكث رتن من مفكري ما بعد ال دا ة إلى ا نبالها حركة أ ،ى من تماتزها تتلطا
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ي با نبالها ن دًا لهي ل  اي ته ئالرأسرال ة. تأن  صر ال دا ة  ددهم اننهى بالفعني تما بعد ال دا ة 
  ط ةي)ال ديث ممنرع مديد يرتكء  ،ى أسس مديدة غ ر ت،  الن   رفها الرمنرع الغرب  

2008.) 
( صفات فكر ما بعد ال دا ة بأنه فكر يرفض الشرول ة  ،ى Hussan,1986) حو ن ي دات 

،ى  كءًا مر ع أنوا ها. تيرفض خصوصًا الدظريات الك، ة ف  الناليخ تالف،وفة تالع،وي االمنرا  ةي مر 
لدائم ه اككالمءئ ات تالهوامش الر دتاة تالر ، ة. تهو ف  الوقل   ده يدبذ ال   ن الرعرف ي مؤكدًا تش

 -ةلفكريابالدوبة إلى ايش اء تايفكال تاي رال تايقوالي تي،ح هذا الفكر  ،ى إس اط نظاي الو،طة 
تاإلطاحة  -ف  الرمنرعي ف  المامعةي ف  ايابي ف  الفني ف  الع،وي االمنرا  ة تاإلنوان ة

 برشرت  ة ال  م الرفرتضة من فون ف  اينظرة تالرؤسوات االمنرا  ة كافة.
،ى د وته الصري ة إلى الثولة  ب ينر ء فكر ما بعد ال دا ة( إلى أن 2017ف را أشال ط ان )

ت ولت االراض  تف  االلتباط بكن ماله من ص،ة به سواء كان أحكامًا ايد ةي أت ق رًا أخالق ةي أت م
ثن مالات برفع شع  اف ة تإنوان ةي ب مة أنها قدمرة تت  د اإلنوان  ن النطول تال  اة الكريرةي تذل  

،ى  دا ة ال ريةي الرواتاةي تقدلة اإلنوان  ،ى ت   ق الوعااة بالع،مي تلكن بوبب ا نراا ما بعد ال 
ذتذ الع ن ال اصر تتلبطها ف  الرذاهب الر، دة ننج  ن تطب  ها: الفوضى تالغروض تاإلباح ة تالش

 الشعوب تاسنعبااهم. باسم ال ريةي تاسنلداي الع،م ف  الندم ر تالهالكي تاسنعرال 
لى تبهذا فحن خطاب ما بعد ال دا ة يد و إلى ال،عب تال وال ال إلى تثب ل س،طة الع ن أت إ

ءل تلفض تاله الب ث  ن ال  ائق اللالدة أت ال  م ايزل ةي إنه فكر ال ممد مدفذًا أمامه إال ف  الفكاهة
الية ن فكر ما بعد ال دا ة إشكال ة حضلتح المّد تف  تمذير الو   الذات ي تمن هذا الردط،ق مشكّ 

 (.1990 شراب ي)اللطولة ف  غامة 
 (ي الرواصفات الرئ وة لرا بعد ال دا ة بالد اط النال ة:Starinati)سنران ن  تقد حدا 

انه ال الفرتن ب ن الث افة تالرمنرع. فنكدولوم ا ال اسوب سا دت ف  خ،ق تاقع افنراض   -أ
 عاش.ملن،ف  ن الواقع ال      الر

 النأك د  ،ى ايس،وب أت الشكن  ،ى حواب الموهر. -ب
ضرن  ت ط م لالخنالف ب ن الفن تالث افة الع، ا. ح ث اندممل  داصر ما مورى بالث افة الع، ا -ت

 الث افة الشعب ة.
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ات ظهول الفوضى ف  الءمان تالركان. فاالتصاالت الفولية تسر ة انن ال لأس الرال تالرع،وم -ث
ممنرع إلى آخر كن ذل  قاا إلى حالة من االلتباك بلصوص الءمان  تالندفق الث اف  من

 (. 2010تهولبولني )تالركان 
ها تهدا تبرز خصائص الهوية ف  ح   ة ما بعد ال دا ةي أنها ل ول هوية أحاامة تأساس ةي إن

ر ف  لنأ  من ولة ت ائرةي تنغذى من مصاال منعداة تتنلذ أشكااّل منعداةي تيف د ف ها الفرا اتله ف  ا
رن،  م الرهي ح ث يدظر إلى الفرا  ،ى أنه قطعة ف، ن تن اذفها أمواج النغ  ر الرنالطرةي اتن أن 

 (.2002 )ب ركي ن وهال دلة  ،ى النأ  ر ف  االتماه الذي مو ر 
 :التفكيكية .6

راة ه  إحدى مدالس الف،وفة الن  ظهرت ف  أتلتبا  ،ى أن اض البد ويةي بن قامل النفك ك ة ك
ت أاامة مفعن  ،ى البد وية تلفضل أكثر معاي رها تق رهاي ته  معاامة ل،ع الن ة تل،ك، ات سواء كانل 

 (.2017ط اني)تالثوابل ايد ةي تترفض فكرة ايساس تترفض الررمع ة الفكرية تايخالق ة 
 ا ل ستتدكر الف،وفة النفك ك ة تموا إحواس  ابل لدى ايفراا بهوينهمي  ،ى ا نبال أن ايفرا
 ن  برلديهم أفكال منر ءة ت ابنة تمدومرة حول من مكونون أت حول معدى الهوية. فالهوية إنرا تنشك

 (.2010 تهولبولني)مع دة االنلراط ف  ن اشات 
ة (ي ف  مؤلفه )الالمدنر ( إلى لفض االلنءاي بأي ش ء تالن رل من لغ(Wilsonفرثاًل ا ا  

 مكرس الفرا نفوه لرهرة تاحدة ته  ان اذ ك انه الومواي االلتباطات االمنرا  ة مر عًاي تأن
 (. 2004 ف وب)تلووني

 التلوث النفسي:  .7
ة (ي إلى أن مفهوي الن،وث الدفو  معد  ت ديدًا "ممرو ة الردخالت الو،ب 2004)م رد مش ر 

 بداء  نالن  ينبداها ايفراا )س،وكًا تفكرًا( تيكون لها تأ  ر ف  أصن هوينهم ال ضالية الرعبرة 
ة النال ة:)الندكر ل،هوي اللصائص اآلت ةامنرا   مؤت،ف  ،ى امنداا الوطني تتنبدى أبعااه ف  

 وية(.ال ضالية تاإلساءة إل هاي النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي النلدث غ ر الروضو  ي الفوض

 أبعاد وخصائص التلوث النفسي:
 التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها: .1

عد  حالة النذمر تالرفض ل،واقع ال ضالي بكن خصوص اته )الث اف ة تاالمنرا  ة تت 
 .(2016ابراه مي ) الواقعتالنربوية....( تمن  م النصريح بن ب ح ذل  
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 مة أتالية بأنها  بالة  ن شعول مرع  ي(ي الهوية ال ض2012)غوش ف ال ،  ،  تأبو رَّ تيع
ح ث الهوية ه  ممروع الورات الرتح ة تالفكرية  موا؛تالو ف  الرص ر لشعب ماي يرتبو ببعضه 

ائق ت تطر تالعاطف ة اللاصة الن  تر ء ممنرعًا بع ده تطرائق ال  اة تنظم ال  م تالن ال د تالرعن دا
 اإلنناج االقنصااي تالث اف .

 الطروحات تمود الن  الهوية ت،  ل،رمنرعي الرر ءة الورات أهم من ال ضالية الهوية تعدت  
 فةالرلن، الرماالت ف  تإنمازاتهم ايفراا س،وك ف  النطول معالم تتبرز الرمنرع ف  رون ب، ةال
 (.2011الدم اط ي )

ح ث يرى  ،راء اإلنوان اينثرتبولوم  ن أن ال ضالة ه  الن  ت دا اتافع الشلص تق ره 
الرفان تمرا ة  تاتماهاته تس،وكه  بر تسائو منعداة كايسرة تالرؤسوات النربوية تالنع، ر ة

 (.1985حمازيي )
ن  ال  وا من الهوية تصولًا لنفو ر مو رة اإلنوان ال ضاليةي إذ فرَّن ب ن الوموافرتي تقد أتلذ 

ء ننراتالوموا اإلنوان  من خالل اإلحواس بالهوية ت دده ترتبو ال امة إلى الهوية بال امة إلى اال
 (. 2001يةي حامة ح وية تمالزمة لإلنوان)  ديتالنمذل تالنوام ي فال امة إلى اإلحواس بالهو 

ي  ددما (2010تواتلتفي ) Todorova ال ضاليي تقد أتضح ذل  االنغالن تال معد  ذل 
 لهويةشدا  ،ى ضرتلة أن نكون  ،ى ب دة تت   تام َّن بهوينداي  ددما نشرع ف  النفك ر ف  مفهوي ا

 ء أنفودا كأ ضاء ف  مرا ة ماي بن لدكون لربطه بشكن ت  ق برفهوي ال ضالةي ل س من أمن تر 
 أكثر قدلة  ،ى ال  اي بلطوة إلى الولاءي تتأمن الث افات ايخرى تأخذها بع ن اال نبال. 

فالهوية ال ضالية ه   دوان تموا شلص ة كن من الفرا تالرمنرعي تإن م اتلة إنكالها 
يةي ل ضال هرا حاتل اإلنوان إنكال هوينه اتاإلساءة إل هاي معد  إنكال ذل  الوموا تاإلساءة إل هي تم

 فحنها ال بد تأن تطوف  ،ى سطح صاحبها تتكشف زيفه تذل  ابنداًء من مالم ه الشلص ة تاننهاءً 
 (.2015 ،واني )مشا ره بطب عة 

م (ي أن أزمة الهوية  دد الشباب تدبع من  ر، ة ت ويرهم لذاتهم تلومواه2008)حمازي تيرى 
راءي باالنن ما ب ن اال نءازهذا الن ويم يرهم لر نوى هوينهم ال ضاليةي مرا ينراتح ف  العالمي تمن ت و 

 تب ن الثولة  ،ى مظاهر االنكوال تالل بات الن  ترر بها ايمة.
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 :التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية .2
" نرعالرم ف  تاقع نها  ن الدظر تت ب،ها بغض ايمدب ة الشك، ة الدراذج اسنعالة حب" تتعد   

 (.64 ي2004 م ردي)
ي الغالبن الرغ،وب مولع أبدًا باالقنداء بإاالالت هذه اللاص ة ب وله"  قد ب ن ابن خ،دتن  تكان

 رن فف  شعاله تزيه تن ،نه تسائر أحواله ت وائده؛ تالوبب ف  ذل  أن الدفس أبدًا تعن د الكرال 
 (.192ي 2004ي غ،بهاي فانن ،ل مر ع مذاهب الغالبي تتشبهل به")ابن خ،دتن 

 شك، ةتهذه اللاص ة توفر مداخًا خصبًا لظهول الن،وث الدفو ي ح درا ينلذ ايمدب  برظاهره ال
ح ث  كدراذج م ندى بها تينم م اكاتها ف  كافة س،وك ات الفرا تمشا ره تأسال ب تفك ره تتل التهي

ت الرظاهر الشك، ة ين ول إلى ممرا مود بال ف  ممنرعه ف  الوقل الذي ته م لتحه ف  فضاءا
 (.2016ابراه مي )ايمدب ة 

(ي أن النراه  بالرنو،و مشكن أحد الرظاهر البالزة ف  سع  اإلنوان 2005)حمازي تيش ر 
 ل ن مأزقه الوموايي إنه ك ن  بالة  ن هرتب من الذات تالندكر لهاي تهرتب من المرا ة تتدكر

 بان ف   الره.لالننراء إل هاي تالنشبه بالرنو،و حنى المة الذت 
ف   تل د أ بنل النمالب ال ديثة أن الرظهر اللالم  له من ال وة ما مفون كن الصفات ايخرى 

 م ي الت رير الماذب ةي إذ كان الرأي الوابق م دا أن ايخالن تالرثال ات تنفون  ،ى الرظهر اللال 
ضاما الم ة تما معرضه من قس را أن هذه الماذب ة تكون قوية لدى العالم الغرب  بفضن تسائ،ه اإل 

 (.2011الشرو ي تمبالكي )حاماتهم تأمول تث ر ماذب ة الشباب تتدغدغ مشا رهم تت،ب  
(ي ف  مصط،ح النوحد اآلل  تالذي أشال ف ه إلى أن 1972فرتيي ) Froom تقد  بر  ن ذل 

 درا معان  أخرى حتع،ق اإلنوان بالعالم اللالم  هو مءء من طب عة اإلنوان إال أنه قد يدطوي  ،ى 
 مف د الشعول بذاته تينل،ى  ن نفوه الفرامة تاممها ف  اآلخر ل، صول  ،ى ال وة.

(ي مصط،ح النوحد أت الن رص أت النراه ي تالن  تعد  تمرع Freud) ف را ص  فرتيد
خصائص شلص ما طب ًا لو،وك شلص آخر ف  ااخن الذاتي إنها الطري ة الن  بها تبنعد الطاقة 

 مو و لندخن ضرن  ر، ات ايناي إذ ينوحد الطفن أتل ايمر مع الوالديني تف  هذه العر، ة من الهو
 . (1990باترسوني )الطفن إس اطًا ااخ، ًا أخالق اتهم تمث،هم لنصبح مثن تأخالق ات اينا  دد 
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تالن رص ال م نصر  ،ى االندماج ف  شلص ة أفراا آخرين من أبطال أت ز راء أت مشاه ري 
وية قمرند أح انًا إلى ت رص شلص ات ضع فة أت مغ،وبة  ،ى أمرهاي ف د مكون لدى الفرا لغبة  إنرا

 (.2010سرحاني )بالذنب بالع اب الذات  ناشئة  ن الشعول 
ن أ( ف  نظرينه النع،م االمنرا   )النع،م بالرالحظة(ي Bandura) تمن مانب آخر يرى بددتلا

صائص خظةي تب ن العوامن الرؤ رة ف  النع،م بالرالحظة تمدها: الو،وك ينم تع،ره بالدرذمة تالرالح
الرالحظي مثن سده تلغباته تأحالمه.... تخصائص الدروذجي كالماذب ة االمنرا  ة تالكفاءة 

 (.1998ي ن بد الرحر)تالدموم ة 
ي Theory of Attraction   ABX( أت نظرية النماذب Newcombتلعن نظرية ن وكرب )

 ة لدىع،قي ح ث مش ر إلى أن النماذب م وى بوموا اتماهات تأفكال تم ول تآلاء منشابهتفور هذا الن
وب الطرف ن الرنفا ، ن ن و ايشلاص أت الروضو ات أت ايش اء ذات االهنراي الرشنركي فالفرا ح

هم لواء هذه الدظرية م ب الذين م ر،ون أت مكدون اآللاء تالرشا ر نفوها الن  م ر،ها هو أت مكدها س
 (.2015ساليي تحوني )ايخرى أي لألش اء تايمول 

(ي أن هداك ممرو ة من العوامن قد تكون موؤتلة  ن تع،ق الفرا 2017)الدوام ة تيرى 
ال ب ا: خ،ن ف   القة النفا ن تاالنوماي ب ن الفرا تم  طهي تأسهبالرظاهر الشك، ة ايمدب ة تمد

 م تالنر  ء الرمنرع .،الشعول بالظالندشئة ايسرية غ ر الوويةي تال رماني ت 
 : التنميط الجنسي الخاطئ )التخنث غير الموضوعي( .3

ه الرالحظ أت بلالف الدتل الر دا ل ف بلالف توقعات الرمنرع لدوع مدس الفراعد  النصر يت  
 ب ولوم ةس،فًا ف  الرمنرعي من ح ث أن هذه النصرفات تكون غ ر منأ رة بعوامن فو ولوم ة أت 

 (.33 ي2015  ،واني)
( أن  ،راء االمنراع مر ءتن ب ن المدس تالمدوسة؛ فايتل 2005غدنءي ) Giddensإذ مش ر 

فو ة مش ر إلى الفوالن الب ولوم ة ب ن موم الذكر تموم اينثىي ب درا معدى الثان  بالفوالن الد
 تاالمنرا  ة تالث اف ة ب ن الرمال تالدواء.

ا الفطرة  ، هراي تإن ا نداء كن من المدو ن  ،ى ت،  ذل  أن ل،ذكر تاينثى خصائص فرضنه
الفطرة تهذه اللصائصي تم اتلة ت رص أحدهرا لشلص ة اآلخر هو ق،ب يتضاع الفطرة الوويةي 
تإن تلدث الرمن ب  ث تغ،ب  ، ه الر و ةي تاسنرمال الررأة ب  ث تف د أنو نها هو خ،ن ف  الر ءان 
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البشرية وني تمؤذن بفواا كب ر لبرا أاى اننشاله إلى هالك تخرتج  ن ال انون اإلله  لهذا الك
 (.2009ي الش  ر )

وده متموهر هذه الرشك،ة هو ان راف ف  ترث ن الطفن لهوينه المدو ة الطب ع ةي فهو ال ين بن 
ه لغباتتأسال ب الو،وك العامة الررتبطة بمدوهي تيوعى باسنررال لن ، د المدس اآلخر تترثن صفاته ت 

 .(2014 الفي ت باسي )تالشباب بهي ح ث تونرر هذه الرشك،ة ف  مرح،ة الب،وغ تالرراه ة تأسال 
ًا تاحد من أكثر ايمول تع  د أنه(ي ف  ب ان ق رة الندر و المدو  2015) ،وان ح ث أشالت 

  ة ف  ح اة الرمنرعات تالن  ت ،ب ك انها تنظامها هو حدتث خ،ن تخ،و ف  توزيع اياتال االمنرا
 هاي فال الذكر يؤاي اتل الذكولة تال اينثى تؤاي اتل اينو ة. ف 

(ي أن تاحدة من أبرز بدى الشلص ة 1997يونجي) Jungتف  اإلطال الو كولوم  مفنرض 
فهرا مفهومان مش ران إلى كون  Animus)تاين روس  Animaاإلنوان ة هو ما معرف با )اين را 

ر ال المدو ني ف ط،ق  ،ى المانب اينثوي ف  شلص ة الذكالذكولة تاينو ة لها تموا نوب  ف  ك
مصط،ح اين را تالمانب الذكري ف  شلص ة اينثى مصط،ح اين روسي تلكده بذات الوقل مصرح 
أن كبل كن م،رح أنثوي  دد الرمن ب دل ما مركن هو فض ،ةي كذل  بالدوبة ل،ررأةي إذ إن 

  الرونرمالت غ ر م بذات.
ي أن مر ع الداس هم ف  ايصن  دائ و المدسي تأن مد ن (1999ي فرتيد) Freudكرا افنرض 

د من اإلنوان هو  دائ  المدس ف  أاتاله المد د ة ايتلىي تأن ما م دث بعد ذل  هو تو،و طرف تاح
ظهر هذه الثدائ ة  ،ى الطرف اآلخري غ ر أن الطرف الرو طر  ، ه ال يدعدي ك، ًا تإنرا مكبلي تي

و ي إلى ظهول الثدائ ة المدو ة كدن مة إلى اضطراب أت تثب ل ف   ر، ة الدرو المدالل،ن الرؤاي 
 مرا يؤاي إلى اإلخفان ف  كبل اي ر الم د .

(ي مصط،ح االحنماج  ،ى الذكولةي ل صف ف ه الفن ات الالئ  2005أالري ) Adlerف را ص  
 ط،وب مدهني ح ث تنصرف الفناةتعرضن لندل ن زائد تيصعب  ، هن النأق،م مع الدتل اينثوي الر

دها متفق هذه ال الة بطري ة أشبه ما تكون بطرن الصب اني تبذات الوقل ب ن الصعوبات الن  معان  
 الصب ان الذين تظهر  ، هم الرظاهر اينثوية.

تيرثن هذا االضطراب الشعول إذا ما كان الندر و المدو  الالسوي يدنج  ده اضطراب ت 
نه نثىي ح ث ينر ء بوموا تدهول كب ر ف   رق تفك ر اإلنوان تشعوله حول هوياإلنوان ذكرًا أت أ

 المدو ةي تينط،ب تشل ص هذا االضطراب توافر  دصرين لئ و ن: 
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 لغبة مونررة تقوية تإصرال ل كون الفرا من المدس اآلخر. .أ
 (.2007البشري )المدو  دي الراحة حول شك،ه تاتله أالة تاض ة تمونررة من   .ب

أن  دا كب ر من اللبراء قد أكدتا  ،ى ش وع ظواهر شاذة  ،ى (ي إلى 2012)طراا تيش ر 
فنرض مالصع د العالر ي كالنلدث تاالن طاط الفكري تالنررا تالنماتز  ،ى الدظاي تالالمباالةي إذ 

 هؤالء اللبراء أن سبب ذل  معوا إلى الع ن المرع  الذي يدنشر كالوباء ب ن الداس.
 :الفوضوية .4

الرمنرع   النصرف غ ر الروؤتل تالرلالف لكن ال  م تايصول تاينظرة الن  م داها تتعد 
 .(34ي 2015 ،واني )

تشكن ظاهرة الفوضى سرة من سرات الررح،ة الغوغائ ة الن  كانل سائدة قبن ظهول ت 
تتعد  ال ضالات اإلنوان ةي تبذات الوقل تعد سرة لكن فرا مو طر  ، ه الو،وك العشوائ  تالالنظايي

  ت النمؤشرًا السنف ال الفواا تش وع المهن تالظالي نن مة غ اب الع ن الردظم ل، وان ن تالنشريعا
 (.2004م ردي )ال  ون تضرن 

 إن ش وع ظاهرة الفوضوية أكثر ما تكون ف  أتاسو الشبابي تخاصة الذين معانون من الضغوط
 ء ذتتوك لن   ق ذتاتهم تتأك دهاي إذ ينر تال رماني ح ث ي،مأ هؤالء الشباب إلى مرالسة هذا الو،

ي ر الو،وك الفوضوي باإلحباط تسوء النوافق الدفو  تاالمنرا   تالنررا تملالفة اينظرة تالرعا
 (.2017دوام ةي ال)تاالمنرا  ة ايخالق ة 

ي أن الفوضوية كرشك،ة من (1996ي ش فر تم، ران) Shaefer and Millman تقد أتضح
ةي مباالنعرض لها ايطفال تالرراه  ن تعد   دي االهنرايي النشوشي  دي النرت بي الالالرشاكن الن  ي

ى ال إلتأن من أسبابها: النعب ر  ن الغضب أت الرغبة ف  االسن اللي تلفض ت رن الروؤتل ةي تاالفن 
 مهالات النرت ب.

ت االمنرا  ة (ي أن الفوضوية تظهر ف  الرمنرعات نن مة ل،نغ را2003ف را لأى )الش ل ي 
مع تضافر  وامن مواهرة أخرى ف  ظهولها مثن: ضعف النراس  ايسريي  الوريعةيتالث اف ة 

 تضعف الندشئة االمنرا  ةي تاتل تسائن اإل الي الو،ب ي تالهمرة تطب عة مدط ة الوكن.
( Anomie) ت دث  ن الفوضوية ت ل مورى اينوم  ي قد اتلكامم تمن الداح ة الدظرية نمد

لن  تعد  الالمع اليةي تي صد بها حالة الرمنرع الذي معان  من ف دان الرعاي ر لضبو س،وك تا
أ ضائهي تأن الرعاي ر الن  كانل لاسلة تتنرنع باحنراي ايفراا لم تعد تونأ ر بهذا االحنرايي مرا 
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 الاالنن  مف دها س طرتها  ،ى الو،وكي تتعم الفوضى تاالضطراب ف  الرمنرع تتءااا حاالت
 (.2011 )اتلكاممي

قد ت دث  ن الفوضى من خالل التباطها ) 1982ي فرتيد) Freudتبشكن ضرد  نمد 
ال أخالقًا ت (ي تهو ذل  ال وم من الدفس الذي ال ينبع مدط ًا IDالرباشر بالركون الدفو  البدائ  الهو )

( ف  إحداث Ego)(ي تفشن ايناSuper Egoتال يهنم بالواقعي ح ث ف  حال ضعف اينا اي ،ى )
 حالة تواف  ة ب ن مطالب الهو تنواه  اينا اي ،ى تعم الفوضى.

(ي تهو مفهوي مشبه مفهوي الهو  دد The shadow)الظن مفهوي   تف  ذات الو ان طرح يونج
هو ت نوان فرتيدي ح ث معد الظن مهد الغرائء ال  وان ة البدائ ة تيرثن المانب ال  وان  من طب عة اإل

 (.1996ال ذاف ي )امنرا  ًا  ن ظهول أنواع الو،وك الفوضوي تايفكال تالرشا ر الردبوذة  الروؤتل

 مراحل اإلصابة بالتلوث النفسي

 (ي ألبع مراحن لإلصابة بالن،وث الدفو  الربرمج ته   ،ى الد و اآلت :2004م رد ) مفنرض
واة م إاخال الرمنرعات الر ص:  بر ايحداث الرأساتية الربرممة ينمرحلة خميرة األزمة النفسية .أ

 ف  اتامة من الصراعي مرا ينوبب لهذه الرمنرعات بالنلرر الدفو  الو،ب .
،فارا : تتهدف هذه الررح،ة إلاى خفاض الطاقاة الرعدوياة لمرحلة استنزاف الطاقة النفسية والروحية .ب

 تف  التباطه بذاته تممنرعه تألضه تمذتله.
ح،ااة مكااون الفاارا فاا  حالااة ماان الفااراغ الدفواا ي ف اانم مااده : فاا  هااذه الرر مرحلــة الحاجــات المزيفــة .ت

ب امااات مءيفااة سااواء كاناال م رمااةي مردو ااةي غريبااةي مع بااة تيكااون الفاارا فاا  حالااة اساانعداا تاااي 
 لن بن هذه ال امات.

ه تراماا ماات الرءيفاة مف اد الفارا توازناه تح داذاك سا نم إ ادااابعاد تاوف ر ال  :مرحلة اإلدراك المعـوج .ث
 ي ح اااث تصااابح مدلكاتاااه معوماااة تمثالهاااا: أناااه مفهااام ال رياااة  ،اااى أنهاااا توااا بي تأن ل،ن،اااوث الدفوااا

 النراارا امر راط ااةي تأن ال ااب ماادسي تأن االساانهالك كااريي تأن الغامااة توااوغ الوساا ،ةي تأن الااد الة
 معاصرةي تأن الطا ة  بوامةي تالكذب س اسة تالدفان ممام،ة.
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 مظاهر التلوث النفسي

 إلى أن هداك ممرو ة من الرظاهر مركن من خاللها االسندالل  ،ى تموا(ي 2017)دواحمة المش ر 
 تمدها: الن،وث الدفو  لدى الفراي تتظهر هذه اي راض  ،ى تفك ر الفرا تس،وكه

ائن النررا الدفو : تيش ر إلى لفض الفرا تسائن الرمنرع تأهدافه تانغراسه ف  ممرو ة من بد .1
ات ولة ف  الرمنرعي تهو لفض ل،ث افة الوائدة تالبداءايهداف تالوسائن الفر  ة غ ر الر ب

 (.2013العباايي )تالنررا االمنرا  ة تالب ث  ن تبدي،ها بواحدة مديدة  ن طريق الثولة 
من  ال ،ق الومواي: تيكرن ال ،ق الومواي تلاء ال ،ق العصاب ي تال ،ق الومواي هو اللوف .2

إنه ناتج  ن ضر ر مشعر بالذنب تماه  اللوف من ال  اة ككني الوقل نفوهالروتي تف  
(ي تمن سراته 2012معرريةي )ال  ر ة ال  اة أت الشعول بعدي ت   ق الشلص إمكاناته 

فراغ (ي تهو ناتج  ن ال2017دوام ةي ال)تال أس اإلحواس بالفراغ تالالمعدىي تالشعول بالر،ن 
 (.1998فرانكني )الومواي تاإلحباط 

اٍف كء ة ن و االسنمابة ل،رث رات الداخ، ة تاللالم ة اتن تفك ر تتش ر إلى الداالندفا  ة:  .3
راحة بالرلرمات تالدنائج الرنرتبة  ،ى الفعن تالو،وكي تاتن تلط وي يرافق ذل  شعول بعدي ال

د  ب)تاالنفعاالت تتشنل االننباهي تن ص ف  ال دلة  ،ى الندظ م الذات  لألفكال تايفعال 
 (.2014مديي  ي تأبويالهاا

 د لن الالو،وك الفج: تهو الو،وك غ ر الداضج انفعال ًاي تالذي ال ينداسب مع طب عة العااات تا .4
م ةي دواال)الرمنرع ة تخاصة ح درا ينع،ق الفرا بث افات الغ ري تالن  ال تدومم مع الرعاي ر 

2017.) 
نه أإلى المة اينان ة: تتش ر إلى انشغال الفرا بذاته بدلمة منطرفةي ت دي الش  ف  قدلاته  .5

 (.2012مواةي )الدرمو ة يدكر الواقعي ته  من الورات ايساس ة ل،شلص ة 
ايفكال الال  الن ة: ته  ممرو ة من ايفكال اللاطئة تغ ر الردط  ة تالن  تنصف بعدي  .6

الروضو  ة تتعنرد  ،ى توقعات تتدبؤات تتعر رات خاطئة تمن خصائصها أنها تعنرد  ،ى 
 (.2010 شعري أبو)ل،فرا اإلمكانات الع ، ة  بالغة تالنهوين بدلمة ال تنفق معرالظن تالندبؤ تال
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أن الرشكالت الدفو ة تفق الدظرية الرعرف ة تكون نن مة  )2011ي كولي ) Corey تأتض ل
 ر، ات شائعة من النفك ر اللاطئي تاتلاذ مرمع ات غ ر ص   ة بد ل  ،ى مع،ومات غ ر 

 .تاقع  ن ما هو خ ال  تما هو ص   ة  م الفشن ف  النر  ء ب

 األسباب المؤدية إلى التلوث النفسي

 هداك مر،ة من ايسباب الن  قد تؤاي إلى الن،وث الدفو  تمدها:
 :Globalization العولمة: أوالً 

 ا الت امنرا  ة  الر ة منءايدة ب نالث اف ي تف -ل د أتمدت العولرة ت بر مظهرها االمنرا  
 ة بكن لعالرامرا معن اهنراي ايفراا ف ها يدن ن من   افاتهم الر ، ة إلى الث افة  الشعوب تالرمنرعاتي

ما ف ها من إمماب ات تس،ب اتي تنن مة لذل  حدث إشكال موهري ب ن ت ال د ت  افات الشعوب 
 (.2012ب، اسر ي )تالعصرنة ايص، ةي تب ن الث افات الدخ ،ة ف  إطال ال دا ة 

مرا ة ما معرف باالقنالع الث اف ي ته  حالة ممد ف ها الفرا نفوه أت التيظهر ذل  م، ًا  بر 
ى أت الرمنرع ااخن غرال ح اة أخرى أت   افة أخرى تلن،ف  ن   افنه ايص، ةي تمن هدا يدظر إل

إلى  تؤاي ذل  اإلنوان بوصفه مهامرًا   اف ًاي تبذل  يالحظ أن النغ رات الن  م د ها العالم الرعاصر
 (. 1993م كش ،، ي )س كولوم ة رة الغربة الث اف ة برا تنضرده من آ ال خ،ق ظاه

(ي ملاطر العولرة  ،ى الص ة الدفو ة لألفراا تالرمنرعاتي برا 2004)حمازي ح ث أتضح 
 أفرزته من ظواهر س،ب ة منعداةي كاننشال المريرة ف  ممال الرلدلات تغو ن ايموال تالنمالة

تالن   شاتييلبشريةي تاتواع الهوة ب ن الف راء تايغد اءي تتفش  الفواا تالر المدو ة تتمالة اي ضاء ا
 أات إلى اننشال ايمراض االمنرا  ة تالدفو ة.

( ف  الاسنه حول أ ر العولرة الث اف ة تالو اس ة  ،ى ط،بة 2014تتوصن أبو ماض  )
ن خالل  ًا مالمامع  ن تأ  رًا س،ب المامعات الف،وط د ة إلى أن العولرة الث اف ة تؤ ر ف  س،وك الط،بة

أن ت ، دهم ل،غربي تف  انبهالهم بكن مديد اتن تفك ري تاندفا هم لالندماج بهذه الرون د اتي ت 
 ااة العولرة الو اس ة تركل أ رًا هامًا ف  نفوسهمي تركء ف  ضعف   نهم ب  اااتهم الو اس ة تب 

 ايحءاب. 
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لن،وث ت ر،ه معها ل،عديد من مشكالت البطالة تالفواا تا ( أن العولرة برا2014ف را ب ن  ،  )
ق ا ال ،من النكوين الدفو  ل،فراي إذ فرض هذ ال ،قي تتركدلتالنوزيع غ ر العاال ل،ثرتةي قد أ الت 

 ضغطًا منءايدًا  ،ى ح اة الداسي تحالة من اإلمهاا تاالسندءاف الدفو .
ي ث التفاع معدالت الطالني تالنفك  ايسري ف  نوق ايسرةي من ح  أمضاً  تقد أ رت العولرة

ق هوة را خ،متانفصال ايتالا  ن م  و ايسرةي بفعن النباين الث اف  تالصراع ب ن ال دا ة تالن ، دمةي 
 (.2012 ثراني تالدوليي )ق ر    اف ة ب ن ايم الي بؤلة الصراع ف ها صراع 

 : Warsثانيًا: الحروب
 ة  ،ىلم تنوقف  بر الناليخي تقد اسنعر،ل تور ات كث رة ل،دالل إن ال رتب تالدءا ات الرو، ة

ة ننفاضهذه ال رتب؛ كاالحناللي تالدءاع الرو،حي تال رب الدفو ة تالصراع العرب  اإلسرائ ، ي تاال
 (.2010)سرحاني 

ا له ال رب كانل أبدًا أ نى ايحداث تأتسعها تدم رًا لكن م نأ 1992)  يفرتيد) Freud تيب ن
 ة إنوان ةي فف ها تض، ن ل،ع ولي تتوف ه يسرى ما  رفه اإلنوان.ق ر

مع وب ف د أشال  فو ةينمن آ ال  -كن أشكالهاب-تل س خاف ًا  ،ى أحد ما تنركه ال رتب 
( أنها ت و  الدفوسي تت نن الومداني تتنرك مر،ة من اآل ال تمدها: ال ،قي اللوفي 1999)

  إلى اضطراب ما بعد الصدمة.االنو اب االمنرا  ي ........ تصوالً 
(ي أن أهم ملاطر ال رتب مكرن ف  النأ  ر العر ق الذي تث ره ف  1991)نصال تقد أتض ل 

د تفك ر اإلنوان تالذي من شأنه ت وين حواس نه تس ان تفك ره  ن موالهرا الطب ع . فال رب ت،بّ 
 ث اف ة.ة تالالق ة تالرعدوية تاالمنرا  م ول اإلنوان الفطرية م د ًة  دده ان البًا مشرن كن ق ره ايخ

ا د ف ربرعدى أن آ الها الدفو ة تعرن  ،ى انه ال االفنراضات ايساس ة لإلنواني ف د كان معن 
ن سبق أن ل،مود حرمة تل،دفس حرمةي تلإلنوان ة كرامةي تكان معن د ف  تموا الرحرة تالعدلي لك

اما ته ب ينل،لن بد انه الدفو  بأكر،هي تيكرن باق  ح ابفعن ال رب تتيالتها تنبدل هذه االفنراضات ت 
 (. 2011الورحاني )إنوان 

ي (ي إلى أن ال رتب بكن أنوا ها تهدا الرعان  اإلنوان ة2015)تالمبالي ف را أشال لمضان 
تتوهم ف  ت،ويث الدفوسي تأنها توهم ف  ظهول مر،ة من الظواهر الو،وك ة الو،ب ةي كالرشوةي 

لغش تاالحنكالي تقد تؤاي إلى تالش  اإلمران بالرثن الع، ا تالفض ،ة تالصدن تاالخنالس تا
 تاإلخالص.
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أت  ال س را أن ل، رتب تأ  ر كب ر ف  إحداث النغ ر االمنرا  ي من خالل ننائمها اإلمماب ة
ة الو،ب ةي فالردنصر ف  ال رب له مدط ةي تالرغ،وب له مدط ة أمضًاي تك، هرا يؤ ران  ،ى طب ع

 (.2001تح دي )الرمنرع عالقات االمنرا  ةي تايخالق ات تال  م الوائدة ف  ال
و ًا نتف  الوقل الذي تونهدف ف ه ال رب الن ، دمة تدم ر الررن،كات تايموال تايموااي فحن 
داسي آخر من ال رب معنبر أشد ضراتةي إنها ال رب الدفو ة الن  من أهدافها: النأ  ر  ،ى   ول ال

أبو )لديهم تص نهم الدفو ةي تم اتلة تثب و  ءيرنهم تإلااتهمي تإضعاف الرتح الرعدوية  تس،وكهمي
 (.2014بكري 

ه (ي إلى أن من أسال ب ال رب الدفو ةي غو ن الدماغ تالن  ت وي فكرت2007)قاسم تقد أشال 
ي انهاديدة مك ،ى أساس تل،  الفرا  ن معن داتهي تاتماهاتهي تق رهي تمباائهي تإحالل ق م تمباائ م

 برعدى آخر فغون الدماغ هو  ر، ة اقداع مبري تهدف إلى ت ط م الشلص ة الفرامة بكن مكوناتها
 الدفو ة.

(ي إلى أن أحد أنواع اإلصابة بالن،وث الدفو  ه  اإلصابة 2004)م رد تبهذا الصدا أشال 
 Brian)دماغ الباإلكراه نن مة تأ  ر ضغوط خالم ةي كرا ف  حالة النعرض لعر، ة غو ن 

Washing الن  تعنرد  ،ى ن طة االنه الي فنؤاي بصاحبها إلى االسنوالي تتغ  ر كن أنواع )
 اتماهاته تمباائه تق ره.

 :Intoxication Politicalثالثًا: التسميم السياسي 
 ( إلى أن النور م الو اس  معد   ر، ة غرس ق م اخ ،ة ف  نظاي ال  م2004تش ر سر وم )  
 ف  الرمنرعي تإحداث تغ  رات تدليم ة ف  فكر تس،وك ايمة أت الرمنرعي  بر النطب ع الوائدة

 تالنطويع تذل  من خالل ألبع مدط، ات لئ و ة:
 إمكان ة خ،ق الن ،ن ف  نظاي ال  م المرا  ة بطرن غ ر مباشرة. .1
 تطويع اإللااة ال وم ة من الداخن من خالل النعامن الدفو  الرباشر. .2
 ر، ة النوم ه الو اس  من مونوى زلع ال  م إلى مونوى تضل م ال  م الرءلت ة.الندلج ف    .3
معن مفهوي تفن ل الوحدة الوطد ة أساسًا مط، ًا بوصفه م دمة لنلط  الصراع العضوي ف   .4

 موامهة االسنعرال الن ، دي.
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 ( إلى أن النور م الو اس  معبر  ن حر،ة شام،ة تونلدي كن2010)الرد اتي ف را أشال 
دة  ايمهءة تاياتات الرناحة ل،نأ  ر ف  نفو ات ت  ول تذاكرة ايمة أت الشعب الر داي لن   ق 

 غامات تمدها:
 ا.ع  دهت ط م إمران اللصم بع  دته الو اس ة أت الديد ةي أت بعدالة تمشرت  ة ال ض ة الن  يداف .1
 دي أت الديد ي تترءيقت ط م النراس  الدفو  تاإلالاك  تالع ،  ل،لصم الو اس  أت الع ائ .2

 مكونات شلص نه ال وم ة تالديد ة.
 تلعن االن واي الف،وط د  معنبر مثااًل ح ًا  ،ى النور م الو اس ي فرا حصن ف  الودوات

ه ا خ،فايخ رة ف  ممنرعدا الف،وط د  من ان واي س اس  تممنرع  لهو أمر بالغ ايهر ة تاللطولة بر
 (.2010طوماني )ة ايصعدمن آ ال س،ب ة  ،ى كافة 

(ي أن حالة من النرهن ايخالق  تال  ر  قد أصابل 2013)تالعو ،ة ح ث تصف أبو  موة 
عاتي الرمنرع الف،وط د  مراء االن وايي تأن حالة من االغنراب الو اس  قد  رل أتاسو ط،بة المام

 من ح ث شعولهم بالولوي تالعمءي تانعداي الرعاي ر.
 : Unemploymentرابعًا: البطالة

تكرن أهر ة العرن من مدظول  ،م االمنراع الو اس ي من ح ث أنه ي،عب اتلًا أساس ًا ف  
ن مال ة تعءيء لتابو االننراء تااللنءاي االمنرا   الرنباال ب ن الفرا تالرمنرعي مرا يولد المة  

ت د  اتهاؤتل ة ب د ذي تالشعول بالرواإلحواس تالشعول بالروؤتل ة لدى الفرا تماه نفوه تالرمنرع معاً 
 (. 2010البكري )الرمنرع من اافع ة الفرا لالن راف تالذي ينرثن بالرفض تالعدتان ة تماه 

ة إذ معنبر العرن أااة ضبو ضرن  دصرين أساس  ن هرا:  دصر االلنءايي الذي مش ر إلى ك ف 
ران اسنغ تيدط،ق من أهر ة النءاي الفرا برباائ ال  اة العامة ل،رمنرعي ت دصر االسنغران تالرشالكةي

قل م الو تقل الفرا تمهده ف  اي رال برا ينفق مع العرف تال وا د الو،وك ة العامةي إذ إن  دي تدظ 
 (.2015 كةي )تاالن راف تتوظ فه ف  أ رال م داة قد مفض  إلى المدوح 

(ي أن العرن مرثن العدصر الرئ و  ف  بد ة الشلص 2005غدنءي ) Giddensتأتضح 
 .دفو ةي تبالنال  فحن معاناة البطالة كث رًا ما تؤاي إلى ال  رة تالنشنل الذهد  تالدفو ال

( إلى أن خطولة البطالة تنرثن ف   ال ة أبعاا: البعد الو اس  من ح ث 2012تيش ر الب ات  )
 رةيال اكأن البطالة ب ن الشباب تؤاي إلى  ءلهم  ن الرمنرعي تف دان الث ة ف  الدظم تالرؤسوات 
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تالبعد االمنرا   من ح ث شعولهم بال رمان تال أس تاالنطواء تالن  بدتلها تؤاي إلى حالة من 
 تالبعد االقنصااي تالذي ينرثن ف  حالة الركوا تالكواا االقنصااي. االمنرا  يالن ،ن 
قد ها ( إلى أن هداك آ ال امنرا  ة خط رة تنرتب  ،ى البطالة تمدها: أن2015)البديري تأشال  

ء تدفع العاط، ن  ن العرن إلى حرن الع ائد تايفكال الرضااة ل،رمنرعي تأنها تضعف  امن الوال
 ل،دتلةي تأنها تشكن  اماًل قويًا لدفع الفرا ن و االن راف تالتكاب المرائم.

لذي اش  أن حالة البطالة الن  معان  مدها الشباب قد تؤاي إلى النوتر ال باإلضافة إلى ذل  
ضطرابات ى االامة ف دان الفرا لنوازنه الدفو  تالفو ولوم ي لذا تعد البطالة البؤلة الن  تؤاي إلمعد بد

 (.2015إشن ةي تشاه ني )البطالة الدفو ةي تكذل  فحن هداك آ ال نفو ة تنرتب  ،ى ق،ق 
ي إلى أن البطالة لها أ ر بالغ ف  (Waters and Moore, 2001ح ث مش ر تاترس تمول )

ب  س، ل،بطالة تأ  رالص ة الدفو ة  دد الفراي تأن اياب ات ذات االخنصاص تمرع  ،ى أن ا نالل 
 مرتفع مدًا  ،ى ال الة الدفو ة  دد العاط، ن العرن.

( بن ص  المات الن،وث الدفو  لدى خريم  المامعات العاط، ن  ن 2017)الدوام ة تقد قاي 
ا التفاع ف  مونوى الن،وث الدفو   ،ى بعدمه العرن ف  م افظة لفحي تتوص،ل الدلاسة إلى تمو 

 الندكر ل،هوية ال ضاليةي تالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة لدى أفراا الع دة.
 خامسًا: التنشئة االجتماعية األسرية المضطربة:

ته ،وك اتعد ايسرة الل، ة ايتلى ف  البداء االمنرا  ي ح ث مكنوب اإلنوان معالفه تخبراته تس
ت أنرا  ة ايتلى من هذه الرؤسوةي تذل  من خالل ما ينعرض له من مث رات تربويةي إمماب ة االم

لص نه خالل مراح،ه الدرائ ةي تالن  بدتلها توهم ف  تكوين مالمح ش  بر الندشئة االمنرا  ة س،ب ة
 (.2011الذات ة تاالمنرا  ة ف  إطال شلص نه العامة )حالتةي 

 دة ف ة توعى إلى إ داا الفرا لك  ينوق مع الدظم االمنرا  ة الوائت ر، ة الندشئة االمنرا  
   فحنالرمنرع تمن  م فه  تكوبه الرعاي ر تاييديولوم ات الن  تووا الدظاي االمنرا  ي تمثال ذل

 (.2000سعدي )اينثوي  ر، ات الندشئة االمنرا  ة ه  الن  ت دا نراذج الدتل الذكري أت 
ع ف  منرا  ة لها اتل كب ر ف  تشك ن الهوية الدفو ةي فه  أااة الرمنرإن طب عة الندشئة اال

هدا تت   ق النوازن ال ضالي ف  ظن الن والت المديدةي ت برها توامه ق م العولرة الءاحفة تالن  
 (. 2011الورحان ي )اللاصة مدظومة ال  م 
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تهذه  ة تاالمنرا  ة ل،فرايتت،عب الندشئة االمنرا  ة اتلا هامًا ف  ت ديد االتماهات الدفو 
االتماهات تعنبر م داات مومهة تضابطة ل،و،وك االمنرا   ل،فرا تالمرا ةي ح ث تدعكس ف  

 (.2003زهراني تسّرىي )تايقوال الو،وك تايفعال 
راحةي ( إلى أن أسال ب الندشئة االمنرا  ة تنعدا لنشرن: الو2001تخ، فة )  بد هللاتقد أشال 
ن هداك  ي تأتوان تالنذبذبي ال رامة الءائدةي الندل ني الالمباالةي إ الة ايلم الدفوالنشداي  دي اال

ع مفو ة التباط ب ن الوالمة الدفو ة لألبداء بأس،وب الوراحةي ف را تب ن التباط اضطراب ال الة الد
 أس،وب  دي االتوان أي ايس،وب الرضطرب.

ؤاي ت دمة االمنرا  ة أن ايسال ب النو،ط ة تالن ، تقد ب دل الدلاسات المالية ف  م دان الندشئة
تساط أإلى هدي البد ة الدفو ة تاالمنرا  ة تالع ، ة ل،شلص ة  دد الفراي ح ث ينوم من مع شون ف  

ات ضطرابأسرية تعنرد ايسال ب النو،ط ة بالورات النال ة: النبع ةي اينان ةي الكوني اإلحباطي اال
 .(2012الشام ي )االنفعال ة 

( إلى أن الندشئة االمنرا  ة اللاطئة تالرضطربة تالن  تنضرن: 2003)زهران ف را أشال 
اء اإلهرالي تن ص الر امةي تالنو،وي تال ووةي تالو طرةي تسوء الرعام،ةي تنوبب ف  مدوح ايبد

 تان رافهم.
 ة قد ( إلى أن ال صول تاالضطراب ف  الندشئة االمنرا 2015)تالع، رات تأشال العروش 

اء أتمد معاناة لدى الشباب المامع  تنرثن ف  االغنراب تالفراغ الفكري تالع ائدي تضعف االننر
 الو اس  تالوطد .

(ي إلى أن الندشئة ايسرية الرضطربة تعنبر من أبرز 2015)تالمبالي ف را أشال لمضان 
 ف هم  لدى ايبداء تتشمعموببات الن،وث الدفو ي ح ث أن ايسر الرفككة تولد س،وكًا ال امنرا  اً 

 بشكن مباشر أت غ ر مباشر نرو الو،وك الو،ب .
 وسائل اإلعالم الملوثة: سادسًا:

ت  ي ذاتعد تسائن اإل الي سواء كانل الن ، دمة كالن،فاز أت ال ديثة كرواقع النواصن االمنرا 
،وك   ر سها ال دلة  ،ى تغأ ر كب ر ف  تشك ن البداء اإلالاك  تالرعرف  ل،فرا تالرمنرعي تبالنال  ل

 (.2014كدعاني )الرمنرعات ايفراا تأنراط 
( أن الن،فاز قد أصبح معرن كرؤسوة من مؤسوات الندشئة 2017)لدلع ح ث أشالت 

االمنرا  ةي إذ مواهم ف  تكوين شلص ة اإلنوان مدذ طفولنه تذل  بحكوابه ملن،ف أنراط الو،وكي 
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الطفن طري ة إالاكه ل،  اة  برامج ين، ىل ما تبثه الفضائ ات من ال  مي الرباائ تايفكالي فرن خال
 بر ما ت ر،ه هذه البرامج من خبرات تتمالبي سواء كانل نابعة من ممنرعه ايص،  أت تافدة من 

 ممنرعات ت  افات تلن،ف  ن الث افة ايي.
 الدتل الن  تشهدها ساهم النطول الهائن ف  تسائن اإل الي تاالتصال ف  النغ رات الث اف ةح ث 

 ر العرب ةي تقد انعكول هذه النغ رات  ،ى ح اة اإلنوان العرب  تس،وكهي تطغل الرااة  ،ى معاي
 (.2016حدمفةي )تاالمنرا   تالفواا الث اف  الرتح تايخالني فعمَّ االن الل 

تدا (ي إلى أن ال دوات الفضائ ة شغ،ل ح ءًا مهرًا تخط رًا ف  ح ا2014)شعبان تأشالت 
ن ال وم ةي  بر ما ت دمه من برامج تموضو ات تمع،ومات مندو ةي مع،ل الرشاهد مون،هم الكث ر م

رب ة ف  ت الغايفكال تالرعن دات تالث افات تالو،وك اتي تمثال ذل  تأ ر الفن ات من خالل ت ، د الث افا
 ال،باس تنء ة االهنرامات الراامة لديهن.

شك ن ترامج اإل الم ة الغرب ة بطرن مباشرة أت غ ر مباشرة إلى ت بر اإل الي الرض،ن هدفل الب
الدوق ال  ر  لشعوب الدتل الدام ةي من خالل نشر أيديولوم ات تهدف إلى إضعاف اي راف 

 البنصر )بعدوان تالث افات ايخرىي تمن الشواهد  ،ى ذل  كناب الرئ س ايمريك  ايسبق ن كوون 
عالم التلة بث ال  م ايمريك ة إذا ما ألاات أمريكا أن تكون ز  رة حرب(ي تالذي أشال ف ه إلى ضر 

 (.2011تويي )
 ( ف  الاسنه بعدوان أ ر الرو،والت الردب،مة ف  ال دوات الفضائ ة2013)الرصري تقد ب ن 

 يد منالعرب ة  ،ى ال  م لدى الشباب المامع  الف،وط د ي أن لهذه الرو،والت تأ  ر س،ب   ،ى العد
هدي ء بالعتخاصة ال  م الديد ة تالرتح ةي مثن ال  اءي الن وىي طا ة الوالديني ايمانةي الوفاال  م 

ي الصدن تايمانةي كرا أنها ت دي س،وك ات س،ب ة تدعكس  ،ى س،وك الشباب مثن: اإل ماب بالدمو 
 تت ، دهمي الربالغة ف  حب الرالي الل انةي العدفي الكذب. 

 ي أن تسائن اإل الي توهم بشكن فّعال ف  خ،ق   افة مضااة لدى(2006)بومع ءة ف را أشال 
 الشباب تنم،ى ف  االنو اب تالع ش بأسال ب بدي،ة بكن ما تدطوي  ، ه هذه ايسال ب من ملاطر

 االنءالن ن و المريرة تس،وك مو،ك ات شاذة تندافى تمعاي ر الرمنرع ت  افنه.
ملاطر شبكات النواصن االمنرا   بكافة (ي إلى 2014تف  موضع آخر ف د نوه الط ال )

نشال بر انأنوا هاي لرا تؤ ر به  ،ى س،وك الشبابي ت ،ى ال  م تالث افة تالهوية الر ، ة تالديد ةي  
 مع الو ان االمنرا  .  مشوهة تندافىس،وك ات س،ب ة تتبد  ق م تاتماهات س،ب ة تأفكال 
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شبكات النواصن االمنرا   ت القنها  (ي ف  الاسنها حول اامان2016)يونس ف را توص،ل 
امان إباالضطرابات الدفو ة لدى ط،بة المامعة ف  م افظة غءةي إلى تموا  القة التباط ة االة ب ن 

 .  الدفو ةمواقع النواصن االمنرا   تب ن الدلمة الك، ة لالضطرابات 

 مفاهيم تتعلق بمفهوم التلوث النفسي

كن تاي دولوم ة تنصن برفهوي الن،وث الدفو  بش لووس ولوم ةتاهداك بعض الرفاه م الو كولوم ة 
 مباشر أت غ ر مباشر تنونعرض بعض هذه الرفاه م  ،ى الد و اآلت :

  : تيش ر إلى طغ ان الشعول بالرفض لكن ما م  و بالفرا تما ينرتب  ،ى ذلالتمرد النفسي .1
 ،ح  ، ه الرمنرع تألفه منالشعول من س،وك ينصف بالعداء تالكراه ةي تازالاء لكن ما اصط

(ي تيالحظ أن هذا الرفهوي الو كولوم  م الب مفهوي 2013العباايي )تنظم  ااات تت ال د 
لذي اي تاالن،وث الدفو  تت ديدًا ف  أحد أبعااه تهو بعد الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ه

اف تت ال د تمعن دات تأ ر مش ر إلى انوالخ الفرا  ن تاقعه االمنرا   بكن ما به من  ااات 
 (.2012طرااي )الواقع تق مي تاإلساءة إلى هذا 

تنعدا اسنلدامات مصط،ح االغنراب ف  النراث ال،غوي تالفكريي تالو كولوم   االغتراب: .2
هات اسنلداي هذا الرصط،ح نن مة مصاحبة لندوع االتما تالووس ولوم ي تقد كان هذا الندوع ف 

،ح ووس ولوم ة الن  اهنرل بنداتل الرفهوي مدذ أتل اسنلداي لرصطالفكرية تالو كولوم ة تال
 (. تنولا بعض أشكال االغنراب  ،ى الد و2008 ، ي )االمنرا   االغنراب ف  نظرية الع د 

 النال :
 تف دان ى شعول الفرا بعدي االننراء تإحواس بالعمء تانعداي الرعدىإلتيش ر االغتراب النفسي:  .أ

الرعاناة من الضغوط الدفو ةي تتعرض تحدة الشلص ة ل،ضعف تاالنه ال الهدف ف  ال  اةي ت 
 (.2010حرايي تالهويشي )الرمنرع بنأ  ر العر، ات الث اف ة تاالمنرا  ة الن  تنم ااخن 

 تن ص : تيش ر إلى شعول الفرا بعدي النفا ن ب ن ذات الفرا تذات اآلخريناالغتراب االجتماعي .ب
عاطف تالرشالكةي تضعف أتاصر الر بة تالرتابو االمنرا  ة مع الرواة تايلفةي تندلة الن

اآلخريني أي االنفصال  ن الرمنرع تالنل،   ن الدظاي الرع الي تالدوق ال  ر  ل،رمنرع 
 (.2016 باسي )الالمع الية تالدخول ف  حالة من 
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 هالهدها تانبتيش ر إلى ابنعاا الفرا  ن   افة ممنرعه تلفضها تالدفول م :االغتراب الثقافي .ت
تم اكاته لكن ما هو غريب تأمدب  من  داصر الث افة تخاصة أس،وب ح اة المرا ة تالدظاي 

 (.2013ب، اسمي تامراني )م ،  االمنرا   تتفض ،ه  ،ى ما هو 
 لدظايتيش ر إلى ال الة الن  مصن ف ها الفرا إلى الشعول بأنه غريب  ن ا :االغتراب السياسي .ث

 د أن الو اسة تال كومة مو رها آخرتن ل واب آخرين؛ طب ًا لرمرو ة قوا الو اس ي تا ن ااه ب
لوي غ ر  االةي تقد يؤاي إلى شعول الفرا العر ق بالغربة تف دان الرعدىي تالالمباالةي تالو

 (.2013 موةي ت و ،ةي  أبو)االننراء ت دي 
 ،ى  ل دلةة بالدين ت دي اتيش ر إلى االنفصال أت النمدب  ن هللاي تالالمباال :االغتراب الديني .ج

ث من مالله( م د)هللا (ي تانفصال اإلنوان  ن 2003خ، فةي )تحراي النر  ء ب ن ما هو حالل 
دة إلى طرأن تغ رًا شاماًل تانن ااًل م وليًا من ال ب إلى الكرهي تمن الوحدة إلى الثدائ ةي تمن ال

 (.2016 باسي ) ةتالرعاناال  رة تال ،قي تمن ال   ن إلى الش  
رى نفو ؛ تبعد تب ان أنواع االغنراب تل،وصول إلى م البة أت مفالقة ب ده تب ن مفهوي الن،وث الد

تالن  تعط  صولة أشرن لدالالت هذا الرفهويي ته   ،ى الد و ضرتلة  رض أبعاا االغنراب 
 اآلت :

 ي ع الذإلى الرمنر: تتش ر إلى شعول الفرا بالوحدة ت دي اإلحواس باالننراء العزلة االجتماعية
ي را  ةمع ش ف هي تيعبر هذا البعد  ن انطواء ايفراا تانو ابهم من الرشالكة ف  اينشطة االمن

ب  ث مكون الفرا ف  حالة تداقض ب ن ما هو مااي تما هو نفو ي أي أنه موموا ف  الرمنرع 
 .(2016العدءيي )الدفو ة من الداح ة الراامة تلكده مدفصن  ده من الداح ة 

 اقف ى الرو : تيش ر إلى شعول الفرا بأنه ال مونط ع النأ  ر  ،فقدان السيطرة أو حالة الالقدرة
داث مرى ايحماالمنرا  ة الن  ينفا ن معهاي مع  دي ال دلة  ،ى ت رير الرص ر أت النأ  ر ف  

ه ذات الكبرىي أت ف  صدع ال رالات الرهرة الن  تنداتل ح اته تمص رهي ف عمء بذل   ن ت   ق
 (.2005مل،وفي تبداتي )

 تي صد به مدى إالاك الفرا تفهره لرا يدتل حوله من أحداث تأمول  امة تخاصةي :الالمعنى 
عداي ي تانتتوقع الفرا أنه ال مونط ع الندبؤ بدلمة  ال ة من الكفاءة بالدنائج الرون ب، ة ل،و،وك

خ، فةي )ا ن ااه ع ول تفق معدى ال  اة لدمه لكونها تو ر تفق مدطق غ ر مفهوي تغ ر م
2003.) 
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 ي ات اً تيش ر إلى شعول الفرا بعدي ال دلة  ،ى إمماا اينشطة الركافئة ذ :االغتراب عن الذات
ه د ص،نبرعدى أن اإلنوان ال مونرد الكث ر من العءاء تالرضا تاالكنفاء الذات  من نشاطاته تيف 

شعر تالو،ع تايقدعةي تال ينركن من أن مبذاته ال    ةي تيصبح مع الءمن ممرو ة من اياتال 
 (.  2006لبع ي )ناالة بذاته تتمواه إال ف  حاالت 

 عي من تتش ر إلى حالة من ف دان الرعاي ر تال  م الوائدة ف  الرمنر :اإلحساس بالالمعيارية
ه لتقد خالل إحواس الفرا بالفشن ف  إالاك فهم تت بن ال  م تالرعاي ر الوائدة ف  الرمنرع ت دي

 (. 2012تلامةي )الرلن،فة  ،ى االندماج ف ها نن مة  دي الث ة بالرمنرع تمؤسواته 
  :تيش ر إلى أن ال  اة ترض  بغ ر هدف أت غامةي تمن  م مف د الفرا الهدف من الالهدف

ه تينرتب  ،ى ذل  اضطراب س،وك الفرا تأس،وب ح اتتمواه تمن معدى االسنررالية ف  ال  اةي 
 (.2004زهراني )الطريق النلبو ف  ال  اة بال هدف تيضن  مرا يؤاي إلى

 :شعول تيش ر إلى  دي االمنثال ل وان ن ت ااات تت ال د الرمنرع ت دي العرن بهاي تال التمرد
ي ونو ي)الرألوف بالعداء تالكره ل،ذات تالرمنرعي أي شعول الفرا بالبعد  ن الواقع تاللرتج  ن 

2012.) 
 لن،وثق لرفهوي االغنراب تأشكاله تأبعااهي أنه يرتبو نظريًا برفهوي اتيالحظ من العرض الواب

ا د أبعاذل  أن بعد الالمع الية تبعد الالهدف من أبعاا االغنراب مرا الن بعد الفوضوية أحالدفو ؛ 
 ،هويةلالن،وث الدفو  من ح ث االلة الرفهوي تتشابه الر نوىي تكذل  بعد النررا مرا ن بعد الندكر 

 لية أحد أبعاا الن،وث الدفو ي ت ، ه نونط ع ال ول بشكن نظري أن مفهوي الن،وث الدفو ال ضا
ابة مشنرك مع مفهوي االغنراب ف  كث ر من الدالالت تالردطق مش ر إلى أن الن،وث الدفو  هو البو 

 الروص،ة إلى االغنراب بكافة أشكاله.
 م ض مع قة الغرب ة الوافدةي الن  تنداقتيش ر إلى مظاهر تأ ر الشباب بالث اف التلوث الثقافي: .3

لن  اتتبدت تاض ة من خالل ايفكال تالرعن دات  تأ رافه ت اااته تت ال ده تمعن داته الرمنرع
 (.2001غاي افي تاآل أبو)مرالسونها م ر،ها الشباب تالو،وك ات العامة الن  

ل ة مبرياإلى ايس،وب المديد لإلتيرتبو بهذا الرفهوي مفهوي آخر تهو الغءت الث اف ي تالذي مش ر 
نشر  العالر ة الذي ت اتل من خالله ضران اسنررال ه ردنها تس طرتها  ،ى الب،دان الدام ة من خالل
ة   اف مفاه م   اف ة تفكرية مع دةي ح ث ينم موخ الث افة الوطد ة تتشويهها من خالل النرتيج بأنها

 (.1994م ردي ) اليةضال منل،فة ال تواكب العصر تمنط،باته 
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ات التماهتيش ر إلى ممرو ة ايفكال الو،ب ة تالرعن دات تال  م تالو،وك ات تا التلوث الفكري: .4
ا الفر تايخالق ات تالرباائ الو،ب ة تالن  تنعالض مع ق م الرمنرع تتؤ ر س،بًا  ،ى س،وك 

 (.2013الودبني )
   تالن،وث الفكريي نرى ضرتلةتلنوض ح العالقة ب ن مفهوي الن،وث الدفو  تالن،وث الث اف

 توض ح العالقة ب ن مفهوي الن،وث الث اف  تالن،وث الفكري.
خطاء تتفق الدظرية الرعرف ة الو،وك ة فحن العديد من الرشكالت الدفو ة تدشأ ف  معظرها  ن أ

معرف ةي خاصة ما ينصن مدها بذات الشلصي ت الرهي تمون ب،هي ت ،ى ضوء تفك ر الفرا تما لدمه 
 (.2011هريديي )س،وكه ن معن دات ين دا م

تمن خالل العرض الوابق يالحظ أن هداك  القة نظرية ب ن مفهوي الن،وث الدفو ي تالن،وث 
لى ؤاي إالث اف ي تالن،وث الفكريي ح ث نفنرض أن الن،وث الث اف  يؤاي إلى الن،وث الفكريي تايخ ر ي

 ر تالنأ  ر.الن،وث الدفو ي ضرن  القة منداخ،ة  دائ ة اي 

 النظريات المفسرة للتلوث النفسي:

 ر لباحث ال يومد نظرية م داة تداتلل مفهوي الن،وث الدفو  بالن ، ن تالنفوف  حدتا  ،م ا
دها بشكن مباشر تم داي تلذا تم النطرن إلى ممرو ة من الدظريات الو كولوم ة إلمراء م البات ب 

 لن،وث الدفو   ،ى الد و اآلت .ا مفهويل،لرتج بنصول نظري موهم ف  توض ح 
 

  : [1856 - 1939](Freudنظرية فرويد ) .1
را   رهتتأ معن د فرتيد بوموا اافع ن لدى الفرا م داان الو،وك اإلنوان  تهرا: المدس تالعدتان

وى ايق ال وي ف  أفكال الفراي فحذا تامه الفرا اافع ن منعالض ن مع بعضهرا فال بد أن مووا الدافع
يي العباا)تا  ة بهذا ينرثن الشكن الفرتيدي ل نر ة الدتافع الن  ت رل الو،وك ته  اتافع غ ر لدمهي ت 
2013.) 

ن البداء العاي ل،شلص ة لدى الفرا تس،وكه يدبثق من  الث أنظرة أافنرض تبذات الو ان 
  ر هذه الندظ رات ذات تأ صراعي تتكون ضرن  القة  منص،ة ببعضها البعض تمنفا ،ة ف را ب دها

 ته : ثن الو،وك مكون اائرا م ص،ة ل،نفا ن ب ن هذه اينظرة الثالأت  هاي  ،ى ح اة الفرا الع ، ةي
 (.2005  ووىي )اي ،ى الهو تاينا 
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و ر تي تاينا ايلم( إلى أن الهو تو ر تفق مبدأ ال،ذة تتمدب 2015)ت رب ات أسعد  تيش ر أبو
 .ها الطاقة الر داة الن  كوننها تت،نءي برعاي رهاأما اينا اي ،ى فن رك الواقعيتفق مبدأ 

 ،ى تعدينمبدأ الواقع ف،م معناا   ملضع لربدأ ال،ذة منماهالً ل،فرا  ددما البداء الدفو  تيهنء 
 يةلغريءيف  النوف ق ب ن إشباع مطالب الهو ا امماب  لعدي كفاءة اينا تفش،هإالظرتف الواقع ة بشكن 

 (.2014ال ،ف ي )صالمة من معاي ر برا ترث،ه  نا اي ،ىتاي
ركن مفهوي الن،وث الدفو  برا تنضرده من االالت م إن أبعااتتأس ًا  ،ى ما سبق مركن ال ول 

 الن  تفو رها تفق مبدأ ال،ذة تتمدب ايلمي من ح ث س ااة شق ال،ذة ت،ب ة لرطالب الهو الشهوان ة
 اي ،ى. ا تاينااينتطغى  ،ى الدفس الر،و ة تبذات الوقل ضعف تتهن 

 :]1937- 1870 [(Adlerنظرية علم النفس الفردي لـ أدلر) .2
الرومه ايساس  ل،دفس اإلنوان ة توخ ًا ل،نعويض  ن  يركء أالر  ،ى   دة الد ص بوصفها

ن ل،نعويض  ن ذل  الد ص ينأ ران بدوع  ن أساس  ذل  الد ص الذي مغررهاي تيو،  الفرا أس،وب
همه الفراي ح ث أنه يومد خ،ف مر ع أنراط الو،وك الن  ت اتل أن تظهر أس،وب ال  اة الذي يدن

 (.2005أالري ) ن صشعولًا بالنفوني   دة 
تتنكون   دة الد ص حوب لأي أالر نن مة لوموا قصول مور  أت   ،  أت امنرا   أت 

ينبع الكفامةي ت ايمن ت دي  ياقنصاايي مرا يؤ ر  ،ى ح اة الفرا نن مة شعوله بالد ص تالدتن ة ت د
 (.2011العب ديي )بالد ص ذل  تعويض أت  دتان لنلف ف الشعول 

إلى أن مشا ر ال صول تالد ص مركن أن تعبر  ن نفوها بآالف الطرن تبرلن،ف  أالرتيش ر 
ي،مأ ايسال بي تتكون هذه ايسال ب تالطرن منو ة مع أس،وب ال  اةي تل،نل،ص من هذه الرشا ر 

 (.1996لري أا)ل،نعويض الفرا 
 هرا: ف  م اتلة الفرا ت   ق النفون تالو طرة فحنه ي،مأ إلى النعويض تالذي مكون تفق أس،وبانح ث 
 ايس،وب اإلمماب : تف ه إالاك موضو   لموانب ال صول تتعويضها بموانب أخرىي أت م اتلة 

  المها.
 لى رفرطي الذي مفن د إايس،وب الو،ب : تهو ف  غ ر الرص، ة االمنرا  ة تيعرف بالنعويض ال

 (.2011هريديي )ت صاب  االهنراي االمنرا   تينر ء بو،وك شاذ 
ت ،ى ضوء ما سبق مركن تفو ر الن،وث الدفو  بأنه ناتج  ن   دة ن صي تم تعويضها          

لدى تيركن  ءت الن،وث الدفو   بشكن مفرط تس،ب ي  بر اننهاج أس،وب ح اة ينصف بالو،ب ةي
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ظرتف خاصة مرر بها الشاب ف  أ داء طفولنه كالرفض تاإلهرال تالعمء تالن  توهم الشباب الى 
 ف  تكوين مفاه م تتصولات  ن العالم ف دشئ بدن منها أس،وب ح اة مد رف.

( إلى أن الو،وك الالسوي تفق نظرية أالر هو ناتج  ن تموا 1998)الءيوا ح ث أشال         
 تالعالم؛ تذل  لكون الفرا لدمه أهداف خاطئة تأس،وب ح اة ا ن اا خاطئ لدى الفرا حول الذات

 .شاذ بهدف حرامة ا ن ااه  ن ذاتهخاطئي تبالنال  ي،مأ الفرا إلى أشكال ملن،فة من الو،وك ال
 : [1902-1994](Eriksonنظرية أريكسون ) .3

اه اهنم اليكوون بكن مراحن ح اة اإلنوان تلم م نصر  ،ى مرح،ة تاحدةي فضاًل  ن ا ن ا
اس ة بالدتل اإلمماب  ل،ذات ح ث يرى أن الذات الص  ة أت الو، رة تكون ف  تراس مع الرغبات ايس

 (.2003الطراتنةي )الع، ا منرا  ة الرنرث،ة بالذات تال  م اال
يرى أليكوون أن ل،و ان االمنرا   الذي يدشأ ف  الفرا تأ  ر تاضح ف  تكوين شلص نهي ت 

ل كن من الندشئة االمنرا  ة تالرشكالت االمنرا  ة الن  يوامهها خالتلهذا نراه يؤكد  ،ى اتل 
ل ة ل ومابًا أت س،بًا ف  تكوين شلص نه ح ث أن النأ  رات االمنرا   ر، ة نروه تالن  قد تدعكس ام

 (.2001ي ن بد الرحر)منضااة اائرًا نافعةي تالث افة اائرًا توامه الفرا ب  م 
اهر من االضطراب لدى الفرا  ،ى شكن  ص ان تتررا تش  تيدشأ  ن هذا النضاا  دة مظ

ذات ي من خالل الربالغة ف  ت رص شلص ات أبطال مرا ة ايقران تالرشاه ر تالب ث  ن الذات 
 (.2013العباايي )الردمرة بالوسائن 

( إلى أن النغ ر االمنرا   تالرعرف  مرثالن مصدل ضغو نفو  2011تيش ر هريدي )
راه  ن مرا مع ق نرو هوينهمي من ح ث معاناتهم مراء صراع العصر الذي يولد امنرا    ،ى الر

 لديهم شعولًا بالنفاهة ت دي الندظ م الشلص  ت دي تموا أهداف ل،  اة.
ف را حدا أليكوون خصائص الشلص ة الووية ته : الو طرة الفعالة االمماب ة  ،ى الب ئةي 

ر إالاك الذات تالعالم إالاكًا ص   ًاي تبذل  تظه تإظهال قدل من تحدة الشلص ةي تال دلة  ،ى
  من الهوية الشلص ة ف  مظهريها: النرركء ف  العالم الداخ،  ل،فراي تالنرركء ف  العالم اللالم

 (.2011مصطفىي )الرمنرع خالل ت رص مثن تق م  ، ا موهرية ف    افة 
 احدة أت أكثر من االضطراباتتحال فشن الرراهق ف  ت ديد هوينه فحن ذل  ممع،ه معرضًا لو 

 لعءلةالدفو ة النال ة: الصراع تال ،ق الدفو  بشأن الدتل تالهويةي الكآبة الدفو ةي االنو اب تا
 (.2015 طالبي حرديي تأبو)االمنرا   االمنرا  ةي االغنراب الدفو  تاالمنرا  ي االن راف 
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الل،ن ف  الب ئة االمنرا  ة تبذل  مركن  ءت الن،وث الدفو  ف  ضوء نظرية أليكوون إلى 
  ق تالث اف ة الن  ينفا ن ف ها الفرا من مهةي تإلى اإلخفاقات الن  ترث،ل ف  فشن الفرا ف  ت 

 مطالب نروه من مهة أخرى.
د ( إلى أن نظرية أليكوون ه  أقرب نظرية إلى مفهوي الن،وث الدفو ي تق2015) ،وان تتش ر 

 تبدنها ف  تفو ر هذا الرفهوي.
 :1910- 1970] [(Eric Bern)التفاعلي( لـ إيريك بيرن ) التحليل التبادلية نظري .4

تتنضرن  نكون مدها الشلص ة ته  أنا ايبتمفنرض ب رن أن هداك  ال ة أنظرة أساس ة 
  ص ة فته  اينا ال     ة تالواقع ة تالردظرة ل،شل ي أنا الراشدال وان ن تالروروحات تالرردو ات

حاالت ت ي مرةته  الطهر تالد اء تأح انًا الشر تالرغبات ايتل ة أت ال د ي أنا الطفنتعام،ها مع م  طها
 (.2011أسعدي ت رب اتي  أبو)تفا ،ه ف  إطال  اينا هذه مركن مالحظنها من خالل س،وك الفرا

ي تيفنرض ب رن أن االضطراب الدفو  تالو،وك الالسوي مشرن اضطرابًا بد ويًا تآخر تظ ف اً 
إذ ف   لبد وي يدطوي  ،ى تشوهات البد ة الدفو ة ل االت اينا  ن طريق اإلبعاا تاإلفواايح ث أن ا

واا اإلبعاا إحدى حاالت اينا تبعد ال االت ايخرى بصولة افا  ة تتووا الو،وكي تف  حالة اإلف
 (. 1990باترسوني )الراشد ت ن م حالة مماتلة من حاالت اينا  دوة حالة اينا 

لى إراب الوظ ف  تكون ف ه حدتا اينا مركن الدفاذ مدها أت اخنراقهاي تذل  يؤاي أما االضط
تشوش الطاقة االنفعال ة أت تغ رها من حالة من حاالت اينا إلى ايخرىي تبذل  معد الو،وك 

 و،ب :الرضطرب هدا منع،رًا تل،والدين أهر ة ف  تطويره  بر س ااة الدص الو،ب  تالر صوا بالدص ال
 (.2011أسعدي ت رب اتي  )أبوح اة الشلص نن مة تفا ،ه مع اآلخرين  ملطو

   لدىتبذل  مركن  ءت الن،وث الدفو  تفق نظرية الن ، ن النباال  إلى الل،ن البد وي تالوظ ف
ا ف  مالفرا تالذي ننج  ن تفا ،ه ف  الب ئة ايسرية الض  ة تتفا ،ه ف  الب ئة االمنرا  ةي بكن 

 ك ات شاذة مركن ل،فرا أن ينع،رها تيكنوبها.الب ئن ن من س،و 
 النظرية السلوكية: .5

افع اترى الدظرية الو،وك ة أن الو،وك منع،م من الب ئةي تأن  ر، ة النع،م ت دث نن مة تموا 
 ن بتلك  م وى الربو تمث ر تاسنمابةي برعدى إذا تمد الدافع تالرث ر حد ل االسنمابة)الو،وك(ي 

 (.2014ماض ي )تعءيء بد من الرث ر تاالسنمابة ال 
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 ،ى أن مظاهر الو،وك ك،ها منع،رة حنى الن  تبدت فطرية أت  (Watsonح ث يؤكد تاطوون )
 غريءيةي فالنع،م  دده هو أساس فهم الو،وكي كرا أنه أكد  ،ى النأ  ر الو ااي ل،ب ئة تأنكر

  (.2010لب عي )الولا  ة اللصائص 
بأن  لو،وك ة المذلية أن اإلنوان هو قدل الب ئة تلم يؤمنلائد ا Skinner))ف را ا نبر سكدر 

ي ألها  اإلنوان مر،  خ الًا حرًاي تا نرف بأن اإلنوان مر،  الرشا ر تايفكالي تلكده لفض أن مكون 
 .(2011كوليي )بالو،وك  القة 

تتفق هذه الدظرية فحن الو،وك الررض  االمنرا   ناتج  ن  مء االشراط أت  ن اشراط 
ن الو،وك الرد رف هو نناج  ر، ات تعءيء غ ر إن  يؤاي إلى س،وك خالج  ن ال انوني ح ث شهوا

مالئرة ف  الراض  تال اضري تالو،وك مكون مد رفًا بوبب تداقضه مع الو،وك الررغوب من 
 (.1990باترسوني )الث افة المرا ة أت 

ها اات س،وك ة سالبة اكنوبتيدظر إلى الو،وك الالسوي  ،ى أنه س،وك منع،م تهو  بالة  ن  ا
 الو،وك بواسطة مالحظة الفرا لهذاالفرا ل، صول  ،ى النعءيء أت ت   ق الرغباتي تيكون تع،م 

 (.2015 ،واني )ما نراذج سالبةي أت من خالل س،وك طرن سالبة ننج  دها تعءيءًا 
كدر بشدة س ف  نظرينه النع،م االمنرا   (Bandura) ت ،ى ن و مغاير انن د بددتلا

(Skinner ) ئةي إذ  ،ى الضبو الكامن ل،ب ئةي تأكد  ،ى النفا ن الرونرر تالرنباال ب ن الفرا تالب
ي ض التمن الو،وك تالعوامن الشلص ة الداخ، ة برا ف  ذل  )الرعن دات تايفكالي تالنف لأى أن كالً 
 ظةلرالحالذي ينم تع،ره باتالرؤ رات الب ئ ة ك،ها تعرن بشكن منداخن ف  ت ديد الو،وك ت  تالنوقعات(

 (.1998ي ن بد الرحر) تالدرذمة
ح ث مفنرض أن اإلنوان امنرا   ينأ ر باتماهات اآلخريني تمشا رهم تتصرفاتهم تس،وكهمي 

راذج أي مونط ع أن ينع،م مدهم  ن طريق مالحظة اسنماباتهم تت ، دهاي فالب ئة االمنرا  ة ت دي ن
 (.2008حرااي  بوأ)تاإلمماب   ديدةي مدها الو،ب  

ت تيدوب بددتلا حدتث االضطراب الدفو  إلى اخنالل ف   ر، ة النع،مي تالنعر رات تالنوقعا
 (.1998الرحرني   بد)النع،م اللاطئة الداتمة  ن الل،ن ف   ر، ة 

 ئة ع البتتف ًا ل،دظرية الو،وك ة بدراذمها الرنعداة فحن الن،وث الدفو  هو نناج تفا ن الفرا م
ا ل،فر  ة بهي بكن ما ت ويه هذه الب ئة من مث رات تمعءزاتي تبرا ت ويه من نراذج م،و ة مركنالر  ط

 م اكاتها تت ، دها.
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 النظرية المعرفية السلوكية: .6
ولدتن ( أن الدظرية الرعرف ة الو،وك ة تركء  ،ى أن ايفراا ي2012هللا ) أبو   شة ت بد أتضح

 ،ون   تيركدهم يولدتن أمضًا بدء ات ن و النفك ر غ ر الع النبحمكان ات من أمن النفك ر الع الن ي تل
عرف ةي تهنم هذه الدظرية بالموانب الع ، ة تالرإذ ل،و وط كض اما بوبب معن داتهم غ ر الع الن ةي 

دى للنل ن( تاالننباه تالنرك ء تا اإلالاك)النفك ر تتعدين الو،وك الظاهر من خالل النأ  ر ف   ر، ات 
 الفرا.

إلى أن الدظرية الرعرف ة الو،وك ة ت وي  ،ى تصول مفااه )2012ي هوفران) Hofmann  رتيش
 ون بن بهالن  نأن اسنماباتدا الو،وك ة تالومدان ة تنأ ر كث رًا برعالفدا)أفكالنا(ي الن  ت دا الك ف ة ا
ن   م ال)ا تفو راتدت ايش اء تندلكهاي برعدى آخري ل س الروقف ف  حد ذاتهي تلكن مدلكاتداي تتوقعاتداي 

 الرعرف ( ل،روقف ه  الروؤتلة  ن تمدان اتدا.
أن الدروذج الرعرف  الو،وك  مفنرض أن النفك ر الرشوش  ىإل)2007ي ب  ) Beck تتش ر

 أي تالو،ب  تالذي يؤ ر  ،ى مشا ر تس،وك الفراي هو الوبب الغالب لرعظم االضطرابات الدفو ة.
 .الرعرف ة تايفكال تالرعن دات الال  الن ةأن الو،وك هو ناتج  ن النشوهات 

ن تالرعن دات تايفكال غ ر الع الن ة تدنج  ن نرط ن من االخنالل الوظ ف  الرعرف ي ينرث
الل   اخنالدرو ايتل ف  اخنالل ايااء الرعرف  أت العر، ات الرعرف ةي ب درا ينرثن الدرو الثان  ف

 (.2013مابري تبومماني ) ة الرعرفالر نوى الرعرف  مراء النشويهات 
هج أساس ة من خالها ينضح الرد ت ال ة افنراضاتبذل  ت وي الدظرية الرعرف ة الو،وك ة  ،ى 

 النفو ري تالعالم  لهذه الدظرية تهذه االفنراضات ه :
 اينشطة الرعرف ة تؤ ر ف  الو،وك. -
 اينشطة الرعرف ة من الرركن مراقبنها تتغ  رها. -
 (.2016بومماني )الرعرف  ل،و،وك قد ينم من خالل النغ  ر النغ  ر الررغوب  -

 (ي فحن النطول الرعرف  ل،فراVygotsky) ح ث تتفق نظرية الث افة االمنرا  ة لفامموتوك 
 أاتاتمكنوب من خالل الث افةي فالث افة تكوبه م نوى النفك ر تالرعرفةي تتءتاه بوسائن النفك ر ت 

ر مفكة(ي أي أن الث افة تع،م الفرا كاًل من: ماذا مفكر؟ تك ف النك ف الع ،  )اياتات الدفو 
(Doolittle, 1997  .) 



71 
 

لرداقشة مباائ ت االمنرا  ي  -ح ث صرح فامموتوك  بأن الع ن هو نناج النطول الناليل 
درو لن  يالنفك ر أت النطول الع ،  بشكن موهري تالرؤ رات الن  قد تعنريه ال بد من الاسة الث افة ا

 (.2002مريمي )الفرا ا ف ه
كان  تبذل  يالحظ أن   افة أي ممنرع بش  ها الرعدوي تالرااي تإذا ما ا نراها الن،وثي سواء
ًا ت،و  ذل  بفعن الغءت الث اف  أت االتصال تاالحنكاك ال ضاليي فحن هذا الن،وث الث اف  س دنج  ده

 نفو ًا.تتشوهًا معرف ًا تبالنال  ت،و ًا  فكرياً 
العرض الوابق لبعض الدظريات الو كولوم ة تالر البات الن  ترل ف  ضوئها من خالل 

ذل  وي؛ ت لنفو ر مفهوي الن،وث الدفو ي ينبدى الباحث الدظرية الرعرف ة الو،وك ة ف  تفو ر هذا الرفه
ن اله مين الفرا هو كائن منفا ن تنشوي يؤ ر ف  ب ئنه تينأ ر بهاي تيون   معالفه تمعن داته تأفك

ه الب ئة الن  أصب ل ف  العصر ال ال  ال ت نصر  ،ى الر  و االمنرا   الض ق ل،فراي بن هذ
 واقع اتوعل ف  ظن ال رية الكون ة لنرند تتطال   افات منعداةي سواء  ن طريق النفا ن الوماه  ال

ض ة نرافاإلنوان الرعاصر صال له ح اة اف الرباشر أت  ن طريق تسائن االتصال تاإل الي الرنعداةي
ف د أصب ل الرعالف تون ى من خالل مواقع  أخرى مع شها بكن مفرااتها  بر الرواقع الرقر ةي 

حًا ي تهذا الندوع الرعرف  بش  ه الو،ب  تاالمماب  أصبح منااالمنرا   تمن الن،فاز... النواصن
 ،وكيا ين دا الوبوهولة لكن فراي تبرومب هذه الرعالف تنرسخ ايفكال تالرعن دات تالن   ،ى غراله

اي الفر  ت ، ه فالن،وث الدفو  هو ناتج  ن تذتت معالف   اف ة ملالفة لث افة الرمنرع الذي م  ى ف ه
 تبالنال  تبد  أفكال ال   الن ة توبب س،وكًا غ ر مرغوب ف ه من قبن الرمنرع.

دات ( الرعن دات الال  الن ة إلى ممرو ة من ايصداف ته  معن 2004)زهران ح ث صدفل 
يي غ ر   الن ة ف  الرمال الو اس ي ف  الرمال الديد ي ف  الرمال االمنرا  ي الرمال االقنصاا

 تف  ممال الذاتي تالرمال الث اف .
ندكر تبذل  فحن الن،وث الدفو  بأبعااه هو ناتج  ن معن دات ال  الن ة تمثال ذل  فحن بعد ال

ل ت هو ناتج  ن معن دات ال   الن ة ف  الرمال،هوية ال ضالية برا ينضرده من اتماهات تمعن دا
طة الو اس  تاالمنرا  ي تبعد الفوضوية تبعد الندر و المدو  الالسوي برا تضرده من أفكال مغ،و 

تمباائ مشوهة تاتماهات تم ول مد رفةي هو ناتج  ن أفكال ال  الن ة ف  ممال الرعن دات 
 ي هو ناتجث افةك، ة ايمدب ة برا تضرده من ت ، د لهذه الالال  الن ة الذات ةي تبعد النع،ق بالرظاهر الش

  ن معن دات ال  الن ة ف  الرمال الث اف .
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تمن خالل العرض الوابق الذي تداتل مفهوي هوية اينا تما اتصن بها من  وامن تؤ ر ف  
 ى شكنده  ،تمفهوي الن،وث الدفو  تالعوامن الروببة لهي تالرظاهر الو كولوم ة الن  تدنج  نروهاي 

ل أ راض تظهر  ،ى مصاب هي ينضح أنه نظريًا هداك التباط ت  ق الص،ة ب ن الرفهوم ني فحذا كان
كن بالهوية بش  ها المرع  تالفراي تعبر  ن خصوص ة تترايء الفرا تالرمنرعي فحن الن،وث الدفو  

 ر رع ة غل معن الهوية الممماالته تمفرااته ت وام،ه ت،عب اتلًا بالزًا ف  الد ن من ت،  اللصوص ةي 
  لث افتاض ةي تبالنال  تكون الهوية الفرامة مر عة تمشننة ف  ظن االزاتاج الث اف  بن االقنالع ا

 الذي كانل العولرة أهم موبباته. 
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 ثانيًا: الدراسات السابقة

بعض بنها ت الق فو ةاسنعراض الدلاسات العرب ة تايمدب ة الرنع، ة بهوية اينا أت الهوية الد تم
ان  م الثتفق قور ني ايتل تداتل تشكن هوية اينا لدى الط،بة المامع  ني تال و الرنغ رات كر ول أتل

اسات ي تف  الر ول الثان  تم اسنعراض الدل غ ر الط،بة المامع  نتداتل تشكن هوية اينا لدى فئات 
 تصا دمًا من  ث تم ترت ب هذه الدلاساتالن  تداتلل الن،وث الدفو  ت القنه ببعض الرنغ راتي ح

 ،ى الد و اآلت :  -ل  أن الراض  هو الذي أسس ل، اضرذ -ايقدي إلى ايحدث 

المحور األول: الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت هوية األنا أو الهوية النفسية 
 .وعالقتها ببعض المتغيرات

لاسات الن  تداتلل تشكن هوية اينا لدى تي وم هذا الر ول إلى قور ن ح ث تم  رض الد
ى نا لدالط،بة المامع  ن ف  ال وم ايتلي تف  ال وم الثان  تم  رض الدلاسات الن  تداتلل هوية اي

 .أخرى غ ر الط،بة المامع  نفئات 

القسم األول: الدراسات التي تناولت تشكل هوية األنا وعالقتها ببعض المتغيرات لدى 
 ن.الطلبة الجامعيي

 الدراسات العربية:

 إلى النعرف  ،ى مونوى نرو الهوية لدى طالب الاسة طول ة هدفل (2003) أمرت م رد
لهذه الدلاسة: هن تومد فرتن ب ن الذكول  خالل اإلمابة  ن النواؤل الرئ س تذل  من المامعة

دت ما ب ن تمالحظة النغ ر ال اصن  ،ى ايفراا ف  فنرة طوي،ة امنتاإلناث ف   نرو الهويةي 
تم تطب ق هذا الر  اس  ،ى  تقد( ف رةي 30م  اسًا مكون من )(ي ح ث قامل بح داا 1999-2002)

( من الذكول من الطالب من الفرقة الرابعة بك، ة النرب ة 83( من اإلناثي ت)166  دة مكونة )
تكان منوسو  ي1999ف  العاي  تم تصد فهم  إلى إحدى حاالت الهوية نوا قدباإلسرا  ، ةي مرن كا

تقد توص،ل الدلاسة إلى أن حالة الهوية الر   ة ه  ( 21.2 ررهم الءمد   دد النطب ق الثان  )
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اي ،ى اسن رالًا ف  حاالت الهوية تحالة الهوية الرع، ة ه  ايانى اسن رالًاي تتب ن أن االنن االت ف  
الة إحصائ ًا ف  النطب ق ايتل حاالت الهوية تنمه ن و الهوية الر   ةي تتب ن  دي تموا فرتن ا

( ب ن توزيع تكرالات حاالت الهوية لكن من اإلناث تالذكولي ت تموا فرتن االة إحصائ ًا ف  1999)
( ب ن توزيع تكرالات حاالت الهوية لكن من اإلناث تالذكول. تتموا فرتن االة 2002النطب ق الثان  )

( تالثان  1999اإلناث ف  النطب   ن ايتل ) إحصائ ًا ف  توزيع تكرالات حاالت الهوية لع دة
( تب ن   دة اإلناث ف  1999(. تتموا فرتن االة إحصائ ًا ب ن   دة الذكول ف  تطب ق )2002)

( ف  توزيع تكرالات حاالت الهوية تتموا فرتن االة إحصائ ًا ب ن النطب ق ايتل 2002تطب ق )
 لات حاالت الهوية.( ف  توزيع تكرا2002( تالنطب ق الثان  )1999)

( الاسة هدفل إلى اسن صاء العالقة ب ن حاالت الهوية الدفو ة 2003أمرى الطراتنة )ت 
( طالبًا تطالبةي تاسنلدي الصولة 542تأسال ب اتلاذ ال رال لدى ط،بة مامعة مؤتة  ،ى   دة قوامها )

 The Objective Measure Ego Identity لر  اس لتب الهوية الروضو   الرعربة
Status(OMEIS)  ل  اس حاالت الهوية الدفو ةي تالصولة الرعربة لر  اس فريدمان ل  اس آلامءي
 أسال ب اتلاذ ال رال.

رالي ذ ال تأشالت الدنائج إلى تموا  القة االة إحصائ ًا ب ن حاالت الهوية الدفو ة تأسال ب اتلا
 ي تتب ني تالنرااي تالنورع(النرتي ) رال التكان هداك أ ر ل االت الهوية الدفو ة  ،ى أسال ب اتلاذ 

تموا فرتن ف  المات النرتي تعءى ل الة الهوية تلصالح حالة ت   ق الهويةي تتموا فرتن ف  
ى المات النراا تعءى ل الة الهوية تلصالح تع، ق الهويةي تإلى تموا فرتن ف  المات النورع تعء 

 ة.ل الة الهوية تلصالح انغالن الهوية تتشنل الهوي
إلاى النعارف  ،اى العالقاة با ن هوياة ايناا تت   اق الاذات لادى  (2007)البغادااي تهدفل الاسة 

الشااباب المااامع  ماان المدواا ن تالنعاارف  ،ااى تااأ  ر  ااام،  الماادس )ذكااري أنثااى( تالنلصااص الدلاساا  
 أاب ( تالنفا ن ب دها  ،ى هوية اينا تت   ق الذات.  ،ر ي)

( طالبااًا تطالبااة ماان ك، ااة النرب ااة مامعااة  اا ن شاارسي ك، ااة 300تاشاانر،ل   دااة الدلاسااة  ،ااى )
اإل ااالي مامعااة ال اااهرةي ك، ااة الهددسااة مامعااة الءقااازيقي تاساانلدمل الباحثااة م  اااس النومااه الشلصاا  

ي تم  اس هوياة ايناا مان 2002تتعريب م رد ابراه م   د  1986الرلنصر من إ داا موتر تكراندل 
 إ داا الباحثة.
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لذات اج الدلاسة  ن تموا  القة التباط ة مومبة تاالة ب ن هوية اينا تت   ق تقد أسفرت ننائ
لدى ط،بة المامعةي تإلى تموا فرتن االة إحصائ ًا ف  ت   ق هوية اينا تعءى لرنغ ر النلصص 
لصالح ط،بة النلصص الع،ر ي مع  دي تموا فرتن ف  ت   ق الهوية تعءى لرنغ ر المدسي ت دي 

تكذل   دي تموا فرتن ف  تشنل     ق الهوية تف ًا ل،نفا ن ب ن المدس تالنلصصتموا فرتن ف  ت
 ًا الهوية تانغالن الهوية تعءى لرنغ ر المدس تالنلصص تالنفا ن ب دهراي تتموا فرتن االة إحصائ

ف  ت   ق الذات تعءى لرنغ ر النلصص تلصالح النلصص الع،ر ي مع  دي تموا فرتن ب ن 
 الذات.المدو ن ف  ت   ق 

 ( الاسة2008تلف ص الهوية الدفو ة تحاالتها لدى الشباب المامع  الف،وط د  أمرى كن،و )
ع  هدفل إلى معرفة ترت ب بدائن الهوية الدفو ة)ت   قي انغالني تع، قي تشنل( لدى الشباب المام

ث مامعةي ح تال تالعرر ي تتب ان الفرتن ف  هذه ال االت تف ًا لرنغ ر المدستمظاهرها الف،وط د 
من  الث  طب    شوائ ( طالبًا تطالبةي تم اخن الها بشكن 401طب ل الدلاسة  ،ى   دة قوامها )

ة مامعات ه  )الل، ني ب ل ل مي بول نكد   ف،وط ن(ي تاسنلدي الصولة الرعربة لر  اس لتب الهوي
حاالت آلامء ل  اس  The Objective Measure Ego Identity Status(OMEIS)الروضو   

 .الهوية الدفو ة
قي ت    يانغالن)النوال  تأشالت الدنائج إلى أن حاالت الهوية الدفو ة يفراا الع دة ترتبل  ،ى 

ى  ر إلتشنلي تع، ق(ي تتب ن أن أكثر مظاهر الهوية اهنرامًا لدى أفراا الع دة ت،  الرظاهر الن  تش
 انغالن الهوية.

لمدس االن   قي النشنلي النع، ق( تعءى لرنغ ر )لدفو ة اتتب ن أن هداك فرتن ف  المة الهوية 
ن ف  تلصالح اإلناث تلم ينب ن تموا فرتن ف  المة انغالن الهوية تف ًا ل،مدسي تلم تب ن تموا فرت 

 المات الهوية الدفو ة تعءى لرنغ ر العرري ف را تب ن تموا فرتن ف  ت،  الدلمات تعءى لرنغ ر
 (.الدلمة الك، ةالنع، قي )الهوية ن ف را ينع،ق بدلمات المامعة تلصالح مامعة الل، 

( العالقااااة باااا ن كاااان ماااان المرااااوا الفكااااري )الردغ، ااااات تالردفن ااااات( 2008) جالساااال خااااو ف رااااا 
ساا ة االمنرا  ااة )الرهااالات االمنرا  ااةي الرهااالات االنفعال ااةي ال واساا ة االمنرا  ااةي ال وا تالرهااالات

نمازي اال)تاالمنرا  ة تالدلمة الك، ة( تتشكن الهوية اييديولوم ة  االنفعال ةي الدفس امنرا   الردلس 
قوامهاااا   داااة مااان طالباااات ك، اااة النرب اااة ل،بداااات بركاااة الركرماااة ب،اااغ  (ي لااادىالنع، اااقي االنغاااالني النشااانل

 ( طالبة.535)
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تاسانلدمل الباحثاة م  ااس المرااوا الفكاري تم  ااس الرهاالات االمنرا  ااة تكالهراا مان إ اادااهاي 
 .2003 اس لتب الهوية إ داا م رس مالش ا تتعريب الغامدي تم 

تقااااد توصاااا،ل ننااااائج الدلاسااااة إلااااى تمااااوا  القااااة االااااة تمومبااااة باااا ن المرااااوا الفكااااري تالرهااااالات 
 ن دي تماااوا  القاااة بااااالمنرا  اااة بأبعااهاااا الرلن،فاااة) الرهاااالات االنفعال اااةي ال واسااا ة االنفعال اااة(ي ت ااا

را  اااةي ال واسااا ة االمنرا  ااةي الرهاااالات الاادفس امنرا  اااة(ي تتماااوا ت)الرهااالات االمن المرااوا الفكاااري 
 القاااة االاااة تمومباااة بااا ن المراااوا الفكاااري تبااا ن بعاااض أبعااااا الهوياااة اييديولوم اااة)الن   قي النع، اااقي 
 االنغاااالني تالدلماااة الك، اااة(ي تبعاااض أبعااااا الهوياااة االمنرا  اااة) الن   اااقي النع، اااقي انغاااالني تالدلمااااة

لااام مظهااار تماااوا  القاااة بااا ن المراااوا الفكاااري تبعاااد النشااانل فااا  الهوياااة االمنرا  اااة الك، اااة(ي فااا  حااا ن 
 تاييديولوم ة.

كراااا أظهااارت الدلاساااة تماااوا فااارتن االاااة إحصاااائ ًا بااا ن منوساااط  الماااات الطالباااات الردغ، اااات 
 تالردفن ااات فاا  لتااب الهويااة اييديولوم ااة)ت   قي تع، اااقي انغااالني تالدلمااة الك، ااة( تفاا  لتااب الهوياااة

دي منرا  ااة)ت    ي تع، ااقي تالدلمااة الك، ااة( تفاا  الدلمااة الك، ااة لهويااة اينااا لصااالح الردغ، اااتي ت اااال
تمااااااوا فااااااارتن االاااااااة بااااااا ن منوساااااااط  الماااااااات الطالباااااااات الردغ، اااااااات تالردفن اااااااات فااااااا  لتاااااااب الهوياااااااة 
اييديولوم ة)تشاانل( تفاا  لتااب الهويااة االمنرا  ة)تشاانل تانغااالن(ي تتمااد فاارتن فاا  مواانوى المرااوا 

كري تبعض أبعاا الرهالات االمنرا  ةي تتشكن الهوية تعءى لرنغ ر النلصصي فا  حا ن لام تظهار الف
 فرتن تعءى لرنغ ر الرونوى الدلاس .

اضطرابي تع، قي انغالني )تحاالتها ( العالقة ب ن نرو الهوية الدفو ة 2009تالس كن،و )
قد طب ل الدلاسة  ،ى   دة من ط،بة ت   ق( تالنك ف ايكاامر  لدى الرراه  ن من ط،بة المامعةي ت 

 The لتب الهوية الروضو   ( طالبًا تطالبةي تاسنلدي م  اس427مامعة الل، ن قوامها )
Objective Measure Ego Identity Status(OMEIS)  بصولته الرعربة لف ص حاالت آلامء

 حث.الهوية الدفو ةي ف را اسنلدي م  اس  النك ف ايكاامر  تالذي أ ده البا
تتوص،ل الدلاسة إلى تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة تعءى لرنغ ر المدس ف  النك ف  
الفرتن لصالح تالدلمة الك، ة ل،هوية الدفو ة تحالة اضطراب الهوية الدفو ة ح ث كانل   ايكاامر

غالن(ي اإلناث ف  ح ن لم مكن هداك فرتن االة إحصائ ًا  ،ى حاالت الهوية الدفو ة)ت   قي تع، قي ان
تتب ن تموا فرتن ف  حالة اضطراب الهوية تعءى لرنغ ر العرري تتب ن  دي تموا فرتن ف  النك ف 
ايكاامر  تحاالت الهوية الدفو ة)اضطرابي تع، قي ت   ق(ي تتب ن تموا فرتن ف  حالة انغالن 
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ا فرتن تعءى الهوية تعءى لرنغ ر الك، ة تكانل الفرتن لصالح ك، ة الءلا ةي ف را تب ن  دي تمو 
لرنغ ر الرونوى الدلاس ي تقد توص،ل الدلاسة إلى تموا  القة التباط ة ب ن النك ف ايكاامر  

 تالهوية الدفو ة بشكن  اي تحاالت الهوية الدفو ة)ت   ق الهويةي تاضطراب الهوية(.
ع،وي ال ( إلى معرفة حاالت الهوية الدفو ة لدى ط،بة ك، ة2009)تسرالة تهدفل الاسة الصرايرة 

،ى  النربوية ف  مامعة مؤتة ت القنها بالن ص ن ايكاامر  تالدوع االمنرا  ي ح ث طب ل الدلاسة 
( طالبًا تطالبةي تاسنلدي ف  الدلاسة م  اس الهوية 255)قوامها   دة من ط،بة المامعة ب،غ 

 .آلامء الروضو  
انل كى مماالت الهوية الدفو ة ح ث أشالت ننائج الدلاسة إلى أن أ ،ى نوبة لنوزيع الط،بة  ،

( تف  الرمال االمنرا   كانل ف  %36.7ف  الرمال اييديولوم  ف  حالة االنغالني إذ ب،غل )
ة ف  (ي تف  الرمروع الك،  لرمال  الهوية الدفو ة كانل أ ،ى نوب%38.6حالة النع، ق بدوبة ب،غل )

وا فرتن ف  حاالت الهوية الدفو ة (ي تأظهرت الدلاسة  دي تم42.8حالة النع، ق ح ث ب،غل )
    ق()النع، قي االنغالني النشنل( تعءى لرنغ ر الدوع االمنرا  ي ف  ح ن كانل فرتن ف  حالة )الن

 كرا أظهرت الدنائج تموا فرتن ف  الرمروع الك،  لرماالت الهوية الدفو ة تعءى  لصالح الذكول.
 لرنغ ر الن ص ن ايكاامر  لدى الط،بة.

( إلاى الكشاف  ان طب عاة تشاكن هوياة ايناا لادى   داة مان 2010) الاساة الرمداون ل ف را هدف
طاااالب تطالباااات مامعاااة أي ال ااارى تبعاااًا لااابعض الرنغ ااارات ايسااارية تالدمرغراف اااة تالنااا  شااار،ل )غ ااااب 

( طالاب 474ي ح اث أمريال الدلاساة  ،اى   داة مكوناة مان )(الوالديني تالمدسي تالعرري تحمم ايسارة
قدداه  ،اى  تالاذيآلاماء  م  ااس هوياة ايناا الروضاو   لامعاة أي ال ارىي ح اث اسانلدمتطالباة مان م

 الردهج الوصف  الر الن. ةالباحث ل(ي تاسنلدم2002الب ئة الوعوامة الغامدي )
تاالمنرا  ااة تالك، ااة  ةاييدتلوم ااتوصاا،ل إلااى تمااوا فاارتن باا ن المدواا ن فاا  المااة الهويااة  تقااد

ية االمنرا  ة لصالح اإلناثي تتموا فرتن ف  الماات ت   اق الهوياة تف  المات انغالن تتشنل الهو 
الك، ااة تاالمنرا  ااة لصااالح الااذكولي تتمااوا فاارتن باا ن فئناا  العراار فاا  المااات تع، ااق تانغااالن الهويااة 

نع،اق يف راا ينع،اق بنع، اق الهوياة تلصاالح الفئاة ايكبار سادًا ف راا  لصالح الفئة ايصغر سادا ةاييدتلوم 
غ اااب الوالااديني )تشاارن فاا  حاا ن لاام تظهاار فاارتن فاا  ب  ااة الرنغ اارات ايخاارى تالناا  هويااة. بااانغالن ال

 العرري حمم ايسرةي ترت ب الر الاي الءتاجي نرو اإلقامة(.
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( الاسة هدفل إلى الكشف  ن العالقة ب ن أنراط الندشئة 2011ف را أمرى الورحان  )
،بة طانغالني ت   ق( تمفهوي الذات لدى   دة من االمنرا  ة تحاالت الهوية الدفو ة)تشنلي تع، قي 

م ( طالبًا تم اخن اله198مامعة الموف ف  الرر،كة العرب ة الوعوامةي ح ث اشنر،ل الع دة  ،ى )
تي لهدداابالطري ة العد وامة  ،ى مونوى الشعبة ي تاسنلدي م  اس أنراط الندشئة االمنرا  ة من إ داا 

سة تتوص،ل الدلاي آلامءهالس لرفهوي الذات تم  اس الهوية الدفو ة تالءغول تالبكول تم  اس ب رس 
اله تراط  إلى أن أكثر أنراط الندشئة االمنرا  ة اننشالًا كرا يدلكها أفراا الع دة كان الدرو الدمر 

هوية ( من أفراا الع دة كانوا غ ر مر ءين ل االت ال%58الدرو النو،ط  فالدرو النو ب ي تإلى أن )
( كانوا مشنن  %6( كانوا مدغ،   الهويةي ت)%24( مدهم ف و كانوا م     الهوية ت)%5تأنه )

 ( كانوا مع،   الهوية.%7الهويةي ت)
دى تف را ينع،ق برفهوي الذات ف د أظهرت الدنائج أن مونوى هذا الرفهوي كان ضرن الرنوسو ل

من  (ي تيالحظ4.308)م داله ( بان راف مع الي %59.31)ال واب  أفراا الع دة ح ث ب،غ الرنوسو 
  ق ( من ممروع النباين ف  حالة ت %5.60الدنائج أن أنراط الندشئة االمنرا  ة فورت ما م داله )

( من حالة انغالن الهويةي %6.15( من النباين ف  حالة تع، ق الهوية ت)%28الهوية الدفو ة ت)
لنباين ف  ايااء  ،ى م  اس ( من ا%32( من حالة اضطراب الهويةي كرا أنها فورت )%42ت)

 مفهوي الذات.
دة ( تشكن هوية اينا ت القنها بالنوافق الدفو  لدى ط،بة المامعةي  ،ى   2015)مبر تالس 

ة ل  اس هوي 2001( طالبًا تطالبة من مامعة بابن ف  العراني تاسنلدي م  اس الغامدي 352ب،غل )
  ة م روا هدا.ايناي تم  اس النوافق الدفو  الرعد من قبن  ط

دلمة تأظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا )النشنلي النع، قي االنغالن تال
ن أالك، ة( تعءى لرنغ ر المدسي ف را لم ينضح فرتن ف  ت   ق الهوية تعءى لرنغ ر المدس. تاتضح 

 مونوى النوافق الدفو  كان لدى الع دة مرتفعًا.
ة س،ب  ماب ة ب ن نرو النوافق الدفو  تت   ق هوية ايناي تتموا  القةكرا تب ن تموا  القة ام

 وس طةب ن نرو النوافق الدفو  تتشنل هوية ايناي تضعف العالقة ب ن نرو النوافق الدفو  تالرتب ال
 مع م ن ل،نأ  ر االمماب  مدلفض الن ديد لنع، ق الهوية تانغالن الهوية.

ت دير )منغ رات وية اينا لدى الط،بة المامع  ن تاتل ( حاالت ه2016)الدين تب ث  الء 
الذاتي االكنئابي تالنراس  تالنك ف ايسري( ف  اسنكشاف تااللنءاي ب ضاما حاالت هوية اينا ايلبعي 
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( طالبًا تطالبة من المامعة الهاشر ة بايلاني تاسنلدي م  اس 394تطب ل الدلاسة  ،ى   دة قوامها )
إ داا بالونري  من Ego Identity Process Questionnaire(EIPQ) الرطولحاالت هوية اينا 

ي تم  اس ت دير الذات لرتزنبرغ تم  اس مركء الدلاسات الوبائ ة لالكنئاب الرعرب من قبن تزمالئها
 (.2006)الذتيبي 

أن تكشفل الدلاسة أن ت دير الذات كان الرندبئ الدال الوح د باسنكشاف مهاي هوية ايناي ت 
لنءاي باال منغ رات النراس  تت دير الذات تالنك ف العائ،  تنوع المدس )اإلناث( كانل الرندبئات الدالة

ن انغالب ضاما هوية اينا. تتب ن أن اإلناث مر،ن برعدالت أكبر ين مصدفن ف  حالن  ت   ق الهوية ت 
ئج الهوية. تكشفل الدنا الهويةي تأن الذكول مصدفون برعدالت أكثر ف  حالن  تشنل الهوية تتع، ق

 ة ممرو   ن أن منغ رات العاف ة الدفو ة م ّءت ب ن حاالت الهوية ايلبعي ف د تب ن تموا فرتن ما ب ن
كرا  الهوية الر   ة تكن من ممرو ة الهوية الرع، ة تالرشننة  ،ى م  اس  االكنئاب تت دير الذات.

ط،بة ير الننة تالرع، ة بالرونويات ايانى من ت ال أشالت الدنائج أمضًا إلى التباط كن من الهوية الرش
ة المامع  ن  ن النراس  تالنك ف ايسري ف  أسرهمي ف  ح ن أن كاًل من الهوية الر   ة تالرع، 

 التبطل بالرونويات اي ،ى من تصولات الط،بة  ن النراس  تالنك ف ايسري.

وعالقتها ببعض المتغيرات لدى : الدراسات التي تناولت تشكل هوية األنا الثانيالقسم 
 .أخرى غير الطلبة الجامعيينفئات 

( الاسة هدفل إلى اسن راء العالقة ب ن منغ رات الهوية تاالغنراب 2005أمرت إغبالية )
 ( طالباً 304)ب،غل تالن ص ن تالمدس لدى الرراه  ن الف،وط د  ن ف  مديدة أي الف مي  ،ى   دة 

 ( سدة.18-17)أ رالهم تطالبة تراتحل 
ب (ي تم  اس االغنرا1994) الربابعة تعريبآلامء  دمل الباحثة م  اس الهوية الدفو ةتاسنل
 من إ دااها.

ت   ق )النوال  تكشفل ننائج الدلاسة إلى أن حاالت الهوية الدفو ة لدى الع دة ماءت  ،ى 
حاالت الهوية الدفو ة الهويةي تع، ق الهويةي تشنل الهويةي انغالن الهوية(ي مع  دي تموا فرتن ف  

الالمع اليةي االنعءال االمنرا  ي الع،ة )النوال  تعءى لرنغ ر المدس. ف را ترتبل أبعاا االغنراب  ،ى 
 ن الذاتي الالمعدىي العمء(ي مع  دي تموا فرتن ف  المة االغنراب أت ترت به تعءى لرنغ ر 

 المدس.
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م أكثرهت  هم ذتت الن ص ن الدلاس  الررنازي تكان أكثر الط،بة ت    ًا لهوينهم تأق،هم اغنراباً 
فو ة ية الدتتمد أن هداك التباط ب ن أبعاا الهو  اغنرابًا تتأم اًل تاضطرابًا هم ذتت الن ص ن الردلفض.

 تأبعاا االغنراب تالن ص ن الدلاس .
لدى   ة( تطول س،وك الرراقبة الذات ة ت القنه ب االت الهوية الدفو2010فالةي  ف را ب ثل )أبو

مرن  ( مراه ًا تمراه ة428)قوامها الرراه  ن ف  م افظة الل، ني تقد طب ل الاسنها  ،ى   دة ب،غ 
ف  الردالس  الدلاسة( سدة مرن هم  ،ى م ا د 19-18ت) ة( سد14-12)العررية هم ف  الفئات 

 ال كوم ة ف  م افظة الل، ن.
ي 2008ء زمالؤهي تعريب العرري آلام تاسنلدمل ف  الدلاسة م  اس حاالت الهوية الدفو ة

 ل،رراقبة الذات ة تالن  قامل الباحثة بنرمرنه تتعريبه. 1974تم  اس سدايدل 
،ى  تأظهرت الدنائج أن النوزيع العاي يفراا   دة الدلاسة  ،ى حاالت الهوية الدفو ة كان 

%ي 20.6ة بدوبة %ي انغالن الهوي24.3%ي تشنل الهوية بدوبة 40تع، ق الهوية بدوبة )النوال  
 %(.15.2ت   ق الهوية بدوبة 

ة تقد تب ن تموا فرتن ف  حاالت الهوية الدفو ة تعءى لرنغ ر المدس تالعرري ح ث كانل نوب
نل نوبة (ي ف را كا19-18( ت)14-12)العررية الذكول مع،   الهوية أ ،ى من اإلناث ف  الفئات 
إلناث  ،ى (ي تنوبة ا19-18)اي رال كول ف  اإلناث  ،ى حالة ت   ق الهوية أ ،ى من نوبة الذ

 حالة انغالن الهوية أ ،ى من نوبة الذكول ف  كال الفئن ن العررين ن.
 تكشفل الدنائج  ن تموا فرتن ف  تطول س،وك الرراقبة الذات ة تعءى لرنغ ر العرر تلصالح

 (ي مع  دي تموا فرتن تعءى ل،مدس.19-18)الفئة العررية 
من  اسن صاء العوامن الرؤ رة  ،ى تشك ن هوية اينا لدى فئةب (2011ب دي )تقاي المددي تالع

ة الشباب الرراه  ن ف  مديدة ال دسي تمدى تأ  ر بعض العوامن الرعرف ة تالشلص ة  ،ى تشكن هوي
 -16) ( شابًا تشابةي تنراتح أ رالهم ب ن123اينا لديهمي ح ث أمريل الدلاسة  ،ى   دة مكونة من )

داسب ترمرنه تت د ده ل  بعدآلامء  ي تاسنلدي الباحثان الر  اس الروضو   لرتب هوية اينا( سدة22
 الب ئة العرب ة.

ح ث توص،ل الدلاسة إلى أنه ال تومد فرتن ف  كن من الهوية اييديولوم ة تالهوية  
ي ى لرنغ ر المدستعء  االمنرا  ة تف  الرتب اللاي لهوية اينا  ،ى بعدي انغالن الهوية تتع، ق الهوية

ف را تمدت فرتن  ،ى كن من بعد تشنل الهوية تبعد ت  ق الهوية لصالح الذكولي كرا أسفرت الدنائج 
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لصالح ت  تعءى لرنغ ر الفئة العررية ن تموا فرتن )ف  الهوية اييديولوم ة تف  بعد انغالن الهوية( 
 تعءى لرنغ ر المة الندينية االمنرا  ة الفئة ايكبر سدًاي تأظهرت الدنائج أمضًا تموا فرتن ف  الهو 

لصالح فئة المة الندين الرنوسطةي كرا تمدت فرتن ب ن المات الدين الررتفعة تالمات الندين ت 
ف   هداك فرتن الردلفضة  ،ى بعد تع، ق الهوية لصالح فئة الندين الررتفعةي تأظهرت الدلاسة أن 

لصالح نرو الرعام،ة الرايئةي كرا أظهرت  الوالدمة ت تعءى لرنغ ر نرو الرعام،ةالمات انغالن الهوية 
الدنائج تموا فرتن ف  الرتب اللاي لنع، ق الهوية ب ن الفئة ذات نرو الرعام،ة الرنوسو تفئة نرو 

 صالح فئة نرو الرعام،ة الرنوسطة.الرعام،ة الررنازة ل
 ق دشئة ايسرية تت  ( إلى اسن راء العالقة ب ن أنراط الن2012) ف را هدفل الاسة الش ران

لس ( طالبًا تطالبةي من الردا78)قوامها الرراهق لهوينه الدفو ةي تطب ل الدلاسة  ،ى   دة ب،غ 
( سدةي 17-14)ب ن ال كوم ة ف  مديدة إلبد بايلان تم اخن الهم  شوائ ًاي تقد تراتحل أ رالهم ما 

مء آلا ي تم  اس الهوية الدفو ة2008 تتم اسنلداي م  اس أنراط الندشئة ايسرية من إ داا  ب دات
 ( ف رة.60أن أمرت  ، ه الباحثة بعض النعديالت ح ث حذفل ألبع ف رات ل صبح مكونًا من ) بعد

 تع، قي اضطرابي ت   قيتقد أظهرت الدنائج أن حاالت الهوية الدفو ة كانل  ،ى النوال  )
لدى  شائعة راط ي تأن حالة الهوية الدفو ة الانغالن( تأن نرو الندشئة ايسرية الوائد هو الدرو الدمر

ة لندشئاالرراه  ن ه  ت   ق الهوية الدفو ةي تأشالت الدلاسة إلى تموا  القة إمماب ة االة ب ن نرو 
و  ن نرالنو،ط ي تال رامةي تاإلهرالي تب ن حالة انغالن الهوية تتشننهاي تتموا  القة س،ب ة االة ب

ن ة انغالب ن نرو الدبذ تحال إمماب ة االةتاضطراب الهويةي تتموا  القة  الن بن تحالة انغالن الهوية
 الهوية الدفو ة.
ءالء ( الو،وك العدتان  تالنوتر الدفو  ت القنهرا بالهوية الدفو ة لدى ن2012)الب،وي تالس 

اًل ف  سمن مديدة تبوك ف  الرر،كة العرب ة ي( نء 900)الدلاسة سمن مديدة تبوكي تب،غل   دة 
 1992تم  اس النوتر الدفو  لءتاتي  1992الوعوامةي تتم اسنلداي م  اس الو،وك العدتان  لب ري 

 .(1994)الربابعة  تعريبآلامء  تم  اس الهوية الدفو ة
و ةي تقد توص،ل ننائج الدلاسة إلى تموا  القة ذات االلة ب ن الو،وك العدتان  تالهوية الدف

تان  تت   ق الهويةي تكذل  تموا  القة طرامة ب ن الو،وك ته   القة  كو ة ب ن الو،وك العد
 العدتان  تاضطراب تانغالن الهوية. كرا أظهرت الدنائج  دي تموا اخنالف لدى الدءالء حول أ ر

  .الو،وك العدتان  تالنوتر الدفو   ،ى الهوية الدفو ة تف ًا لرنغ ري العرر تالرونوى النع، ر
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يبداء ( إلى توض ح العالقة ب ن الو،طة الوالدمة كرا يدلكها ا2015)الشافع  ف را هدفل الاسة 
ن هم ( مراه ًا تمراه ة مر241)ب،غل تقد طب ل الدلاسة  ،ى   دة  الرراه  نيتالهوية الشلص ة لدى 

 ائرية.المء  ف  الررح،ة الثانوية تم اخن الهم  شوائ ًا من الردالس الثانوية برديدة باتدة ف  المرهولية
ي (1998)الرحرن   بد تعريبآلامء  سنلدي ف  الدلاسة الر  اس الروضو   لرتب الهويةتقد ا

 آلباء من إ داا باسنان تاي،ريء بصولته الرعربة.ا -تم  اس العالقات ب ن ايبداء
اآلت  تأشالت ننائج الدلاسة إلى أن بدائن تحاالت الهوية ماءت  ،ى النوال   ،ى الد و 

%ي 26.14%ي انغالن الهوية بدوبة 28.21%ي تع، ق الهوية بدوبة 30.29ت   ق الهوية بدوبة )
 %(.15.76تتشنل الهوية بدوبة 

من  عاطف كرا أشالت الدنائج إلى تموا  القة التباط ة ب ن ت   ق الهوية يفراا الع دة تالمو ال
يني والدفرطة من الالوالديني تتموا  القة التباط ة ب ن تع، ق الهوية يفراا الع دة تمو ال رامة الر

 تتموا  القة التباط ة ب ن انغالن تتشنل الهوية تمو الرلاصرة مع الوالدين.

 األجنبية الدراسات

إلى اسن صاء العالقة ب ن  ((Kumru & Thompson, 2003كومولت ت ربوون هدفل الاسة 
ى سي  ،العرر تالمد س،وك الرراقبة الذات ة تحاالت الهوية الدفو ة ف  مرح،ة الرراه ةي تفق منغ رات

م ما ب ن ( طالبًا تطالبة ف  مرح،ة الرراه ة الرنوسطة تالرنأخرة تراتحل أ راله476  دة ب،غ قوامها )
 ( سدة تم اخن الهم  شوائ ًا من الردالس ف  ترك ا.15-22)

 ة.تم  اس سدايدل ل،رراقبة الذات آلامء  تاسنلدي ف  الدلاسة م  اس حاالت الهوية الدفو ة
أم ن لت ننائج الدلاسة إلى تموا  القة إمماب ة ب ن العرر تحالة ت   ق الهويةي تحالة تتأشا

 الهويةي مع  دي تموا فرتن ف  حاالت الهوية تعءى لرنغ ر المدسي تكانل المات الذكول أ ،ى من
 رر.الع راإلناث  ،ى م  اس الرراقبة الذات ةي تلم تظهر فرتن  ،ى م  اس الرراقبة الذات ة تعءى لرنغ 

الهوية الدفو ة  دد الرراه  ني  نتشك (Bergh & Erling, 2005)تإيرلدج ف را السل ب رغ 
ح ث هدفل الدلاسة إلى ت ص  حاالت الهوية الدفو ة لدى الرراه  ن الوويدي ن تطب ل  ،ى   دة 

،غ ولي تب( من الذك114( إناث ت)108( من الرراه  ن من ط،بة الررح،ة الثانوية مدهم )222قوامها )
اسة أن تب دل ننائج الدل آلامء  تاسنلدي م  اس حاالت الهوية الدفو ة ( سدة.18منوسو أ رال الع دة )

 .لن   ق(النع، قي النشنلي االنغالني ا)النوال  ترت ب حاالت الهوية الدفو ة يفراا الع دة ماء  ،ى 
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ت ى لرنغ ر المدس ف  حاالكرا أشالت ننائج الدلاسة إلى تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة تعء 
را ي ب دالهوية الدفو ة )النع، قي النشنلي االنغالن( ح ث تفوقل اإلناث  ،ى بعد النع، ق  ،ى الذكول

 ر تفون الذكول  ،ى اإلناث ف  بعد النشنلي ف را لم مظهر فرتن ف  حالة ت   ق الهوية تعءى لرنغ
 المدس.

اسة هدفل إلى تب ان العالقة ب ن ي ال (Basak & Ghosh, 2008)تأمرت باساك تغوش 
ل حاالت هوية اينا تت دير الذات لدى ممرو ة من الرراه  ن ف  مرح،ة الرراه ة الرنأخرةي تطب 

 الهدد. ( طالبًا تطالبة من ط،بة المامعات ف  تالمة البدغال الغرب ة ف 590)ب،غل الدلاسة  ،ى   دة 
 تم  اس لتزنبرغ لن دير الذات. يامءآل  الدلاسة م  اس حاالت هوية اينا تاسنلدي ف

ى تأشالت ننائج الدلاسة إلى تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا لدى أفراا   دة الدلاسة تعء 
ة ليفي مديدة(. كرا أشالت ننائج الدلاسة إلى أن هداك  الق)الوكن لرنغ ر المدس تمنغ ر مدط ة 

ير ن ت دن م   و الهوية ينرنعون بدوبة  ال ة مالتباط ة ب ن حاالت هوية اينا تت دير الذاتي ح ث كا
 الذاتي ف را كان مشننو الهوية تمع، و الهوية ينورون بن دير الذات الردلفض.

  إلى توض ح العالقة ب ن الرفهوي الذات  الرهد ((Landine, 2013ف را هدفل الاسة الندين 
( من ط،بة مامعة 202 دة ب،غل )تتطول هوية اينا تصدع ال رال الرهد ي تأمريل الدلاسة  ،ى  

أتالنن   ف  كددا مرن يدلسون تلصص  ،م الدفس النره ديي تاسنلدي ف  الدلاسة  الث م اي سي 
لرهد  اي تم  اس الرفهوي الذات  1976تم  اس ال رال الرهد  لبالاك آلامءي  م  اس حاالت هوية اينا

 .(1977)لباليل تت دو،  
ت  اآلن أفراا الع دة توز وا  ،ى حاالت هوية اينا  ،ى الد و تأشالت ننائج الدلاسة إلى أ

%ي تانغالن الهوية بدوبة 41.6%ي تتشنل الهوية بدوبة ب،غل 43.6تع، ق الهوية بدوبة ب،غل )
 %(.5.4%ي تت   ق الهوية بدوبة ب،غل 9.4ب،غل 

ا  را تب ن تمو تتب ن تموا فرتن مدلفضة ف  حاالت هوية اينا تعءى لرنغ ر المدس تالعرري ف
رابط ة كرا كشفل الن ، الت الن لرنغ ر المدس تالعرر. تالرهد  تعءى فرتن مرتفعة ف  الرفهوي الذات  

تموا تاالن دالية  ن تموا  القة س،ب ة قوية ب ن تب،ول الرفهوي الذات  الرهد  تالنراا الرهد ي ت 
  القة س،ب ة معندلة ب ن حالة ت   ق الهوية تالنراا الرهد .

ف  العالقة ب ن هوية اينا تالنع، ق طوين ايمني  (Jackson, 2015)ب ث ماكوون ت 
تال ضول المامع  تالنطوع الديد ي ح ث هدفل الدلاسة إلى تب ان أ ر اللبرات المامع ة تالنطوع 
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( مرن هم ف  مرح،ة الرراه ة الرنأخرة 425الديد   ،ى تطول هوية ايناي تشر،ل   دة الدلاسة  ،ى )
( تطو وا كربشرين ل دمو  ايماي ايخ رةي 120يدلسون ف  مامعة تالمة يوتا ايمريك ةي تمدهم ) مرن

 .آلامء تتم اسنلداي م  اس آامء تزمالؤه ل  اس حاالت الهوية الدفو ة
آلت  الد و ل مرتبة  ،ى اتأشالت ننائج الدلاسة إلى أن بدائن هوية اينا يفراا   دة الدلاسة كان

ينا االنع، قي النشنلي االنغالن( كرا أشالت إلى تموا  القة التباط ة ب ن حاالت هوية الن   قي )
ل ة تشنتاللبرات المامع ة تالنطوع الديد ي ح ث كان هداك  القة إمماب ة ب ن اللبرات المامع ة تحال

 هوية ايناي ت القة إمماب ة ب ن انغالن الهوية تالنطوع الديد .
مشاكن تطول  ي(Gabadrakhmanva & et al., 2016) تآخرتن وفا ف را ب ثل مباالاخرد 

امها هوية الط،بة ف  الب ئات النربوية لمامعات الع،وي اإلنوان ةي ح ث طب ل الدلاسة  ،ى   دة قو 
 ( طالبًا تطالبة ف  مامعة تالمة ف اتكا الرتس ة.225)

 اة ،ةي ال تالنع، مي العائ لندليبا)تنضرن تب دل الدلاسة أن العوامن الرؤ رة ف  مونويات الهوية 
 لط،بةالعامةي الهواماتي النواصن(ي كرا تب دل أن من أهم الرشاكن الداخ، ة الن  تع ق تطول هوية ا

من  تكرن ف   دي كفامة االسنعداا الذات  ل،ط،بة أنفوهم لنطوير هوينهم ت دي م دلتهم  ،ى الن  ق
 إمكان اتهم تقدلاتهم اإلبدا  ة.

ي ربويةق بالرشكالت اللالم ة الن  تع ق تطول الهوية ل،ط،بة فه  مرتبطة بال  م النتف را ينع،
 م ينمتالب ئة الركان ةي تالر نوى الردهام  ل،ب ئات النربوية ف  مامعات الع،وي اإلنوان ةي ح ث ل

 اسنلداي هذه العداصر بشكن كامن.
وية الرهد ة تحاالت هوية العالقة ب ن اله (Young & Jung, 2016)تقد الس يونغ تمونغ 

( طالبًا تطالبة 311)ب،غل اينا لدى طالب النرريض الكولي ني ح ث طب ل الدلاسة  ،ى   دة 
 % ذكولي مرن الن  وا ف  برنامج البكالوليوس لردة ألبع سدوات أت برنامج الدب،وي9% إناث ت91

 لردة  الث سدوات ف  مامعات كوليا المدوب ة.
 بعد آلامء م  اس الهوية الرهد ة من إ داا ك م تك مي تم  اس هوية ايناتاسنلدي ف  الدلاسة 

 ترمرنه إلى الكولية.
 لتشن) النوال تأشالت ننائج الدلاسة إلى تصد ف أفراا الع دة تف ًا ل الة هوية اينا ماء  ،ى 

 ق %ي تت  14.8%ي تانغالن الهوية بدوبة 42.4%ي تتع، ق الهوية بدوبة 31.5الهوية بدوبة 
 %(. 11.3الهوية بدوبة 
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 -امجف  حاالت هوية اينا تالهوية الرهد ة تعءى لرنغ رات )نوع البرن اً تتب ن أن هداك فرتق
 المدس.بكالوليوس/ اب،وي(ي الرونوى الدلاس ي اخن ايسرة الشهريي 

 ن ب تتب ن تموا  القة التباط ة ب ن الهوية الرهد ة تهوية ايناي ح ث كانل الهوية الرهد ة
 .الط،بة الذي كانوا ف  حالة ت   ق هوية اينا أ ،ى من ت،  الرومواة ف  مر ع ال االت ايخرى 

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التلوث النفسي.

  ان معرفة فضالً بداء م  اس ل  اس ظاهرة الن،وث الدفو   إلى (2004الاسة م رد ) هدفل
 المادسي النلصصي) منغ رات ب وب الفرتن  تااللة الروصن لدى ط،بة مامعة الدفو  الن،وث مونوى 

ردهج الوصف  ي تقد تم اسنلداي ال(الروصن – ااخن/  خالج- ل،ط،بة الدائم الوكن الرونوى الدلاس ي
( ف رة تالذي أ ده 118م  اس الن،وث الدفو  ذت البدائن اللروةي تالركون من ) الن ، ،  تطبق

 .تطالباة طالباً  (1546) ب،غل   دة  ،ى الباحثي
ئص خصا ألبعشلصل ت بداء م  اس ل  اس ظاهرة الن،وث الدفو   ت  قالدنائج  تأظهرت

، ة النع،ق بالرظاهر الشكي ل هاإساءة الندكر ل،هوية ال ضالية تاإل): لرفهوي الن،وث الدفو ي ه 
 (.الفوضويةي النلدث غ ر الروضو  ي مدب ةاي

 ح ث ب،غ بدلمة منوسطةقد كان  الروصان مامعة ط،بة لدى الدفو  الن،وث مونوى  تتب ن أن
تتب ن أن هداك فرتن ف  الن،وث الدفو  تعءى لرنغ رات )المدسي النلصصي الرونوى %( 54.25)

الدلاس ي مدط ة الوكن(ي ح ث كانل هداك فرتن ف  مونوى الن،وث الدفو  تعءى لرنغ ر المدس 
ي (%45.16ناث )تلدى اإل (%68.32دى الذكول )نوبة الن،وث الدفو  ل ب،غل ح ث تلصالح الذكول

ب،غل نوبة الن،وث ح ث تتب ن تموا فرتن تعءى لرنغ ر النلصص تلصالح النلصص الع،ر  
ي تفرتن ف  ( %49.71( تلدى النلصص االنوان  )%58.8الدفو  لدى ط،بة النلصص الع،ر  )

،بة غل نو ة الن،وث الدفو  لدى طالرونوى الدلاس  تلصالح ط،بة الودة أت الرونوى الرابع  ح ث ب،
(ي تفرتن تعءى لردط ة الوكن تلصالح %43.33(ي تلدى الرونوى ايتل )%65.15الرونوى الرابع )

( تلدى %57.95ب،غل الدوبة لدى الط،بة من سكدة مديدة الروصن )ح ث سكدة مديدة الروصن 
 (. %50.54الط،بة من سكدة خالج مديدة الروصن نوبة )
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( الاسة هدفل إلى النعرف  ،ى مونوى الن،وث الدفو  لدى 2011  تمبالك )تأمرى الشرو
ث ( طالبًا تطالبةي تاسنلدي م  اس الن،و 411) ط،بة مامعة بغدااي تطب ل الدلاسة  ،ى   دة ب،غل

 (.2004)م رد الدفو  الرعد من قبن 
رتن فا  ال توماد فا ناهأتبا ن ي كرا المة الن،وث الدفو  كانل مدلفضةن أتأشالت الدنائج إلى  

لااة ا ذات االهداااك فرتقااً  ف را تب ن أني تالرونوى الدلاس  تعءى لرنغ ر المدس  الن،اوث الدفو
 .تلااصالح النلااصص اإلنااوان  تعءى ل،نلصص ) ،ر ي إنوان ( إحصائ ة

 الدضجت  الن،وث الدفو  ب نالعالقة تب ان  إلى (2011الاسة شهاب تالعب دي )هدفل  ف را
دة ب،غل   ت ي االنفعال  لدى ط،بة معاهد إ داا الرع،ر ن تمعاهد الفدون المر ،ة ف  م افظة ن دوى 

 رةي ( ف100تاسنلدي ف  الدلاسة م  اس الن،وث الدفو  تالركون من ) تطالبةي اً ( طالب480الدلاسة )
 قامل الباحثنان بنطويرهي تم  اس الدضج االنفعال  من إ داا الباحثنان.

اهد مونوى الن،وث الدفو  لدى ط،بة معاهد إ داا الرع،ر ن تمع ننائج الدلاسة إلى أنتأشالت 
ي تكان هداك فرتن ف  مونوى الن،وث (%63.40) كان مرتفعًا ح ث ب،غل نوبنه الفدون المر ،ة

(ي ف را كان لدى اإلناث %61.46)لديهم الدفو  تعءى ل،مدس تلصالح الذكول ح ث ب،غل نوبنه 
(. تتب ن تموا فرتن تعءى لرنغ ر الرونوى الدلاس  تلصالح الرونوى الثان  %28.94)بدوبة 

وى تب،غ مون معهد الفدوني معهد الرع،ر ن(.)الرعهد تالثالثي مع  دي تموا فرتن تعءى لرنغ ر نوع 
 (.%86.62الدضج االنفعال  )

تب ن االنفعال ي ت تأشالت الدنائج أمضًا إلى تموا  القة التباط ة ب ن الن،وث الدفو  تالدضج 
مع  تموا فرتن ف  العالقة ب ن الن،وث الدفو  تالدضج االنفعال  تعءى لرنغ ر المدس تنوع الرعهدي

  دي تموا فرتن تعءى لرنغ ر نوع الرعهد.
مونوى الن،وث الدفو  لدى ط،بة ك، ة النرب ة النعرف  ،ى  إلى (2012الاسة طراا )هدفل ت 

ف  ،ى الفرتن ف  مونوى الن،وث الدفو  حوب تكذل  النعر  ينف  العرا مامعة بابن -الرياض ة 
ف  خفض الن،وث الدفو  لرن  معرف  س،وك  تمعرفة مدى فا ، ة برنامج إلشااي المدسيمنغ ر 

 مرتفعة  ،ى م  اس الن،وث الدفو . ح  وا المات
تاسنلدي ( طالبًا تطالبةي 240تلن   ق الهدف ايتل تالثان  طب ل الدلاسة  ،ى   دة ب،غل )

تأشالت الدنائج إلى أن أفراا الع دة معانون من ( ل  اس المة الن،وث الدفو ي 2004م  اس م رد )
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المة مدلفضة  ،ى م  اس الن،وث الدفو ي تأنه يومد فرتن ف  مونوى الن،وث الدفو  تعءى لرنغ ر 
 المدس تلصالح الذكول.

فئن ن الرمرو ن ن الرنكا مريب  بأس،وبالردهج الن باسنلدايالباحث تلن   ق الهدف الثالث قاي 
،ى  من ال اص، ن  ( طالباً 50تطب ق البرنامج اإللشااي  ،ى )   دةاشنر،ل ت )النمريب ة تالضابطة( 

المات أ ،ى من الوسو الفرض   ،ى م  اس الن،وث الدفو  ف  النمربة الرئ وةي تقد تم ت و رهم 
 ( طالبا لكن ممرو ة. ح ث ينكون البرنامج من25)بواقع  شوائ ا إلى ممرو ن ن ضابطة تتمريب ة 

أن لى ( اق  ة. تباننهاء تطب ق البرنامج توصن الباحث إ45( م،وة إلشاامة مدة الم،وة الواحدة )12)
 -ة مماب  فا ن ف  خفض الن،وث الدفو  لدى طالب ك، ة النرب ة الرياض إل،برنامج اإللشااي تأ  ر 

 الدفو .ا ، ة اإللشاا المرا   ف  خفض الن،وث فكرا أظهرت الدلاسة  بابنيمامعة 
لن،وث الدفو  لدى اإلى ق اس مونوى  الاسة هدفل ((AL- Khafaji, 2013تأمرى اللفم  

تمعرفة  ي(ي الكوفة)بابني ال ااس ةي كربالء)الرنوسطة بدن ة ف  مامعات الفرات النرب ة ال ط،بة ك، ات
امها قو ر المدس تالمامعةي تطب ل الدلاسة  ،ى   دة ب،غ الفرتن ف  المة الن،وث الدفو  تف ًا لرنغ 

لن،وث ( طالبًا تطالبة من كن مامعةي تاسنلدي ف  الدلاسة م  اس ا150)بواقع ( طالبًا تطالبةي 600)
 (.2004)م رد الدفو  لا 

  قًا فتخ،صل الدلاسة إلى أن الن،وث الدفو  لدى أفراا الع دة كان مرتفعًا مدًا تأن هداك فرت 
لمات الن،وث الدفو  تعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكولي تتب ن أن هداك فرتقًا ف  مونويات ا

 الن،وث الدفو  تعءى ل،مامعة تلصالح مامعة الكوفة.
( إلى ق اس مونوى الن،وث الدفو  لدى ط،بة ك، ة 2015تهدفل الاسة لمضان تالمبالي )

الدفو  لدى الط،بة تف ا لرنغ ري المدس  تمعرفة الفرتن ف  الن،وث كركوكيالنرب ة ف  مامعة 
( 200تقد اسنلدمل الدلاسة الردهج الوصف  الن ، ،  تتكونل   دة الب ث من ) الدلاس ةيتالررح،ة 

لدفو  اتلهذا الغرض أ د الباحثان م  اًسا ل،ن،وث  طالبةي( 100( طالبًا ت)100طالبا تطالبة تمدهم )
 ( ف رة.50مكونة من )

ط،بة ك، ة النرب ة ف   لاسة تموا المة منوسطة من الن،وث الدفو  لدىتأظهرت ننائج الد
ة فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مونوى الن،وث الدفو  لدى ط،بة ك،  تموا  ديتب دل  كركوكيمامعة 

 النرب ة تفق منغ ري المدس تالررح،ة الدلاس ة.
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لدفو  لدى مدلفض  ( ف  العالقة ب ن الشلص ة الرنصدعة تالن،وث ا2015) ،وان تب ثل 
غ تمرتفع  مفهوي الذات  دد ط،بة المامعةي ح ث طب ل الدلاسة  ،ى   دة من ط،بة مامعة بغداا ب،

 ( طالبًا تطالبةي تاسنلدمل الباحثة  الث م اي س ته  م  اس الشلص ة الرنصدعة من500قوامها )
تممال آ ال الصدمةي  إ دااهاي تم  اس الن،وث الدفو  تالذي تضرن ممال ن هرا ممال الصدمةي

 تم  اس مفهوي الذات أمضًا من إ داا الباحثة.
تأظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  المات الشلص ة الرنصدعة تعءى لدلمة مفهوي الذاتي 

ب ن  فرتن  ح ث تب ن أن مدلفض  مفهوي الذات ينرنعون بشلص ات منصدعةي كرا تب ن تموا
 ن،وث الدفو  تلصالح مدلفض  مفهوي الذاتي تاتضح أن نوبةمرتفع  مفهوي الذات تمدلفض ها ف  ال

ص ة اسهاي الن،وث الدفو  ف  الشلص ة الرنصدعة كب ري تتب ن أمضًا تموا  القة التباط ة ب ن الشل
 الرنصدعة تالن،وث الدفو   دد مدلفض  تمرتفع  مفهوي الذات. 

دى طالبات قوم لياض ( الاسة هدفل إلى ق اس الن،وث الدفو  ل2016تأمرت إبراه م )
( طالبًةي من طالبات ك، ة النرب ة ايساس ة ف  678ايطفالي تطب ل الدلاسة  ،ى   دة ب،غل )

 ( بعد2004المامعة الروندصرية تك، ة النرب ة ل،بدات ف  مامعة بغدااي تاسنلدمل م  اس م رد )
 ( ف رة.124إمراء تعديالت  ، ه ل صبح )

 ةي إالمونوى الن،وث الدفو  لم يرن إلى مونوى الداللة اإلحصائ  تأشالت ننائج الدلاسة إلى أن
 ( من أفراا الع دة لديهن ت،وث نفو .%40أنه ظهر أن ما نوبنه )

،ر  تالن،وث الدفو  إلى النعرف  ،ى مونوى النفك ر الع (2016)ت باس الاسة خر س هدفل ت 
 تأ  ر إلى النعرف  ،ىت ة بابن بالعراني لدى الرياض ن من ط،بة ك، ة النرب ة ت ،وي الرياضة ف  مامع

ف  تدر ة النفك ر الع،ر  تال د من الن،وث الدفو ي تطب ل الدلاسة  SWOMت   PQ4Rاسنرات م ن 
تاسنلدمل الدلاسة مدهم ن هرا الردهج الوصف  ل  اس ( طالبًا تطالبةي 112 ،ى   دة ب،غل )

ف  تدر ة  SWOMت  PQ4Rاسنرات م ن    رتأ  النفك ر تالن،وث الدفو  تالردهج النمريب  ل  اس
 من الن،وث الدفو  لدى الرياض ن. النفك ر الع،ر  تال د

فراا تأظهرت ننائج الدلاسة أن المة الن،وث الدفو  تالمة النفك ر الع،ر  كانل منوسطة لدى أ
ع،ر  ف  تدر ة النفك ر ال SWOMت   PQ4Rسنرات م ن تأ  ر فعال التتب ن كذل  أن هداك  الع دةي

 .PQ4Rي مع تموا فرتن ف  المة النأ  ر تلصالح اسنرات م ة تال د من الن،وث الدفو 
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معة ( ف  العالقة ب ن الن،وث الدفو  تالنوافق االمنرا    دد ط،بة ما2017)م رة ف را ب ثل 
 ط،بة مامعة بغداا تق اس الفرتن تبعا لدىهدفل الدلاسة الى الاسة الن،وث الدفو  بغدااي ح ث 

النوافق العالقة ب ن الن،وث الدفو  ت  ف صت  تالاسة النوافق االمنرا   نغ ري المدس تالنلصصلر
تقد  ( طالبًا تطالبة.250تطب ل الدلاسة  ،ى   دة من ط،بة مامعة بغداا ب،غل ) االمنرا  

كر د)الن ت ال ة مماالأاات ن هرا م  اس الن،وث الدفو  من إ داا الباحثة تتضرن اسنلدمل الدلاسة 
 (.2010)الماف ( ف رةي تم  اس النوافق االمنرا   من إ داا 50ل،هويةي النلدثي الفوضوية( بواقع )

وث المة الن،وث الدفو  كانل مرتفعة تتب ن أن هداك فرتن ف  المة الن،تأظهرت الدنائج أن  
تب ن أن الدفو  تعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكولي مع  دي تموا فرتن تعءى لرنغ ر النلصصي ت 

 لن،وثاالمة النوافق االمنرا   كانل مدلفضةي كرا تب ن أن هداك  القة التباط ة االة احصائ ًا ب ن 
 الدفو  تالنوافق االمنرا  .

مونوى الن،وث   ،ىالنعرف  إلى (2017الاسة الدوام ة )هدفل ت ،ى الرونوى الر ،  ف د 
و  تإمماا الفرتن ف  الن،وث الدف افظة لفحف  م  ن العرن  الدفو  لدى خريم  المامعات العاط، ن

 ة  ،ىتطب ل الدلاس تبعًا لرنغ ر المدسي تال الة االمنرا  ةي تالرؤهن الع،ر ي ت دا سدوات النعطني
  دة  شوائ ة من خريم  المامعات العاط، ن  ن العرن تالروم، ن ضرن سمالت مديرية  رن لفح 

 ي الباحث م  اس الن،وث الدفو  من إ دااه تالرنضرنتاسنلدي تخريمة خريج (300تالبالغ قوامها)
الي ألبع مماالت)الندكر ل،هوية ال ضاليةي النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي الر ن ن و االنن 

 ( ف رة.44الفوضوية( بواقع )
النع،ق  ل،هويةي الندكر)ممال  الن،وث الدفو  ف   تأظهرت ننائج الدلاسة التفاع مونوى  

ل  مماالن،وث الدفو  ف   مانب آخر بّ دل الدنائج انلفاض مونوى  تمن( ايمدب ةلشك، ة بالرظاهر ا
عًا ي تأشالت ننائج الدلاسة إلى تموا فرتن ف  الن،وث الدفو  تب(ن و االنن الي الفوضوية الر ن)

 لصالح الذكولي تتموا فرتن ف  الن،وث الدفو  تبعًا لرنغ ر ال الة االمنرا  ةت لرنغ ر المدس 
لصالح العءاب تمن مانب آخر أظهرت الدنائج  دي تموا فرتن ف  الن،وث الدفو  تبعًا لرنغ ر ت 

 .الرؤهن الع،ر ي تمنغ ر  دا سدوات النعطن
تف را ينع،ق بالدلاسات ايمدب ة الن  تداتلل الن،وث الدفو  تتفق حدتا  ،م الباحث فحنه ال 

ذا ما افع الباحث إلى الب ث ف  معامم  ،م الدفس ينوفر أي الاسة أمدب ة تداتلل هذا الرفهويي ته
 تمعامم  ،م االمنراعي تمعامم الرصط، ات النربوية تالدفو ةي إال أن الباحث لم معثر  ،ى مصط،ح
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Psychological Pollution  الن،وث الدفو ( ف  هذه الرعامم الرنعداةي تلعن غ اب مفهوي الن،وث(
أن مدلول الن،وث الدفو  الذي ننوخاه ف  هذه الدلاسة تكذل  الدفو  من اياب ايمدب  معوا إلى 

مدلوالته ف  الدلاسات العرب ة الواب ة ال مفور ضرن الب ئات ايمدب ة  ،ى الد و الذي ن صده ف هي فرا 
نعنبره ت،و ًا نفو ًا ل س بالضرتلة أن مكون كذل  ف  الب ئات ايمدب ةي تهذا معوا بالدلمة ايتلى إلى 

الب ئة الث اف ة تبطب عة ال ال فحن الو،وك اإلنوان  مفور تي كم  ، ه ضرن نطان الب ئة اخنالف 
 الث اف ة تاالمنرا  ة الن  ينم ف ها هذا الو،وك.

 الدراسات السابقة: التعليق على

 من خالل اطالع الباحث  ،ى الدلاسات الواب ة ف  الدلاسة ال ال ة توصن إلى مؤشرات  امة
 صائ ةإ داا الاسنه تتدظ رها من ح ث ايهداف تالردهم ة تالع دات تايسال ب اإلح أفاات الباحث ف 

 الرونلدمة تالدنائج الن  توص،ل إل هاي تيركن ل،باحث اسنعراض ذل   ،ى الد و اآلت :
 :األهداف

ن  ات الرنغ ر ف را ينع،ق بالدلاسات الن  تداتلل هوية اينا ف د تبايدل ف  أهدافها تبعًا لنباين ال
 تداتلنها كن الاسة.

ها إذ كان بعضها مونهدف الاسة نرو هوية اينا تمالحظة ت دمها  بر الن دي ف  العرر ي تمد
اكن اسنهدف الوقوف  ،ى العوامن الرؤ رة  ،ى تشكن هوية اينا تمدها ما هدف إلى الوقوف  ،ى الرش

تها لعالقة ب ن هوية اينا تحاالالن  قد تع ق تطول نرو الهويةي ت مدها ما اسنهدف إلى اسن راء ا
 أنراطتمنغ رات مع دة مثن: )النوافق االمنرا  ي تالنك ف ايكاامر ي تأسال ب الر امة الوالدمةي ت 
فو ي الندشئة االمنرا  ةي تت دير الذاتي تس،وك الرراقبة الذات ةي تالو،وك العدتان  تالنوتر الد

ف ص حاالت هوية اينا لدى فئات  ررية تنو  ة  تاالغنراب تالن ص ن الدلاس (ي تمدها اسنهدفل
 مع دة.

 المة أما ف را ينع،ق بالدلاسات الن  تداتلل الن،وث الدفو ي نمد أن غالب نها هدفل إلى ق اس
ة الن،وث الدفو  تمونوياتهي تبعضها اسنهدف اسن صاء العالقة ب ن الن،وث الدفو  تمنغ رات مع د

ت صدعةي تمدها ما هدف إلى النعرف  ،ى فا ، ة برنامج الشااي أكالدضج االنفعال  تالشلص ة الرن
 اسنرات م ة تع، ر ة ف  ال د من الن،وث الدفو .



91 
 

ة الاس تيالحظ أن كافة الدلاسات الن  تداتلل الن،وث الدفو  أمريل ف  العران الش  ق باسنثداء
يحداث الن  طرأت  ،ى ،وط ني تلعن ذل  مفور باف -( تالن  أمريل ف  قطاع غءة2017الدوام ة )

ان العراني تما تل،،ها من حرتب تاحنالل تترءيق لوطن موحد كان شعبه مع ش بعءة تكرامةي تبذل  ك
لهذا الرمنرع أي العران خصوص ة افعل أهن الع،م ف ه لب ث ظواهر س كولوم ة ننمل  ن هذه 

الف،وط د  له أمضًا  ايحداثي تإذا كان هذا الربرل الرفنرض يدنو من الصوابي فحن الرمنرع
نه خصوص ة تفون تاقع الررال الذي مع شه العراني ذل  الواقع الذي مّوده أظ،م تأطول احنالل  رف

 ث؛ فاالحنالل اإلسرائ ،  مونهدف ال مر تالشمر تالبشر تالدفوس.  يالبشرية ف  العصر ال د
ا اين ل العالقة ب ن هويةتبذل  نمد أن كافة الدلاسات الواب ة اتورل بعدي تموا الاسات تداتل

كن تالن،وث الدفو ي لذل  اخن،فل هذه الدلاسة من ح ث هدفها الرنرثن ف  اسن صاء العالقة ب ن تش
ذا هوية اينا تالن،وث الدفو  تالن  نفنرض ف ها نظريًا تموا  القة التباط ة ب ن الرفهوم ن ته

إلى  ب ن العوامن الرؤامة اً كب ر  اً  اطعاالفنراض معءزه اإلطال الدظري ل،رفهوم ن؛ ح ث أن هداك ت
 الن،وث الدفو  تت،  العوامن الرؤ رة ف  تشكن هوية اينا.

 :العينة
د اخن،فل تتبايدل الدلاسات الواب ة ف را ملص الع دة ف  موانب منعداةي فرن ح ث ال مم ف 

ف   لدلاسات تكب رةتبايدل الع دات الن  طب ل  ، ها الدلاسات الواب ة ب ن كونها صغ رة ف  بعض ا
دف أخرىي تتبايدل أمضًا من ح ث الفئة الرونهدفة فردها ما اسنهدف ط،بة المامعات تمدها ما اسنه

ذه هلدو  ة ف د كان هداك تباين ف  ط،بة الردالسي تأخرى اسنهدفل نءالء الوموني تمن ح ث الفئة ا
هذا ت ثي تمدها ما اسنهدف الذكولي الدلاساتي فردها ما اسنهدف كال المدو ن تمدها ما اسنهدف اإلنا

 النباين الرنعدا ف  خصائص الع دات الدمرغراف ة بطب عة ال ال أ ر ف  تباين الدنائج.
نا تقد ماءت هذه الدلاسة تمن ح ث حمم الع دة تف را ينع،ق بالدلاسات الن  تداتلل هوية اي

(ي تمن 2004الاسة م رد ) ه  ايكبري تمن ح ث الن،وث الدفو  ماءت ف  النرت ب الثان  بعد
ط،بة ح ث الفئة الرونهدفة ف د تشابهل هذه الدلاسة مع معظم الدلاسات الواب ة من ح ث اسنهدافها ل

 المامعات.
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 األدوات:
تبايدل الدلاسات الواب ة ف  اياتات الن  اسنلدمنها ل  اس الرنغ رات تبعًا لعدا هذه الرنغ رات 

الروضو    ر  اسالل منغ ر هوية اينا ف د ا نردت معظرها  ،ى تأنوا هاي فالدلاسات الن  تداتل
امء تبد ون آل The Objective Measure Ego Identity Status(OMEIS)لرتب هوية اينا 

ي تمدها ما اسنلدي م  اس مالش ا لرتب الهوية كدلاسة (Adams, Bennin and Huh, 1989تهه )
 Ego Identity Processت هوية اينا الرطول ( تمدها ما اسنلدي م  اس حاال2008خوج )

Questionnaire(EIPQ)  ت ،ى الرغم (ي 2016الدين ) كدلاسة  الء من إ داا بالونري تزمالئها
صررل ف  ضوء  كافة من اخنالف الر اي س الرونلدمة ل  اس حاالت الهوية إال أن هذه الر اي س

   ة.إطال نظرية أليكوون تمالش ا ل االت الهوية الدفو
ي (2004أما الدلاسات الن  تداتلل الن،وث الدفو  ف د ا نردت ف  معظرها  ،ى م  اس م رد )

مدها تمدها ما أخن،ف  ده من ح ث  دا الرماالت تمفاه م الرماالت ت دا الف رات الك، ة ل،ر  اسي ت 
دث غ ر ( ح ث تضرن م  اسه ممال الر ول االنن الية بداًل من ممال النل2017الاسة نوام ة )

 الروضو  .
تمن ح ث  دا الر اي س الرونلدمة ف د تبايدل الدلاسات الواب ة ف   داهاي ح ث مدها ما 

 م اي س. ةاسنلدي م  اسًا تاحدًا تمدا ما اسنلدي م  اس ني تمدها ما اسنلدي  ال 
تماءت هذه الدلاسة منشابهة مع بعض الدلاسات من ح ث اسنلدامها ياات ن تمن ح ث 

آلامء  The Objective Measure Ego Identity Status(OMEIS)ا  ،ى م  اس ا نرااه
م  اس الن،وث  إ دااي تاخن،فل  دها من ح ث (Adams, Bennin and Huh, 1989تبد ون تهه )

رتي ي تهو سداس  الدلمات تفق س،م ل ك( ف رة64 داسب الب ئة الف،وط د ة تالركون من )لالدفو  
ث الدفو  الرونلدمة ف  الدلاسات الواب ة خراس ة الدلمات أت  ال  ة ح ث كانل م اي س الن،و 

 الدلماتي تهذا من شأنه إ طاء الرف وص ن خ الات أتسع ف  اإلمابة تبالنال  الوصول إلى ننائج
 أان.
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 :النتائج
ة لعررياخن،فل ننائج الدلاسات الواب ة باخنالف أهدافها تأس،وب ب ثها تحمم   داتها تالفئات ا

 لدو  ة الن  تداتلنها.تا
ينا فالدلاسات الن  تداتلل تشكن هوية اينا تبايدل ف  ننائمها من ح ث ترت ب بدائن هوية ا

تمن ح ث تموا أت  دي تموا فرتن ف  هذه الدلمات تعءى لرنغ ر المدس تالعرر تالنلصصي لكدها 
 تف ًا لكن الاسة. توص،ل مر عها إلى تموا  القة التباط ة مع الرنغ رات الن  تداتلنها

ح ث  أما ف را ينع،ق بالدلاسات الن  تداتلل الن،وث الدفو  فه  أمضًا تبايدل ف  ننائمها من
  مونوى تالمة الن،وث الدفو ي تمن ح ث تموا فرتن ف  المات الن،وث الدفو  تعءى ل،رنغ رات الن

 تداتلنها ت،  الدلاسات.
ث الن،و ت نها ب ثل ف  العالقة ب ن تشكن هوية اينا تتنر ء هذه الدلاسة  ن الدلاسات الواب ة كو 

افة الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تفق  دا من الرنغ رات النصد ف ة فاقل من ح ث  داها ك
ة إلى مديد الرنغ رات النصد ف ة الن  تداتلنها الدلاسات الواب ةي تبالنال  سنكون ننائمها إضافة  ،ر ة

مد لم م ع،ق بهوية اينا تالن،وث الدفو  ال س را أن الباحث )ف  حدتا معرفنه(اياب النربوي ف را ين
 أي الاسة  ،ى الرونوى العرب  أت العالر  قد تداتلل موضوع الدلاسة ال ال ة.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:
 (OMEIS)وضو   لرتب الهويةل د أفاات الدلاسات الواب ة الباحث ف  اسنلداي الر  اس الر .1

 بوأ(ي تالاسة 2009)كن،و (ي تالاسة 2008) كن،و تاالطرئدان إلى صدقه ت باته تت ديدًا الاسة
(ي 2004الاسة م رد ) تمن خاللي تكذل  (2011(ي تالاسة المددي تالعب دي )2010فالة )

 اسنطاع الباحث (ي2017) (ي تالاسة الدوام ة2016)إبراه م (ي تالاسة 2012تالاسة طراا )
 م  اس الن،وث الدفو  تالرونلدي ف  هذه الدلاسة. إ داا

 نغ راتمي تتمهل الباحث باتماه لدلاسة ال ال ةاالدلاسات الواب ة تت ديدًا إطالها الدظري  أ رت .2
 .الدلاسة ال ال ة

ا هتمن خالل االطالع  ،ى ايسال ب اإلحصائ ة الرونلدمة ف الباحث  أ انل الدلاسات الواب ة .3
 ال ال ة.السنلدامها ف  الدلاسة  الرداسبة  ،ى انن اء ايسال ب االحصائ ة

 ال ال ة.نفو ر ننائج الدلاسة ب قاي الباحثننائج الدلاسات الواب ة  ف  ضوء .4
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 الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

 مقدمة: 
فًا ة الدلاسةي تالرمنرعي تالع دة تطري ة اخن الهراي كرا ينضرن تصمشرن هذا الفصن تصفًا لردهم 

ول ياتات الدلاسة تاالالت صدقها ت باتهاي تاالمراءات الن  تم اتبا ها ف  تطب ق اياتات ل، ص
  نائج. ،ى الب اناتي تاننهاًء بالرعالمات اإلحصائ ة الرونلدمة ف  ت ، ن الب انات ل،نوصن إلى الد

 :دراسةال منهجأواًل: 
لوقل الذي معنرد  ،ى الاسة الظاهرة ف  اااللتباط   الردهج الوصف  ف  هذه الدلاسة الباحثاسنلدي 

ه ي تهو الردهج الرداسب لرثن هذتيب ن العالقة ب ن منغ رات الدلاسة ال اضر تكرا ه  ف  الواقع
 .الدلاسات

  دراسةمجتمع الثانيًا: 
ل دة من ط،بة المامعات الف،وط د ة ته  مامعة )الل، ني ب م نصر ممنرع الدلاسة ال ال ة  ،ى   

 ( طالبًا تطالبة.34572ل مي ال دسي ب رزيل(ي تالبالغ  داهم الك،  )
تقد اخن رت هذه المامعات كرمنرع ل،دلاسة ال ال ة لرا ترث،ه من تدوع ف  خصائص ط،بنها 

 ث حتمة  ن اخنالف مداطق الوكن من الدمرغراف ةي تتدوع الب ئات الث اف ة الن  يدنرون لها تالدا
ن الضفة أت ف  مداطق الداخكونهم من الردني ال رىي الرل راتي تمن ح ث كونهم م ندون ف  مداطق 
 الر نني تلكون هذه المامعات ترثن أنظرة تع، ر ة تتربوية تإاالية منبايدة.

 .ممنرع الدلاسةتالمدتل النال  يوضح 

 مجتمع الدراسة(: 1جدول )

 عةالجام
عدد الطالب  علوم إنسانية طبيعيةعلوم  إناث ذكور

 % ع % ع % ع % ع الكلي
 7781 %67 5233 %33 2548 %75 5849 %25 1932 الخليل

 3290 %53.4 1754 %46.6 1536 %78 2566 %22 724 بيت لحم
 11961 %47.6 5694 %52.4 6267 %58 6915 %42 5046 القدس
 11540 %40.6 4682 %59.4 6858 63.6 7339 36.4 4201 بيرزيت

الموقع اإللكتروني -جامعة بيت لحمدائرة القبول والتسجيل،  -دائرة القبول والتسجيل، جامعة القس-المصدر: )جامعة الخليل
https://www.bethlehem.edu/factsالموقع اإللكتروني -. جامعة بيرزيتnumbers-in-https://www.birzeit.edu/ar/about/bzu.)  

 
 

https://www.bethlehem.edu/facts
https://www.birzeit.edu/ar/about/bzu-in-numbers
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 دراسةعينة الثالثًا: 

ـــة االســـتطالعية -أ الل، اااني ب ااال ل ااامي )مامعاااة ( طالباااًا تطالباااة مااان 106: ح اااث تااام اخن اااال )العين
م  اااس هويااة ايناااي تم  اااس الن،ااوث )الدلاسااة اتات ال اادسي ب رزياال(ي تذلاا  ل،نأكااد ماان صااالح ة أ

 .الدفو ( من ح ث االالت صدقها ت باتها

 

الفع، اااة النااا  أمريااال  ، هاااا  ر، اااات الن ، ااان  تكونااال   داااة الدلاساااة: للدراســـة األساســـيةالعينـــة  -ب
الل، ني ب ل ل مي ال ادسي ) الف،وط د ةطالبًا تطالبة من ط،بة المامعات ( 1167من ) اإلحصائ 

تم اخن الهم  ( من ممنرع الدلاسة الرونهدفي تقد%3.3تمث،ل   دة الدلاسة ما نوبنه ) رزيل(يب 
 ي تالمدتل النال  يوضح خصائص الع دة الدمروغراف ة.الطب  ة العشوائ ةبالطري ة 

 خصائص العينة الديموغرافية (: 2جدول )
 

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 40.2 469 ذكر
 59.8 698 أنثى

 100.0 1167 المجموع

 العمر

 59.1 690 سدة  (18 - 20)
 33.4 390 سدة  (21 - 23)

 7.5 87 فأكثر سدة  23
 100.0 1167 المجموع

 الجامعة

 22.9 267 الل، ن مامعة
 14.1 164 ل م ب ل مامعة
 32.3 377 ب رزيل مامعة
 30.7 359 ال دس مامعة

 100.0 1167 المجموع

 التخصص
 65.4 763 إنوان ة  ،وي
 34.6 404 طب ع ة  ،وي

 100.0 1167 المجموع
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 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 السنة الدراسية

 20.1 235 أتلى
 25.9 302  ان ة
 26.7 312  الثة
 20.6 240 لابعة

 6.7 78 فأ ،ى خاموة
 100.0 1167 المجموع

 مكان السكن

 41.2 481 مديدة
 43.1 503 قرية
 15.7 183 مل م

 100.0 1167 المجموع
 

(ي تأما %59.8(ي تب،غل نوبة اإلناث )%40.2أن نوبة الذكول ب،غل ) (2)ينضح من المدتل 
(ي تالفئة العررية %59.1( بدوبة )20- 18بالدوبة ل،عرر فنوزع أفراا الع دة  ،ى الفئات العررية من )

(ي أما بالدوبة %7.5ر( بدوبة )سدة فأكث 23(ي تالفئة العررية )%33.4( بدوبة )23 – 21)
(ي %22.9ل،مامعات ف د توزع أفراا الع دة  ،ى المامعات  ،ى الد و النال : مامعة الل، ن بدوبة )

(ي مامعة ال دس بدوبة %32.3(ي مامعة ب رزيل بدوبة )%14.1مامعة ب ل ل م بدوبة )
) ،وي إنوان ةي  ،وي %(. تأما بالدوبة ل،نلصص ف د توزع أفراا الع دة  ،ى تلصص ن 30.7)

(ي تب،غل نوبة أص اب %65.4طب ع ة( ف د كانل نوبة الط،بة أص اب تلصص الع،وي اإلنوان ة )
(ي تبالدوبة ل،ودة الدلاس ة توزع أفراا الع دة  ،ى خروة مونوياتي %34.6تلصص الع،وي الطب ع ة )

(ي %20.6ي لابعة بدوبة )%26.7(ي  الثة بدوبة )%25.9(ي  ان ة بدوبة )%20.1سدة أتلى بدوبة )
مونوياتي سكان  ة(.  م توزع أفراا الع دة بالدوبة لركان الوكن  ،ى  ال %6.7خاموة فأ ،ى بدوبة )

 (.%15.7(ي تسكان الرل م بدوبة )%43.1(ي سكان ال رية بدوبة )%41.2الرديدة بدوبة )

 :الدراسةأدوات رابعًا: 
 مقياس هوية األنا: .1

 The Objective Measure Ego Identityالهوية الروضو    م  اس اسنلدي ف  الدلاسة
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Status(OMEIS) ( آلامء تبد ون تههAdams, Bennin and Huh, 1989 ي تالذي قاي بنعريبه)
 .(1998) ن بد الرحر

  وصف المقياس:
 وز ة( مالن   ق ي ي النع، قالنشنلي االنغالن هوية اينا) لتب( ف رةي ت  س 64ينكون الر  اس من )

ا ( ف رات لكن بعد من أبعا8( ف رةي بواقع )32 ،ى ممال ن هرا الهوية اييديولوم ة تخصص لها )
اا ن بعد من أبع( ف رات لك8( ف رةي بواقع )32تخصص لها )حاالت هوية ايناي تالهوية االمنرا  ة 

ى كن مماالت فر  ة خصص لكن ممال ف رت ن  ، ةتينكون كن ممال من ألبع حاالت هوية ايناي
د ي مماالت فر  ة ه )الرمال الدي ةبعد من أبعاا هوية ايناي ح ث تضرن الرمال اييديولوم  ألبع

الرهد ي الو اس ي تأس،وب ال  اة(ي تتضرن الرمال االمنرا   ألبع مماالت فر  ة ه )الصداقةي 
بهذه  لاصةى الف رات المابة  ،تينم اإل اخن ال شري  ال  اةي الدتل الررتبو بالمدسي النرتيح تالنرف ه(

فق سنمابة الذي ينبع الف رة ت  ال الرونم ب لإلمابة  ،ى س،م االالرماالت تايبعاا  ن طريق اخن
( الماتي 6( المات ه : موافق ترامًا )6سنمابة من )التدليج ل كرت الوداس ي ح ث تكون س،م ا

( 2( الماتي غ ر موافق)3ما)( الماتي غ ر موافق إلى حد 4الماتي موافق إلى حد ما) (5)موافق 
 من أبعاا هوية اينا )تشنلي( المةي تيب،غ مدى المات كن بعد 1ي غ ر موافق  ،ى اإلطالن)المة

(ي تيكون مدى المات كن 48-8ب ن ))أيديولوم ي امنرا  ( ف  كن ممال انغالني تع، قي ت   ق( 
 (.96-16بعد  ،ى الرمال ن ب ن)

 تصحيح المقياس:

ع فقرات المقياس على رتب الهوية من حيث أرقام تلك الفقرات وعددها لكل مجال من مجاالت توزي(: 3جدول )
 الهوية ولكل رتبة من رتب الهوية.

 أبعاد المقياس
فقرات رتبة تحقيق 

 الهوية
فقرات رتبة تعليق 

 الهوية
فقرات رتبة تشتت 

 الهوية
فقرات رتبة انغالق 

 الهوية

 الهوية األيديولوجية

49 ،33 
42 ،18 
40 ،8 
60 ،20 

57 ،9 
34 ،26 
48 ،32 
36 ،12 

25 ،1 
10 ،2 
56 ،16 
52 ،4 

41 ،17 
58 ،50 
64 ،24 
44 ،28 

 8 8 8 8 مجموع فقرات كل بعد
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 أبعاد المقياس
فقرات رتبة تحقيق 

 الهوية
فقرات رتبة تعليق 

 الهوية
فقرات رتبة تشتت 

 الهوية
فقرات رتبة انغالق 

 الهوية

 الهوية االجتماعية

45 ،13 
55 ،15 
51 ،35 
46 ،22 

61 ،5 
47 ،31 
43 ،11 
54 ،14 

53 ،29 
23 ،7 
59 ،19 
30 ،6 

37 ،21 
63 ،39 
27 ،3 
62 ،38 

 8 8 8 8 ع فقرات كل بعدمجمو 
مجموع الفقرات على 

 المجالين لكل بعد
16 16 16 16 

من خالل قانون ينم  تتف ًا ل،ر  اس فحن ذل تلن ديد ن اط ال طع الفاص،ة ب ن كن لتبة من لتب الهوية 

االن راف الرع الي  +الدلمة الفاص،ة تالذي يدص  ،ى )منوسو الدلمة اللاي ل،رمرو ة  ،ى كن بعد

تبرومب هذه ال ا دة اسنلرج آامء ن اط ال طع لكن لتبة من لتب الهوية تفق المدتل  ررافق لها(ال
(4) 

 توصل إليها معد المقياسرتب الهوية ونقاط القطع التي : (4)جدول 
 الدرجة الكلية للمقياس البعد االجتماعي  البعد األيديولوجي الرتبة

 نقطة القطع نقطة القطع نقطة القطع
 53 28 27 ت الهويةتشت 
 53 26 26 انغالق الهوية 

 63 33 33 تعليق الهوية
 73 38 38 تحقيق الهوية

 
( 38) ( معنبر الفرا م   ًا لهوية اينا ف  الرمال االمنرا   إذا حصن  ،ى العالمة4تتفق المدتل )

أكثري ( ف38لعالمة )فأكثري تكذل  معنبر م   ًا لهوية اينا ف  الرمال اييديولوم  إذا حصن  ،ى ا
 ( فأكثر.73)تيعنبر م   ًا لهوية اينا الك، ة إذا حصن  ،ى العالمة 

ي تكذل  ( فأكثر33ف  الرمال االمنرا   إذا حصن  ،ى العالمة ) ضرن حالة النع، قالفرا  تيصدف
 رنم( فأكثر ف  الرمال اييديولوم ي تيعنبر 33إذا حصن  ،ى العالمة ) ضرن حالة النع، قمعنبر 

 ( فأكثر.63)الك، ة إذا حصن  ،ى العالمة  مصدفون ضرن حالة النع، ق
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ف را مصدف ( فأكثري 26ف  الرمال االمنرا   إذا حصن  ،ى العالمة ) مدغ،ق الهوية تيعد الفرا
ًا مدغ، ( فأكثري تيعنبر 26ف  الرمال اييديولوم  إذا حصن  ،ى العالمة )  ،ى أنه مدغ،ق الهوية

 ( فأكثر.53)إذا حصن  ،ى العالمة  ، ة ل،ر  اس ،ى الدلمة الك
 ،ى ا فهم الذين حص،و ف  الرمال االمنرا   أما ايفراا الذين تم تصد فهم  ،ى أنهم مضطربو الهوية 

 ،ى العالمة تيصدف الفرا مضطرب الهوية ف  الرمال اييديولوم  إذا حصن ( فأكثري 28العالمة )
 ( فأكثر.53)إذا حصن  ،ى العالمة  هوية ف  الرمال نالفرا مضطرب ال( فأكثري تيعنبر 27)
 

 لرتب الهوية  ،ى الد و اآلت :  امة ت( فحن هداك  ال ة تصد فاAdamsتتف ًا لر  اس آامء )
ءيد تلتب الهوية اللالصة: )تشنلي انغالني تع، قي ت   ق(ي تي ع ضرن هذه الفئة ايفراا الذين  -أ

ون ع الي أت أكثر  ،ى ُبعد ما من ايبعاا ايلبعةي تتكالماتهم  ن الرنوسو بر دال ان راف م
 .الرلصصة لها ةالماتهم  ،ى ايبعاا الثال ة ايخرى اتن الدلمة الفاص،

ون فلتب الهوية مدلفضة الن ديد: تهم ايفراا الذين ال تنماتز الماتهم ان راف مع الي تاحد   -ب
 .ية مدلفضة الن ديدي تيط،ق  ، هم مع،   الهو الرنوسو ف  ايبعاا ايلبعة

احد  الي ت حاالت الهوية االنن ال ة: تهم ايفراا الذين تنماتز الماتهم ف  أكثر من ُبعد ان راف مع -ت
(   قفون الرنوسوي موم،ون  ،ى أنهم حاالت انن ال ة مثن )تشل/انغالني انغالن/تع، قي تع، ق/ت 

 (.1998الرحرني  ) بد
الهوية  ا د الن  برومبها ينم النوصن إلى لتبال و  (Adams, 1998,P 85-86)تل د ألتا 

 تتصد فاتها الفر  ة  ،ى الد و اآلت :
 ال طع اللاصة ن طةأت مواتي ) من نشنل أكبرل، الرنوسو ال واب  : إذا كانالتشتت الخالص .1

 ق الرنوسو ال واب  ل،نع،( ت ال طع اللاصة به ن طةنغالن أصغر من )تالرنوسو ال واب  لال (به
ن طة ال طع اللاصة به( تالرنوسو ال واب  ل،ن   ق أصغر من )ن طة ال طع من )أصغر 

 اللاصة به(.
 (ال طع اللاصة به ن طة) من أصغرنشنل ل، الرنوسو ال واب  : إذا كانانغالق خالص .2

الرنوسو ال واب  ( ت ال طع اللاصة به ن طة) أكبر من أت مواتي نغالن تالرنوسو ال واب  لال
 طة ال طع اللاصة به( تالرنوسو ال واب  ل،ن   ق أصغر من )ن طة ال طعمن )ن أصغر ل،نع، ق 

 اللاصة به(.
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 تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذا: تعليق خالص .3
أكبر من أت  ل،نع، ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر لالنغالن ال واب 

 اللاصة ال طع ن طة) من أصغر ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) مواتي 
 (.به

( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذا: خالص تحقيق .4
 ل،نع، ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر لالنغالن ال واب  تالرنوسو

 ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من
  (.به اللاصة ال طع

 اللاصة ال طع ن طة) من أت مواتي  أكبر ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاانغالق:  -تشتت .5
 تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به

 من أصغر ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر ل،نع، ق ال واب 
 (. به اللاصة ال طع ن طة)

 اللاصة ل طعا ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذا: تعليق -تشتت .6
 ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به

 من أصغر ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) ت مواتي أكبر من أ ل،نع، ق
 (.به اللاصة ال طع ن طة)

 اللاصة ال طع ن طة) مواتي  أت من أكبر ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذا: تحقيق -تشتت .7
 ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به

 أكبر من أت مواتي  ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) غر منأص ل،نع، ق
 (.به اللاصة ال طع ن طة)

( به اللاصة ال طع ن طة) من صغرأ ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاتعليق:  -انغالق .8
 ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  لالنغالن ال واب  تالرنوسو

 ن طة) أصغر من ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من ،نع، قل
 (.به اللاصة ال طع
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( به اللاصة ال طع ن طة) من صغرأ ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاتحقيق:  -انغالق .9
 ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  لالنغالن ال واب  تالرنوسو

 أكبر من أت مواتي  ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من ،نع، قل
 (.به اللاصة ال طع ن طة)

( به اللاصة ال طع ن طة) من أصغر ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاتحقيق:  -تعليق .10
 نع، قل، ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من لالنغالن ال واب  تالرنوسو

 أكبر من أت مواتي  ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت تواتي 
 (.به اللاصة ال طع ن طة)

 ال طع ن طعة) أكبر من أت مواتي  ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاعليق: ت -انغالق -تشتت .11
( به اللاصة  طعال ن طة) أكبر من أت مواتي  لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به اللاصة

 ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نع، ق ال واب  تالرنوسو
 (.به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من ل،ن   ق

 ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذا حقيق:ت -انغالق -تشتت .12
( به اللاصة ال طع ن طة) كبر من أت مواتي أ لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به اللاصة

 ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من ل،نع، ق ال واب  تالرنوسو
 (.به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي 

 ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاحقيق: ت -تعليق -تشتت .13
 تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من لالنغالن ال واب  نوسوتالر( به اللاصة
كبر أ ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نع، ق ال واب 

 (.به اللاصة ال طع ن طة) من أت مواتي 

 اللاصة ال طع ن طة) أصغر من ل،نشنل ال واب  الرنوسو كان إذاتحقيق:  -تعليق -انغالق .14
 تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به

أكبر  ل،ن   ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نع، ق ال واب 
 (.به اللاصة ال طع ن طة) من أت مواتي 
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 أكبر من أت مواتي  ل،نشنل واب ال  الرنوسو انك إذاتحقيق:  -تعليق -انغالق -تشتت .15
 ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة)

 سوتالرنو ( به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،نع، ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة
 (.به اللاصة ال طع ن طة) أكبر من أت مواتي  ل،ن   ق ال واب 

 نلل،نش ال واب  الرنوسو كان إذا: (تعليق منخفض التحديد)التحديد وية منخفضة رتب اله .16
 ال طع ن طة)أصغر من لالنغالن ال واب  تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من

 تالرنوسو( به اللاصة ال طع ن طة) أصغر من ل،نع، ق ال واب  تالرنوسو( به اللاصة
 (.به اللاصة ل طعا ن طة) أصغر من ل،ن   ق ال واب 

االنن ال ة  (  ن الرتب15-5)ال وا د (  ن الرتب اللالصة لهوية ايناي ف را تعبر 4-1) ال وا دتتعبر 
تع، ق مدلفض )الن ديد (  ن لتب الهوية مدلفضة 16لهوية ايناي ف را تعبر ال ا دة )

 .(الن ديد
شال ألرا  االت الهوية ايلبعي فحنه تتف اتلن ديد تتمر ع لتب الهوية تتصد فاتها الفر  ة تلاها إلى ح

 ( تنبع ال وا د اآلت ة:Adams, 1998, 85إل ه )
 سالفة الذكر. (15ي 13ي 12ي 11ي 7ي 6ي 5ي 1: مكون بمرع نواتج ال وا د )التشتت

 سالفة الذكر. (14ي 9ي 8ي 2)ال وا د بمرع نواتج مكون  :االنغالق
 سالفة الذكر. (16ي 10ي 3)ال وا د مكون بمرع نواتج  :التعليق

 سالفة الذكر. (4ج ما توص،ل إل ه ال ا دة لقم )مكون ف و بدات :التحقيق
 ًا لهذه طع تفقاي الباحث بحمماا ن اط ال  ال ال ة تلغامات اإلمابة  ،ى الوؤال الفر   الثان  ف  الدلاسة

 ث.( يوضح ن اط ال طع لرتب الهوية كرا توصن إل ها الباح5)الدلاسة تالمدتل 

 (: رتب الهوية ونقاط القطع التي اعتمدها الباحث لتصنيف رتب الهوية.5)جدول 

 الرتبة
 الهوية على المقياس الكلي البعد االجتماعي البعد األيديولوجي

 نقطة القطع نقطة القطع نقطة القطع
 71 36 36 تشتت الهوية

 69 34 35 انغالق الهوية
 68 35 35 تعليق الهوية

 70 36 35 يةتحقيق الهو 
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ى إذا حصن  ، اييديولوم معنبر م   ًا لهوية اينا ف  الرمال أن الفرا  (5المدتل ) ينضح من      
المة إذا حصن  ،ى الع االمنرا  ( فأكثري تكذل  معنبر م   ًا لهوية اينا ف  الرمال 35العالمة )

 ( فأكثر.70عالمة )( فأكثري تيعنبر م   ًا لهوية اينا الك، ة إذا حصن  ،ى ال36)
( فأكثري 35إذا حصن  ،ى العالمة ) اييديولوم تيصدف الفرا ضرن حالة النع، ق ف  الرمال       

 ي تيعنبرالمنرا  ( فأكثر ف  الرمال ا35تكذل  معنبر ضرن حالة النع، ق إذا حصن  ،ى العالمة )
 أكثر.( ف68مرن مصدفون ضرن حالة النع، ق الك، ة إذا حصن  ،ى العالمة )

صدف ( فأكثري ف را م35إذا حصن  ،ى العالمة ) اييديولوم تيعد الفرا مدغ،ق الهوية ف  الرمال       
 ( فأكثري تيعنبر مدغ، اً 34إذا حصن  ،ى العالمة ) االمنرا   ،ى أنه مدغ،ق الهوية ف  الرمال 

 ( فأكثر.69 ،ى الدلمة الك، ة ل،ر  اس إذا حصن  ،ى العالمة )
ص،وا فهم الذين ح اييديولوم ايفراا الذين تم تصد فهم  ،ى أنهم مضطربو الهوية ف  الرمال أما       

إذا حصن  ،ى  االمنرا  ( فأكثري تيصدف الفرا مضطرب الهوية ف  الرمال 36 ،ى العالمة )
 ر.( فأكث71( فأكثري تيعنبر الفرا مضطرب الهوية ف  الرمال ن إذا حصن  ،ى العالمة )36العالمة )

 :هوية األناتشكل الخصائص السيكومترية لمقياس 

 صدق المقياس .أ

 صدن الر كر ن )الصدن الظاهري(:  .1

بعرض  (Bennion, & Adams, 1986) ل،ن  ق من الصدن الظاهري ل،ر  اس قاي ب د ون تآامء
الر  اس  ،ى  شرة م كر ن من ط،بة الدلاسات الع، ا الذين السوا نظرية أليكوون تذل  من أمن 

 بعااوصن إلى الصدن الظاهري ل،ر  اس تقد كانل المة تواف هم  ،ى أن الف رات ترثن ال االت تايالن
 .(2008ي ( )كن،و%94.4بدوبة )
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 : الصدن النالزم  .2
باسنلراج الصدن الررتبو بر   من خالل  (Bennion, & Adams, 1986) قاي ب د ون تآامء

ن  تم م  اس لتزيدنن ل،هوية الدفو ة مع العالمات الم النة العالمات الن  ال صول  ، ها باسنلداي 
لة ال صول  ، ها باسنلداي هذا الر  اسي تقد أشالت الدنائج إلى أن هداك التباطًا مومبًا ذا اال

إحصائ ة ب ن حالة ت   ق الهوية من مهة تم  اس لتزيدنن من مهة أخرىي ب درا التبطل حاالت 
اتنةي )طر  الهنفس الر  اس الرشال إل ه أ مع  سالبًا بداللة إحصائ ة النع، ق تالنشنل تاالنغالن التباطاً 

2003.) 
 الصدن العام، : .3

 (Bennion, & Adams,& Huh 1986) أظهرت ننائج الن ، ن العام،  الن  أمراها آامء تبد ون 
لهويةي تموا  ال ة  وامن أساس ة كانل المة النشبع ف ها أ ،ى من تاحد ته : ت   ق الهويةي انغالن ا

 .(1998الرحرني   بد)الهوية تع، ق 
 مقياس على البيئة الفلسطينية:الصدق 

لم م م الباحث بعرض الر  اس  ،ى الر كر ن ل،ن  ق من صدقه الظاهريي تلغامات هذه الدلاسة  
تذل  ين الباحث قد اطرأنَّ أن الر  اس ينرنع بالصدن الظاهري السنلدامه ف  ألبع الاسات ترل 

(ي 2010(ي تالاسة أبو فالة )2009(ي تالاسة كن،و )2008)ة الف،وط د ة ته  الاسة كن،و ف  الب ئ
 (.2011تالاسة المددي تالعب دي )

ات  ،ى الب ئة الف،وط د ة تت ديدًا ط،بة المامعتيغراض النوصن إلى صدن الر  اس  قاي الباحثو
طالبة من ط،بة المامعات ( طالبًا ت 106اسنطال  ة تكونل من )  ،ى   دةبنطب ق الر  اس 

 ح ث تم حواب صدن هذا الر  اس بطري ة إممااالف،وط د ة )الل، ني ب ل ل مي ال دسي ب رزيل( 
تكذل   التباط ب رسوني نالعالقة ب ن الف رة تالدلمة الك، ة ل،رمال الذي تدنر  إل ه باسنلداي معام

لتباط االك، ةي ح ث تب ن أن هداك معامن إمماا العالقة ب ن الدلمة الك، ة ل،رمال مع المة الر  اس 
أكد تي تمن خالل هذه الدنائج (0.753 – 0.428مومبي تقد تراتحل معامالت االلتباط ب ن )

 .(ط،بة المامعات الف،وط د ةالباحث بأن الر  اس صالح ل،نطب ق  ،ى ممنرع الدلاسة )

 :صدن االتوان الداخ،  .1
( لف ارات كان Pearson correlationلتبااط ب رساون )تام الن  اق مان صادن ايااة ب وااب معامان اال

 (.6بعد مع الدلمة الك، ة ل،بعدي تذل  كرا هو تاضح ف  المدتل )
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لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 6جدول )
 .من أبعاد الهوية األيديولوجية مع الدرجة الكلية للبعد

 الفقرات الرقم

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 المجال األول: الهوية األيديولوجية

 البعد األول: تحقيق الهوية

1.  
يص ب قهم ك يا يا فر ضرير فرسيرزيا وفالجديرعيا)ي   فر يي افطيا  عي  فرياأة  فال دخربر ( 

 وجها  ظا ثربدا سال هذه فر ضرير. ق  عررم فريام فريدغيا  ورفل  أعد   أن ر 
**58.0 0.000 

 0.000 61.0** د جا إييرن فرداد يس را  سبيا  و   قفا  ق  هذف ف يا ياف فً سدى ت ك   يا ي ى إيير  .  .2

3.  
ر   كا ت وجها  ظا)ق سدا( عا أز اب سيرت  ب   تدفيا عيي   وال ييفا  ي شخص أن يغيا 

 وجها  ظاي.
**62.0 0.000 

4.  

ير أكان    فزدغا ت ب ض فرا ت ردح ي  فريهلا) أو  اع فر  فزا فريط ابا رهر( وفرد  أ ي   ب

ً طبي ا فريهلا) أو  اع فر  فزا فريط ابا رهر(  فالردحرق بهر بيف  دفئم  ورفل  فآلن أعاع تيرير

 فرد  أ ي هر.

**56.0 0.000 

5.  
أعد   أ ل  أتد  يع وفر في ق  ب ض ر   بح ت ق  أقفر ي سال فر ضرير فرسيرزيا وفالجديرعيا  و

 ف قفر  دون ف خاى.
**55.0 0.000 

6.  
 بير يفان    دف  بذهل  يجياعا يا ف زئ ا عا  ضرير فإلييرن أو ي ى شاعيا ب ض فري رئا  

 إال أ ل  أقهم جي فً ير أؤيا به فآلن.
**62.0 0.000 

7.  
ً طايال ق  تح ي  تاجه  فريهل )فخدير  فريهلا فريلرزبا أو يجرل فرد  يم  ر   فزدغا ت و در

 فريط اب رهر(  ورفل  فآلن يد ك  يا زاليا فخدير ي و فض  عله تيريرً.
**62.0 0.000 

8.  
ب   تدفيا عيي   تيفلت يا تفايا ق سدد  فرخرصا ق  فرحيرة  وتيفلت يا تح ي   يط فرحيرة 

 فريالئم ر .
**53.0 0.000 

 البعد الثاني: تعليق الهوية

9.  
ً ب قفر ي سال ك يا يا فر ضرير فرسيرزيا وفالجديرعيا  وأسرول تح ي  ير ييفلل  رست  ي دل ر

 فال دلرع به.
**58.0 0.000 

 0.000 59.0** ير زرت أسرول فكديرع وتح ي    ف ت  وييار   وتح ي  فريهلا ) اع فر  فزا(  فرد  تلرزبل .  .10

11.  
أ   ق  فراف ع رم أج  ف ز اب فريلرزب إرى بررا م يا أ ل  أبحث عا أز اب ي بال رحيرت   أال 

 فآلن.
**58.0 0.000 

12.  
أ ر  يا يد ك  يا قهي  رب ض فريسرئ  فر يليا وي ى شاعيدهر) شاعيا أم ب عا( وأ ي  أن أتخذ 

  اف فً ق  هذف فري ن  ورفل  رم أق   ذرك سدى فآلن.
**63.0 0.000 

13.  
زيا وفالجديرعيا  ورفل  رم أزدطع تح ي  ف قض  ياج  ك يافً يا فآل فء سال  ضرير فرسرعا فرسير

 يلهر إرى فآلن ر  م قهي  فردرم رهر. 
**63.0 0.000 

14.  
أعد   أ ل  أجه  ب ض فريسرئ  فر يليا  ورذف قه   يا وفضحا ر  فآلن  يير يج  ل  أ يا وجها 

  ظاي عا فرصافب وفرخط  أو فرحالل وفرحافم بيف  عرم.
**57.0 0.000 

15.  
يل  ردح ي  وجها  ظا )ق سدا أو أز اب( ي بارا عا فرحيرة  أج   دس  ييغاال ق   ق  يحرورا

 يلر ير  يع فآلخايا ويهديرً بركديرع ذفت . 
**59.0 0.000 

16.  
رم أزدطع إرى فآلن تح ي  فريهلا فرد  تلرزبل  أو يجرل فرد  يم فريط اب رهر   ن هلرك فسديرال  

 جره فً تح ي  ير يلرزبل . ع ي ة يا هذه فرلرسيا  ورفل  أسرول
**46.0 0.000 

 البعد الثالث: تشتت الهوية

17.  
رم أخدا فريهلا فرد  ز ردح  بهر أو فردح ت بهر  وال  اع فر  فزا فريط ابا رهر  وييفا أن أعي  

 ق  أي عي  يدرح ر  إرى أن يداقا يجرل أقض  يله.
**78.0 0.000 

 0.000 81.0** ك ال ي   ل   وال أش ا بررحرجا ر بحث عا هذه فريسرئ .  م جه   رب ض فريسرئ  فر يليا  قإن ذر  .18

 0.000 77.0** ال ياج  أز اب سيرة يجذبل  أك ا يا  ياه يا ف زرريب  وريس ر  ق سدا خرصا ق  فرحيرة.  .19

 0.000 0.72** ال أقفا ك يافً ق  فريسرئ  فر يليا وال أبحث قيهر  وال تي   يص       ر  ب ي شف .  .20
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21.  
ال أهدم بصدحر  ف خبر  فرسيرزيا وفر ضرير فالجديرعيا  ن هذه فر ضرير ص با فردهم وال ت يا 

 فهديري . 
**67.0 0.000 

22.  
ياضاع فخدير  وتح ي  يهلا يح دة)أو يجرل فرد  يم فرييه  رهر( ياضاع ال يهيل    ن أي 

 .عي ) أو يجرل د فز  ( زيفان يلرزبر وأ ر أتفي  يع أي عي  يدرح
**58.0 0.000 

23.  
أعد   أ ل  يا فرلاع فرذي يحب فالزديدرع بررحيرة عيايرً  وال أعد   أن ر  وجها  ظا)ق سدا( 

 يح دة ق  فرحيرة.
**47.0 0.000 

24.  
رم أ  يج ق  فر ضرير فرسيرزيا وفالجديرعيا ب  جا كرقيا تيفلل  يا قهم هذه فر ضرير وتفايا 

 وجها  ظا يح دة ق  هذه فرلرجيا.
**78.0 0.000 

 البعد الرابع: انغالق الهوية

25.  

 بير أكان    قفا  ق  فر  ي  يا فريها)أو  اع فر  فزا فريط ابا رهر(  إال أن هذف ف يا رم ي   

ي   ل  ب   أن س د ر  وفر في فر ي  )أو يجرل فر  فزا( فرد  ياي و ه ر   وأعد   أ    فٍض عا 

 ذرك.

**63.0 0.000 

26.  
ال ياضاعر  فرسرعا فرسيرزيا أو فالجديرعيا  قإ ل  أ ى ير تافه فرغرربيا  عل ير يدم   رش س

 وأ ر  فٍض بذرك.
**67.0 0.000 

27.  
ر   فكدسبت ق سدد  ق  فرحيرة وأز اب سيرت  يا وفر في وأزات   وأ ر ي دلع بير فكدسبده وير 

 ت  يده يلهير.
**61.0 0.000 

28.  
ريهلا )أو فر  فزا( فرذي ياي و هر ر   وهر أ ر أتبع ر   س د وفر في )أو أس هير( يا و ت طاي  ف

 ير س دفه ر  زرب رً.
**70.0 0.000 

 0.000 64.0** إن وجها  ظا وفر في )أو أس هير( ق  فرحيرة تلرزبل  بيف  جي  وال فسدرج رغياهر.  .29

30.  
  ون  أير س فري رئا فر يليا بلدس فرطاي ا فرد  يير زهر وفر في وأزات   وأعد   صحا ير ي د

 وريس ر   أي يخرر  سال ير ها شاع  أو ب ع  ق  هذه فري رئا.
**59.0 0.000 

31.  
رم أز ل  دس  س ي ا سال ب ض فري رئا فر يليا وي ى شاعيدهر )أص  أم ب عا(  ورفل  أق   ير 

 يد  ه وفر في.
**58.0 0.000 

32.  
ر ضرير ي   فر يي افطيا  ر ى فرلرس يا سار  أقفر فً وي د  ف  زيرزيا وفجديرعيا تد    بب ض ف

 وعي  فرياأة  فال دخربر   وأ ر أتد  دفئير ي هم ق  هذه ف قفر .
**54.0 0.000 

 المجال الثاني: الهوية االجتماعية

 البعد األول: تحقيق الهوية

33.  
هلرك أزبرب ع ي ة ر ص ف ا  ورفل  أخدر  أص  رئ  ع ى أزرس تيربه  ييهم يع فر يم فرد  أؤيا 

 بهر.
**59.0 0.000 

34.  
ً ر د ري  يع فرجلس  ً وصررحر يا خالل خبافت  فرسرب ا  ق   فخدا  ف ز اب فرذي أ فه يلرزبر

 فآلخا.
**64.0 0.000 

 0.000 57.0** ر   فخدا  ف  يطا فرداقيهيا فرد  أير زهر بر دظرم وأ ر  فٍض تيريرً برخدير ي رهر.  .35

36.  
فراج  وفرياأة ق  فر ال ا فر وجيا أو فرحيرة  ر   فزدغا ت ب ض فرا ت ردح ي  دو )يسئارير (

 فر ريا  إال أ ل  أخيافً س د  فر و  فرذي يلرزبل .
**58.0 0.000 

37.  
ر   كا ت عال ر  ص ف ا ع ي ة ويدلاعا  وأصبح ر ي قفاة وفضحا عير يجب أن يداقا ق  

 ص ي   يا صدر .
**65.0 0.000 

38.  
ً زافء بيداي أو ب   يير زا فر  ي  يا ف  يطا فرداقيهيا   تيفلت يا تح ي  ير فزديدع به س ر

 بصحبا ف ص  رء.
**67.0 0.000 

39.  
تاج  طاة ك ياة رد سيم فريسئارير  بيا فراج  وفرياأة ق  فرحيرة فر ريا أو بيا فر وج وفر وجا  

 و   قفا  ق  هذف ف يا ك يافً  وأعاع فآلن فرطاي ا فريلرزبا.
**60.0 0.000 

 0.000 59.0** ز اب ف ي   ر د ري  يع فرجلس فآلخا  وفريخص فرذي زاع أعري ه.أعاع تيريرً ف   .40

 البعد الثاني: تعليق الهوية

 0.000 56.0** فرلرس يخد دان  ورذف ق  ر ير زرت أبحث عا  اع يلرزبل  يا ف ص  رء.  .41
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42.  
وأسرول جره فً  هلرك يسئارير  أو أدوف  يح دة ر اج  وفرياأة ق  سيرتهم فر وجيا أو فر ي يا 

 تح ي  يسؤوريرت  ق  هذف فرص د.
**53.0 0.000 

43.  
بررا م يا أ   ال أيي  إرى  يرط تاقيه  يح د  إال أ   أير س أ يطا يد  دة ق  أو ر  قاف   

 بح رً عا ت ك فرد  تيد ل  وأ  يج قيهر.
**57.0 0.000 

44.  
ً يا ف زرريب أقض  يا أجاب أزرريب يخد دا ر د ري  يع فرجلس فآلخا  ورفل  رم أس د  ب   أير

  ياه بررلسبا ر .
**60.0 0.000 

45.  
ر   قفا  ك يافً وير زرت أقفا ق  فر و  فريلرزب فرذي ي  به فراج  وفرياأة ك وجيا أو ق  

 فرحيرة فر ريا  وير زرت أسرول فتخرذ  اف ي فريلرزب ق  هذف فرص د.
**62.0 0.000 

 0.000 63.0** فآلخا يدطا   ورم أص  إرى أقض  أز اب ب  . ير زفل أز اب  ق  فرد ري  يع فرجلس  .46

47.  
ً أو أك ا ييفا أن  ر   ير زت أ يطا تاقيهيا يدلاعا ع ى أي  أن أج  يلهر ق  فريسد ب   يرطر

 فزديدع به.
**53.0 0.000 

 0.000 69.0** ال أعاع ب   أي  اع يا ف ص  رء يلرزبل       ير زرت أسرول تح ي  ي لى فرص ف ا.  .48

 البعد الثالث: تشتت الهوية

49.  
ً ق  ف  يطا فرداقيهيا فريخد دا  إال أ ه ال يهيل   اع فرليرط   بررا م يا أ ل  أشداك أسير ر

 و رد فً ير أق   ذرك بيبرد ة يل .
**60.0 0.000 

50.  
رم أقفا ق  فراف ع ق  فخدير  أز اب يح د ر د ري  يع فرجلس فآلخا  وأ ر  يا يهدم إطال رً 

  ز اب فرد ري  ي هم.ب
**68.0 0.000 

51.  
رم أقفا ق  دو  ويسئارير  ك  يا فراج  وفرياأة دفخ  ف زاة أو ق  فرحيرة فر ريا  قهذف ف يا 

 ال ييغ ل  ك يافً وال أهدم به.
**69.0 0.000 

 0.000 62.0** ال أقفا ك يافً ق  يس را فرد ري  يع فرجلس فآلخا وأ ب  هذف ف يا كير ها.  .52

 0.000 65.0** يس ر ي أص  رء سييييا  وال أقفا ق  فربحث عا هذف فرلاع يا ف ص  رء فآلن.ر  .53

54.  
أير س ف  يطا فرداقيهيا فريخد دا ق  أو ر  قاف    ورفل  ال أهدم برربحث عا  يرط يح د 

 أير زه بر دظرم.
**51.0 0.000 

55.  
ً بيجياعا ريس ر ي أص  رء ي ابيا  وال أبحث علهم فآلن. إ ل  ق ط أسب  أن أج   دس  يحرطر

 كبياة يا فرلرس.
**67.0 0.000 

56.  
ال أقفا ق  أدوف  ويسئارير  فراج  وفرياأة ق  فر ال ا فر وجيا  أو فرحيرة فر ريا  ن فآل فء 

 سال هذه فر ضيا يخد دا.
**63.0 0.000 

 البعد الرابع: انغالق الهوية

57.  
قفر  وفر في وأزات   قير ي جبهم ي جبل  وجها  ظاي عا دو  فراج  وفرياأة تدطرب  يع أ

 وياوق ر .
**56.0 0.000 

58.  
أت ب  ت خ  وفر في ق  فخدير  أص  رئ       ي دلع يا أ هير أعاع يل  ب قض  أز اب ييفا به 

 أن فخدر  أص  رئ .
**60.0 0.000 

59.  
فربحث عا  ر   أخذ  أقفر ي عا دو  فراج  وفرياأة يا وفر في وأزات  وال أش ا بررحرجا إرى

 فري ي  يا ت ك ف قفر .
**64.0 0.000 

 0.000 59.0** فخدر  ف ص  رء فرذيا يافق  ع يهم وفر في ق ط.  .60

61.  
أسب دفئيرً يير زا ف  يطا فرداقيهيا فرد  يير زهر وفر في )أو أس هير(  ورم أقفا ج ير ق  ش ء 

  ياهر.
**65.0 0.000 

 0.000 69.0** به فر  رقا وفر يا وير ت  يده يا وفر في.ت ري   يع فرجلس فآلخا ي ي  بير تسيح   .62

 0.000 60.0** أخذ  أ يطد  فرداقيهيا عا وفر في  ورم أير س أو أجاب  ياهر.  .63

 0.000 64.0** ال أت ري  يع ف شخرص يا فرجلس فآلخا إال ق  س ود ير يسيح به وفر في.  .64

 (α=0.05عند ) (، * دالة إحصائياً α=0.01** دالة إحصائيًا عند ) 
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ع مإلى أن مر ع ق م مصفوفة التباط كن ف رة من ف رات كن بعد  (6)تش ر الب انات الوالاة ف  المدتل 
شاكن ت أبعااامان الدلمة الك، ة ل،بعد االة إحصائ ًاي مرا مش ر إلى قوة االتواان الاداخ،  لف ارات كان بعاد 

 .ما تضعل ل  اسهف  ق اس   اس من أبعاا الر بعدصدن ف رات كن  مرا يدل  ،ىي هوية اينا
 صدق البناء .2

ا ب رسااون باا ن الدلمااة الك، ااة لكاان بعااد ماان أبعااا طااااتبال ااانمعام بساااابح حااثلباا يااااق ا لااذ ااانمل،ن  ااق 
ل،رمااااالي تكااااذل  الدلمااااة الك، ااااة لكاااان بعااااد ماااان أبعاااااا الهويااااة الهويااااة اييديولوم ااااة مااااع الدلمااااة الك، ااااة 

مة تكذل  الدلمة الك، ة لكن ممال من مماالت الر  اس مع الدل  االمنرا  ة مع الدلمة الك، ة ل،رمالي
 ( يوضح ذل .7) الك، ة ل،ر  اسي تالمدتل

الدرجة الكلية لكل بعد من لمصفوفة ارتباط  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 7جدول )
، وكذلك الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت للمجالية مع الدرجة الكل ، والهوية االجتماعيةأبعاد الهوية األيديولوجية

 .المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

 البعد المجال
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

ية 
لهو

ا
م ة

ولو
ييدي

ا
 

 0000. 59.0** تشتت الهوية
 0000. 55.0** انغالق الهوية
 0000. 71.0** تعليق الهوية

 0000. 59.0** الهوية تحقيق

ية 
هو

اال
  ة

نرا
الم

ا
 

 0000. 54.0** تشتت الهوية
 0000. 54.0** انغالق الهوية
 0000. 72.0** تعليق الهوية

 0000. 63.0** تحقيق الهوية

س 
ر  ا

ال
ك، 

ال
 

 0000. 0.96** الهوية األيديولوجية
 0000. 0.96** الهوية االجتماعية

 (α= 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α=0.01** دالة إحصائيًا عند )

 المة كن بعد من أبعااأن مر ع ق م مصفوفة التباط ( 7ينضح من خالل الب انات الوالاة ف  المدتل )
 ح ااث أن معاماان التباااط ب رسااون  االااة إحصااائ ًاي ل،رمااالمااع الدلمااة الك، ااة  ممااال الهويااة اييديولوم ااة
 ف اراتلمرا مش ر إلاى قاوة االتواان الاداخ،   يكان قوياً تالدلمة الك، ة ل،رمال ل،عالقة ب ن المة كن بعد 

 .لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينيةالهوية اييديولوم ة ايااة تأنها تشنرك معا ف  ق اس 
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مع الدلمة  المة كن بعد من أبعاا ممال الهوية االمنرا  ةأن مر ع ق م مصفوفة التباط  كذل  ينضح
ك، اة ن معامن التباط ب رسون ل،عالقة ب ن الماة كان بعاد تالدلماة الإح ث  االة إحصائ ًاي ل،رمال ة الك،

الهوية  ايااة تأنها تشنرك معا ف  ق اس مرا مش ر إلى قوة االتوان الداخ،  لف رات ل،رمال ماء مرتفعًاي
 .لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينيةاالمنرا  ة 

مااع الدلمااة  المااة كاان ممااال ماان مماااالت تشااكن الهويااةع قاا م مصاافوفة التباااط أن مر اا تينضااح أمضاااً 
ن معاماان التباااط ب رسااون ل،عالقااة باا ن المااة كاان ممااال تالدلمااة إح ااث  االااة إحصااائ ًاي ل،ر  اااسالك، ااة 

فاا   ايااة تأنهااا تشاانرك معااا مرااا مشاا ر إلااى قااوة االتوااان الااداخ،  لف اارات الك، ااة ل،ر  اااس ماااء مرتفعااًاي
 راااهالر  اس الذي تم ا ن هذا ي  ،ى ضوءلدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينيةكن الهوية تشق اس 

 .تالذي يدل  ،ى قوة مالئرنه ل،ب ئة الف،وط د ة
 الثبات -ب

معامن معامالت  بات ل،ر  اس بطري ة ب واب ( Bennion, & Adams, 1986) قاي معد الر  اس
( تقد 0.8 -0.62ب ن )تحل معامالت  بات الر اي س المءئ ة الداخ،  تقد ترا لالتوانكرتنباخ ألفا 

 (.2003طراتنةي ل،ثبات )ا نبر ذل  مؤشرًا مالئرًا 
 

 :الفلسطينية ةعلى البيئ مقياس هوية األناالثبات 

دة قاي الباحث تيغراض النوصن إلى  بات الر  اس  ،ى الب ئة الف،وط د ة بنطب ق الر  اس  ،ى   
( طالبًا تطالبة من ط،بة المامعات الف،وط د ة )الل، ني ب ل ل مي 106ن )اسنطال  ة تكونل م

تباط ال دسي ب رزيل( تحوبل معامالت  بات هذا الر  اس بطري ة النمءئة الدصف ة باسنلداي معامن ال 
(ي كذل  تم حواب معامن الثبات بطري ة معامن 0.853سب رمان براتن الرص حي ح ث ب،غ الثبات )

ل ة (ي تهذا أ طى الباحث مؤشرًا  ،ى أن الر  اس ينرنع بدلمة  ا0.934ي تالذي ب،غ )كرتنباخ ألفا
 ،ى  من الثباتي تيص،ح ل،نطب ق  ،ى ممنرع الدلاسةي تبذل  أصبح م  اس هوية اينا ماهءًا ل،نطب ق

 (.2الع دة ايساس ة تالفع، ة ل،دلاسة أنظر م، ق)

 للدراسة: ضمن العينة الكليةمقياس الثبات 

 ألفا كرونباخ معامل الثبات بطريقة -أ
تذل   يلفاأكرتنباخ  معامن  واب الثبات بطري ة االتوان الداخ،  تب واب معاالة الثباتقاي الباحث ب

 .(8كرا هو موضح ف  المدتل )
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 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامل 8جدول )
 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت األبعاد

 0.825 8 1167 الهويةتشنل 

 0.765 8 1167 انغالن الهوية

 0.710 8 1167 تع، ق الهوية

 0.728 8 1167 ت   ق الهوية

 0.798 32 1167 الدرجة الكلية )جميع فقرات الهوية األيديولوجية(

 0.784 8 1167 تشنل الهوية

 0.772 8 1167 انغالن الهوية

 0.649 8 1167 تع، ق الهوية

 0.758 8 1167 يةت   ق الهو 

 0.767 32 1167 الدرجة الكلية )جميع فقرات الهوية االجتماعية(

 0.886 64 1167 الدرجة الكلية )جميع فقرات مقياس تشكل الهوية(

مماالت ت مر ع ق م معامالت  بات ألفا كرتنباخ لمر ع أبعاا  أن (8)تش ر الب انات الوالاة ف  المدتل 
 ن بلوم ة رمال الهوية اييديو بالدوبة لألفا  لرعامن كرتنباخ ل ق م الثباتالدلاسة مرتفعةي ح ث تراتح

(ي تب،غل ق رة 0.784 – 0.649(ي تلرمال الهوية االمنرا  ة تراتحل ب ن )0.825 – 0.710)
معامن  بات  (ي تب،غ0.798هوية اييديولوم ة )ألفا لمر ع ف رات ممال المعامن  بات كرتنباخ 

س ككن ألفا ل،ر  ا معامن  بات كرتنباخ (. تب،غل ق رة0.767الهوية االمنرا  ة ) ألفا لرمالكرتنباخ 
 ي تهذامن الثبات ال ة بدلمة  الر  اس ينرنع ( ته  ق رة  بات مرتفعةي مرا مش ر إلى أن0.886)

معط  الباحث مؤشرًا  ،ى أن الر  اس م  ق ايهداف الن  تضع من أم،ها تأنه صالح ل،نطب ق ف  
 .الف،وط د ةالب ئة 

 
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب

تمءئة الر  اس إلى نصف ن  من خاللحواب معامن االلتباط ب ن المات نصف  الر  اسي  تم
ط إمماا ممروع المات الرب و  ن لكن نصف من الر  اسي  م حواب معامن االلتبا من  مت منكافئ ني 

 :تالمدتل النال  يوضح ذل نص  حي ب دهراي تتم اسنلداي معاالة سب رمان براتن ل،
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 دراسةال أداةلثبات  سبيرمان براون المصحح ارتباط (: نتائج معامل9جدول )

 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد
معامل االرتباط 

المصحح لسبيرمان 
 براون 

 0.750 0.599 8 تشنل الهوية

 0.744 0.592 8 انغالن الهوية

 0.695 0.533 8 تع، ق الهوية

 0.671 0.505 8 ت   ق الهوية

 0.738 0.557 32 الدرجة الكلية )جميع فقرات الهوية األيديولوجية(

 0.763 0.616 8 تشنل الهوية

 0.718 0.560 8 انغالن الهوية

 0.610 0.439 8 تع، ق الهوية

 0.653 0.485 8 ت   ق الهوية

 0.710 0.559 32 الدرجة الكلية )جميع فقرات الهوية االجتماعية(

 0.819 0.653 64 الدرجة الكلية )جميع فقرات مقياس تشكل الهوية(

 
ي عةمرتفمعامالت االلتباط لكن مماالت الدلاسة تكذل  لمر ع ف رات ايااة أن  (9) ينضح من المدتل

 .مش ر إلى أن الر  اس  ،ى المة  ال ة من الثبات مرا
 
 :)إعداد الباحث( مقياس التلوث النفسي  .2

 المقياس:وصف 
يغراض تطوير م  اس ل  اس الن،وث الدفو  يالئم الب ئة الف،وط د ة قاي الباحث بررامعة اياب 
الدظري الرنصن برفهوي الن،وث الدفو  تتم ت ديد مفهوي الن،وث الدفو  تمن خالل الرموع إلى  دة 

ي 2012يتطراا ي2004و  مثن م  اس)م ردي م اي س اسنلدمل ف  الاسات ساب ة حول الن،وث الدف
م  اس الن،وث الدفو  تالركون ف  صولته  بح داا(ي قاي الباحث 2017ي تنوام ةي 2016تإبراه مي 

( ف رةي تمر عها مصاغة بشكن س،ب  موز ة  ،ى ألبعة مماالت ه : ممال الندكر 101ايتل ة من )
شك، ة ايمدب ة ( ف رةي تممال النع،ق بالرظاهر ال29ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها تيضم)

( 27( ف رةي تممال الفوضوية تيضم)21( ف رةي تممال الندر و المدو  غ ر الووي تيضم)24تيضم)
تينم االمابة  ،ى الف رات اللاصة بهذه  ف رةي تينضرن خرس منغ رات تصد ف ة تسؤال م ال ي
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رة تفق تدليج ل كرت الرماالت  ن طريق اخن ال الرونم ب لإلمابة  ،ى س،م االسنمابة الذي ينبع الف 
( 5( الماتي موافق )6( المات ه : موافق ترامًا )6الوداس ي ح ث تكون س،م االسنمابة من )

( المةي غ ر 2( الماتي غ ر موافق)3( الماتي غ ر موافق إلى حد ما)4الماتي موافق إلى حد ما)
 (.3أنظر الر، ق) ي( المة1موافق  ،ى اإلطالن)

 س التلوث النفسي:الخصائص السيكومترية لمقيا

 الصدق .أ

 الصدن الظاهري  -1

تم  رض الر  اس بصولته ايتل ة  ،ى ممرو ة من الوااة الر كر ن من ذتي االخنصاص ف   ،م 
ت ،م   ويميالدفس اإللشاايي ت ،م الدفس النربويي ت ،م الدفس اإلك، د ك  تالص ة الدفو ةي تال  اس تالن

 (ي تذل 4( م كرًاي أنظر الر، ق )16) داهم تالبالغ االمنراعي تالشريعةي تاللدمة االمنرا  ة 
لن ديد مدى تضوح الف راتي تاقة الص اغة ال،غويةي تاننرائها ل،رمالي تط،ب مدهم إبداء أمة 

 ن مالحظات حول الف رات بال ذف أت النعديني أت الرواف ة  ،ى ص نهاي تتم ايخذ بالرالحظات ال
 ( من الر كر ن.%85اتفق  ، ها )

ي 12ي 9ي 6( ف رةي ح ث حذفل الف رات)37ضوء مالحظات الر كر ن  ،ى الف رات تم حذف )تف  
( تالوالاة ضرن ممال الندكر ل،هوية ال ضالية 29ي 28ي 26ي 22ي 21ي19ي 18ي 17ي 15ي 13

( تالوالاة ت ل ممال النع،ق 18ي 17ي 15ي 12ي 6ي 5ي 4ي 3تاإلساءة إل هاي تحذفل الف رات)
( تالوالاة ضرن ممال الندر و 15ي 12ي 7ي 6ي 4ة ايمدب ةي تحذفل الف رات )بالرظاهر الشك، 

( تالوالاة 24ي 23ي 22ي 19ي 18ي 16ي 14ي 9ي 8ي 4ي 3المدو  غ ر الوويي تحذفل الف رات)
ضرن ممال الفوضويةي تحذف الوؤال الر ال ي ت دلل بعض الف رات بح ااة ص اغنهاي تأض ف 

  ر مونوى الودة الدلاس ة. منغ ر تصد ف  سااس تهو منغ
تف  ضوء تعديالت الر كر ن الن  تضردل ال ذف تاإلضافة تالنعدين تإ ااة الص اغة أصبح 

 ،ى أن  تقد كانل المة توافق الر كر ني تألبعة مماال( ف رةي موز ة  ،ى 64الر  اس مكون من )
تبذل  أصبح م  اس  .(%90.8بدوبة )تعبر  ن مفهوي الن،وث الدفو  تتنوق تمماالته الف رات 

( 16) ( ف رةي لكن ممال من مماالته ايلبع64الن،وث الدفو  ماهءًا ف  صولته الدهائ ة مكونًا من )
 تصد ف ة. تسنة منغ راف رةي منضردًا 
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 صدن االتوان الداخ،   -2

قاي الباحث تيغراض النوصن إلى صدن الر  اس بنطب ق الر  اس  ،ى    دة اسنطال  ة تكونل من 

 ح ث تم ( طالبًا تطالبة من ط،بة المامعات الف،وط د ة )الل، ني ب ل ل مي ال دسي ب رزيل(106)

ل ه إتدنر   العالقة ب ن الف رة تالدلمة الك، ة ل،رمال الذي حواب صدن هذا الر  اس بطري ة إمماا

 اس لمة الر التباط ب رسوني تكذل  إمماا العالقة ب ن الدلمة الك، ة ل،رمال مع ا نباسنلداي معام

 – 0.420الك، ةي ح ث تب ن أن هداك معامن التباط مومبي تقد تراتحل معامالت االلتباط ب ن )

بة ط،ي تمن خالل هذه الدنائج تأكد الباحث بأن الر  اس صالح ل،نطب ق  ،ى ممنرع الدلاسة )(0.754

 .(المامعات الف،وط د ة

 Pearsonااة ب واب معامان االلتبااط ب رساون )تم الن  ق من صدن اي ل،دلاسة تضرن الع دة الك، ة

correlation( لف رات كن ممال مع الدلمة الك، ة ل،رمالي تذل  كرا هو تاضح ف  المدتل )10.) 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 10جدول )
 ة للمجال.مجاالت التلوث النفسي مع الدرجة الكلي

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 المجال األول: التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها

 0.000 61.0** أ  عج سيلير يدح ث ب ضهم فر غا فر ابيا فردصحى.   .1

 0.000 43.0** ت جبل  فربافيج فإلعالييا فرد  تسدخ م فر هجا فر رييا ق    رشرتهر.  .2

 0.000 60.0** أ ى أ لر أصبحلر ج ءفً يا فريرض  وال يسد ب  رلر.  .3

 0.000 68.0** ال أُعّاع ع ى  دس  ك اب   را كلت ق  ب   أجلب .  .4

 0.000 68.0** أعد   أن فرديسك برر يم فالجديرعيا فرسرئ ة ق  ب  ي ها تخ   سضر ي.  .5

6.  
ا كررن ع رى سسررب فردخ ر  عرا جلسريد  أ  ب قر  فرحصرال ع رى جلسريا أجلبيرا سدرى رر

 فرحرريا.

**70.0 0.000 

 0.000 52.0** أعد   أ لر ي   يا ر غاب ورسلر يب عيا.  .7

 0.000 66.0** أعد   أن  رربيا تصاقرتلر تحفيهر فرخافقر  وفري اذف .  .8

 0.000 52.0** ث رقا أ افل ال أق رل. يجدي  فر  رقا فرسرئ ة ق    .9
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 64.0** فردضحيا وفإلي ر  ق  زبي  فالخايا ه  ضاب يا فرسذفجا.أعد   أن فردطاع و  .10

 0.000 74.0** أ ى أن ع فوتلر يع ب ضلر أك ا يا ع فوتلر يع فالسدالل.   .11

 0.000 63.0** يب أ )فرغريا تبا  فرازي ا( ها يب أ ي بال بررلسبا ر .  .12

 0.000 58.0** ال أير ع بيع فآلثر  رإلزافئي ييا وف جر ب.  .13

 0.000 65.0** أ ى أن فر اب  يا يؤه يا رحي  فرازررا فإل سر يا ق  فريحبا وفردسريح.  .14

 0.000 66.0** أ ى أن عردف  وت رري  فر وفج ق  ب  ي برريا وال تص ح ق  فرا ت فرافها.  .15

 0.000 96.0** .فرحضر ي فريالبس فرد سطيليا فردافثيا ي   )فر اب  فر يبرز  فر برءة( دري  ع ى فردخ    .16

 المجال الثاني: التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية

 0.000 68.0** أ    فر  رقر  ف خاى ق  فريف ير   وإن ت ر ضت يع ث رقد .  .17

 0.000 70.0** يص   قخا ر  عل ير ييبهان أز اب سيرت  بر جر ب.  .18

 0.000 70.0** أؤيا ب ن يا ي    ف جلب  ق  فريف ير  زيفان ق  فرلهريا  فبحرً.  .19

 0.000 67.0** أعد   أن ت  م فر غر  ف جلبيا كرإل ج ي يا أهم يا ت  م فر غا فر ابيا.  .20

 0.000 70.0**  .با رفزدخ فم ك ير  أجلبيا ب ل فر ابيا ق  س ي   يع فريحيطيا ب  ش ء يهم بررلس  .21

 0.000 72.0** يم فريط  ا)فرح   فرخيا  فرجيرل( ياجادة ق ط ر ى ف جر ب .فر   .22

23.  
 جرت أب و أك ا ت  يافً رذفت  سيلير أسي  صا فً أو أساع أجلبيا ع ى يالبس  وسر

 فريخصيا.

**75.0 0.000 

 0.000 67.0** أيي  إرى فزدهالك أي يلدج  اب  ع ى فر اب .  .24

 0.000 67.0** حيرة.فر ابيا رألشخرص وفريحال  وك يا يا جاف ب فرأزدخ م ف زيرء ف جلبيا ب ل   .25

 0.000 58.0** أعد   أن فريهردة فرييلاسا يا جري ا أجلبيا أقض  يا فرجري ا فر ابيا.  .26

 0.000 75.0** أ    ب ض فريي  يا وفإلعاليييا ف جر ب ق  يالبس .  .27

 0.000 73.0** أهدم جي فً برريلرزبر  فرغابيا )كررد لدريا(.  .28

 0.000 69.0** أتيلى را أعيش ب يا سيرت  ق  ب   أجلب .  .29

 0.000 74.0** ف ت فء فرد  ي ر  فرغابيا ق  فريالبس تج  ل  أش ا بررديي .  .30

 0.000 65.0** أزديع إرى ف  ر   ف جلبيا سدى را كلت ال أقهم يدادفتهر.  .31

 0.000 77.0** ت جبل  فرد رري  ف جلبيا وأير زهر.  .32

 المجال الثالث: التخنث غير الموضوعي )التنميط الجنسي غير السوي(

 0.000 **0.69 أت ب   يرم ب ض فريبرب فزد يرل يسرسي  فردجيي .  .33

 0.000 **0.69 ف ت فء فريبرب ر ح   كر زرو  وفر الئ  ها يا يظرها فردطا .  .34

 0.000 **0.64 أسس أن فرل ايا تلرزب كال فرجلسيا.  .35

 0.000 **0.66 ن جيرل فرياأة ق  سيرئهر( ي ارا  يا وف  يا.ي ارا)إ  .36
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.63 يير زا فريبرب ر ا ص فريا   أو فرغاب  أزاة برربلر  ها سايا شخصيا.  .37

 0.000 **0.62 آلخا.لس فأيي  إرى أن تفان ف د رالت  )فرضحك  فربفرء  فرداح  فرغضب( كر د رال  فرج  .38

 0.000 **0.67 اة برراج .يا س  فرياأة أن ت خا أز  .39

 0.000 **0.61 فسس أن فرخيا ا تلرزب كال فرجلسيا.  .40

 0.000 **0.59 يا س  فرياأة أن تفان فر صيا فر وجيا بي هر.  .41

 0.000 **0.54 أعد   أن ال قاق ق  ف دوف  بيا فرجلسيا.  .42

 0.000 **0.70 ال أير ع يا ف ت فء زاوفل)بلطرل( ذو خصا زرس .  .43

44.  
هر ب ام  يافً فرحاكر  فالزد افضيا)ي   فريي   ساكا فري يا...فرخ( فرد  يت جبل  ك

 فرجلس فآلخا  وأ   هر.
0.59** 0.000 

 0.000 **0.63 ت جبل  يدادف  فرجلس فآلخا وأسرول أن تفان يدادفت  ي  هر.  .45

 0.000 **0.61 ت جبل  أر رب فرجلس فآلخا وأير زهر.  .46

 0.000 **0.63 لس ب يله دون فآلخا.أعر ض أن هلرك يالبس يخصصا رج  .47

 0.000 **0.69 ال أؤيا بضاو ة فردلييط فرجلس  عل  ف طدرل.  .48

 المجال الرابع: الفوضوية

49.  
  ظاوع قكان أال أير ع ق  فردخ   عا فريبردئ وفري رييا فر يييا  فرد  أرد م بهر عل ير 

 ص با.

**53.0 0.000 

 0.000 69.0** ر يل   وفالجديرع  ي   يغدالً.أعد   أن فإل سرن فري د م بررافجب ف  .50

 0.000 67.0** أعد   أن فريخص فرجرد ها شخص ي   .  .51

 0.000 51.0** أ ى أن فر ر ان وضع ريطب  ع ى فرض درء.  .52

 0.000 70.0** أ  عج سيلير ت  م ر   صيحا أو ياعظا يا فآلخايا.  .53

 0.000 60.0** أعر ض فري ارا: )فرا ت كررسي  إن رم ت ط ه  ط ك(.  .54

 0.000 61.0** أعيش ياي  وال أقفا بغ ي.  .55

 0.000 67.0** )فرلدرق( ضاو ي ق  ت ري   يع فآلخايا ق  و دلر فرحرر .  .56

 0.000 65.0** )فراشاة( يهيا ق  تسهي  تح ي  يص حد  وأه فق .  .57

 0.000 74.0** ي جبل  فرلام بف اة وي عجل  فرلهاض يبفافً.  .58

 0.000 64.0** وأسفري  تجره فآلخايا وف شيرء  يدساعا.أسس أن  اف فت    .59

 0.000 65.0** أعد   أن فريظها أهم يا فرجاها ق  و دلر فرحرر .  .60

 0.000 61.0** أعر ض فري ارا : )فرح اق ب ون فرافجبر  ت ل  فرداضى(.   .61

62.  
 باافأسب أن أ ردي وفر ّي وأ ابرئ  فرفبر  ب زيرئهم وال ت جبل  يسيير  ص ا فر 

 ي  )عم  خرل  ج (.

**65.0 0.000 
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 63.0** يير زد  فرغش ق  فاليدحر ر  ها أيا طبي  .  .63

 0.000 66.0** أتخذ  اف فت  ب ون فرلظا إرى فر اف ب.  .64

 (α=0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α=0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

ل مصفوفة التباط كن ف رة من ف رات كن مما إلى أن مر ع ق م (10)تش ر الب انات الوالاة ف  المدتل 
ماان مااع الدلمااة الك، ااة ل،رمااال االااة إحصااائ ًاي مرااا مشاا ر إلااى قااوة االتوااان الااداخ،  لف اارات كاان ممااال 

 مرا يدل  ،ى اننراء كن ف رة إلى الرمال تالر  اس ككن.ي الن،وث الدفو مماالت 
 صدن البداء لر  اس الن،وث الدفو : -3

الت ب رسون ب ن الدلمة الك، ة لكن ممال من مما طااتبال انمعام بساابح حثلباا يااق ا لذ انمل،ن  ق 
 ( يوضح ذل .11م  اس الن،وث الدفو  مع الدلمة الك، ة ل،ر  اس تالمدتل لقم )

لمصفوفة ارتباط درجة كل مجال من  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 11جدول )
 فسي مع الدرجة الكلية للمقياس.مجاالت التلوث الن

معامل ارتباط  المجال الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 000. **0.94 الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها.  .1
 000. **0.96 النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة.  .2
 000. **0.92 النلدث غ ر الروضو   )الندر و المدو  غ ر الووي(  .3
 000. **0.95 الفوضوية.  .4

 (α= 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α=0.01** دالة إحصائيًا عند )

الماة كان مماال مان أن مر ع ق م مصافوفة التبااط ( 11ينضح من خالل الب انات الوالاة ف  المدتل )
معامااان التبااااط  ح اااث أن االاااة إحصاااائ ًاي ل،ر  ااااسماااع الدلماااة الك، اااة  ممااااالت م  ااااس الن،اااوث الدفوااا 

ان مراا مشا ر إلاى قاوة االتوا ب رسون ل،عالقة ب ن الماة كان مماال تالدلماة الك، اة ل،ر  ااس مااء مرتفعاًاي
لددددى عيندددة مدددن طلبدددة الن،اااوث الدفوااا  ايااة تأنهاااا تشااانرك معاااا فااا  ق ااااس تممااااالت  الاااداخ،  لف ااارات

 .الجامعات الفلسطينية

 :الثبات -ب

الر  اس بنطب ق الر  اس  ،ى   دة اسنطال  ة تكونل من قاي الباحث تيغراض النوصن إلى  بات 
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 ( طااًل تطالبة من ط،بة المامعات الف،وط د ة )الل، ني ب ل ل مي ب رزيلي ال دس(ي تحوبل106)
معامالت  بات هذا الر  اس بطري ة النمءئة الدصف ة باسنلداي معامن التباط سب رمان براتن الرص حي 

كرتنباخ ألفاي تالذي ب،غ معامن ل  تم حواب معامن الثبات بطري ة (ي كذ0.858ح ث ب،غ الثبات )
ي تبهذا أصبح الر  اس ماهءًا مرا يدل  ،ى ترنع الر  اس بدلمة مداسبة من الثبات(ي 0.950)

 (.5ل،نطب ق بصولته الدهائ ةي أنظر الر، ق)

 للدراسة:  الكليةثبات المقياس ضمن العينة 

 باخالثبات بطريقة معامل ألفا كرون -أ
تذل  كرا هو موضح ف  المدتل  يلفاأالثبات كرتنباخ  معامن من خالل واب الثبات قاي الباحث ب

(12). 

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامل 12جدول )
 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجال

 0.878 16 1167 التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها.

 0.927 16 1167 المظاهر الشكلية األجنبية.التعلق ب

 0.902 16 1167 التخنث غير الموضوعي )التنميط الجنسي غير السوي(

 0.894 16 1167 الفوضوية.

 0.972 64 1167 الدرجة الكلية لألداة )جميع فقرات االستبانة(
ت تنباخ لمر ع مماالمر ع ق م معامالت  بات ألفا كر  أن (12)الوالاة ف  المدتل  الب اناتتش ر 

اءت (ي كذل  ل،دلمة الك، ة م0.927 – 0.878الدلاسة مرتفعةي ح ث تراتحل ق م ألفا ل،رماالت ب ن )
 ة  البدلمة  الر  اس ينرنع (ي مرا مش ر إلى أن0.972ق رة الثبات مرتفعةي ح ث ب،غل ق رة الفا )

  ق ايهداف الن  تضعل من أم،هاي تهذا معط  الباحث مؤشرًا  ،ى أن أااة الدلاسة ت من الثبات
 .تقاب،ة ل،نطب ق

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب

تمءئة الر  اس إلى نصف ن  من خاللحواب معامن االلتباط ب ن المات نصف  الر  اسي  تم
االلتباط  تحواب معامنإمماا ممروع المات الرب و  ن لكن نصف من الر  اسي تمن  م منكافئ ني 

 :تالمدتل النال  يوضح ذل لداي معاالة سب رمان براتن ل،نص  حي ب دهراي تتم اسن
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 طريقة التجزئة النصفيةالثبات ب( 13جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط المصحح 
 لسبيرمان براون 

 0.883 0.791 16 التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها.
 0.905 0.826 16 نبية.التعلق بالمظاهر الشكلية األج

 0.868 0.766 16 التخنث غير الموضوعي )التنميط الجنسي غير السوي(
 0.872 0.772 16 الفوضوية.

 0.938 0.883 64 الدرجة الكلية لألداة 
ت الثبات لكن مماالت الدلاسة تكذل  معامالمعامالت االلتباط تكذل  أن  (13)المدتل ينضح من 

مش ر إلى أن الر  اس  ،ى المة  ال ة من الثباتي تهو معطى  ال ةي مرالمر ع ف رات الر  اس  
 .س كأااة ل،  اس ف  الب ث ال ال المة من الث ة  دد اسنلداي الر  ا

 
 تصحيح مقياس التلوث النفسي:

 احتساب فئات مقياس التلوث النفسي:
وى وث الدفو  لن ديد مونتم حواب فئات م  اس الن،برا أن الر  اس ينكون من س،م اسنمابة سداس ي 

 ال كم  ،ى منغ رات الدلاسةي هن ه  مرتفعة أي مدلفضةي أي منوسطة؟ تفق الرعاالة النال ة:
 5( = 6-1ل د ايانى ل،ر  اس = )ا-مدى الر  اس = ال د اي ،ى ل،ر  اس

 0.83=  5|6قورة الردى  ،ى ال د اي ،ى = 
أن )غ ر موافق  ،ى اإلطالن( مكون تزنها الدوب  (ي برعدى %16.7تيكون الوزن الدوب  لكن المة )

(ي ل صال بعد ذل  إلى حواب الرنوسو %100)مكون تزنها الدوب  ( تراماً  %(ي ب درا )موافق16.7)
( فحنه ينم ت ديد االتماه حوب ق م 0.83ن طول الفنرة مواتي )إال واب  )الرنوسو الررمح(ي تح ث 

(ي 1.82-1.00منوسو مرمح) غ ر موافق  ،ى اإلطالن(ح ث تأخذ االسنمابة )الرنوسو الررمح 
(ي تاالسنمابة )غ ر موافق إلى حد ما( منوسو 2.66-1.83تاالسنمابة )غ ر موافق( منوسو مرمح)

تاالسنمابة  (ي4.34-3.51(ي تاالسنمابة)موافق إلى حد ما( منوسو مرمح)350-2.67مرمح)
-5.19الررمح لالسنمابة )موافق ترامًا( ) ف را مكون الرنوسو (5.18-4.35)موافق( منوسو مرمح)

 (. تبداء  ، ه مكون مفناح النص  ح لر  اس الن،وث الدفو  كرا ي، :6.00
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 مفتاح تصحيح مقياس التلوث النفسي(: 14)جدول 

 النفسي التلوث درجة الوزن النسبي )%( المتوسط الحسابي
 مدلفض % 44.4 -% 16.7  1.00-2.66
 منوسو % 72.2 -%  44.5 2.67-4.33
 مرتفع % 100 -%  72.3 4.34-6.00

من حيث أرقام تلك الفقرات وعددها لكل مجال من  مجاالت التلوث النفسي(: توزيع فقرات المقياس على 15جدول )
 التلوث النفسي.مجاالت 

 عدد الفقرات فقرات المجال المجال
 الحضارية للهوية التنكر

 .إليها واإلساءة
1 ،5 ،9 ،13 ،17 ،21 

25 ،29 ،33 ،37 ،41 
45 ،49 ،53 ،57 ،61 

 
16 

 الشكلية بالمظاهر التعلق
 األجنبية

2 ،6 ،10 ،14 ،18 ،22 
26 ،30 ،34 ،38 ،42  

5046 ، ،54 ،58 ،62. 

 
16 

 غير الجنسي التنميط
 السوي 

3 ،7 ،11 ،15 ،19 ،23 
27 ،31 ،35 ،39 ،43 

51،47 ،55 ،59 ،63. 

 
16 

 24، 20 ،16، 12، 8، 4 الفوضوية
28 ،32 ،36 ،40 ،44  
52 ،48 ،56 ،60 ،64. 

 
16 

 إجراءات الدراسة

 لن   ق أهداف الدلاسة تم إمراء الدلاسة تفق  دا من الرراحن ته :
 ني الل،)الف،وط د ة تطب  ها  ،ى   دة اسنطال  ة من ط،بة المامعات تمه ء م اي س الدلاسةي ت  .1

 احنواب الصدن تالثبات( طالبًا تطالبةي بهدف 106)قوامها ب ل ل مي ال دسي ب رزيل(ي ب،غ 
 ياتات الدلاسة.

ال صول  ،ى كناب توه ن الرهرة من  رااة الب ث الع،ر  ف  مامعة الل، ن لغامات  رضه  .2
 ،ى المامعات الرونهدفة بالدلاسة ل، صول  ،ى الرواف ة  ،ى تطب ق الدلاسة  ،ى ط،بة 

 (.6)م، ق ي أنظر موضع الدلاسةالمامعات 
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 مامعة الل، ني ب ل ل مي)بالدلاسة ال صول  ،ى إحصائ ات أ داا ط،بة المامعات الرونهدفة  .3
 .2016/2017ال دسي ب رزيل( ل،عاي الدلاس  

ل دسي مامعة الل، ني ب ل ل مي ا)الف،وط د ة توزيع الر اي س  ،ى أفراا الع دة ط،بة المامعات  .4
س تشكن هوية اينا تم  اس الن،وث م  ا)تاحدة ب رزيل(ي ح ث تز ل الر اي س ك ءمة 

 (.7)الر، ق الدفو (ي أنظر 

 د ( نولةي اسنع1300ة الر اي س الن  تم توزيعها )ممرع الب انات؛ ح ث ب،غ  دا الدوخ من حء  .5
قد  ( نولة مدها لعدي اكنرال اإلمابة ف هاي تلوموا بعضها53( نولةي تم اسنبعاا )1220مدها )

لر  اس ن بحمابة موحدةي ل صبح  دا الدوخ الن  كانل صال ة تم اإلمابة  ،ى مر ع ف رات ا
 ( نولة.1167) ل،رعالمة اإلحصائ ة

 هاة  ، قاي الباحث بنرق م االسنرالات تمنغ راتها تااخالها تره دًا إلمراء الرعالمات اإلحصائ  .6
 :االمنرا  ةاسنلداي حءمة البرامج االحصائ ة ل،ع،وي ب

 SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences), Version (24). 

 متغيرات الدراسة:

  :)نلصص الالمدسي العرري مكان الوكني مكان الدلاسةي المتغيرات التصنيفية)المستقلة
  ،وي إنوان ة/  ،وي طب ع ة(ي الودة الدلاس ة.)

 :ة( المنراا)الهوية اييديولوم ةي تالهوية  لتب هوية اينا تفق ممال ها المتغيرات التابعة  
ساءة الندكر ل،هوية ال ضالية تاإل)تمماالته ت   قي تع، قي انغالني تشنل(ي تالن،وث الدفو  )

 إل هاي النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي الندر و المدو  الالسويي الفوضوية(.

 األساليب اإلحصائية:

 :االخنبالات اإلحصائ ة النال ةاسنلدي الباحث 
 الرئوية لرعرفة خصائص الع دة الدمروغراف ة.النكرالات تالدوب  -أ

 لف ص صدن ت بات أاتات الدلاسة اسنلدي الباحث االخنبالات النال ة: -ب
 اخنبال كرتنباخ ألفا لرعرفة  بات ف رات الر اي س. -1
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  بااااات( ل،نأكااااد ماااان Split half methodsمعاماااان الثبااااات بطري ااااة النمءئااااة الدصااااف ة ) -2
 . اي سالر 

 لرعرفة صدن ف رات الر اي س. (Pearson correlationن )معامن االلتباط ب رسو  -3

 Pearsonمعامن االلتباط ب رسون )لإلمابة  ن سؤال الدلاسة الرئ س اسنلدي الباحث  -ا

correlation)  إلمماا العالقة ب ن الدلمات اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تاالمنرا  ة تب ن
 تالمنه الك، ة. منوسطات المات مماالت الن،وث الدفو 

 One)اخنبال )ت( لع دة تاحدة : اسنلدي الباحث الفر   ايتللإلمابة  ،ى سؤال الدلاسة -ج

Sample T test) تالرنوسطات ال واب ة تاالن رافات الرع الية تايتزان الدوب ة تالرنوسو الفرض ي )
 الن،وث الدفو  لدى أفراا   دة الدلاسة.المة لرعرفة 

لرنوسطات ال واب ة تاالن رافات اؤال الدلاسة الفر   الثان ي اسنلدي الباحث لإلمابة  ن س -ه
الرع الية إلمماا ن اط ال طع لرتب الهويةي تلنصد ف لتب الهوية تفق المات ال طع الرونلرمة 

  ،ى لتب الهوية.( الرركبة ل،وصول إلى توزيع أفراا الع دة IFتكذل  اسنلدي الباحث معاالة )
ية ايناي تف  الرنع،ق برعرفة الفرتن ف  حاالت هو  سؤال الدلاسة الفر   الرابع،ى لإلمابة   -ت

 الن،وث الدفو  تأبعااه تف ًا لرنغ رات الدلاس ة ف د تم اسنلداي االخنبالات النال ة:
( Independent samples t test)الرون ،ة  ل،ع داتاخنبال )ت( اسنلدي الباحث  -1

ا افات الرع الية لرعرفة الفرتن ف  منوسطات المات هوية اينتالرنوسطات ال واب ة تاالن ر 
 تالن،وث الدفس تف ًا ل،رنغ رات: )المدسي النلصص(.

( لرعرفة الفرتن ف  One Way Anovaاخنبال ت ، ن النباين ايحااي )اسنلدي الباحث  -2
 لعرري رات: )اأفراا الع دة  ،ى م  اس الهوية ت ،ى م  اس الن،وث الدفو ي تف ًا ل،رنغ منوسطات

 المامعةي الودة الدلاس ةي مكان الوكن(.

  ي لرعرفة مصدل الفرتن.( ل،ر النات الرنعداةTukey Testاخنبال توك  )الباحث اسنلدي  -3
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 :تمهيد

معات دفو  لدى   دة من ط،بة المامعرفة  القة تشكن هوية اينا بالن،وث الهدفل الدلاسة إلى 

فة الف،وط د ةي تمعرفة ترت بهم  ،ى حاالت هوية ايناي تمعرفة المة الن،وث الدفو  لديهمي تمعر 

الفرتن ف  منوسطات الدلمات اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تاالمنرا  ةي تف  منوسطات 

 رات الدلاسةي تف را ي،   رض ل،دنائج:برماالته الرلن،فةي تف ًا لرنغ المات الن،وث الدفو  

 سؤال الدراسة الرئيس:

ى لك علوذ طلبة الجامعات الفلسطينية عينة من ما عالقة تشكل هوية األنا بالتلوث النفسي لدى
ده المقاييس الفرعية المتضمنة في مقياس الهوية )آدمز(، ومقياس التلوث النفسي الذي أع

 ؟الباحث

 النال ة تالن  تدص  ،ى أنه: الصفرية م ت وي،ه إلى الفرض ةلإلمابة  ن هذا النواؤل ت

ي ب ن منوسطات الدلمات اللا(   ≥ 0.05) دد مونوى الداللة ال تومد  القة ذات االلة إحصائ ة 
ته برماال الن،وث الدفو لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تمنوسطات المات 

 .الف،وط د ة ،بة المامعاتط  دة من لدى الرلن،فة 

ي تشنل( )لتب هوية اينا )اييديولوم ة تاالمنرا  ةمعامن التباط ب رسون إلمماا العالقة ب ن اسنلدي 

،ق هاي النع)الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل  تمماالته( تب ن الن،وث الدفو  ت   قتع، قي  انغالني

 .تالمنه الك، ة و  غ ر الوويي تالفوضوية(بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي الندر و المد
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 ودرجته الكلية التلوث النفسي ومجاالت(: يبين العالقة بين رتب هوية األنا 16جدول )

 رتب الهوية

 التلوث النفسي مجاالت

الدرجة الكلية للتلوث 
 النفسي

التنكر للهوية الحضارية 
 واإلساءة إليها

التعلق بالمظاهر 
 الشكلية األجنبية

نميط الجنسي غير الت
 السوي

 الفوضوية

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

تشتت 
 الهوية

0.685** 0.000 0.700** 0.000 0.678** 0.000 0.706** 0.000 0.732** 0.000 

انغالق 
 الهوية

-0.164** 0.000 -0.111** 0.000 -0.112** 0.000 -0.099** 0.001 -0.127** 0.000 

تعليق 
 الهوية

0.346** 0.000 0.331** 0.000 0.327** 0.000 0.357** 0.000 0.359** 0.000 

تحقيق 
 الهوية

-0.081** 0.006 -0.111** 0.000 -0.059* 0.045 -0.100** 0.001 -0.169** 0.000 

ة 
وي

له
 ا
اد

بع
أ

ية
ع
ما

جت
ال
ا

 

تشتت 
 الهوية

0.634** 0.000 0.633** 0.000 0.632** 0.000 0.653** 0.000 0.675** 0.000 

انغالق 
 الهوية

-0.198** 0.000 -0.147** 0.000 -0.146** 0.000 -0.139** 0.000 -.165-** 0.000 

تعليق 
 الهوية

0.280** 0.000 0.242** 0.000 0.251** 0.000 0.266** 0.000 0.274** 0.000 

تحقيق 
 الهوية

-0.058* 0.047 -0.115** 0.000 -0.060* 0.039 -0.107** 0.000 -0.091** 0.002 

 (، 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى ) (، 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى ) ، ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون

 :يةالكل ودرجته التلوث النفسي جاالتمأواًل: العالقة بين رتب هوية األنا األيديولوجية وبين 

ن اييديولوم ة تب  أظهرت الدنائج تموا  القة طرامة مومبة ب ن تشنل الهوية تشتت الهوية: -
 ةمر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا الن،وث الدفو  زاا تشنل الهوي

  ح.اييديولوم ة لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تالعكس ص  

تب ن  اييديولوم ة أظهرت الدنائج تموا  القة  كو ة سالبة ب ن انغالن الهوية انغالق الهوية: -
 و   ددمر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا انغالن الهوية قن الن،وث الدف

 ط،بة المامعات الف،وط د ةي تالعكس ص  ح.

ب ن قة طرامة مومبة ب ن تع، ق الهوية اييديولوم ة ت أظهرت الدنائج تموا  ال تعليق الهوية: -
وم ة يديولمماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا الن،وث الدفو  زاا تع، ق الهوية اي

 لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تالعكس ص  ح.

اييديولوم ة تب ن ت   ق الهوية تموا  القة  كو ة سالبة ب ن أظهرت الدنائج  تحقيق الهوية:  -
الن،وث الدفو  ي تهذا معد  أنه ك،را كان تالمنه الك، ة الن،وث الدفو  مماالتمن  ممالكن 
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برماالته مدلفضًاي كانل هداك ت   ق ف  الهوية اييديولوم ة لدى ط،بة المامعات الف،وط د ةي 
 تالعكس ص  ح.

 :لكليةاودرجته  التلوث النفسي التمجاوبين  االجتماعية: العالقة بين رتب هوية األنا ثانياً 

ر ع مأظهرت الدنائج تموا  القة طرامة مومبة ب ن تشنل الهوية االمنرا  ة تب ن  تشتت الهوية: -
ة منرا  مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا الن،وث الدفو  زاا تشنل الهوية اال

 لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تالعكس ص  ح.

ب ن أظهرت الدنائج تموا  القة  كو ة سالبة ب ن انغالن الهوية االمنرا  ة ت  الق الهوية:انغ -
 و   ددمر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا انغالن الهوية قن الن،وث الدف

 ط،بة المامعات الف،وط د ةي تالعكس ص  ح.

ن مومبة ب ن تع، ق الهوية االمنرا  ة تب  أظهرت الدنائج تموا  القة طرامة تعليق الهوية: -
 ة منرا مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا الن،وث الدفو  زاا تع، ق الهوية اال

 لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تالعكس ص  ح.

ن كن  ت   ق الهوية االمنرا  ة تبتموا  القة  كو ة سالبة ب ن أظهرت الدنائج  تحقيق الهوية: -
ممال من مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي تهذا معد  أنه ك،را كان الن،وث الدفو  

ةي لمامعات الف،وط د برماالته مدلفضًاي كانل هداك ت   ق ف  الهوية االمنرا  ة لدى ط،بة ا
 تالعكس ص  ح.

 :األسئلة الفرعية للدراسةنتائج 

لتلوث ا مقياسوفقا ل طلبة الجامعات الفلسطينيةالتلوث النفسي لدى عينة من  درجةما : أوالً 
 الباحث؟ من إعداد النفسي

( One Sample T Testلإلمابة  ،ى هذا النواؤل اسنلدي اخنبال )ت( ل،ع دة الواحدة )
دتل تذل  لب ان الفرتن ب ن الرنوسو ال واب  الرن  ق لدلمات أفراا الع دة تالرنوسو الفرض  تالم

 ( يوضح ذل .17)
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(: يبين الفروق بين درجات المتوسط الحسابي والفرضي، واالنحراف المعياري، وقيمة )ت( لعينة واحدة، 17)جدول 
 .التلوث النفسي، وللدرجة الكلية للتلوث النفسي مجاالتمن مجال والوزن النسبي لكل 

عدد  التلوث النفسي مجاالت
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

لوزن ا
النسبي 

% 
مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

التنكر للهوية الحضارية واإلساءة 
 إليها

16 52.26 15.47 56 %54 -8.267 0.000 

التعلق بالمظاهر الشكلية 
 األجنبية

16 48.72 18.39 56 %51 -13.518 0.000 

 0.000 18.578- 49% 56 17.04 46.74 16 التنميط الجنسي غير السوي 
 0.000 10.568- 53% 56 16.85 50.79 16 الفوضوية

 0.000 371.929- 52% 224 16.94 198.50 64 لتلوث النفسيالدرجة الكلية ل
 (.2.56= ) 0.01)) ي تق رة "ت" المدتل ة  دد مونوى (1.96)( = 0.05ق رة "ت" المدتل ة  دد مونوى )

فو  لدى ط،بة ( تموا فرتن االة إحصائ ًا ف  المات الن،وث الد17ينضح من المدتل )
المامعات الف،وط د ة ب ن الرنوسو ال واب  تالرنوسو الفرض  تلصالح الرنوسو الفرض  ف  مر ع 

ن إ الن،وث الدفو  تف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ةي ح ث مماالت
 الرنوسو الفرض ي تقدالن،وث الدفو  كانل أقن من ق رة  مماالتق رة الرنوسو ال واب  ف  مر ع 

(ي تيالحظ من 0.05كانل ق رة )ت( الر ووبة أكبر من ق رة )ت( المدتل ة  دد مونوى االلة )
دلمة ب ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة كانالدلمة الك، ة لخالل ايتزان الدوب ة أن 

 ممالء ف  الرركء ايتل (ي تقد ما%52( تبوزن نوب  ب،غ )198.50) برنوسو حواب  ب،غمنوسطة 
  ف(ي تاله %54( تبوزن نوب  ب،غ )52.26الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها برنوسو حواب  )

(ي  م ماء ف  %53( تبوزن نوب  ب،غ )50.79الفوضوية برنوسو حواب  ب،غ ) ممالالرركء الثان  
  ( تبوزن نوب48.72حواب  ب،غ )النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة برنوسو  ممالالرركء الثالث 

( تتزن 46.74،غ )الندر و المدو  برنوسو حواب  ب ممال(ي تماء ف  الرركء ايخ ر %51ب،غ )
 (.%49نوب  ب،غ )
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أفراد العينة من طلبة الجامعات الفلسطينية، وفقا لمقياس  لدى هوية األنا رتب: كيف ترتبت ثانياً 
 الهوية )آدمز(؟

صد ف تماء  الفاص،ةيالشرط ة الرركبةي تاي داا تالدوب الرئوية تن اط ال طع ( IFباسنلداي معاالة )
 (:18أفراا   دة الدلاسة تف ًا لرتب هوية اينا تتصد فاتها الفر  ة كرا هو موضح ف  المدتل )

 (: توزيع أفراد العينة على رتب هوية األنا وتصنيفاتها الفرعية 18)جدول 
 ةالنسبة المئوي العدد التصنيف

ة 
وي

ه
 ال

ب
رت

صة
ال
خ

ال
 

 %20.1 234 تيدت

 %18.3 214 ف غالق

 %2.4 28 ت  ي 

 %2.1 25 تح ي 

 %42.9 501 المجموع

ية
ال
تق

الن
 ا
ية

و
ه
 ال

ب
رت

 

 %2.7 31 ف غالق-تيدت

 %0.9 10 ت  ي -تيدت

 %1.1 13 تح ي -تيدت

 %0.1 1 ت  ي -ف غالق

 %1.8 21 تح ي -ف غالق

 %0.4 5 تح ي -ت  ي 

 %8.6 100 ت  ي - غالقف-تيدت

 %7.3 85 تح ي - غالقف-تيدت

 %8.3 97 تح ي -  ي ت-تيدت

 %13.7 160 تح ي -  ي ت-ف غالق

 %10.1 118 ي تح -  ي ت- غالقف-تيدت

 %55.0 641 المجموع

يد
حد

لت
 ا
ضة

خف
من

ة 
وي

ه
 ال

ب
رت

 

 %2.1 25 )تعليق منخفض التحديد(

 %100 1167 ع الكليوالمجم

( تالذي مصدف أفراا   دة الدلاسة  ،ى لتب الهوية تتصد فاتها الفر  ة أن 18)ينضح من المدتل 
(ي ح ث كانل %42.9)نوبة أفراا   دة الدلاسة الذين صدفوا ضرن حاالت الهوية اللالصة قد ب،غل 

الرصدف ن ( ف را كانل نوبة ايفراا %20.1نوبة ايفراا الرصدف ن  ،ى لتبة تشنل الهوية اللالص )
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(ي %2.4)(ي تنوبة الرصدف ن  ،ى لتبة النع، ق اللالص %18.3) ،ى لتبة االنغالن اللالص 
 (.%2.1)تنوبة الرصدف ن  ،ى ت   ق الهوية اللالص 

 ،غلبتقد كانل نوبة أفراا الع دة الذين صدفوا ضرن الرتب االنن ال ة لهوية اينا ه  اي ،ى ح ث 
  ال ةة  ،ى مر ع فئات الرتب االنن ال ة ف را كان أ ،ى الرتب االنن%(ي تقد توز ل هذه الدوب55.0)

( من أفراا الع دةي تكان أق،ها نوبة لتبة %13.7،غل )ب( بدوبة ت   ق-تع، ق-نوبة ه  لتبة)انغالن
لفضة الن ديد )تع، ق ف را ب،غل نوبة لتب الهوية مد (.%0.1)( بدوبة ب،غل تع، ق-انغالن)

 (ي ته  الدوبة ايانى ضرن النصد فات الرئ و ة الثالث لرتب الهوية%2.1)مدلفض الن ديد( 
 .الرتب اللالصةي الرتب االنن ال ةي الرتب مدلفضة الن ديد()

 ث ح( أن الدوبة العظرى من الرتب االنن ال ة تنمه ن و ت   ق هوية ايناي 18)المدتل تيالحظ من 
فراًاي  (499)الهوية االنن ال ة الن  تدنه  بن   ق ب،غ ممروع أفراا الع دة الذين توز وا  ،ى الرتب 

( 641) داهم تالبالغ  الرتب االنن ال ة ايفراا الذي توز وا  ،ى من ممروع (%77.8)ب،غل بدوبة 
 .فرااً 

 ق(ي ي الن  ي االنغالني النع، قالنشنل)اينا تلرا لتب هوية اينا الفر  ة إلى ايبعاا ايلبعة لهوية 
ضح ( يو 19)تالمدتل ي لرتب هوية ايناهذه ايبعاا فحنه تم اسنلداي قوا د النمر ع تتمر عها ضرن 
 .بعد تمر عها دة ضرن حاالت هوية اينا ايلبعتصد ف أفراا الع 

 األربع بشكل عام هوية األنا(: يبين تصنيف الرتب وفق حاالت 19جدول )

 النسبة العدد رتب الهوية
 %59 688 تشتت
 %34 396 انغالق
 %4.9 58 تعليق
 %2.1 25 تحقيق

 %100 1167 المجموع
( أن أفراا الع دة توز وا ضرن حاالت تلتب هوية اينا ايلبع  ،ى النوال  19)المدتل تينضح من 

( تشكن بذل  أ ،ى نوبة من أفراا   دة الدلاسةي تاله )انغالن %59)تشنل هوية اينا( بدوبة ب،غل )
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(ي  م ماء ف  النرت ب الثالث )تع، ق هوية اينا( بدوبة ب،غل %34)ب،غل هوية اينا( بدوبة 
 (.%2.1)ب،غل ت   ق هوية اينا( بدوبة )ايخ رة (ي تاحنن الررتبة 4.9%)

اعية( االجتمهل هناك فروق في متوسطات الدرجات الخام لرتب هوية األنا )األيديولوجية، و : ثالثاً  .3
ه المختلفة لدى عينة من طلبة الجامعات وفي متوسطات درجات التلوث النفسي بمجاالت

كان سية، م، التخصص، السنة الدرا)الجنس، العمر، الجامعةالفلسطينية، وفقًا لمتغيرات الدراسة 
 ؟السكن(

 النال ة: الصفرية من أمن اإلمابة  ن النواؤل الوابقي قاي الباحث بن وي،ه ل،فرض ات

ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) اللةالد ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى تال  .1
لدفو  الن،وث اتف  منوسطات المات  اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة

 . تعءى لرنغ ر المدس ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى  تمماالته الرلن،فة

 Independent-Sample) الرون ،ة ل،ع دات لإلمابة  ن الفرض ة الواب ة تم اسنلداي اخنبال )ت(

T-Test ت   قي ) الدلمات اللاي لرتب هوية اينا )اييديولوم ة تاالمنرا  ة ف  منوسطات( ل،فرتن
 تاالساءة ال ضالية ل،هوية الندكر)الدفو   المات الن،وث تع، قي انغالني تشنل( تف  منوسطات

 لدى تالمنه الك، ة (الفوضوية الالسويي لمدو ا الندر و ايمدب ةي الشك، ة بالرظاهر النع،ق ال هاي
 .تعءى لرنغ ر المدس الف،وط د ة المامعات ط،بة  دة من 

لفروق في متوسطات للتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 20جدول )
   التلوث النفسي، والتعرف على الفروق في متوسطات هوية األنا تبعًا لمتغير الجنس.

 ((698(، إناث )469)ذكور ، 1167)ن= 

 الجنس المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

ت
ال
جا

م
 

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
ا

 

التنكر للهوية 
الحضارية واإلساءة 

 إليها

 14.22 54.04 ذكر
 دالة 0.001 3.325**

 16.16 51.06 أنثى

مظاهر التعلق بال
 الشكلية األجنبية

 16.87 51.32 ذكر
 دالة 0.000 **4.084

 19.16 46.98 أنثى

التنميط الجنسي غير 
 السوي

 16.66 48.41 ذكر
 دالة 0.006 **2.763

 17.20 45.61 أنثى

 الفوضوية
 15.60 53.15 ذكر

 دالة 0.000 **4.044
 17.46 49.20 أنثى

 النفسي الدرجة الكلية للتلوث
 14.86 51.73 ذكر

 دالة 0.000 3.703
 16.61 48.21 أنثى
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 الجنس المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية
 6.95 27.87 ذكر

-1.016 0.310 
غير 
 6.86 28.29 أنثى دالة

 تعليق الهوية
 6.50 28.44 ذكر

1.693 0.091 
غير 
 6.96 27.76 أنثى دالة

 تشتت الهوية
 9.33 29.56 ذكر

 دالة 0.000 **7.022
 8.37 25.80 أنثى

 انغالق الهوية
 6.95 27.27 ذكر

-0.929 0.353 
غير 
 7.91 27.68 أنثى دالة

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية
 6.76 28.29 ذكر

 دالة 0.046 *1.996-
 7.06 29.11 أنثى

 تعليق الهوية
 6.54 28.38 ذكر

0.706 0.480 
غير 
 6.28 28.11 أنثى دالة

 تشتت الهوية
 8.10 29.69 ذكر

 دالة 0.000 **6.462
 7.85 26.62 أنثى

 انغالق الهوية
 7.23 26.14 ذكر

-1.727 0.084 
غير 
 8.03 26.92 أنثى دالة

 1165=  (، درجات الحرية0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

( إلى تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع 20تش ر الدنائج كرا هو موضح ف  المدتل )
 رنغ رى ط،بة المامعات الف،وط د ة تعءى لالن،وث الدفو ي تالدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لد مماالت

(  دد مونوى 2.581المدسي ح ث كانل مر ع ق م )ت( الر ووبة أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )
، ة الن،وث الدفو  تف  الدلمة الك مماالت(. تقد كانل الفرتن لصالح الذكول ف  مر ع 0.01االلة )

 كثر من اإلناث.ل،ن،وث الدفو ي أي أن الذكول لديهم ت،وث نفو  أ
بالدوبة ل،هوية اييديولوم ة ف د ظهرت فرتن ف  ُبعد تشنل الهويةي ح ث ب،غل )ت( الر ووبة ت 
(. ح ث كانل الفرتن 0.01(  دد مونوى االلة )2.581( ته  أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )7.022)

ة المامعات ي أي أن ط،بلإلناث (25.80( م ابن )29.56لصالح الذكول برنوسو حواب  ب،غ )
 أكثر من اإلناث. كان تشنل هوينهم اييديولوم ةالف،وط د ة الذكول 

ة لم تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ةي ح ث كانل ق ر اييديولوم ةيف  ح ن أن ب  ة أبعاا الهوية 
 (.0.05(  دد مونوى االلة )1.962)ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت( المدتل ة )

نرا  ة ف د ظهرت فرتن ف  ُبعد ت   ق الهويةي ح ث ب،غل ال  رة الرط، ة أما بالدوبة ل،هوية االم
(ي 0.05(  دد مونوى االلة )1.962( ته  أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )1.996لا)ت( الر ووبة )

( ل،ذكولي أي أن 28.29( م ابن )29.11تقد كانل الفرتن لصالح اإلناث برنوسو حواب  ب،غ )
أكثر من الط،بة الذكول. كذل  ظهرت  لديهن هوية امنرا  ة م   ةلف،وط د ة الطالبات ف  المامعات ا
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( ته  أكبر من ق رة )ت( 6.462فرتن ف  ُبعد تشنل الهويةي ح ث ب،غل ق رة )ت( الر ووبة )
(. تقد كانل الفرتن لصالح الط،بة الذكول برنوسو 0.01(  دد مونوى االلة )2.581المدتل ة )

 .أكثر من اإلناث كان تشنل هوينهم اييديولوم ة ( ل،طالباتي26.62بن )( م ا29.69حواب  ب،غ )
 نغالنف  ح ن لم تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ب  ة أبعاا الهوية االمنرا  ة )تع، ق الهويةي ا

(  دد مونوى االلة 1.962الهوية( ح ث كانل ق رة )ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت( المدتل ة )
(0.05.) 

ف  منوسطات الدلمات اللاي (  ≥ 0.05) الداللة مد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى و تال  .2
ه ماالتلرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات الن،وث الدفو  تم

 . تعءى لرنغ ر العرر ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى الرلن،فة 
الرنوسطات ال واب ة تاالن رافات الرع الية رض الوابق تم اسنلداي ل،ن  ق من ص ة الف

 المات الن،وث الدفو  تالفرتن ف ( ل،فرتن ف  One Way Anovaاخنبال ت ، ن النباين ايحااي )ت 
 ر لرنغ تبعاً  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة اييديولوم ة تاالمنرا  ة هوية اينالتب منوسطات 

 .(23ي 21ي22تل )او موضح ف  المدي تذل  كرا هالعرر

 (: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتلوث النفسي، ولهوية األنا21جدول )
 المقاييس

 العدد العمر المجاالت والرتب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ي

س
نف

 ال
ث

و
تل
 ال

ت
ال
جا

م
 

التنكر للهوية 

الحضارية واإلساءة 

 إليها

 14.69 51.51 690 زلا (18 - 20)

 15.83 53.10 390 زلا (21 - 23)

 19.26 54.37 87 زلا ق ك ا 23

 15.47 52.26 1167 المجموع

التعلق بالمظاهر 

 الشكلية األجنبية

 17.61 47.72 690 زلا (18 - 20)

 18.84 49.97 390 زلا (21 - 23)

 21.80 51.07 87 زلا ق ك ا 23

 18.39 48.72 1167 مجموعال

التنميط الجنسي 

 غير السوي

 16.20 45.80 690 زلا (18 - 20)

 17.72 48.26 390 زلا (21 - 23)

 19.85 47.30 87 زلا ق ك ا 23

 17.04 46.74 1167 المجموع

 الفوضوية

 15.98 50.09 690 زلا (18 - 20)

 17.53 51.75 390 زلا (21 - 23)

 20.10 52.02 87 ق ك ازلا  23

 16.85 50.79 1167 المجموع
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 المقاييس

 العدد العمر المجاالت والرتب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 15.16 48.78 690 سنة (18 - 20) الدرجة الكلية للتلوث النفسي

 16.56 50.77 390 سنة (21 - 23)

 19.55 51.19 87 سنة فأكثر 23

 16.02 49.63 1167 المجموع

ية
ج

و
ول

دي
ألي

 ا
ية

و
ه
 ال

ب
رت

 

 تحقيق الهوية

 6.62 28.79 690 زلا (18 - 20)

 7.23 27.93 390 زلا (21 - 23)

 7.23 27.53 87 زلا ق ك ا 23

 6.89 28.41 1167 المجموع

 تعليق الهوية

 6.68 28.19 690 زلا (18 - 20)

 6.70 27.83 390 زلا (21 - 23)

 7.97 27.71 87 زلا ق ك ا 23

 6.79 28.03 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 8.45 27.05 690 ازل (18 - 20)

 9.51 27.67 390 زلا (21 - 23)

 10.27 27.75 87 زلا ق ك ا 23

 8.96 27.31 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 7.35 27.56 690 زلا (18 - 20)

 7.44 26.96 390 زلا (21 - 23)

 9.02 29.57 87 زلا ق ك ا 23

 7.54 27.51 1167 المجموع

ال
 ا
ية

و
ه
 ال

ب
رت

ية
ع

ما
جت

 
 تحقيق الهوية

 6.74 29.12 690 زلا (18 - 20)

 7.28 28.54 390 زلا (21 - 23)

 6.86 27.17 87 زلا ق ك ا 23

 6.95 28.78 1167 المجموع

 تعليق الهوية

 6.18 28.45 690 زلا (18 - 20)

 6.57 27.90 390 زلا (21 - 23)

 7.11 27.86 87 زلا ق ك ا 23

 6.38 28.22 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 7.65 27.57 690 زلا (18 - 20)

 8.46 28.25 390 زلا (21 - 23)

 9.63 28.33 87 زلا ق ك ا 23

 8.09 27.86 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 7.52 26.75 690 زلا (18 - 20)

 7.75 26.04 390 زلا (21 - 23)

 8.93 28.05 87 زلا ق ك ا 23

 7.72 26.61 1167 المجموع
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التلوث النفسي، لفروق في ا للتعرف على (One Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي22جدول )
 (1167)ن=     والتعرف على الفروق في هوية األنا تبعًا لمتغير العمر. 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

ت
ال
جا

م
 

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
ا

 

التنكر للهوية 
الحضارية 

 واإلساءة إليها

 524.929 2 1049.858 بين المجموعات

2.198 0.111 
غير 
 دالة

 238.823 1164 277990.535 داخل المجموعات

 ------ 1166 279040.392 المجموع

التعلق بالمظاهر 
 شكلية األجنبيةال

 888.128 2 1776.255 بين المجموعات

2.633 0.072 
غير 
 دالة

 337.290 1164 392605.791 داخل المجموعات

 ------ 1166 394382.046 المجموع

التنميط الجنسي 
 غير السوي

 771.378 2 1542.755 بين المجموعات

2.666 0.070 
غير 
 دالة

 289.392 1164 336852.427 داخل المجموعات

 ------ 1166 338395.183 المجموع

 الفوضوية

 417.808 2 835.616 بين المجموعات

1.473 0.230 
غير 
 دالة

 283.599 1164 330109.106 داخل المجموعات

 ------ 1166 330944.722 المجموع

الدرجة الكلية 
 للتلوث النفسي

 609.529 2 1219.059 بين المجموعات

2.382 0.093 
غير 
 دالة

 255.911 1164 297880.175 داخل المجموعات

 ------ 1166 299099.234 المجموع

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية

 158.455 2 316.910 بين المجموعات

 47.332 1164 55094.294 داخل المجموعات دالة 0.036 *3.348

 ------ 1166 55411.205 عالمجمو

 
 تعليق الهوية

 21.337 2 42.674 بين المجموعات

0.463 0.630 
غير 
 دالة

 46.091 1164 53650.089 داخل المجموعات

 ------ 1166 53692.763 المجموع

 تشتت الهوية

 56.872 2 113.743 بين المجموعات

0.709 0.493 
غير 
 دالة

 80.264 1164 93427.096 داخل المجموعات

 ------ 1166 93540.840 المجموع

 انغالق الهوية

 245.094 2 490.188 بين المجموعات

 56.486 1164 65749.382 داخل المجموعات دالة 0.013 *4.339

 ------ 1166 66239.570 المجموع

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 الهوية تحقيق

 164.329 2 328.657 اتبين المجموع

 48.113 1164 56003.185 داخل المجموعات دالة 0.033 *3.415

 ------ 1166 56331.842 المجموع

 الهوية تعليق

 43.353 2 86.707 بين المجموعات

1.064 0.345 
غير 
 دالة

 40.745 1164 47427.367 داخل المجموعات

 ------ 1166 47514.074 المجموع

 الهوية تشتت

 68.796 2 137.592 بين المجموعات

1.052 0.350 
غير 
 دالة

 65.418 1164 76146.223 داخل المجموعات

 ------ 1166 76283.815 المجموع

 الهوية انغالق

 160.228 2 320.456 بين المجموعات

2.694 0.068 
غير 
 دالة

 59.469 1164 69221.364 داخل المجموعات

 ------ 1166 69541.820 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة *
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 دي تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى الداللة ( 22) المدتلينضح من خالل 
(α≥0.05 ف  مر ع )النع،ق ي ت  ضالية تاإلساءة إل هاالندكر ل،هوية الالن،وث الدفو  ) مماالت

 ة ي تكذل  ف  الدلمة الك،ي تالفوضوية(تالندر و المدو  غ ر الووي  يبالرظاهر الشك، ة ايمدب ة
الن،وث الدفو   مماالتلمر ع  (0.05أكبر من )ح ث كانل الداللة اإلحصائ ة ل،ن،وث الدفو ي 

 االة إحصائ ا.  غ ر ته تل،دلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي 
ونوى ملم تظهر فرتن ف  أبعاا الهوية اييديولوم ة )تع، ق الهويةي تتشنل الهوية(ي ح ث كان ت 

ا ف  أبعاأمضًا لم تظهر فرتن ت (ي ته  غ ر االة إحصائ ًاي 0.05) الداللة لهذه ايبعاا أكبر من
هذه لداللة لالهوية االمنرا  ة )تع، ق الهويةي تتشنل الهويةي تانغالن الهوية(ي ح ث كان مونوى ا

 (ي ته  غ ر االة إحصائ ًا.0.05) ايبعاا أكبر من
ى ف  ح ن ظهرت فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ُبعد ت   ق الهوية اييديولوم ة ح ث ب،غ مونو 

اييديولوم ة (ي كذل  ظهرت فرتن ف  ُبعد انغالن الهوية 0.05( ته  أصغر من )0.036الداللة )
 (.0.05( ته  أصغر من )0.013ح ث ب،غل الداللة اإلحصائ ة )

ة لداللأما بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف د ظهرت فرتن ف  ُبعد ت   ق الهويةي ح ث ب،غل ق رة ا
 ( تاالة إحصائ ًا.0.05( تهذه ال  رة أصغر من )0.033اإلحصائ ة )

تن ،فر ( ل،ر النات الثدائ ة البعدمة لTukey Testتإلمماا مصدل الفرتن اسنلدي اخنبال توك  )
 ي تذل  كرا هو تاضح منتعءى لرنغ ر العرر لط،بة المامعات الف،وط د ة هوية اينامنوسطات ف  

 (.23خالل المدتل )
 هوية األنا( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(23جدول )

 تعزى لمتغير العمر لطلبة الجامعات الفلسطينية
المتوسط  المقارنات جالالم

 سنة فأكثر 23 (21 - 23) (18 - 20) الحسابي

جية
ولو

يدي
 األ

وية
اله

 

 تحقيق الهوية
(20 - 18) 28.50  0.75674 1.74428* 

(23 - 21) 27.75 0.75674-  0.98753 
  -0.98753 -1.74428* 26.76 سدة فأكثر 23

 انغالق الهوية
(20 - 18) 27.56  0.60223 -2.01094-* 

(23 - 21) 26.96 -0.60223  -2.61317-* 
  *2.61317 *2.01094 29.57 سدة فأكثر 23

ية 
هو

ال
عية

تما
الج

ا
 

 تحقيق الهوية
(20 - 18) 29.12  0.58584 1.94933* 

(23 - 21) 28.54 0.58584-  1.36348 
  -1.36348 -1.94933* 27.17 سدة فأكثر 23
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الهوية منوسطات إلى أن الفرتن ف   (23) تفق المدتل ة البعدمةتش ر الر النات الثدائ 
دة ( س20 – 18أ رالهم ب ن )تراتحل اييديولوم ة تف  ُبعد ت   ق الهوية كانل ب ن الط،بة الذين 

( سدةي ح ث كانل الفرتن لصالح الط،بة الذين 23أ رالهم أكبر من )كانل تب ن الط،بة الذين 
( ل،ذين أ رالهم 26.76( م ابن )28.50( سدة برنوسو حواب  ب،غ )20 – 18تراتحل أ رالهم ب ن )

( سدة لديهم ت   ق 20 – 18( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،بة الذين أ رالهم من )23أكبر من )
 ( سدة.23أكثر من الط،بة الذين أ رالهم أكبر من ) اييديولوم ة ل،هوية

م ة ف  ُبعد انغالن الهويةي ح ث كانل كذل  ظهرت فرتن ف  منوسطات الهوية اييديولو 
ر من ( سدة تب ن الط،بة الذين أ رالهم أكب20 – 18الفرتن ب ن الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )

 ( سدة برنوسو حواب  ب،غ23( سدةي ح ث كانل الفرتن لصالح الط،بة الذين أ رالهم أكبر من )23)
( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،بة الذين 20 – 18( ل،ذين أ رالهم من )27.56( م ابن )29.57)

 دة.( س20 – 18لديهم انغالن هوية أكثر من الط،بة الذين أ رالهم ب ن ) ( سدة23أ رالهم أكبر من )

تظهرت فرتن ف  منوسطات الهوية اييديولوم ة ف  ُبعد انغالن الهويةي ح ث كانل الفرتن 
( 23( سدة تب ن الط،بة الذين أ رالهم أكبر من )23 – 21ب ن الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )

( سدة برنوسو حواب  ب،غ 23سدةي ح ث كانل الفرتن لصالح الط،بة الذين أ رالهم أكبر من )
( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،بة الذين 23 – 21( ل،ذين أ رالهم من )26.96( م ابن )29.57)

 دة.( س23 – 21أكثر من الط،بة الذين أ رالهم ب ن )لديهم انغالن هوية  ( سدة23أ رالهم أكبر من )

ل أما بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف د ظهرت فرتن ف  منوسطات ُبعد ت   ق الهويةي ح ث كان
ر من ( سدة تب ن الط،بة الذين أ رالهم أكب20 – 18الفرتن ب ن الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )

( سدة برنوسو 20 – 18ط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )( سدةي ح ث كانل الفرتن لصالح ال23)
ة ( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،ب23( ل،ذين أ رالهم أكبر من )27.17( م ابن )29.12حواب  ب،غ )

 ( سدة لديهم ت   ق ل،هوية أكثر من الط،بة الذين أ رالهم أكبر من20 – 18الذين أ رالهم من )
 ( سدة.23)
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 الدلمات منوسطات ف  (  ≥ 0.05) الداللة مونوى   دد إحصائ ة لةاال ذات فرتن  تومد ال .3
 لدفو ا الن،وث المات منوسطات تف  االمنرا  ة اينا تهوية اييديولوم ة اينا هوية لرتب اللاي

 . المامعة لرنغ ر تعءى  الف،وط د ة المامعات ط،بة من   دة لدى الرلن،فة تمماالته

 اليةاي داا تالرنوسطات ال واب ة تاالن رافات الرع  اسنلداي ل،ن  ق من ص ة الفرض الوابق تم
الن،وث الدفو  ( ل،فرتن ف  منوسطات One Way Anovaاخنبال ت ، ن النباين ايحااي )ت 

و هي تذل  كرا المامعةلرنغ ر  تمنوسطات لتب هوية اينا لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تبعاً 
 .(26ي 25ي 24تل )اموضح ف  المد

وفق  (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التلوث النفسي، ولدرجات هوية األنا24)ول جد
 .متغير الجامعة

 العدد الجامعة األبعاد المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ت
ال
جا

م
 

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
ا

 

التنكر للهوية 

الحضارية واإلساءة 

 إليها

 13.46 47.99 267 جري ا فرخ ي 

 13.72 51.41 164 جري ا بيت رحم

 13.42 51.98 377 جري ا بيازيت

 18.47 56.10 359 جري ا فر  س

 15.47 52.26 1167 المجموع

التعلق بالمظاهر 

 الشكلية األجنبية

 15.96 42.55 267 جري ا فرخ ي 

 16.11 46.43 164 جري ا بيت رحم

 16.46 48.80 377 جري ا بيازيت

 21.16 54.28 359 جري ا فر  س

 18.39 48.72 1167 المجموع

التنميط الجنسي غير 

 السوي

 15.31 40.10 267 جري ا فرخ ي 

 14.49 45.70 164 جري ا بيت رحم

 15.14 47.83 377 جري ا بيازيت

 19.55 51.00 359 جري ا فر  س

 17.04 46.74 1167 المجموع

 وضويةالف

 14.41 45.49 267 جري ا فرخ ي 

 14.07 49.29 164 جري ا بيت رحم

 14.38 50.33 377 جري ا بيازيت

 20.36 55.90 359 جري ا فر  س

 16.85 50.79 1167 المجموع

 التلوث النفسي

 13.84 44.03 267 جامعة الخليل

 13.69 48.21 164 جامعة بيت لحم

 13.48 49.73 377 جامعة بيرزيت

 19.26 54.32 359 جامعة القدس

 16.02 49.63 1167 المجموع

ب 
رت

هو
ال

ة 
ي

دي
ألي

ا

لو
و

ية
ج

 

 تحقيق الهوية
 6.51 29.22 267 جري ا فرخ ي 

 6.66 29.27 164 جري ا بيت رحم
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 العدد الجامعة األبعاد المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 6.62 29.33 377 جري ا بيازيت

 7.15 26.43 359 جري ا فر  س

 6.89 28.41 1167 المجموع

 عليق الهويةت

 7.19 27.80 267 جري ا فرخ ي 

 6.69 28.81 164 جري ا بيت رحم

 6.36 28.55 377 جري ا بيازيت

 6.90 27.31 359 جري ا فر  س

 6.79 28.03 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 7.42 24.14 267 جري ا فرخ ي 

 8.07 26.06 164 جري ا بيت رحم

 8.32 27.36 377 جري ا بيازيت

 10.07 30.20 359 جري ا فر  س

 8.96 27.31 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 7.36 29.30 267 جري ا فرخ ي 

 6.79 26.71 164 جري ا بيت رحم

 6.99 26.85 377 جري ا بيازيت

 8.32 27.24 359 جري ا فر  س

 7.54 27.51 1167 المجموع

ية
ع

ما
جت

ال
 ا
ية

و
له

 ا
ب

رت
 

 قيق الهويةتح

 6.84 30.08 267 جري ا فرخ ي 

 6.59 30.30 164 جري ا بيت رحم

 6.77 29.46 377 جري ا بيازيت

 6.79 26.41 359 جري ا فر  س

 6.95 28.78 1167 المجموع

 تعليق الهوية

 6.12 27.67 267 جري ا فرخ ي 

 6.57 29.19 164 جري ا بيت رحم

 6.32 28.60 377 جري ا بيازيت

 6.50 27.80 359 جري ا فر  س

 6.38 28.22 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 6.67 25.55 267 جري ا فرخ ي 

 6.87 26.26 164 جري ا بيت رحم

 7.01 27.92 377 جري ا بيازيت

 9.80 30.23 359 جري ا فر  س

 8.09 27.86 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 7.21 28.11 267 جري ا فرخ ي 

 7.09 26.21 164 جري ا بيت رحم

 7.89 25.98 377 جري ا بيازيت

 8.07 26.34 359 جري ا فر  س

 7.72 26.61 1167 المجموع
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التلوث النفسي، لفروق في ا للتعرف على (One Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي25جدول )
 (1167)ن=   ي رتب هوية األنا تبعًا لمتغير الجامعة. والتعرف على الفروق ف

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

ت
ال
جا

م
 

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
ا

 

التنكر للهوية 

الحضارية 

 واإلساءة إليها

 3440.236 3 10320.707 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **14.889
دفخ  

 فريجياعر 
268719.685 1163 231.057 

 ------- 1166 279040.392 فريجياع

التعلق بالمظاهر 

 الشكلية األجنبية

 7365.394 3 22096.183 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **23.009
دفخ  

 فريجياعر 
372285.863 1163 320.108 

 ------- 1166 394382.046 فريجياع

التنميط الجنسي 

 غير السوي

 6303.521 3 18910.564 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **22.946
دفخ  

 فريجياعر 
319484.618 1163 274.707 

 ------- 1166 338395.183 فريجياع

 الفوضوية

 5776.935 3 17330.806 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **21.423
دفخ  

 فريجياعر 
313613.915 1163 269.659 

 ------- 1166 330944.722 فريجياع

الدرجة الكلية 

 للتلوث النفسي

 5532.241 3 16596.722 بين المجموعات

 دالة 0000. **22.775
داخل 

 المجموعات
282502.512 1163 242.908 

 ------- 1166 299099.234 المجموع

و
ول

دي
ألي

 ا
ية

و
ه
 ال

اد
بع

أ
ية

ج
 

 تحقيق الهوية

 642.164 3 1926.493 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **13.964
دفخ  

 فريجياعر 
53484.712 1163 45.989 

 ------- 1166 55411.205 فريجياع

 

 تعليق الهوية

 134.502 3 403.506 بيا فريجياعر 

 دالة 0320. *2.935
دفخ  

 فريجياعر 
53289.257 1163 45.821 

 ------- 1166 53692.763 فريجياع

 تشتت الهوية

 1976.509 3 5929.528 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **26.237
دفخ  

 فريجياعر 
87611.312 1163 75.332 

 ------- 1166 93540.840 فريجياع

 انغالق الهوية

 384.438 3 1153.314 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **6.869
دفخ  

 فريجياعر 
65086.256 1163 55.964 

 ------- 1166 66239.570 فريجياع

ية
ع

ما
جت

ال
 ا
ية

و
ه
 ال

اد
بع

أ
 

 الهوية تحقيق

 1006.987 3 3020.960 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **21.968
دفخ  

 فريجياعر 
53310.883 1163 45.839 

 ------- 1166 56331.842 فريجياع

 الهوية ليقتع

 117.137 3 351.410 بيا فريجياعر 

 دالة 0350. *2.889
دفخ  

 فريجياعر 
47162.664 1163 40.553 

 ------- 1166 47514.074 فريجياع
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 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 الهوية تشتت

 1287.499 3 3862.498 بيا فريجياعر 

 دالة 0000. **20.676
دفخ  

 فريجياعر 
72421.317 1163 62.271 

 ------- 1166 76283.815 ريجياعف

 الهوية انغالق

 268.886 3 806.658 بيا فريجياعر 

 دالة 0040. **4.550
دفخ  

 فريجياعر 
68735.162 1163 59.102 

 ------- 1166 69541.820 فريجياع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01إحصائياً عند مستوى داللة )دالة  **

تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى الداللة  (25)المدتل  ينضح من خالل
(α≥0.05 ف  مر ع )النع،ق ي ت الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل هاالن،وث الدفو  ) مماالت

 ة ي تكذل  ف  الدلمة الك،ي تالفوضوية(تالندر و المدو  غ ر الووي  يبالرظاهر الشك، ة ايمدب ة
الن،وث الدفو   مماالتلمر ع  (0.05أصغر من )ح ث كانل الداللة اإلحصائ ة وث الدفو ي ل،ن،

 االة إحصائ ا.  ته تل،دلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي 

ذل  بالدوبة يبعاا هوية اينا ف د ظهرت فرتن ف  مر ع أبعاا الهوية اييديولوم ةي تكأما 
 .ظهرت فرتن ف  مر ع أبعاا الهوية االمنرا  ة

رتن ( ل،ر النات الثدائ ة البعدمة ل،فTukey Testتإلمماا مصدل الفرتن اسنلدي اخنبال توك  )
تعءى  لط،بة المامعات الف،وط د ة هوية اينا الن،وث الدفو ي تف  منوسطات لتب منوسطاتف  

 (.26ي تذل  كرا هو تاضح من خالل المدتل )المامعةلرنغ ر 

التلوث النفسي، ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(26جدول )
 الجامعةتعزى لمتغير  لطلبة الجامعات الفلسطينية وفي متوسطات رتب هوية األنا

 الجامعة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 القدس بيرزيت بيت لحم الخليل

ت 
ال
جا

م
ي

س
نف

 ال
ث

لو
لت
ا

 

التنكر للهوية الحضارية 
 إليها واإلساءة

 *-8.11430- *-3.99532- 3.41977-  47.99 الخليل

 *-4.69453- 0.57555-  3.41977 51.41 بيت لحم

 *-4.11898-  0.57555 *3.99532 51.98 بيرزيت

  *4.11898 *4.69453 *8.11430 56.10 القدس

التعلق بالمظاهر الشكلية 
 األجنبية

 *-11.7215- *-6.24675- 3.87252-  42.55 الخليل

 *-7.84894- 2.37423-  3.87252 46.43 بيت لحم

 *-5.47471-  2.37423 *6.24675 48.80 بيرزيت

  *5.47471 *7.84894 *11.7215 54.28 القدس

 *-10.8998- *-7.73021- *-5.60384-  40.10 الخليللتنميط الجنسي غير 
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 الجامعة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 القدس بيرزيت بيت لحم الخليل

 السوي
 *-5.29599- 2.12637-  *5.60384 45.70 بيت لحم

 *-3.16963-  2.12637 *7.73021 47.83 بيرزيت

  *3.16963 *5.29599 *10.8998 51.00 القدس

 الفوضوية

 *-10.4128- *-4.83937- 3.80579-  45.49 الخليل

 *-6.60704- 1.03358-  3.80579 49.29 بيت لحم

 *-5.57346-  1.03358 *4.83937 50.33 بيرزيت

  *5.57346 *6.60704 *10.4128 55.90 القدس

الدرجة الكلية للتلوث 
 النفسي

 *-10.2871- *-5.70291- *-4.17548-  44.03 الخليل

 *-6.11162- 1.52743-  *4.17548 48.21 بيت لحم

 *-4.58419-  1.52743 *5.70291 49.73 بيرزيت

  *4.58419 *6.11162 *10.2871 54.32 القدس

دي
ألي

 ا
ية

هو
ال

ية
ج
لو

و
 

 تحقيق الهوية
 

 *2.3539 0.60359- 0.51468-  28.58 الخليل

 *2.86862 0.08891-  0.51468 29.09 بيت لحم

 *2.95753  0.08891 0.60359 29.18 بيرزيت

  *-2.95753- *-2.86862- *-2.3539- 26.22 القدس

 تعليق الهوية

 0.49509 0.74757- 1.00948-  27.80 الخليل

 *1.50457 0.26190  1.00948 28.81 لحم بيت

 *1.24266  0.26190- 0.74757 28.55 بيرزيت

  1.24266- 1.50457- 0.49509- 27.31 القدس

 
 تشتت الهوية

 *-6.05545- *-3.21312- 1.91865-  24.14 الخليل

 *-4.13680- 1.29446-  1.91865 26.06 بيت لحم

 *-2.84233-  1.29446 *3.21312 27.36 بيرزيت

  *2.84233 *4.13680 *6.05545 30.20 القدس

 
 انغالق الهوية

 *2.06103 *2.45456 *2.58996  29.30 الخليل

 0.52893- 0.13539-  *2.58996- 26.71 بيت لحم

 0.39353-  0.13539 *2.45456- 26.85 بيرزيت

  0.39353 0.52893 *2.06103- 27.24 القدس

هو
ال

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

 

 تحقيق الهوية
 

 *3.67293 0.62616 0.21638-  30.08 الخليل

 *3.88931 0.84255  0.21638 30.30 بيت لحم

 *3.04676  0.84255- 0.62616- 29.46 بيرزيت

  *-3.04676- *-3.88931- *3.67293- 26.41 القدس

 تعليق الهوية

 *-1.36577- *-1.33622- 0.52380-  25.89 الخليل

 0.84197- 0.81242-  0.52380 26.42 بيت لحم

 0.02955-  0.81242 *1.33622 27.23 بيرزيت

  0.02955 0.84197 *1.36577 27.26 القدس

 
 تشتت الهوية

 *-4.67968- *-2.36081- 0.70789-  25.55 الخليل

 *-3.97179- 1.65292-  0.70789 26.26 بيت لحم

 *-2.31886-  1.65292 *2.36081 27.92 بيرزيت

  *2.31886 *3.97179 *4.67968 30.23 القدس

 
 انغالق الهوية

 *1.77531 *2.13623 1.89894  28.11 الخليل

 0.12363- 0.23729  1.89894- 26.21 بيت لحم

 0.36092-  0.23729- *2.13623- 25.98 بيرزيت

  0.36092 0.12363 *1.77531- 26.34 القدس

 

الن،وث الدفو  لدى ط،بة منوسطات تش ر الر النات الثدائ ة البعدمة إلى أن الفرتن ف  
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تظهرت أمضًا ف  ي المنه الك، ةتف   كافة مماالت الن،وث الدفو المامعات الف،وط د ة ظهرت ف  
 تقد كانل الفرتن كالنال :كافة أبعاا هوية اينا اييديولوم ة تاالمنرا  ة 

 ن مامعةي ظهرت الفرتن ب ن مامعة الل، ن تكن منكر للهوية الحضارية واإلساءة إليهاالتُبعد    -
ب رزيل تمامعة ال دسي تكانل لصالح مامعة ب رزيل تمامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ب رزيل 

 أكثر من ط،بة مامعة الل، ن. تدكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل هاتمامعة ال دس لديهم 

تن ب ن مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل من مهة تمامعة ال دس من مهة أخرىي كذل  ظهرت فر 
ساءة تدكر ل،هوية ال ضالية تاإلتكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم 

 أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل. إل ها

عة رتن ب ن مامعة الل، ن من مهة تمامي ظهرت الفالتعلق بالمظاهر الشكلية األجنبيةُبعد    -
ب رزيل تمامعة ال دس من مهة أخرىي تكانل لصالح مامعة ب رزيل تمامعة ال دسي أي أن ط،بة 

 ، ن.مامعة ب رزيل تمامعة ال دس لديهم تع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة أكثر من ط،بة مامعة الل

ن مهة تمامعة ال دس من مهة أخرىي كذل  ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل م
تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم تع،ق بالرظاهر الشك، ة 

 ايمدب ة أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل.

مي ي ظهرت الفرتن ب ن مامعة الل، ن من مهة تمامعة ب ل ل التنميط الجنسي غير السوي ُبعد    -
يلي تال دس من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ب ل ل م تب رزيل تال دسي أي أن تب رز 

 ط،بة مامعة ب ل ل م تب رزيل تال دس لديهم تدر و مدو  غ ر سوي أكثر من ط،بة مامعة الل، ن.

أمضًا ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دس من مهة أخرىي تكانل 
 لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم تدر و مدو  غ ر سوي أكثر من ط،بة الفرتن 

 مامعة ب ل ل م تط،بة ب رزيل.

تمامعة ال دس من  مامعة ب رزيلمن مهة تب ن ي ظهرت فرتن ب ن مامعة الل، ن الفوضويةُبعد    -
تال دس ط،بة مامعة ب رزيل ي أي أن تمامعة ال دس ي تكانل الفرتن لصالح مامعة ب رزيلمهة أخرى 

 أكثر من ط،بة مامعة الل، ن. فوضويةلديهم 
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أمضًا ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دسي تكانل الفرتن لصالح 
 مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم فوضوية أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تب رزيل.

 ي ظهرت الفرتن ب ن مامعة الل، ن من مهة تمامعة ب ل ل موث النفسيالدرجة الكلية للتل   -
تب رزيل تال دس من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ب ل ل م تب رزيل تال دسي أي أن 

 ط،بة مامعة ب ل ل م تب رزيل تال دس لديهم ت،وث نفو  أكثر من ط،بة مامعة الل، ن.

تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دس من مهة أخرىي تكانل أمضًا ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م 
ل ي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم ت،وث نفو  أكثر من ط،بة مامعة ب ال دس الفرتن لصالح مامعة

 ل م تب رزيل.

تظهرت فرتن ب ن مامعة ب رزيل تب ن مامعة ال دسي تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن 
 هم ت،وث نفو  أكثر من ط،بة مامعة ب رزيل.ط،بة مامعة ال دس لدي

 ة.منرا  أما بالدوبة لهوية ايناي ف د ظهرت الفرتن ف  مر ع أبعاا الهوية اييديولوم ة تالهوية اال

 أواًل: الهوية األيديولوجية:

س : ظهرت الفرتن ب ن مامعة الل، ن تب ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دتحقيق الهوية -
 ي تهذا يدل  ،ى أن ط،بةتب رزيل رىي تكانل الفرتن لصالح مامعة الل، ن تب ل ل ممن مهة أخ

 مامعة الل، ن تب ل ل م تب رزيل لديهم ت   ق ل،هوية أكثر من ط،بة مامعة ال دس.

ظهرت الفرتن ب ن كن من )مامعة ب ل ل مي تمامعة ب رزيل( من مهة تب ن تعليق الهوية:  -
ث كانل الفرتن لصالح المامعات )مامعة ب ل ل مي تمامعة مامعة ال دس من مهة أخرىي ح 

كثر أتهذا يدل  ،ى أن ط،بة مامعة ب ل ل م تط،بة مامعة ب رزيل لديهم تع، ق ل،هوية  ب رزيل(.
 من ط،بة مامعة ال دس.

ظهرت فرتن ب ن ط،بة مامعة الل، ن تب ن ط،بة مامعة ب رزيلي تلصالح ط،بة  تشتت الهوية: -
ل ب ن ط،بة )الل، ن تب ذين كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى. كذل  ظهرت فرتن مامعة ب رزيل ال

زيل( من مهة تط،بة مامعة ال دس من مهة أخرىي تلصالح ط،بة مامعة ال دس الذين ل مي تب ر 
 كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى.
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ل مي ظهرت الفرتن ب ن ط،بة مامعة الل، ن من مهة تب ن ط،بة )مامعة ب ل  انغالق الهوية: -
مامعة ب ر زيلي مامعة ال دس( من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح ط،بة مامعة الل، ن 

 الذين كان انغالن الهوية  ددهم أ ،ى.

 ثانيًا: الهوية االجتماعية

: ظهرت الفرتن ب ن مامعة الل، ن تب ن مامعة ال دسي تكانل الفرتن لصالح تحقيق الهوية -
عة ،بة مامعة الل، ن لديهم ت   ق ل،هوية أكثر من ط،بة ماممامعة الل، ني تهذا يدل  ،ى أن ط

ال دس. تظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تمامعة ال دس تلصالح مامعة ب ل ل مي أي أن ط،بة 
مامعة ب ل ل م لديهم ت   ق لهوينهم أ ،ى من ط،بة مامعة ال دس. أمضًا ظهرت فرتن ب ن 

ن مامعة ب رزيلي الذين كان ت    هم لهوينهم أ ،ى مامعة ب رزيل تمامعة ال دس تلصالح ط،بة م
 ط،بة مامعة ال دس.

ن الذيي الل، ن تمامعة ب رزيل تلصالح مامعة ب رزيلظهرت الفرتن ب ن مامعة تعليق الهوية:  -
تظهرت فرتن  .كان تع، ق الهوية  دد ط،بنهم أ ،ى من تع، ق الهوية  دد ط،بة مامعة الل، ن

م الذين كان تع، ق الهوية  دد ط،بنهي ال دس تلصالح مامعة ال دسالل، ن تمامعة مامعة ب ن 
 أ ،ى من تع، ق الهوية  دد ط،بة مامعة الل، ن.

ظهرت فرتن ب ن ط،بة مامعة الل، ن تب ن ط،بة مامعة ب رزيلي تلصالح ط،بة  تشتت الهوية: -
 )الل، ن تب لب ن ط،بة مامعة ب رزيل الذين كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى. كذل  ظهرت فرتن 

زيل( من مهة تط،بة مامعة ال دس من مهة أخرىي تلصالح ط،بة مامعة ال دس الذين ل مي تب ر 
 كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى.

زيلي ، ن من مهة تب ن ط،بة )مامعة ب ر ظهرت الفرتن ب ن ط،بة مامعة الل انغالق الهوية: -
معة الل، ن الذين كان انغالن مامعة ال دس( من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح ط،بة ما

 الهوية  ددهم أ ،ى.
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ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) الداللة ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى تال  .4
 لدفو االلاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات الن،وث 

 . تعءى لرنغ ر النلصص معات الف،وط د ةط،بة الما  دة من لدى تمماالته الرلن،فة 
 Independent-Sample)ل،ع دات الرون ،ة لإلمابة  ن الفرض ة الواب ة تم اسنلداي اخنبال )ت( 

T-Test ت   قي ) اييديولوم ة تاالمنرا  ة هوية اينا الدلمات اللاي لرتب ف  منوسطات( ل،فرتن
 تاالساءة ال ضالية ل،هوية الندكر)ث الدفو  الن،و  المات تع، قي انغالني تشنل( تف  منوسطات

 ط،بة  دة من  لدى( الفوضوية الالسويي المدو  الندر و ايمدب ةي الشك، ة بالرظاهر النع،ق ال هاي
 .تعءى لرنغ ر النلصص الف،وط د ة المامعات

ات لفروق في متوسطللتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 27جدول )
  .التخصصلمتغير ، والتعرف على الفروق في متوسطات هوية األنا تبعًا التلوث النفسي

 (1167)ن=

 التخصص المتغير المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
 ا
اد

بع
أ

 

التنكر للهوية الحضارية 
 واإلساءة إليها

 15.41 52.27 علوم إنسانية
 دالةغير  0.960 0.050

 15.60 52.23 علوم طبيعية

التعلق بالمظاهر الشكلية 
 األجنبية

 18.45 48.49 علوم إنسانية
 دالةغير  0.554 0.593-

 18.30 49.16 علوم طبيعية

التنميط الجنسي غير 
 السوي

 17.20 46.76 علوم إنسانية
 دالةغير  0.939 0.076

 16.74 46.68 عيةعلوم طبي

 الفوضوية
 17.02 50.91 علوم إنسانية

 دالةغير  0.727 0.349
 16.53 50.55 علوم طبيعية

 الدرجة الكلية للتلوث النفسي
 16.09 49.61 علوم إنسانية

 دالةغير  0.963 0.046-
 15.90 49.66 علوم طبيعية

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية
 7.01 28.07 إنسانيةعلوم 

 غير دالة 0.738 0.335-
 6.68 28.21 علوم طبيعية

 تعليق الهوية
 6.72 27.67 علوم إنسانية

 دالة 0.011 *2.543-
 6.85 28.73 علوم طبيعية

 تشتت الهوية
 8.88 27.17 علوم إنسانية

 غير دالة 0.464 0.732-
 9.11 27.58 علوم طبيعية

 لهويةانغالق ا
 7.57 27.34 علوم إنسانية

 غير دالة 0.296 1.045-
 7.48 27.83 علوم طبيعية

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية
 7.15 28.77 علوم إنسانية

 غير دالة 0.960 0.050-
 6.57 28.79 علوم طبيعية

 تعليق الهوية
 6.51 28.02 علوم إنسانية

 غير دالة 0.146 1.456-
 6.14 28.60 علوم طبيعية

 تشتت الهوية
 8.18 27.70 علوم إنسانية

 دالةغير  0.357 0.922-
 7.90 28.16 علوم طبيعية

 انغالق الهوية
 7.77 26.37 علوم إنسانية

 غير دالة 0.141 1.474-
 7.63 27.07 علوم طبيعية

 1165(، درجات الحرية = 0.05إحصائياً عند مستوى داللة ) (، * دالة0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.581 =( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.962 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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( إلى  دي تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  27تش ر الدنائج كرا هو موضح ف  المدتل )
ة  ي تالدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د الن،وث الدفو مماالتمر ع 

تعءى لرنغ ر النلصصي ح ث كانل مر ع ق م )ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت( المدتل ة 
 (.0.05(  دد مونوى االلة )1.962)

الهويةي ح ث ب،غل )ت(  تع، قبالدوبة ل،هوية اييديولوم ة ف د ظهرت فرتن ف  ُبعد ت 
(. ح ث 0.05(  دد مونوى االلة )1.962( ته  أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )2.543) الر ووبة

(ي أي 27.67( م ابن )28.73برنوسو حواب  ب،غ ) تلصص الع،وي الطب ع ةكانل الفرتن لصالح 
ثر من أك تلصص الع،وي الطب ع ة لديهم تع، ق ل،هوية اييديولوم ة ذتي أن ط،بة المامعات الف،وط د ة 

 .تلصص الع،وي اإلنوان ة ذتي  الط،بة

وية تأما بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف،م تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع أبعاا اله
 لكافة ايبعاا( 1.962ح ث كانل ق رة )ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت( المدتل ة ) االمنرا  ةي

 (.0.05 دد مونوى االلة )

ف  منوسطات الدلمات (  ≥ 0.05) الداللة د مونوى ومد فرتن ذات االلة إحصائ ة  دتال  .5
 لدفو االلاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات الن،وث 

 . تعءى لرنغ ر الودة الدلاس ة ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى تمماالته الرلن،فة 

ة اي داا تالرنوسطات ال واب ة تاالن رافات الرع الي يل،ن  ق من ص ة الفرض الوابق تم اسنلدا
الن،وث الدفو  ( ل،فرتن ف  منوسطات One Way Anovaاخنبال ت ، ن النباين ايحااي )ت 

    ق(تتشنلي انغالني تع، قي )تاالمنرا  ة اييديولوم ة  هوية ايناالدلمات اللاي لرتب تمنوسطات 
ي 28تل )اي تذل  كرا هو موضح ف  المدالودة الدلاس ةلرنغ ر  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تبعاً 

 .(30ي 29
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(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتلوث النفسي ولهوية األنا حسب متغير 28)جدول 
 .السنة الدراسية

 العدد السنة الدراسية األبعاد المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
ال
جا

م
ي

س
نف

 ال
ث

لو
لت
ا

 

التنكر للهوية 
الحضارية واإلساءة 

 إليها

 14.72 50.16 235 أولى

 14.71 50.46 302 ثانية

 14.48 53.22 312 ثالثة

 16.54 53.73 240 رابعة

 19.05 57.13 78 خامسة فأعلى

 15.47 52.26 1167 المجموع

التعلق بالمظاهر 
 الشكلية األجنبية

 16.97 47.17 235 أولى

 17.27 47.16 302 ثانية

 18.12 48.97 312 ثالثة

 19.65 49.68 240 رابعة

 22.09 55.54 78 خامسة فأعلى

 18.39 48.72 1167 المجموع

التنميط الجنسي غير 
 السوي

 15.53 44.54 235 أولى

 16.12 45.67 302 ثانية

 16.72 47.16 312 ثالثة

 18.38 48.11 240 رابعة

 20.46 51.56 78 خامسة فأعلى

 17.04 46.74 1167 المجموع

 الفوضوية

 15.78 49.43 235 أولى

 15.90 49.28 302 ثانية

 16.42 51.63 312 ثالثة

 17.98 51.39 240 رابعة

 20.50 55.47 78 خامسة فأعلى

 16.85 50.79 1167 المجموع

 لوث النفسيلتالدرجة الكلية ل

 14.84 47.83 235 أولى

 15.10 48.14 302 ثانية

 15.41 50.25 312 ثالثة

 17.18 50.73 240 رابعة

 19.91 54.93 78 خامسة فأعلى

 16.02 49.63 1167 المجموع

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

ب
رت

 

 تحقيق الهوية

 6.29 27.57 235 أولى

 6.93 29.30 302 ثانية

 6.96 28.60 312 ثالثة

 6.99 28.56 240 رابعة

 7.28 26.21 78 خامسة فأعلى

 6.89 28.41 1167 المجموع

 تعليق الهوية

 6.54 28.25 235 أولى

 6.98 27.75 302 ثانية

 6.43 28.75 312 ثالثة

 6.98 27.51 240 رابعة

 7.38 27.22 78 خامسة فأعلى
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 العدد السنة الدراسية األبعاد المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 6.79 28.03 1167 المجموع

 شتت الهويةت

 8.57 26.23 235 أولى

 8.56 27.30 302 ثانية

 8.70 27.46 312 ثالثة

 9.51 27.50 240 رابعة

 10.55 29.42 78 خامسة فأعلى

 8.96 27.31 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 7.14 27.65 235 أولى

 7.94 27.95 302 ثانية

 6.46 26.50 312 ثالثة

 7.93 27.54 240 رابعة

 9.32 29.38 78 خامسة فأعلى

 7.54 27.51 1167 المجموع

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

ب
رت

 

 تحقيق الهوية

 6.30 28.55 235 أولى

 7.04 28.86 302 ثانية

 6.96 29.45 312 ثالثة

 7.27 28.94 240 رابعة

 6.88 26.01 78 خامسة فأعلى

 6.95 28.78 1167 المجموع

 ليق الهويةتع

 5.88 27.51 235 أولى

 6.53 28.73 302 ثانية

 6.47 28.74 312 ثالثة

 6.26 27.88 240 رابعة

 7.06 27.40 78 خامسة فأعلى

 6.38 28.22 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 7.55 27.05 235 أولى

 7.76 27.91 302 ثانية

 7.68 27.90 312 ثالثة

 8.79 27.85 240 رابعة

 9.89 29.92 78 خامسة فأعلى

 8.09 27.86 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 6.82 26.64 235 أولى

 8.25 27.37 302 ثانية

 6.87 25.54 312 ثالثة

 8.36 26.43 240 رابعة

 8.82 28.36 78 خامسة فأعلى

 7.72 26.61 1167 المجموع
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التلوث النفسي، لفروق في ا للتعرف على (One Way Anova) حليل التباين األحادي( نتائج اختبار ت29جدول )
 (1167)ن=   والتعرف على الفروق في هوية األنا تبعًا لمتغير السنة الدراسية. 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 اإلحصائية الداللة

ت
ال
جا

م
 

تل
ال

ي
س

نف
 ال

ث
و

 

التنكر للهوية 
الحضارية 

 واإلساءة إليها

 1166.663 4 4666.651 بين المجموعات

 236.122 1162 274373.741 داخل المجموعات دالة 0.001 **4.941

 ------ 1166 279040.392 المجموع

التعلق بالمظاهر 
 الشكلية األجنبية

 1291.192 4 5164.770 بين المجموعات

 334.955 1162 389217.276 داخل المجموعات دالة 0.004 **3.855

 ------ 1166 394382.046 المجموع

التنميط الجنسي 
 غير السوي

 950.003 4 3800.013 بين المجموعات

 287.948 1162 334595.170 داخل المجموعات دالة 0.011 *3.299

 ------ 1166 338395.183 المجموع

 الفوضوية

 784.594 4 3138.376 بين المجموعات

 282.105 1162 327806.346 داخل المجموعات دالة 0.026 *2.781

 ------ 1166 330944.722 المجموع

الدرجة الكلية 
 للتلوث النفسي

 1006.595 4 4026.379 بين المجموعات

 253.935 1162 295072.855 داخل المجموعات دالة 0.003 **3.964

 ------ 1166 299099.234 المجموع

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية

 213.125 4 852.502 بين المجموعات

 46.952 1162 54558.703 داخل المجموعات دالة 0010. **4.539

 ------ 1166 55411.205 المجموع

 
 تعليق الهوية

 78.481 4 313.923 بين المجموعات

1.708 .1460 
غير 
 دالة

 45.937 1162 53378.840 داخل المجموعات

 ------ 1166 53692.763 المجموع

 تشتت الهوية

 159.023 4 636.092 بين المجموعات

1.989 .0940 
غير 
 دالة

 79.952 1162 92904.748 داخل المجموعات

 ------ 1166 93540.840 المجموع

 انغالق الهوية

 164.452 4 657.807 بين المجموعات

 56.439 1162 65581.763 داخل المجموعات دالة 0210. *2.914

 ------ 1166 66239.570 المجموع

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 الهوية تحقيق

 189.612 4 758.449 بين المجموعات

 47.826 1162 55573.393 داخل المجموعات دالة 0030. **3.965

 ------ 1166 56331.842 المجموع

 الهوية تعليق

 91.410 4 365.642 بين المجموعات

2.253 .0610 
غير 
 دالة

 40.575 1162 47148.432 داخل المجموعات

 ------ 1166 47514.074 المجموع

 الهوية تشتت

 122.148 4 488.591 بين المجموعات

1.873 .1130 
غير 
 دالة

 65.228 1162 75795.223 داخل المجموعات

 ------ 1166 76283.815 المجموع

 الهوية انغالق

 193.782 4 775.128 بين المجموعات

 59.180 1162 68766.692 داخل المجموعات دالة 0110. *3.274

 ------ 1166 69541.820 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01ئياً عند مستوى داللة )** دالة إحصا

تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى الداللة  (29)المدتل ينضح من خالل 
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(α≥0.05 ف  مر ع )النع،ق ي ت الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل هاالن،وث الدفو  ) مماالت
ي تكذل  ف  الدلمة الك، ة ي تالفوضوية(ندر و المدو  غ ر الووي تال يبالرظاهر الشك، ة ايمدب ة

الن،وث الدفو   مماالتلمر ع  (0.05أصغر من )ح ث كانل الداللة اإلحصائ ة ل،ن،وث الدفو ي 
 االة إحصائ ا.  ته تل،دلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي 

  صائ ة ففرتن ذات االلة إحبالدوبة يبعاا هوية ايناي فف  الهوية اييديولوم ةي لم تظهر أما 
 ايبعاا )تع، ق الهويةي تتشنل الهوية(ي ف  ح ن ظهرت فرتن ف  ُبعدي )ت   ق الهويةي تانغالن

 .(0.05الهوية( ح ث كانل الداللة اإلحصائ ة لهذه ايبعاا أصغر من )

ةي لهويق اكذل  بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف،م تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ايبعاا )تع، 
لة تتشنل الهوية(ي ف  ح ن ظهرت فرتن ف  ُبعدي )ت   ق الهويةي تانغالن الهوية( ح ث كانل الدال

 .(0.05اإلحصائ ة لهذه ايبعاا أصغر من )

رتن ( ل،ر النات الثدائ ة البعدمة ل،فTukey Testتإلمماا مصدل الفرتن اسنلدي اخنبال توك  )
 تعءى لرنغ ر لط،بة المامعات الف،وط د ة هوية اينا وسطاتالن،وث الدفو ي تف  من منوسطاتف  

 (.30ي تذل  كرا هو تاضح من خالل المدتل )الودة الدلاس ة

التلوث النفسي، ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(30جدول )
 السنة الدراسيةتعزى لمتغير  نيةلطلبة الجامعات الفلسطي وفي متوسطات هوية األنا

 المجال
السنة 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي

 رابعة ثالثة ثانية أولى
 خامسة فأعلى

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
ا

 

التنكر للهوية 
الحضارية واإلساءة 

 إليها

 -6.96650* -3.56330* -3.06266* 29856.-  50.16 أولى

 -7946.66* -3.26474* -2.76409*  298560. 50.46 ثانية

 -3.90385* 50064.-  2.76409* 3.06266* 53.22 ثالثة

 -3.40321*  500640. 3.26474 3.56330* 53.73 رابعة

  3.40321* 3.90385* 6.66794* 6.96650* 57.13 خامسة فأعلى

التعلق بالمظاهر 
 الشكلية األجنبية

 *8.36825- 2.50479- 1.79774- 01127.  47.17 أولى

 *8.37952- 2.51606- 1.80901-  01127.- 47.16 ثانية

 *6.57051- 70705.-  1.80901 1.79774 48.97 ثالثة

 *5.86346-  70705. 2.51606 2.50479 49.68 رابعة

  *5.86346 *6.57051 *8.37952 *8.36825 55.54 خامسة فأعلى

لتنميط الجنسي غير 
 السوي

 *7.01942- *3.56365- 2.61237- 1.12088-  44.54 أولى

 *5.89854- 2.44277- 1.49149-  1.12088 45.67 ثانية

 *4.40705- 95128.-  1.49149 2.61237 47.16 ثالثة

 3.45577-  95128. 2.44277 *3.56365 48.11 رابعة

  3.45577 *4.40705 *5.89854 *7.01942 51.56 خامسة فأعلى

 الفوضوية

 *6.04457- 1.96188- 2.20162- 14502.  49.43 أولى

 *6.18959- 2.10690- 2.34664-  14502.- 49.28 ثانية

 3.84295- 23974.  2.34664 2.20162 51.63 ثالثة
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 المجال
السنة 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي

 رابعة ثالثة ثانية أولى
 خامسة فأعلى

 4.08269-  23974.- 2.10690 1.96188 51.39 رابعة

  4.08269 3.84295 *6.18959 *6.04457 55.47 خامسة فأعلى

وث الدرجة الكلية للتل
 النفسي

 -7.09969* -2.89840* 2.41860- 31579.-  47.83 أولى

 -6.78390* 2.58262- 2.10281-  31579. 48.14 ثانية

 -4.68109* 47981.-  2.10281 2.41860 50.25 ثالثة

 -4.20128*  47981. 2.58262 2.89840* 50.73 رابعة

  4.20128* 4.68109* 6.78390* 7.09969* 54.93 خامسة فأعلى

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
ال

 

 تحقيق الهوية
 

 1.34539 1.12544- -1.33089* -1.71532*  27.18 أولى

 3.06071* 58987. 38442.  1.71532* 28.89 ثانية

 2.67628* 20545.  38442.- 1.33089* 28.51 ثالثة

 2.47083*  20545.- 58987.- 1.12544 28.30 رابعة

  -2.47083* -2.67628* -3.06071* 1.34539- 25.83 خامسة فأعلى

 
 انغالق الهوية

 1.73355- 11356. 1.15427 29927.-  27.65 أولى

 1.43428- 41283. 1.45354*  29927. 27.95 ثانية

 -2.88782* 1.04071-  -1.45354* 1.15427- 26.50 ثالثة

 1.84712-  1.04071 41283.- 11356.- 27.54 رابعة

  1.84712 2.88782* 1.43428 1.73355 29.38 خامسة فأعلى

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
ال

 

 تحقيق الهوية
 

 2.53612* 38856.- 90299.- 30868.-  28.55 أولى

 2.84480* 07988.- 59431.-  30868. 28.86 ثانية

 3.43910* 51442.  59431. 90299. 29.45 ثالثة

 2.92468*  51442.- 07988. 38856. 28.94 رابعة

  -2.92468* -3.43910* -2.84480* -2.53612* 26.01 خامسة فأعلى

 
 انغالق الهوية

 1.71642- 20922. 1.09768 72831.-  26.64 أولى

 98811.- 93753. 1.82599*  72831. 27.37 ثانية

 -2.81410* 88846.-  -1.82599* 1.09768- 25.54 ثالثة

 1.92564-  88846. 93753.- 20922.- 26.43 رابعة

  1.92564 2.81410* 98811. 1.71642 28.36 خامسة فأعلى

 المات الن،وث الدفو  كانلمنوسطات تش ر الر النات الثدائ ة البعدمة إلى أن الفرتن ف  
 كالنال :

،بة طتب ن ظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة أتلى من مهة  التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها: -
 ) الثةي تلابعةي تخاموة فأ ،ى( من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح ط،بة ) الثةي تلابعةي

 تخاموة فأ ،ى( الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها  ددهم أ ،ى. 
ظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة  ان ة تب ن ط،بة ) الثةي تلابعةي تخاموة فأ ،ى( تكانل الفرتن  -

ل ها ساءة إط،بة )الثالثة تالرابعةي تاللاموة فأ ،ى( الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإللصالح 
تظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة ) الثة تلابعة( من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة   ددهم أ ،ى.

فأ ،ىي تكانل الفرتن لصالح ط،بة سدة خاموة فأ ،ى الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية 
 ل ها  ددهم أ ،ى.تاإلساءة إ
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اموة : ظهرت الفرتن ب ن ط،بة سدة أتلى تب ن ط،بة سدة خالتعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية -
  ،ى.أ فأ ،ىي تلصالح ط،بة اللاموة فأ ،ى الذين كان النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة  ددهم 

ن ة خاموة فأ ،ى متظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة ) ان ةي ت الثةي تلابعة( من مهة تب ن ط،بة سد -
هم  ددالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة مهة أخرى تلصالح ط،بة سدة خاموة فأ ،ى الذين كان 

 أ ،ى.
ة تخاموط،بة سدة لابعة ظهرت الفرتن ب ن ط،بة سدة أتلى تب ن : التنميط الجنسي غير السوي  -

 ددهم  و  غ ر الووي الندر و المدفأ ،ىي تلصالح ط،بة الرابعة تاللاموة فأ ،ى الذين كان 
 أ ،ى.

ن تظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة ) ان ةي ت الثةي تلابعة( من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة فأ ،ى م -
 ددهم  الندر و المدو  غ ر الووي مهة أخرى تلصالح ط،بة سدة خاموة فأ ،ى الذين كان 

 أ ،ى.
اموة فأ ،ى من مهة ظهرت الفرتن ب ن ط،بة )أتلى ت ان ة( من مهة تط،بة سدة خ الفوضوية: -

 أخرى الذين كانل الفوضوية  ددهم أ ،ى.
وة ظهرت فرتن ط،بة سدة )أتلى( من مهة ت)الثان ةي تاللام الدرجة الكلية للتلوث النفسي: -

 فأ ،ى( من مهة أخرى ح ث كانل الفرتن لصالح )الثان ةي تاللاموة فأ ،ى( الذين كان لديهم
 ت،وث نفو  أ ،ى.

فأ ،ى  الودة )الثان ةي تالثالثةي تالرابعة( من مهة تط،بة الودة اللاموةتظهرت فرتن ب ن ط،بة  -
 من مهة أخرىي الذين كان الن،وث لديهم أ ،ى.

ة ظهرت الفرتن ب ن ط،بة سدة أتلى من مهة تط،بة سدة ) ان  تحقيق الهوية األيديولوجية: -
تظهرت  ت   ق أ ،ى. ت الثة( من مهة أخرى تلصالح ط،بة الثان ة تالثالثة الذين كان  ددهم

من  فرتن ب ن ط،بة الودوات )الثان ة تالثالثة تالرابعة( من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة فأ ،ى
 أ ،ى. مهة أخرىي تلصالح ط،بة الودوات )الثان ة تالثالثة تالرابعة( الذين كان ت    هم ل،هوية

لح ة تلصاط،بة الودة الثالثظهرت فرتن ب ن ط،بة الودة الثان ة ت  :انغالق الهوية األيديولوجية -
ط،بة  ط،بة الودة الثان ة الذين كان انغالن الهوية اييديولوم ة  ددهم أ ،ى. تظهرت فرتن ب ن
ة الهوي الودة الثالثة تط،بة الودة اللاموة فأ ،ى تلصالح ط،بة اللاموة فأ ،ى الذين كان انغالن

 اييديولوم ة  ددهم أ ،ى.
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 رابعة(ةي تالرت الفرتن ب ن ط،بة الودوات )ايتلىي تالثان ةي تالثالثظه تحقيق الهوية االجتماعية: -
 يثان ةتال يتلىالودوات )ايتلصالح ط،بة تط،بة سدة خاموة فأ ،ى من مهة أخرى من مهة 

  أ ،ى. ل،هوية ( الذين كان  ددهم ت   قي تالرابعةثالثةالت 
لصالح ان ة تط،بة الودة الثالثة ت ظهرت فرتن ب ن ط،بة الودة الث :االجتماعيةانغالق الهوية  -

،بة  ددهم أ ،ى. تظهرت فرتن ب ن ط االمنرا  ةط،بة الودة الثان ة الذين كان انغالن الهوية 
ة الهوي الودة الثالثة تط،بة الودة اللاموة فأ ،ى تلصالح ط،بة اللاموة فأ ،ى الذين كان انغالن

  ددهم أ ،ى. االمنرا  ة
ف  منوسطات الدلمات اللاي (  ≥ 0.05) الداللة صائ ة  دد مونوى ومد فرتن ذات االلة إحت ال .6

ه ماالتلرتب هوية اينا اييديولوم ة تهوية اينا االمنرا  ة تف  منوسطات المات الن،وث الدفو  تم
  تعءى لرنغ ر مكان الوكن. ط،بة المامعات الف،وط د ة  دة من لدى الرلن،فة 

 ةاي داا تالرنوسطات ال واب ة تاالن رافات الرع الي نلدايل،ن  ق من ص ة الفرض الوابق تم اس
الن،وث الدفو   المات ( ل،فرتن ف  منوسطاتOne Way Anovaاخنبال ت ، ن النباين ايحااي )ت 

    ق(تتشنلي انغالني تع، قي )تاالمنرا  ة اييديولوم ة  هوية اينا الدلمات اللاي لرتب تمنوسطات
ي 31تل )اي تذل  كرا هو موضح ف  المدمكان الوكنلرنغ ر  ط د ة تبعاً لدى ط،بة المامعات الف،و

 .(33ي 32

(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتلوث النفسي ولهوية األنا حسب متغير 31)جدول 
 .مكان السكن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد المجال

م
ت

ال
جا

 
ي

س
نف

 ال
ث

لو
لت
ا

 

التنكر للهوية الحضارية 
 واإلساءة إليها

 15.50 54.13 481 مدينة

 13.91 50.37 503 قرية

 18.63 52.53 183 مخيم

 15.47 52.26 1167 المجموع

التعلق بالمظاهر 
 الشكلية األجنبية

 18.48 51.10 481 مدينة

 16.66 46.38 503 قرية

 21.68 48.92 183 مخيم

 18.39 48.72 1167 المجموع

التنميط الجنسي غير 
 السوي

 16.92 49.14 481 مدينة

 15.63 44.64 503 قرية

 20.07 46.19 183 مخيم

 17.04 46.74 1167 المجموع

 17.06 52.79 481 مدينة الفوضوية
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد المجال

 15.19 48.69 503 قرية

 19.78 51.28 183 مخيم

 16.85 50.79 1167 المجموع

 لتلوث النفسيالدرجة الكلية ل

 15.98 51.79 481 مدينة

 14.41 47.52 503 قرية

 19.30 49.73 183 مخيم

 16.02 49.63 1167 المجموع

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

ب
رت

 

 تحقيق الهوية

 7.04 27.86 481 مدينة

 6.71 29.04 503 قرية

 6.84 28.09 183 مخيم

 6.89 28.41 1167 المجموع

 تعليق الهوية

 6.53 28.59 481 مدينة

 6.71 27.91 503 قرية

 7.50 26.89 183 مخيم

 6.79 28.03 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 9.09 28.54 481 مدينة

 8.22 26.15 503 قرية

 10.10 27.28 183 مخيم

 8.96 27.31 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 6.73 26.45 481 مدينة

 7.53 28.09 503 قرية

 9.11 28.70 183 مخيم

 7.54 27.51 1167 المجموع

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

ب
رت

 
 تحقيق الهوية

 6.92 28.59 481 مدينة

 6.79 29.31 503 قرية

 7.36 27.84 183 مخيم

 6.95 28.78 1167 المجموع

 تعليق الهوية

 6.19 28.28 481 مدينة

 6.29 28.43 503 قرية

 7.11 27.50 183 مخيم

 6.38 28.22 1167 المجموع

 تشتت الهوية

 8.42 28.47 481 مدينة

 7.33 27.37 503 قرية

 9.06 27.56 183 مخيم

 8.09 27.86 1167 المجموع

 انغالق الهوية

 7.30 25.84 481 مدينة

 7.58 26.88 503 قرية

 8.93 27.88 183 مخيم

 7.72 26.61 1167 المجموع
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التلوث النفسي، لفروق في ا للتعرف على (One Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي32جدول )
 (1167)ن=   والتعرف على الفروق في هوية األنا تبعًا لمتغير مكان السكن. 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 
 الحرية

متوسط 
 بعاتالمر

قيمة ف 
 المحسوبة

 اإلحصائية الداللة

ت
ال
جا

م
 

ي
س

نف
 ال

ث
لو

لت
ا

 

التنكر للهوية 
الحضارية 

 واإلساءة إليها

 1749.054 2 3498.108 بين المجموعات

 236.720 1164 275542.285 داخل المجموعات دالة 0010. **7.389

 ------ 1166 279040.392 المجموع

التعلق بالمظاهر 
 لية األجنبيةالشك

 2735.982 2 5471.963 بين المجموعات

 334.115 1164 388910.083 داخل المجموعات دالة 0000. **8.189

 ------ 1166 394382.046 المجموع

التنميط الجنسي 
 غير السوي

 2516.707 2 5033.414 بين المجموعات

 286.393 1164 333361.768 داخل المجموعات دالة 0000. **8.788

 ------ 1166 338395.183 المجموع

 الفوضوية

 2095.037 2 4190.074 بين المجموعات

 280.717 1164 326754.647 داخل المجموعات دالة 0010. **7.463

 ------ 1166 330944.722 المجموع

الدرجة الكلية 
 للتلوث النفسي

 2241.178 2 4482.357 بين المجموعات

 253.107 1164 294616.877 داخل المجموعات دالة 0000. **8.855

 ------ 1166 299099.234 المجموع

ية
ج
لو

يو
يد

أل
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 تحقيق الهوية

 167.987 2 335.974 بين المجموعات

 47.315 1164 55075.231 داخل المجموعات دالة 0290. 3.550*

 ------ 1166 55411.205 المجموع

 
 تعليق الهوية

 197.654 2 395.308 بين المجموعات

 45.788 1164 53297.454 داخل المجموعات دالة 0140. 4.317*

 ------ 1166 53692.763 المجموع

 تشتت الهوية

 707.961 2 1415.921 بين المجموعات

 79.145 1164 92124.919 داخل المجموعات دالة 0000. 8.945**

 ------ 1166 93540.840 المجموع

 انغالق الهوية

 483.647 2 967.294 بين المجموعات

 56.076 1164 65272.276 داخل المجموعات دالة 0000. 8.625**

 ------ 1166 66239.570 المجموع
ية

ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
 ال

اد
بع

أ
 

 الهوية تحقيق

 159.766 2 319.532 بين المجموعات

 48.121 1164 56012.310 داخل المجموعات دالة 0360. 3.320*

 ------ 1166 56331.842 المجموع

 الهوية تعليق

 58.985 2 117.970 بين المجموعات

 40.718 1164 47396.103 داخل المجموعات دالةغير  2350. 1.449

 ------ 1166 47514.074 المجموع

 الهوية تشتت

 158.692 2 317.383 بين المجموعات

 65.263 1164 75966.432 داخل المجموعات دالةغير  0880. 2.432

 ------ 1166 76283.815 المجموع

 الهوية انغالق

 307.815 2 615.630 بين المجموعات

 59.215 1164 68926.190 داخل المجموعات دالة 0060. 5.198**

 ------ 1166 69541.820 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )
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تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة  دد مونوى الداللة  (32)المدتل ينضح من خالل 
(α≥0.05 ف  مر ع )النع،ق ي ت إلساءة إل هاالندكر ل،هوية ال ضالية تاالن،وث الدفو  ) مماالت

 ة ي تكذل  ف  الدلمة الك،ي تالفوضوية(تالندر و المدو  غ ر الووي  يبالرظاهر الشك، ة ايمدب ة
لمر ع أبعاا الن،وث الدفو   (0.05أصغر من )ح ث كانل الداللة اإلحصائ ة ل،ن،وث الدفو ي 

 االة إحصائ ا.  ته تل،دلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي 

  فاا هوية ايناي فف  الهوية اييديولوم ةي ظهرت فرتن ذات االلة إحصائ ة تبالدوبة يبع
ائ ة ي تانغالن(ي ح ث كانل الداللة اإلحص قي تتع، قي تتشنلت  ر ع أبعاا الهوية االيديولوم ة )م

 ( ته  االة إحصائ ًا. 0.05لهذه ايبعاا أصغر من )

ي لهويةت االلة إحصائ ة ف  ايبعاا )تع، ق اأما بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف،م تظهر فرتن ذا
لة تتشنل الهوية(ي ف  ح ن ظهرت فرتن ف  ُبعدي )ت   ق الهويةي تانغالن الهوية( ح ث كانل الدال

  .(0.05اإلحصائ ة لهذه ايبعاا أصغر من )

 رتن ( ل،ر النات الثدائ ة البعدمة ل،فTukey Testتإلمماا مصدل الفرتن اسنلدي اخنبال توك  )
 تعءى لرنغ ر لط،بة المامعات الف،وط د ة هوية اينا الن،وث الدفو ي تف  منوسطات منوسطاتف  

 (.33ي تذل  كرا هو تاضح من خالل المدتل )مكان الوكن

التلوث النفسي، ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(33جدول )
 مكان السكنتعزى لمتغير  لطلبة الجامعات الفلسطينية األنا وفي متوسطات هوية

 مخيم قرية مدينة المتوسط الحسابي مكان السكن المجال

ت 
ال
جا

م
ي

س
نف

 ال
ث

لو
لت
ا

 

التنكر للهوية 
الحضارية 

 واإلساءة إليها

 1.59884 3.76309*  54.13 مدينة

 2.16425-  -3.76309* 50.37 قرية

  2.16425 1.59884- 52.53 مخيم

التعلق بالمظاهر 
 الشكلية األجنبية

 2.17760 4.71392*  51.10 مدينة

 2.53632-  -4.71392* 46.38 قرية

  2.53632 2.17760- 48.92 مخيم

لتنميط الجنسي 
 غير السوي

 2.94934* 4.49498*  49.14 مدينة

 1.54563-  -4.49498-* 44.64 قرية

  1.54563 -2.94934-* 46.19 مخيم

 الفوضوية

 1.51549 4.10233*  52.79 مدينة

 2.58684-  -4.10233-* 48.69 قرية

  2.58684 1.51549- 51.28 مخيم

الدرجة الكلية 
 للتلوث النفسي

 2.06032 4.26858*  51.79 مدينة

 2.20826-  -4.26858-* 47.52 قرية
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 مخيم قرية مدينة المتوسط الحسابي مكان السكن المجال

  2.20826 2.06032- 49.73 مخيم

دي
ألي

 ا
ية

هو
ال

ية
ج
لو

و
 

 تحقيق الهوية
 

 49595. -.89288-*  27.81 مدينة

 1.38883*  .89288* 28.71 قرية

  -1.38883-* 49595.- 27.32 مخيم

 تعليق الهوية
 

 1.69973* 67592.  28.59 مدينة

 1.02380  67592.- 27.91 قرية

  1.02380- -1.69973-* 26.89 مخيم

 تشتت الهوية

 1.26055 399572.*  28.54 مدينة

 1.13902-  -2.39957-* 26.15 قرية

  1.13902 1.26055- 27.28 مخيم

 انغالق الهوية

 -2.24623-* -1.64022-*  26.45 مدينة

 60601.-  1.64022* 28.09 قرية

  60601. 2.24623* 28.70 مخيم

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

هو
ال

 

 تحقيق الهوية

 74475. 72187.-  28.59 مدينة

 1.46662*  72187. 29.31 قرية

  -1.46662-* 74475.- 27.84 مخيم

 انغالق الهوية

 -2.03779-* -1.03872-*  25.84 مدينة

 99907.-  1.03872* 26.88 قرية

  99907. 2.03779* 27.88 مخيم

 

و  ماءت المات الن،وث الدفمنوسطات تش ر الر النات الثدائ ة البعدمة إلى أن الفرتن ف  
 كالنال :

 لصالحت ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية  التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها: -
 ط،بة الرديدة الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها  ددهم أ ،ى.

ة ح ط،بلظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تلصا التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية:  -
 الرديدة الذين كان النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة  ددهم أ ،ى.

م من ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة من مهة تط،بة ال رية تالرل  التنميط الجنسي غير السوي:  -
 مهة أخرى تلصالح ط،بة الرديدة الذين كان الندر و المدو  غ ر الووي  ددهم أ ،ى.

ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تلصالح ط،بة الرديدة الذين كانل ظهرت فرتن ب ن  الفوضوية:  -
 الفوضوية  ددهم أ ،ى.

ين دة الذظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تلصالح ط،بة الردي التلوث النفسي العام:  -
 نال :أما بالدوبة ل،فرتن ف  هوية اينا ف د ماءت كال كان الن،وث الدفو  العاي  ددهم أ ،ى.
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 الهوية األيديولوجية:الفروق في : أوالً 

ية ت   ق الهوية: ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال ريةي تكانل الفرتن لصالح ط،بة ال ر  -
لح الذين كان ت   ق الهوية  ددهم أ ،ى. كذل  ظهرت فرتن ب ن ط،بة ال رية تط،بة الرل م تلصا

 ط،بة ال رية الذين كان ت   ق الهوية  ددهم أ ،ى.

يدة دع، ق الهوية: ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة الرل مي تكانل الفرتن لصالح ط،بة الرت  -
 الذين كان تع، ق الهوية  ددهم أ ،ى.

دة تشنل الهوية: ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال ريةي تكانل الفرتن لصالح ط،بة الردي -
 الذين كان تشنل هوينهم أ ،ى.

ي لفرتن ب ن ط،بة الرديدة من مهة تط،بة ال رية تالرل م من مهة أخرى انغالن الهوية: ظهرت ا -
 تكانل الفرتن لصالح ط،بة ال رية تط،بة الرل مي ح ث كان انغالن الهوية  ددهم أ ،ى.

 الهوية االجتماعيةالفروق في ثانيًا: 

 ذين كانت   ق الهوية: ظهرت الفرتن ب ن ط،بة ال رية تط،بة الرل م تلصالح ط،بة ال رية ال  -
 ت    هم لهوينهم أ ،ى.

ي انغالن الهوية: ظهرت الفرتن ب ن ط،بة الرديدة من مهة تط،بة ال رية تالرل م من مهة أخرى  -
 تكانل الفرتن لصالح ط،بة ال رية تط،بة الرل مي ح ث كان انغالن الهوية االمنرا  ة  ددهم

 أ ،ى.
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج 
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :تمهيد

  ضوء فإلى النوص ات الن  ت دمها الدلاسة  باإلضافةينداتل هذا الفصن مداقشة ننائج الدلاسةي 
دى لهدفل هذه الدلاسة إلى النعرف  ،ى  القة تشكن هوية اينا بالن،وث الدفو  ف د ت،  الدنائجي 

 ،ى  الن،وث الدفو  لديهمي تمعرفة ترت بهم المة  دة من ط،بة المامعات الف،وط د ةي تالنعرف  ،ى 
حاالت هوية ايناي تمعرفة الفرتن ف  منوسطات الدلمات اللاي لرتب هوية اينا اييديولوم ة 

إلى  ي تل د خ،صل هذه الدلاسةتاالمنرا  ة تمنوسطات المات الن،وث الدفو  تف ًا لرنغ رات الدلاسة
 ا ضرن الر اتل النال ة: دا من الدنائج قاي الباحث برداقشنه

ات طلبة الجامع عينة من ما عالقة تشكل هوية األنا بالتلوث النفسي لدى: السؤال الرئيس
لتلوث وذلك على المقاييس الفرعية المتضمنة في مقياس الهوية )آدمز(، ومقياس ا الفلسطينية

 ؟من إعداد الباحثالنفسي 

 ن تشنل الهوية اييديولوم ة تالهوية أظهرت ننائج الدلاسة تموا  القة طرامة مومبة ب
اا ز االمنرا  ةي تب ن مر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا الن،وث الدفو  

 تشنل الهوية اييديولوم ة تاالمنرا  ة لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تالعكس ص  ح.

ث هذه الدن مة إلى أن  وامن الباح عءتف  ظن غ اب الدلاسات الواب ة بهذا اللصوصي م
صبح مإلى حالة من الض اعي تإلى حالة من الالمع اليةي تبالنال   الط،بةالن،وث الدفو  كافة توصن 

الذي يندكر لهوينه ال ضالية  الطالبال معرف نفوه تال ينوق مع م  طه االمنرا  ي ف الطالب
وف سلطبع اهي تإذا أنكر ذل  الوموا فحنه باتيو ء إل ها إنرا يندكر لهوينه المرع ة الن  تعبر  ن تمو 

فق طرح ت ي ت مكون  امءًا  ن ت   ق هوينه الفرامة ف  ظن  دي اتواقه مع م  طه االمنرا  
ي أليكوون فحنه تبدتن هذا االتوان تبدتن االطال االمنرا   فال مركن ل،فرا أن ينعرف  ،ى نفوه

 هوينه.تبدتن تأ  ر فا ن ف  م  طه ال مركن له اإلحواس ب

إلى الع ش ف   الره اللاصي تيغ،ف نفوه ب شول  الطالب رال  دي االتوان ي،مأت ،ى غ
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الث افات الث افات ايمدب ة تيو،  مو،كها ا ن ااًا مده أنها ت،ب  احن اماته تتشبعهاي ف دلرط ف  هذه 
نه لنصبح هوية دعكس  ،ى هويتصراع حالة الن  تلالف   افنه ايي ف  مضام دهاي تبالنال  مع ش ف  

تنوق  مباائل صبح نهمها ف  ال  اة نهمًا فوضويًاي فال ق م تال  يمشننة لدفس ا نراها الن،وث تغ رها
تالو ان الث اف  الذي مع ش ف هي بن مصن ايمر به إلى حد لفض ذاته تما مرث،ها من اتل مددليي 

 ن حامات م بطة تنصن بهذا  تيصبح مرالس أاتال مددلية ال تنوق تمدوهي تقد مكون هذا تعب راً 
 المانبي أت تعب رًا  ن النررا تحب اللرتج  را هو مألوف ف  س اقه الث اف  تاالمنرا  .

 اس  فالعولرة مع،ل الط،بة معامشون غربة   اف ةي تال رتب هءت ك انهم الدفو ي تالنور م الو
ظرهم خالج أسوال المامعة حرف بوص،ة ال  م لديهم  ن اتماهها الص  حي تق،ق البطالة الن  تدن

ه ف  أمواء موواها االحباط تانوداا ايفقي تلم ممد الط،بة أمامهم مندفوًا لهذمع،نهم مع شون 
افنراض ة تهر ةي إذ خ،ف شاشة ف  ظن هوية لقر ة  الرنغ رات الن   صفل بهم سوى الع ش

اض ة تتاقع تهر ي ح اة افنر ال اسوب تخ،ف قداع الهوية الرقر ة صال الط،بة ملوضون غرال 
ن الث اف  االمنرا  ي تف  ظن هذه النأ  رات الو،ب ة م مال      ت ن س اقه م ن تاقعه مبنعدين

دمه لالرؤكد أن تكون هوينهم مشننةي فالطالب قد أحمم  ن خوض غرال االسنكشاف تبالنال  ال النءاي 
 ةي بنلنءاي فحنه ال ت   ق ل،هويي تبدتن  ر،ن  االسنكشاف تاالتماه أي ممال أيديولوم  أت امنرا  

 يدتي تشننها.

  رًا  اماًل منفرع العوامن يؤ ر تأت ،ى ضوء هذه الدن مة مركن االفنراض بأن الن،وث الدفو  
  تالن ن هوية اينا تيمع،ها هوية مشننةي ال س را تأن الرظاهر العامة ل،ن،وث الدفو س،ب ًا ف  تشك

ن ة التباط ت  ق بلصائص مشننو الهويةي من ح ث كونهم أكثر أنا  برت  دها مماالته ايلبعي ترتبو
ي ةالالمباتحبًا ل،ذاتي تأقن نضمًا ف  المانب الرعرف  تايخالق ي تيرنازتن بالو،ب ةي تال  اامةي تال

 تضعف االحواس بالروؤتل ة االمنرا  ةي تيمد ون ن و االنفصال  ن ايسرة تالرمنرع.

ب ن تع، ق الهوية  أمضاً  موا  القة طرامة مومبةت كذل   أظهرت ننائج الدلاسةكرا ت 
 ا زاامماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،ر مر ع تب ن تالهوية االمنرا  ة اييديولوم ة

العكس لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة ت تاالمنرا  ة الن،وث الدفو  زاا تع، ق الهوية اييديولوم ة 
 ص  ح.
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 إلى مفرزات  وامن الن،وث الدفو ي ح ث بن ، ن العولرة كعامن لئ و  تهايتلعن ذل  معوا 
  الدفع ةي تلالف ف  ممر،ها ت، الرباائنمد أنها قد اسنطا ل ااخال مدظومة ق ر ةي تممرو ة من 

ذا تف  ظن هالردظومة الوائدة ف  الو ان االمنرا   تالث اف  الذي مع ش ف  كدفه ط،بة المامعاتي 
اف مع ش الطالب المامع  أزمة االكنش الرنداقضة اييديولوم ة تاالمنرا  ة الل الات االتواع من

،صل ختاالخن ال من ب ن البدائني تبالنال  ملبر حالة من تع، ق الهويةي تمرا يد م هذا النومه ما 
بة ( تالن  أشالت إلى اي ر الو،ب  ل،عولرة الث اف ة  ،ى س،وك الط،2014) ماض  إل ه الاسة أبو

ن ( تالن  أشالت أن العولرة قد نالل من النكوي2014) ي تكذل  الاسة  ، نالمامع  ن الف،وط د  
 الدفو  ل،فرا.

ت ،ى صع د آخر تبالدظر إلى تاقع الرمنرع الف،وط د  تالذي يءخر بالرنغ رات الو اس ة 
 ل ذل الرطرتحةي تمثا تاالمنرا  ة تاالقنصاامةي مع ش الطالب حالة من االلتباك تالش  ف  الل الات

 غة ف تف  الهوية الو اس ة كرمال فر   ف  الهوية اييديولوم ة يوامه الط،بة المامع  ن صعوبة بال
 اس ة الرباائ تالرعن دات الوبفعن  ر، ات النور م الو اس  الن  اسنطا ل الد ن من  تذل ت    هاي 

 أحءاب منداحرة. ،ط،بةي بن امندت لندال من ايحءاب الف،وط د ة لنصبحل

تبذل  ينضح مدى مواهرة  وامن الن،وث الدفو  الن  تم،ل ف  مماالت الن،وث الدفو ي ف  
 فمعن الط،بة المامع  ن مع شون أزمة الهويةي تذلتة هذه ايزمة فش،هم ف  ال دلة  ،ى االكنشا

ال ال بأات  وضويةي تي ويي فرن يندكر لهوينه ال ضالية تي ،د الث افات ايمدب ة تيع ش ح اًة فتاالخن ال
 تنوق تنو ه االمنرا  ي مصعب  ، ه أن م وي بأي النءاي ن و أي خ ال ينوق ت  افنه ايي.

ت ، ه فالن،وث الدفو  موهم بشكن فعال ف  معن الط،بة مع شون ف  حالة من النرااي 
 ال الل االسنغران ف تااللتباكي تبرا أن مع، و الهوية ينصفون بالنرااي تبالوع  ن و ت دي الدظايي تب

 تالبعد  ن الواقعي ماءت هذه الدن مة  ،ى هذا الد و.

 تموا  القة  كو ة سالبة ب ن انغالن الهوية اييديولوم ةأظهرت ننائج هذه الدلاسة ت 
 تب ن مر ع مماالت الن،وث الدفو  تالمنه الك، ةي ب  ث ك،را زاا انغالن الهوية تاالمنرا  ة

 قن الن،وث الدفو   دد ط،بة المامعات الف،وط د ةي تالعكس ص  ح.   ةاييديولوم ة تاالمنرا

فئة الط،بة الذين مظهرتن النءامًا حديدمًا تماه  ت صن لدىتلعن ذل  معوا إلى أن انغالن الهوية 
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تدف ذ ملططات الوالدين تايسرةي تينروكون باي راف تالن ال د تيطب ونها بشكن آل  اتن النفك ر ف  
ضرلهاي تبالنال  فهم ينراشون تالو ان الث اف  العاي الذي مع شون تينفا ،ون ف هي تبالنال  نفعها أت 

كانل المة انفناحهم  ،ى العالم م دتاةي تم  دة بر داات تمعاي ر فرضنها  ، هم ايسرة من مانب 
افي تانرا تالو ان االمنرا   من مانب آخري تبذل  فهم لم ملبرتا ايزمة تلم ملوضوا  ر، ة االكنش

النءموا برا خطو لهمي تلذا فهم كانوا بردأى  ن  وامن الن،وث الدفو ي تكأن انغالقهم هذا كان برثابة 
ي أي أن مرواهم الفكري تاييديولوم  ي تكذل  االمنرا   حال الدلع الواق  لهم من الر،و ات الدفو ة

 اتن انفناحهم  ،ى العالم بر نوياته الو،ب ة تاالمماب ة.

  أن االلتباط العكو  ب ن الن،وث الدفو  تانغالن الهويةي إال أن هذا االلتباط ال معد تلغم
ا انغالن الهوية ه  حالة ص  ة تتعبر  ن نرو سوي ل،هويةي ذل  أن موال ت دي الرمنرعات تايفرا

( ف  أن هداك 2004) إل ه م رد ما أشال مو ر تف  تضعه الطب ع  ن و الن دي لإلمايي تف  ضوء
تماه ث،ه ان يراف ان ت دي الرمنرع تأفرااهي ايتل مرث،ه اتماه الن،وث الدفو ي تالثان  مرطب ن س،ب  ق

 النطرفي فالردطق مش ر نظريًا إلى أن مدغ،   الهوية قد م عون ضرن اتماه النطرفي تالذي ينصف
 ه ما أشالت إل أفرااه بالنعصبي تاالنغالني تالمروا الفكريي تما يد م هذا االفنراض الدظري هو

 الهويةي تهذا ما مفور ( بأن هداك  القة امماب ة ب ن المروا الفكري تانغالن2008) الاسة خوج
 العالقة العكو ة ب ن منغ رين س،ب  ن.

 وم ةب ن ت   ق الهوية اييديول أمضاً   القة  كو ة سالبةتموا  ننائج الدلاسة أظهرت كذل ت  
ث ،وث الدفو  تالمنه الك، ةي تهذا معد  أنه ك،را كان الن،و مماالت الن مر عتب ن  تاالمنرا  ة

لدى ط،بة  تاالمنرا  ة الدفو  برماالته مدلفضًاي كانل هداك ت   ق ف  الهوية اييديولوم ة
 المامعات الف،وط د ةي تالعكس ص  ح.

خبرتا  تلعن ذل  معوا إلى ال دلات الرعرف ة تايخالق ة الن  ينر ء بها م   و الهويةي فهم قد
ايزمة تخاضوا تمالب منعداةي تاط،عوا  ،ى الرنغ رات الواقعة ف  ممنرعهمي إال أنهم تبذات الوقل 
تلغم مغريات ال  اة لم يد اضوا خ،ف اشباع حاماتهم بطرن تنوق تمفرزات تملرمات العولرةي بن 

ع  ن مرنازتن سعوا إلى اشبا ها تطرن تنوق تس ان تاقعهم تظرتفهم الرمنرع ةي فهم كط،بة مام
تبايحرى قد اسنطا وا ف،نرة مدخالت العصرنة ايفضني  إلىبالد د البداءي تالوع  ن و تغ  ر الواقع 
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 تال دا ةي فأخذتا مدها ما يدفعهم تنبذتا ما ي، ق الضرل بهم.

 فكانل خ التهم تلغم لح،ة العداء ف  ظن الرنغ رات الرنعداة الن  تعصف بواقعهمي خ الات
 ات ،ة لالسنرراليةي ته  خ الات تنوق تب ئنهم االمنرا  ةي تمراء احاطنهم بد م المراتاقع ة قاب

وامن لغم  الر  طة بهمي اسنطا وا االلنءاي بهذه الل الات تت    ها  ،ى ألض الواقعي تبالنال  كانوا ت 
النال  الن،وث الدفو  الن  ت اصرهم من كن صوب م افظ ن  ،ى هوينهم ال ضالية تمعنءين بهاي تب

فو  ث الدي فعوامن الن،و م    ن لهوينهم المرع ةي تهذا بدتله مع،هم قاالين  ،ى ت   ق هوينهم الفرامة
 لم تدن من فكرهم ت  افنهمي تبالنال  ب  ل نفوسهم ن  ة  ص ة  ،ى الن،وث.

ح ث اسنطاع الطالب المامع  أن مصن إلى مرح،ة يدلك ف ها اسنررالينهي تقاال  ،ى معن 
 ى  دين يدلكون هذه االسنرراليةي ب كم اتواقه مع تاقعه تب ئنه االمنرا  ةي تب كم قدلته  ،اآلخري

 تبان ف  بوت ة الر،و ات الدفو ة.االنصهال تالذ

 وفقاً  ةالتلوث النفسي لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطيني درجةما : الفرعي األولالسؤال 
 ؟ لمقياس التلوث النفسي من إعداد الباحث

عات تموا فرتن االة إحصائ ًا ف  المات الن،وث الدفو  لدى ط،بة المامأظهرت ننائج الدلاسة 
الف،وط د ة ب ن الرنوسو ال واب  تالرنوسو الفرض  تلصالح الرنوسو الفرض  ف  مر ع مماالت 

 ةالن،وث الدفو  تف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ةي ح ث أن ق ر
 الرنوسو ال واب  ف  مر ع مماالت الن،وث الدفو  كانل أقن من ق رة الرنوسو الفرض ي تقد كانل

(ي تيالحظ من خالل 0.05ق رة )ت( الر ووبة أكبر من ق رة )ت( المدتل ة  دد مونوى االلة )
ة نوسطمة ايتزان الدوب ة أن الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة كانل بدلم

(ي تقد ماء ف  الرركء ايتل ممال الندكر ل،هوية %52( تبوزن نوب  ب،غ )198.50ب،غل )
ن  (ي تاله ف  الرركء الثا%54( تبوزن نوب  ب،غ )52.26ال ضالية تاإلساءة إل ها برنوسو حواب  )

لثالث (ي  م ماء ف  الرركء ا%53( تبوزن نوب  ب،غ )50.79ممال الفوضوية برنوسو حواب  ب،غ )
(ي %51( تبوزن نوب  ب،غ )48.72ممال النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة برنوسو حواب  ب،غ )

( تتزن نوب  46.74برنوسو حواب  ب،غ ) الالسوي  تماء ف  الرركء ايخ ر ممال الندر و المدو 
 (.%49ب،غ )
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  لدى ط،بة ف  ضوء الدنائج أ اله موندل  ،ى تموا م دال نوب  منوسو من الن،وث الدفوت 
ب المامعات الف،وط د ة الن  شر،نها   دة الدلاسةي ايمر الذي يدفع إلى حالة من النومس الرشو 
وف بال ذل تاالننباه يص اب ال رال النع، ر  تالنربويي إال أن هذا الرونوى ال مصن إلى حد الل

ته ة  ،ى ق ره تخصوص اتال ،ق تاللطولةي ين ما شهده الرمنرع الف،وط د  تما زال من أتضاع طالئ
 قد ممعن هذه الدن مة منوقعة تل ول مونغربة.

فهم ل س بردأى  ن ي الروببة ل،ن،وث الدفو   رضة ل،عوامنال س را أن ط،بة المامعات هم 
لى إاآل ال الو كولوم ة ل،عولرة تال رتبي تهم فئة مونهدفة لعر، ات النور م الو اس  الن  تهدف 

 ها عول  ،شرائح ايمة تال س را فئة الشباب لكونهم مرث،ون قوة النغ  ر الن  مالد ن من نفوس ت  ، ات 
 ف  إحداث النغ  ر تالدهوض بواقع الرمنرع.

قد طالهم اي ر الو كولوم  الو،ب  لوسائن اإل الي تمن مانب آخر فحن ط،بة المامعات 
يي م ايمنعداة تلن،ف  ن   افنه الر،و ةي تتسائن االتصال الرقر ةي الن  مع،نهم ينفا ،ون مع   افات

لالفة مف  مع،هم م ،دتن هذه الث افات تيرالسون س،وك ات ب عة ال ال كان لهذا النفا ن اتل بالز تبط
 ط،بة ت ،ى صع د آخر فحن تصواًل إلى حد الندكر لهوينهم ال ضالية تاإلساءة إل هاي لث افنهم اييي

ة س،ب  سةي إال أن البطالة برا ت ر،ه من آ ال س كولوم ةالمامعات تإن كانوا ما زالوا ف  طول الدلا
 ،بطالةل بر ما مورى ق،ق البطالةي فاآل ال الو كولوم ة الو،ب ة تواهم بشكن كب ر ف  ت،و هم الدفو  

ن ال تد صر  ،ى العاط، ن  ن العرني تلكن ترند هذه اآل ال لنطال من هم  ،ى تش  الولوج إلى سو 
فق فحن ق،ق البطالة هو أمر مبرلي فواقع سون العرن الرالحظ يوح  بأن ايالعرني تبطب عة ال ال 

 مودتاةي تالفرص م دتاة.
ث ( الن  أشالت إلى تموا المة منوسطة من الن،و 2004) تقد اتف ل هذه الدن مة تالاسة م رد

وا ( تالن  أشالت إلى تم2015) الدفو  لدى ط،بة مامعة الروصني تكذل  الاسة لمضان تالمبالي 
( 2016) خر س ت باستكذل  الاسة  يالمة منوسطة من الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعة كركوك

  فك، ة النرب ة ت ،وي الرياضة  تالن  أشالت إلى تموا المة منوسطة من الن،وث الدفو  لدى ط،بة
ه بحن  مامعة كركوكي تلعن هذا االتفان ماء نن مة اللصوص ة الن  ينرنع بها الرمنرع العراق  تما

من أحداث تنشابه تتاقع الرمنرع الف،وط د  تما  اشه من أحداث تما زالي إضافًة إلى أن كال 
  هم  رضة لروببات الن،وث الدفو .الرمنرع ن 
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 ( الن  أشالت إلى تموا المة مدلفضة من2017) الدوام ةف را اخن،فل هذه الدن مة تالاسة 
( 2011)  افظة لفحي تكذل  الاسة الشرو  تمبالكالن،وث الدفو  لدى العاط، ن  ن العرن ف  م

 اط،بة مامعة بغدااي تكذل  الاسة طرا الن  أشالت إلى تموا المة مدلفضة من الن،وث الدفو  لدى
ط،بة مامعة بابني تكذل   الن  أشالت إلى تموا المة مدلفضة من الن،وث الدفو  لدى( 2102)

طالبات ك، ة المة مدلفضة من الن،وث الدفو  لدى الن  أشالت إلى تموا  (2016) الاسة إبراه م
الن  أشالت  (2011) شهاب تالعب دي ي تكذل  الاسة النرب ة ف  مامعة الروندصرية تمامعة بغداا

  ،ةط،بة معاهد إ داا الرع،ر ن تمعاهد الفدون المرمن الن،وث الدفو  لدى  مرتفعةإلى تموا المة 
تفعة من الن،وث الن  أشالت إلى تموا المة مر  ( ,2013AL- Khafaji) اللفم تكذل  الاسة 

الت ( الن  أش2017) م رةتكذل  الاسة  مامعات)بابني ال ااس ةي كربالءي الكوفة(. الدفو  لدى ط،بة
دلمة مامعة بغدااي تلعن هذا االخنالف معوا بال إلى تموا المة مرتفعة من الن،وث الدفو  لدى ط،بة

  تخصائصهم الشلص ة تالدفو ةي تإلى تاقع الو ان االمنرا ف وص ن ايتلى إلى اخنالف طب عة الر
 تالث اف  الرعاش تقل إمراء الدلاسة.

م ة الدواتف را ينع،ق بدلمة الن،وث الدفو  تف ًا لرماالته ف د اخن،فل هذه الدن مة تالاسة 
ق إل ها تالنع،( الن  أشالت إلى تموا المة مرتفعة من الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة 2017)

تهذه  العاط، ن  ن العرن ف  م افظة لفحي تلكدها بذات الوقل اتف لبالرظاهر الشك، ة ايمدب ة لدى 
ساءة الدلاسة من ح ث أن أ ،ى مماالت الن،وث الدفو  المًة ف ها كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإل

 .إل ها تالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة
 مشا ر االسن اء الرشنركة ل،رف وص ن ف  كال الدلاسن ن تالن  تولدت تلعن ذل  معوا إلى 

  الن لا ،ى تمه الن ديد تتاقع االنكو الرمنرع الف،وط د  الذي م  اهكدن مة تاقع ة لواقع االنكوال 
 تع شه ايمة العرب ة  رومًاي فواقع الرمنرع الف،وط د  يوح  بالضعف ف  كافة الرماالتي تهذا

،ق  ،ى ن و س،ب  من خالل الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها تالهرتب ن و النعالضعف موبه 
ة شلص  بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة  ،ى ا نبال أنها ت  ق نو ًا من االلت اح اآلن ي تت،ب  احن امات

  ف م، ةي تبطب عة ال ال فحن هذه االحن امات ه  احن امات زائفة سر ان ما تنبدا تتمابه بالرفض
    الو ان االمنرا  .

أن هذه تف  ضوء الدظرية الرعرف ة الو،وك ة إلى لهذا النواؤل  تيعءت الباحث هذه الدن مة
الدلمة الرنوسطة من الن،وث الدفو  لدى أفراا الع دة ت   ل بفعن مر،ة من ايفكال الال  الن ة ف  
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االمنرا  ي تالو اس ي تالذات ي تهذه كايفكال الال  الن ة ف  الرمال الث اف ي ت مماالت منعداةي 
لعولرةي الن  ط،ل  ، دا ا لالنفناح غ ر الرنءن  ،ى العالمي أي  دي ف،نرة مدخالت ايفكال كانل نناماً 

بثوبها االقنصااي تسر ان ما تلمل إلى الرمال الث اف  تاالمنرا   من خالل تسائ،ها تأاتاتها 
ذتت ط،بة المامعات مر،ة من ايفكال الال  الن ة ملالفة الرنعداةي تبفعن هذه اياتات تالوسائن ت

ل،و ان االمنرا   تالث اف  الذي مع شونهي ت ،ى غرال ذل  تولد س،وك غ ر مرغوب ف هي تهذا الن ، ن 
 ينفق تالنعريف الدظري ل،ن،وث الدفو  .

 بالنغ ر ح ث معنبر الشباب  رومًا تالشباب المامع   ،ى تمه النلص ص أكثر الفئات تأ راً 
ل ة الرمنرع  الوريعي ح ث مو ر كن شاب بررح،ة انن ال ة يوامه ف ها تغ رات   ، ة تمور ة تانفعا

ة لررح،تامنرا  ةي تإبان هذا النغ ر الرنرافق مع النغ ر الرمنرع  كث رًا ما ينعرض الشاب ف  هذه ا
ذا رثن هطرًا كب رًا  ، همي تينلالنمراف تلاء أمواج النغ ر ت ل مورى الن ديث تالنمريبي مرا مرثن خ

 .دفوسه غءت الع ول تت،ويث الفكر تالاللطر ف  مفرزات الغءت الث اف  تالفكري تالذي مكون من نواتم
 

 طينية؟ات الفلسأفراد العينة من طلبة الجامع لدى األنارتب هوية : كيف ترتبت الفرعي الثاني السؤال

صة قد لدلاسة الذين صدفوا ضرن حاالت الهوية اللالأن نوبة أفراا   دة اأظهرت ننائج الدلاسة 
( %20.1(ي ح ث كانل نوبة ايفراا الرصدف ن  ،ى لتبة تشنل الهوية اللالص )%42.9)ب،غل 

تبة (ي تنوبة الرصدف ن  ،ى ل %18.3)اللالص ف را كانل نوبة ايفراا الرصدف ن  ،ى لتبة االنغالن 
 (.%2.1)اللالص  ،ى ت   ق الهوية (ي تنوبة الرصدف ن %2.4)اللالص النع، ق 

ح ث  تقد كانل نوبة أفراا الع دة الذين صدفوا ضرن الرتب االنن ال ة لهوية اينا ه  اي ،ى
(ي تقد توز ل هذه الدوبة  ،ى مر ع فئات الرتب االنن ال ة ف را كان أ ،ى الرتب %55.0)ب،غل 

( من أفراا الع دةي تكان أق،ها %13.7غل )،ت   ق( بدوبة ب-ع، قت-ه  لتبة)انغالن االنن ال ة نوبةً 
(. ف را ب،غل نوبة لتب الهوية مدلفضة الن ديد %0.1)،غل بتع، ق( بدوبة -نوبة لتبة )انغالن

(ي ته  الدوبة ايانى ضرن النصد فات الرئ و ة الثالث لرتب %2.1)تع، ق مدلفض الن ديد( )
 دلفضة الن ديد(.الرتب اللالصةي الرتب االنن ال ةي الرتب م)الهوية 

أن الدوبة العظرى من الرتب االنن ال ة تنمه ن و ت   ق هوية ايناي ح ث ب،غ ممروع تتب ن 
ب،غل ( فراًاي بدوبة 499)الهوية أفراا الع دة الذين توز وا  ،ى الرتب االنن ال ة الن  تدنه  بن   ق 

( فراًاي تتنفق 641) داهم لبالغ ن ال ة تا%( من ممروع ايفراا الذي توز وا  ،ى الرتب االن77.8)
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( الن  أشالت إلى أن االنن االت ف  حاالت الهوية لدى ط،بة ك، ة 2003)م رد هذه الدن مة تالاسة 
 النرب ة بمامعة اإلسرا  ، ة تنمه ن و ت   ق الهوية.

ن أن أفاراا الع داة توز اوا ضارتمن ح ث توزيع أفراا الع دة  ،ى حاالت هوية اينا ايلبع اتضح 
 ( تشكن بذل  أ ،ى%59حاالت تلتب هوية اينا ايلبع  ،ى النوال  )تشنل هوية اينا( بدوبة ب،غل )

(ي  اام ماااء فاا  النرت ااب %34)ب،غاال نواابة ماان أفااراا   دااة الدلاسااةي تاااله )انغااالن هويااة اينااا( بدواابة 
ة هويااة اينااا( بدواابت   ااق )ايخ اارة (ي تاحناان الررتبااة %4.9الثالااث )تع، ااق هويااة اينااا( بدواابة ب،غاال )

 (.%2.1)ب،غل 
افنااراض مالشاا ا تالااذي ياادص  ،ااى أن لتااب الهويااة هاا  نظاااي تطااولي نرااائ  تتؤكااد هااذه الدن مااة 

 (.Marcia, 1966)تيدنه  بن   ق الهوية مو ر ف  خو مون  م يبدأ من تشنل الهوية
 ،ااى لتااب ح ااث ماااءت نن مااة هااذا النواااؤل منواا ة مااع هااذا اللااو ماان ح ااث توزيااع أفااراا الع دااة 

الهويةي تبذات الوقل تؤكد هذه الدن مة افنراض أليكوون الذي يدص  ،ى أن تشكن الهوية قد موانغرن 
 كامن الررح،ة المامع ة تبذات الوقل أكد  ،ى أنه ال يومد  رر م دا تصن ف ه الهوية إلى الن  ق.

هوياة الدفوا ة لادى ( النا  أشاالت إلاى أن حااالت ال2008) تالاسة كن،او هذه الدن مةتقد اخن،فل 
مااءت  ،اى الناوال )انغالني ت   اقي تشانلي  )الل، اني ب ال ل امي البول نكدا (  دة من ط،باة المامعات

( الناا  أشااالت إلااى أن أ ،ااى نواابة لرتااب الهويااة لاادى 2009) الصاارايرة تساارالة تع، ااق(ي تكااذل  الاسااة
النا  أشاالت إلاى أن حااالت ( 2011ط،بة مامعة مؤتة كانال تع، اق الهوياةي تكاذل  الاساة الوارحان  )

الهوياااة الدفوااا ة لااادى ط،باااة مامعاااة الماااوف فااا  الواااعوامة كانااال  ،اااى الناااوال )انغالني تع، اااقي تشااانلي 
( النااا  أشااااالت إلااااى أن حاااااالت الهوياااة الدفواااا ة لاااادى الط،بااااة 2005) ت   اااق(ي تكااااذل  الاسااااة إغباليااااة

 تكااذل  الاسااة أبااونلي انغااالن(ي الرااراه  ن فاا  مديدااة أي الف اام ماااءت  ،ااى النوال )ت   ااقي تع، ااقي تشاا
( الناا  أشااالت إلااى أن حاااالت الهويااة الدفواا ة لاادى الط،بااة الرااراه  ن فاا  م افظااة الل، اان 2010) فااالة

النا  أشاالت إلاى  (2012) ماءت  ،ى النوال )تع، قي تشنلي انغالني ت   اق(ي تكاذل  الاساة الشا ران
فاا  إلبااد كاناال  ،ااى النوال )ت   ااقي تع، ااقي أن حاااالت الهويااة الدفواا ة لاادى ط،بااة الراادالس ال كوم ااة 

( الن  أشالت إلى أن حاالت الهوية الدفو ة لدى ط،باة 2015) تشنلي انغالن(ي تكذل  الاسة الشافع 
تكاذل  الاساة ب ارغ  الردلاس الثانوياة فا  المءائار مااءت  ،اى النوال )ت   اقي تع، اقي انغاالني تشانل(ي

حاااالت الهويااة الدفواا ة لاادى الرااراه  ن أشااالت إلااى أن  تالناا  ( ,2005Bergh & Erling) تإياارلدج
الواااويدي ن مرااان هااام فااا  الررح،اااة الثانوياااة مااااءت  ،اااى النوال )النع، اااقي النشااانلي االنغاااالن الن   اااق(ي 
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تالناا  أشااالت إلااى أن ترت ااب حاااالت الهويااة الدفواا ة لاادى  ( ,2013Landine) تكااذل  الاسااة الناادين
تكااذل  الاسااة )تع، ااقي تشاانلي انغااالني ت   ااق(ي   ،ااى النااوال  ط،بااة مامعااة أتالنن اا  فاا  كداادا كاناال

تالناا  أشااالت إلااى أن ط،بااة مامعااة تالمااة يوتااا ايمريك ااة توز ااوا  ،ااى  ( ,2015Jackson) ماكوااون 
 2016حاالت الهوية  ،ى الد و اآلت )ت   اقي تع، اقي تشانلي انغاالن(ي تكاذل  الاساة يوناغ تموناغ )

(Young & Jung,  لى أن ترت ب حاالت الهوية الدفو ة لط،بة النرريض الكاولي ن فا  تالن  أشالت إ
ال )تشنلي تع، قي انغالني ت   ق(ي تلعن هذا االخنالف معوا مامعات كوليا المدوب ة ماءت  ،ى النو 

  ولين من العوامن: إلى م
ى حاالت بالطري ة اإلحصائ ة الن  تم برومبها الوصول إلى تصد ف الع دات  ، : ينع،قاألولالمحور 

ن بعض الدلاساات قاد توصا،ل إلاى هاذه النصاد فات مان خاالل الرنوساطات ال وااب ة لرتاب إالهويةي إذ 
الشاا ران (ي تالاسااة 2005تالاسااة إغباليااة )(ي 2010فااالة ) (ي تالاسااة أبااو2008)كن،ااو الهويااة كدلاسااة 

اينا  ،ى ن اط (ي ف را ا نردت هذه الدلاسة ف  تصد ف لتب هوية 2015)الشافع  (ي تالاسة 2012)
 ال طع تقوا د النصد ف الن  حداها آامء ف  الر  اس الروضو   لهوية اينا.

ت،عب  ن هداك مر،ة من العوامن الن إ: ينع،ق بالعوامن الرؤ رة ف  تشكن هوية ايناي إذ المحور الثاني
تالظاااارتف  رااااا  الواااا ان الث اااااف  تاالمن الءمداااا ي تطب عااااةاتلًا بااااالزًا فاااا  تشااااكن هويااااة اينااااا كالعاماااان 

ي تالعواماااان تالرنغ اااارات ذات العالقااااة بالشلصاااا ةي تالعواماااان ذات العالقااااة بأسااااال ب الرمنرع ااااة الوااااائدة
لن،ف تي تبطب عة ال ال فحن هذه العوامن الرعام،ة ف  ايسرةي تالعوامن ذات العالقة بالردلسة تالمامعة

  ممنرعااات الدلاسااة كاناال ماان ممنرااع إلااى آخاار تماان زماان إلااى آخااري ت ،ااى ضااوء هااذا االخاانالف فاا
 الدنائج ملن،فة تمنغايرة.

 ااد اتف اال هااذه الدن مااة الن   ااق(ي ف -ت ،ااى صااع د آخاار تماان ناح ااة قطباا  هويااة اينااا )النشاانل
الدفوا ة  قطبا  الهوياةتالنا  أشاالت إلاى أن ترت اب  ( ,2016Young & Jungيوناغ تموناغ ) تالاساة

 ينرثن فا  النشانل كاأ ،ى نوابةي تالن   اق كاأانىوب ة لط،بة النرريض الكولي ن ف  مامعات كوليا المد
فاا  أن الوصااول إلااى ت   ااق الهويااة هاا   ر، ااة تلعاان هااذا االتفااان معااوا إلااى مااا أتلاه أليكوااون نواابةي 

 مع دة تل ول بايمر الوهن.
إلاااى اتوااااع الفضااااء اللاااالم  الاااذي معااا ش ف اااه ط،باااة  بشاااكن  اااايتيعاااءت الباحاااث هاااذه الدن ماااة 

ازاماا حمم الل االات تالبادائن تبالناال  صاعوبة االنن ااء مان ب دهااي تهاو ماا أط،اق  المامعاتي من ح ث
 ، ااه مالشاا ا ايزمااة أت االكنشااافي تماان مانااب آخاار صااعوبة االلنااءاي بااال رال الرنلااذ تماااه أي باادين أت 
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ي ال سااا را أن ط،باااة المامعاااات معامشاااون  صااار ال دا اااة تاالنفنااااح بكااان ماااا م وياااه مااان خ اااالات خ اااال
مؤشارات تولاد ال ،اق مان ني تبذات الوقل مع شون ف  كدف ظرتف ممنرع اة قاسا ةي مان ماا ف هاا تبدائ

 تاللوف من الرون بني تف  ظن هذه الرؤشرات مع ش ط،بة المامعات صراع أزمة الهوية.
ح ااث ماان الرع،ااوي أن ممااال  هويااة ايناااا اييااديولوم  تاالمنرااا   م ويااان مماااالت منفر اااةي  

مال اييديولوم  هداك ممال الهوية الو اس ة تالذي مصعب الوصول به إلى المة تمثال ذل  تف  الر
ج من الن   ق ف  ظن النعداات ال ءب ة الن  تءخر بها الواحة الف،واط د ةي تإن تقاع االخن اال  ،اى نها

س اسااا  معااا ن تفااا  ضاااوء إخفاقاااات هاااذه الردااااهج فحناااه مصاااعب االلناااءاي باااأي نهاااج تسااار ان ماااا تنبااادل 
 أت تونرر  ر، ة االسنكشاف.الل الاتي 

لا  ذتال ملن،ف تاقع الهوية الرهد ة كأحد الرماالت اييديولوم اة  ان سااب هي فاالواقع مشا ر إلاى  
النلبو الذي مع شه ط،بة المامعات ف  اخن ال النلصاصي تيالحاظ فا  هاذا الماناب  ر، اات الن ويان 

راا تام اخن االهي ين االخن اال لام مكان من تلصص إلى آخري تهذا يدل  ،ى  دي قدلتهم  ،اى االلناءاي ب
مبد ااًا  ،ااى أساااس ال اادلات تاالساانعدااات ماان ماناابي تماان مانااب آخاار لاام ياانم ايخااذ بال واابان سااون 

تبالناال  العرن تاحن اماتاهي تبالناال  مكاون االخن اال ناتماًا  ان م اول تكونال بفعان ماذب اة النلصاصي 
 يق اللاطئ.سر ان ما يدلك الطالب المامع  أنه مو ر ف  الطر 

إن تتاقاااع ال اااال بالدوااابة ل،رماااال االمنراااا   لهوياااة ايناااا ال ملن،اااف كث ااارًاي فرماالتاااه الرنعاااداة ت 
 أنها أمضًا مصعب ت    ها مر عًا.كانل أسهن ف  الن   ق من مماالت الرمال اييديولوم ي إال 

بالضاارتلة تتأس وااًا  ،ااى مااا ساابق ذكااره ينضااح أن ت   ااق الهويااة فاا  ممااال فر اا  مااا ال معداا  
 ه الرهد اةيت    ها ف  الرماالت ايخرىي ف د مكون الفرا م   ًا لهوينه الديد ةي لكده ماا زال مع، اًا لهوينا

نال  تبال تمشننًا ف  هوينه الو اس ةي تمدغ، ًا ف  هوينه االمنرا  ة ف را ملص العالقة بالمدس اآلخر.
دا ااة الااذي نع شااهي ذلاا  العصاار الرر،ااوء فااحن هااذه الدن مااة ل واال مواانغربه فاا  ظاان  صاار الواار ة تال 

 بالنداقضات تالءاخر بالرنغ رات تالن  ممنرعة تؤ ر بشكن موهري ف  تشكن هوية اينا.
تما يبعث  ،ى االلت اح لغم أن الدوبة العظرى ف  حاالت هوية اينا كانل لصالح تشنل هوية 

ا تدلن  ،ى أن الدوبة العظرى من ممروع ايناي إال أن نظرة منف صة لدوب الرتب االنن ال ة لهوية اين
أفراا الع دة الذين صدفوا ضرن الرتب االنن ال اة كانال لصاالح االنن اال ن او ت   اق هوياة اينااي تاتف ال 

( الن  أشالت إلى أن االنن االت ف  حاالت الهوية تنمه ن و الهوية 2003) هذه الدن مة تالاسة م رد
قا ادتها تشانل ن أن تشاكن الهوياة ماا هاو إال  ر، اة نرائ اة مرح، اة الر   ةي تلعن هذه الدن مة تعبر  ا
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هوية ايناي تس فها اي ،ى ت    هاي ضرن موال نرائ  مندلج مصعب ب،وغ قرنه  بر ال فءات الدرائ ةي 
 فكن مرح،ة تؤسس لنال نها تتبدى  ،ى ما سب ها من مراحن.

ع داة ث،ة ف  أن الدوبة العظرة من أفاراا التيع،ن الباحث ما توص،ل إل ه نن مة هذه الدلاسة الرنر
ها   قد صدفوا ضارن الرتاب االنن ال اة ل،هوياةي إلاى أن الفنارة النا  م ضا ها الط،باة فا  الدلاساة المامع اة

ب ااد ذاتهاااي تذلاا  كونهااا مرح،ااة ماان مراحاان ال  اااة الناا  تدطااوي  ،ااى خباارات  فناارة انن ال ااة اااي بشااكن 
ن ماااا ت وياااه ب ئااانهم حالاااة مااان الصاااراع الرنرثااان فااا  الندااااقض بااا تخ اااالات منبايداااةي معااا ش الط،باااة ف هاااا 

المامع ااة ماان خ ااالات تباادائن تأنراااط ح اااةي تباا ن مااا ت ويااه الب ئااة خااالج أسااوال المامعااة ماان مؤشاارات 
 تلالف ف  ممر،ها ت،  الوائدة ااخن أسوال المامعة.

  

وجية، أليديولب هوية األنا )اهل هناك فروق في متوسطات الدرجات الخام لرت: الفرعي الثالثالسؤال  .4
ة واالجتماعية( وفي متوسطات درجات التلوث النفسي بمجاالته المختلفة لدى عينة من طلب

دراسية، سنة ال)الجنس، العمر، الجامعة، التخصص، الالجامعات الفلسطينية، وفقًا لمتغيرات الدراسة 
 ؟مكان السكن(

ت تم اإلمابة  دهاي تقد اسفر  صفرية إلى فرض اتلإلمابة  ،ى هذا النواؤل قاي الباحث بن وي،ه 
 ننائمها  را ي، :

 الجنس.مناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .1

أظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع مماالت الن،وث الدفو ي 
ر ع ي ح ث كانل متالدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تعءى لرنغ ر المدس

(. تقد كانل 0.01(  دد مونوى االلة )2.581ق م )ت( الر ووبة أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )
ن الفرتن لصالح الذكول ف  مر ع مماالت الن،وث الدفو  تف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي أي أ

 ،وث نفو  أكثر من اإلناث.الذكول لديهم ت

( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  مونوى الن،وث 2004) م ردتتنفق هذه الدن مة تالاسة 
الدفو  لدى ط،بة مامعة الروصن تعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكولي تكذل  الاسة شهاب 

 معاهد إ داا الرع،ر نالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  مونوى الن،وث الدفو  لدى  (2011) تالعب دي
الن  أشالت إلى تموا فرتن ف   (2012) الاسة طرااي تكذل  تعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكول
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بغداا تعءى لرنغ ر المدس تلصالح المات الن،وث الدفو  لدى ط،بة ك، ة النرب ة الرياض ة ف  مامعة 
فرتن ف  المة الن  أشالت إلى تموا  ( ,2013AL- Khafaji) اللفم ي تكذل  الاسة الذكول

تعءى لرنغ ر المدس تلصالح   ااس ةي كربالءي الكوفة()بابني ال الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعات
( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  مونوى الن،وث الدفو  لدى ط،بة 2017الذكولي تكذل  الاسة م رة)

( تالن  أشالت إلى 2017) دوام ةالمامعة بغداا تعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكولي تكذل  الاسة 
  لدى العط، ن  ن العرن ف  لفح تعءى لرنغ ر المدس تلصالح تموا فرتن ف  المة الن،وث الدفو

 ولالذك

( الن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  2011)تمبالك تاخن،فل هذه الدن مة تالاسة الشرو  
 المات الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعة بغداا تعءى لرنغ ر المدسي تكذل  الاسة لمضان تالمبالي 

موا فرتن ف  المات الن،وث الدفو  لدى ط،بة ك، ة النرب ة ف  ( الن  أشالت إلى  دي ت 2015)
 مامعة كركوك تعءى لرنغ ر المدس.

 تيعءت الباحث هذه الدن مة إلى ازاتام ة الرعاي ر الرمنرع ة ف  ال كم  ،ى س،وك الذكول
ن بدتله معن الفضاء اللالم  ل،ذكول أتسع من اإلناثي من ح ث ال ركة تممالاة ك تاإلناثي تالذي
 أكبر لتبالر ابن هذه الرعاي ر ذاتها فرضل لقابة  ،ى اإلناثي مرا افعهن إلى إظهال قدما هو مديدي 

ة من من الن فظي تبالنال  كان تفا ن الذكول مع الرونمدات تالرنغ رات ف   صر ال دا ة أكثر فا ، 
 تفا ن اإلناث.

،غل بي ح ث اييديولوم ة الهوية ف د ظهرت فرتن ف  ُبعد تشنل ل،فرتن ف  هوية اينابالدوبة ت 
(. 0.01(  دد مونوى االلة )2.581( ته  أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )7.022)ت( الر ووبة )

ي أي أن لإلناث (25.80( م ابن )29.56ح ث كانل الفرتن لصالح الذكول برنوسو حواب  ب،غ )
كذل  ظهرت  يأكثر من اإلناث كان تشنل هوينهم اييديولوم ةط،بة المامعات الف،وط د ة الذكول 

( ته  أكبر من 6.462ي ح ث ب،غل ق رة )ت( الر ووبة )االمنرا  ة فرتن ف  ُبعد تشنل الهوية
(. تقد كانل الفرتن لصالح الط،بة الذكول 0.01(  دد مونوى االلة )2.581ق رة )ت( المدتل ة )

كان تشنل هوينهم ول أي أن الذك( ل،طالباتي 26.62( م ابن )29.69برنوسو حواب  ب،غ )
 .أكثر من اإلناث االمنرا  ة



173 
 

ي ح ث ب،غل ال  رة االمنرا  ة فرتن ف  ُبعد ت   ق الهوية تأظهرت ننائج الدلاسة تموا
(  دد مونوى االلة 1.962( ته  أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )1.996الرط، ة لا)ت( الر ووبة )

 ( ل،ذكولي أي28.29( م ابن )29.11واب  ب،غ )(ي تقد كانل الفرتن لصالح اإلناث برنوسو ح0.05)
 .أن الطالبات ف  المامعات الف،وط د ة لديهن هوية امنرا  ة م   ة أكثر من الط،بة الذكول

تن ذات ي لم تظهر فر الن   قي النع، قي االنغالن()اييديولوم ة ف  ح ن أن ب  ة أبعاا الهوية 
(  دد 1.962أصغر من ق رة )ت( المدتل ة )االلة إحصائ ةي ح ث كانل ق رة )ت( الر ووبة 

 ة تكذل  لم تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ب  ة أبعاا الهوية االمنرا  ي(0.05مونوى االلة )
)تع، ق الهويةي انغالن الهوية( ح ث كانل ق رة )ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت( المدتل ة 

 (.0.05(  دد مونوى االلة )1.962)

 ( تالن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  حاالت2007)البغدااي دن مة تالاسة تاخن،فل هذه ال
 هددسةهوية اينا لدى ط،بة ك، ة النرب ة بمامعة   ن شرس تك، ة اإل الي بمامعة ال اهرةي تك، ة ال

 ( الن  أشالت إلى  دي تموا2005بمامعة الءقازيقي تعءى لرنغ ر المدسي تكذل  الاسة إغبالية )
لمدسي اف  أي الف م تعءى لرنغ ر  نالف،وط د  االت الهوية الدفو ة لدى الط،بة الرراه  ن فرتن ف  ح

تالن  أشالت إلى  دي تموا  ( ,2003kumru & Thompson) تكذل  الاسة كومولت ت ربوون 
 فرتن ف  حاالت الهوية تعءى لرنغ ر المدس.

ن ف  حاالت هوية اينا تعءى بشكن  اي تف را ينع،ق بوموا فرت  تاتف ل نن مة هذه الدلاسة
 ( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت الهوية الدفو ة2008) تالاسة كن،و لرنغ ر المدس

تعءى لرنغ ر  مامعات)الل، ني ب ل ل مي بول نكد   ف،وط ن()الن   قي النشنلي النع، ق( لدى ط،بة 
ف  الدلمة الك، ة ل،هوية الدفو ة ( الن  أشالت إلى تموا فرتن 2009) كن،و  المدسي تكذل  الاسة
 لدى ط،بة مامعة الل، ن تعءى لرنغ ر المدسي تكذل  الاسة الصرايرة تسرالة تتشنل الهوية الدفو ة

( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  ت   ق الهوية الدفو ة تعءى لرنغ ر المدسي تكذل  الاسة 2009)
وية اييديولوم ة تاالمنرا  ة تالدلمة الك، ة ( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  اله2010) الرمدون 

( الن  أشالت إلى تموا 2015) لدى ط،بة مامعة أي ال رى تعءى لرنغ ر المدسي تكذل  الاسة مبر
فرتن ف  حاالت هوية اينا) النشنلي النع، قي االنغالن( تالدلمة الك، ة لدى ط،بة مامعة بغداا تعءى 

( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت 2016) لدينتكذل  الاسة  الء الرنغ ر المدسي 
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الهوية)الن   قي النع، قي النشنلي االنغالن( لدى ط،بة المامعة الهاشر ة بايلان تعءى لرنغ ر 
( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  تشنل الهوية تت   ق الهوية 2011) المدسي تكذل  الاسة المددي

( الن  أشالت إلى تموا 2010) فالة تكذل  الاسة أبو دسيلدى الشباب الر دس  تعءى لرنغ ر الم
فرتن ف  حاالت الهوية الدفو ة) النع، قي الن   قي االنغالن( لدى الط،بة الرراه  ن ف  م افظة 

تالن  أشالت  ( ,2005Bergh & Erling) ب رغ تإيرلدج تكذل  الاسة الل، ن تعءى لرنغ ر المدسي
لدى الرراه  ن الوويدي ن مرن  الدفو ة )النع، قي النشنلي االنغالن( حاالت الهوية تموا فرتن ف إلى 

الن  أشالت إلى  ( ,2008Basak & Ghosh) ي كذل  الاسة باساك تغوشهم ف  الررح،ة الثانوية
تموا فرتن ف  حاالت الهوية الدفو ة لدى ط،بة مامعة تالمة البدغال الغرب ة ف  الهدد تعءى لرنغ ر 

حاالت  مدلفضة ف تموا فرتن تالن  أشالت إلى  ( ,2013Landine) سة الندينتكذل  الاالمدسي 
الاسة يونغ تمونغ كذل  ت تعءى لرنغ ر المدسي الهوية الدفو ة لدى ط،بة مامعة أتالنن   ف  كددا 

(2016 (Young & Jung   تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا تعءى لرنغ ر تالن  أشالت إلى
 المدس.

موانب الفرتن ف  حاالت هوية اينا تف ًا لرنغ ر المدسي  تف  اتماه هذه الفرتن تف را ينع،ق ب
ف د كانل الدلاسات سالفة الذكر منبايدة ف  ننائمهاي فرن ح ث موانب الفرتن ف  حاالت هوية اينا 

 2016تمونغ ف د كان بعضها قد توصن إلى تموا فرتن ف  حاالت الهوية ايلبع كدلاسة يونغ 

(Young & Jung,  ي تبعضها اآلخر قد توصن إلى تموا فرتن ف   الث حاالت لهوية اينا كدلاسة
الن  توص،ل إلى تموا فرتن حاالت هوية اينا) النشنلي النع، قي االنغالن(ي تبعضها ( 2015مبر )

( الن  أشالت إلى تموا فرتن 2011) المدديتوصن إلى تموا فرتن ف  حالن ن لهوية اينا كدلاسة 
ي تمدها ما توصن إلى تشنل الهوية تت   ق الهوية لدى الشباب الر دس  تعءى لرنغ ر المدسف  

( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حالة 2009) كن،و تموا فرتن ف  حالة تاحدة لهوية اينا كدلاسة
  تشنل الهوية لدى ط،بة مامعة الل، ن تعءى لرنغ ر المدس.

د كانل ننائج الدلاسات سالفة الذكر منبايدةي فبعضها توصن تف را ينع،ق باتماه هذه الفرتن ف 
( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت الهوية 2008)كدلاسة كن،و  اإلناثإلى تموا فرتن لصالح 

الدفو ة)الن   قي النشنلي النع، ق( لدى ط،بة مامعات)الل، ني ب ل ل مي بول نكد   ف،وط ن( تعءى 
إلى تموا فرتن ف  تشنل هوية ( الن  أشالت 2009) ناثي تالاسة كن،وتلصالح اإل لرنغ ر المدس
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( 2010) االنا لدى ط،بة مامعة الل، ن تعءى لرنغ ر المدس تلصالح اإلناثي تكذل  الاسة الرمدون 
الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  انغالن تتشنل الهوية االمنرا  ة لدى ط،بة مامعة أي ال رى تعءى 

( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  2010) فالة تكذل  الاسة أبو لح اإلناثيلرنغ ر المدس تلصا
حاالت الهوية الدفو ة)تع، قي ت   ق( لدى الط،بة الرراه  ن ف  م افظة الل، ن تعءى لرنغ ر المدس 

 ( الن  توص،ل إلى تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا2015تكذل  الاسة مبر) تلصالح اإلناثي
الح اإلناثي تكذل  الاسة  الء  ق( لدى ط،بة مامعة بغداا تعءى لرنغ ر المدس تلص)االنغالني النع،

( الن  توص،ل إلى تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا)ت   قي انغالن( لدى ط،بة 2016الدين )
 معة الهاشر ة تعءى لرنغ ر المدس تلصالح اإلناث.االم

 لذكول كدلاسة المددي تالعب ديتبعضها توصن إلى فرتن ف  حاالت هوية اينا تلصالح ا
س  ( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا )النشنلي الن   ق( لدى الشباب الر د2011)

ا ( الن  أشالت إلى تمو 2009) تكذل  الاسة الصرايرة تسرالةتعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكولي 
 ؤتة تعءى لرنغ ر المدس تلصالح الذكوليفرتن ف  حاالت هوية اينا)الن   ق( لدى ط،بة مامعة م

 )الن   ق( لدى ( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا2010) تكذل  الاسة الرمدون 
 ( الن 2016) ر المدس تلصالح الذكولي تكذل  الاسة  الء الدينط،بة مامعة أي ال رى تعءى لرنغ 

 تعءى  النشنلي النع، ق( لدى ط،بة المامعة الهاشر ةأشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت الهوية الدفو ة)
 لرنغ ر المدس تلصالح الذكول.

 تلغم اتفان نن مة هذه الدلاسة تالدلاسات سالفة الذكر من ح ث تموا فرتن ف  حاالت هوية
 ينضح اينا تعءى لرنغ ر المدسي إال أنها بذات الوقل اخن،فل معها ف  موطن الفرتن تاتماههاي تهذا

ل العرض الوابقي تيعءت الباحث هذا االخنالف ف  موطن الفرتن تاتماهها إلى اللصائص من خال
الشلص ة ل،رف وص ن تإلى العوامن الن  تؤ ر ف  تشكن الهوية من مهة تإلى حمم الع دة من مهة 

ف   ن   دة هذه الدلاسة فاقل من ح ث ال مم كافة الدلاسات الواب ة تهذا بدتله له أ رإأخرى ح ث 
 دن مة.ال

سالفة الذكر مع افنراض أليكوون الذي نص  ،ى الواب ة  تننائج الدلاساتتتنفق هذه الدن مة 
تموا فرتن ب ن الذكول تاإلناث ف  نرو الهوية من ح ث الر نوىي ح ث أكد أن هذه الفرتن ه  

 فرتقات منع،رة تؤ ر ف  م نوى الهوية  دد كال المدو ن.



176 
 

 رنأخرةول ف  مرح،ة الرراه ة المع ما أكده مالش ا ف  أن الذك نن مة هذه الدلاسةتكذل  اتف ل 
ف   )النع، قي النشنل(ي تأن اإلناث فهن ايكثر تصد فاً  ايكثر تصد فًا ف  حاالت هوية اينا هم

 الن   قي االنغالن(.)االلنءاي حاالت الهوية الن  تشرن المة أ ،ى من 

دو ني ه  فرتن ال تنصن براه ة المدس تهذا معد  أن الفرتن ف  هوية اينا لدى الم
الدرذمة ت  اكاة تنع،ق بأاتال مددلية لكال المدو ني توندد أساسًا إلى  ر، ات النع،م تالرب ولوم ًاي تإنرا 

 و ان الث اف  تاالمنرا   الوائد.ضرن ال

 كوليذتيعءت الباحث هذه الدن مة تالرنرث،ة بوموا فرتن ف  تشنل هوية اينا تلصالح الط،بة ال
  اياتال تالروؤتل ات الردوطة بالذكول تالن  م داها الو ان االمنرا   الذي مع شونهي تهإلى 

ةي موؤتل ات تفون ت،  الردوطة باإلناثي تف  ظن ت   الط،بة الذكول برا م  و بهم من أحداث مؤسف
نرعة ممالنأ  رات  تتاقع مرير  ،ى كافة ايصعدة الو اس ةي تاالمنرا  ةي تاالقنصاامةي تتشاب  هذه

 رات ن الظرتف الراامة تالب ئ ة تالنغإت   ق هوينهي ح ث حالل إلى  دي قدلة الطالب المامع   ،ى 
الن  مع شها ف  ظن هذه الب ئة الرع دة تالن  تءخر باالحنراالت اتن تموا برهان  ،ى ص ة أي 

اةي يدة ف  كافة نواح  ال  احنرالي أسهرل ف  تعريضه للبرات أكثر اتوا ًا تمماالت اكنشاف مد
دف الع ش ف  ك تصواًل إلى ر، ة االكنشاف تبالنال   دي االلنءاي  مرا مع،ه غ ر قاال  ،ى ممالاة 

 هوية مشننة.

دى تف را ينع،ق بدن مة هذه الدلاسة تالن  أظهرت تموا فرتن ف  ت   ق الهوية االمنرا  ة ل
ناثي هذه الدن مة إلى النوقعات االمنرا  ة من اإل فحن الباحث معءتط،بة المامعات تلصالح اإلناثي 

ة  ،ى أكثر قدل اإلناث  ممعنفالو ان االمنرا   ف  الرمنرع الف،وط د  تتف ًا ل،رعاي ر الوائدة ف ه 
 ت   ق الرماالت الفر  ة لهوية اينا االمنرا  ةي ح ث من خالل  ر، ات الندر و المدو  تتع،م

دس ناث ت  ق اينثى هوينها المدو ةي تتونط ع تكوين  القات بالماياتال المددلية الردوطة باإل
صبح اآلخر تفق ال دتا الن  تنوق تت،  اياتال الردوطة بهاي من خالل اخن ال شري  ال  اةي ح ث أ

 لألنثى حرية ال رال بهذا االخن ال. 

   قي النع، قي )الن غ اب الفرتن ب ن المدو ن ف  أبعاا الهوية اييديولوم ة تيعءت الباحث
ي إلى المة النع  د الن  ت ويها الهوية اييديولوم ة ف  ظن اإلطال االمنرا   تال  اة االنغالن(
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الو اس ةي تالن والت االمنرا  ة تالث اف ة الوائدة ف  الرمنرع الف،وط د ي تبطب عة ال ال فحن هذه 
ا أن كال المدو ن مع شون تداقضًا ال س رالرؤ رات ل س بردأى  دها الذكول تاإلناث  ،ى الوواءي 

  اف ًا ب ن   افة الراض  برا ت ويه من معاي ر تق مي ت  افة ال اضر الرنرث،ة ف  العصرنة تال دا ة برا 
تبالنال  مصبح من الصعوبة ت ويه من ق م ملالفة ل،ث افة اييي معن كال المدو ن مع شون ف  صراع 

 .، ق مشنركًا لكال المدو نت   ق الهوية اييديولوم ة تيكون النع

 وا إلىباإلضافة إلى أن غ اب الفرتن ف  حالة انغالن الهوية اييديولوم ة تاالمنرا  ة قد مع 
 ظر  نطب عة الندشئة االمنرا  ة تالرعام،ة الوالدمة الن  مع ش ف  كدفها الطالب المامع ي بغض الد

( ف  أن انغالن الهوية يرتبو بدرو 2011) تهذا ما أشالت إل ه الاسة المددي تالعب دي يمدوه
و ( الن  أشالت إلى تموا  القة امماب ة ب ن نر2012)الش ران الرعام،ة الوالدمةي تكذل  الاسة 

 .الندشئة النو،ط  تال رامة تب ن حالة انغالن الهوية

 .العمرمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .2

لة إحصائ ة ف  مر ع أبعاا الن،وث الدفو  فرتن ذات اال  دي تمواأظهرت ننائج الدلاسة 
 ر غمدو  تالندر و ال يالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي ت الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها)

 . تعءى لرنغ ر العرر ف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  ي تكذل ي تالفوضوية(الووي 

لب ئ  ًا بال دلة  ،ى النفا ن ضرن الر  و اتلعن ذل  معوا إلى أن الن،وث الدفو  يرتبو أساس 
،وث فك،را اتوعل اائرة النفا ن زاات احنرال ة اإلصابة بالنالض ق تكذل  الر  و الب ئ  الرنوعي 

  لو اسبفعن العوامن الروببة لهي فاآل ال الو كولوم ة ل،عولرة تال رتب تتسائن اإل الي تالنور م ا
 أص ابها قاالين  ،ى  ني بن تطال كافة اي رال ما ااير معتالبطالة تق، هاي ال تد صر  ،ى  ر

ضافة إلى أن الندشئة ايسرية الرضطربة تواهم بشكن كب ر ف  النأ  ر النفا ن ا يفرابشلص ات اي باإل 
بغض الدظر  ن العرري ال س را تأن مفرزات الندشئة ايسرية الرضطربة تكون حاضرة ف  شلص ة 

ة ب دل  لنهي تهذا يؤكد أن الن،وث الدفو  ال م نرن بعرر م داي تإنرا م نرن الفرا من طفولنه إلى كهو 
  وام،ه تموبباته ف  الوصول إلى الفرا.

ي تمثال ذل  فالن،وث الهوائ  بعوااي بأنوا ه الرلن،فة إن الن،وث الدفو  حاله ك ال الن،وث الب ئ 
تقع ف  اائرته ي بن مطال كن من  ،ى  رر م دا أ ره الو،ب  الرركبات تبدخان الرصانع ال م نصر

تيب ى العامن الوح د الذي مونط ع النصدي ل،ر،و ات الدفو ة هو الن ص ن  بغض الدظر  ن  ررهي
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 ضد هذه الر،و ات.

ن ب ةي فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ُبعد ت   ق الهوية اييديولوم  تأظهرت ننائج الدلاسة تموا
( 23( سدة تب ن الط،بة الذين كانل أ رالهم أكبر من )20 – 18الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )

( سدة برنوسو حواب  20 – 18سدةي ح ث كانل الفرتن لصالح الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )
ن ( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،بة الذي23( ل،ذين أ رالهم أكبر من )26.76( م ابن )28.50ب،غ )

كبر أيهم ت   ق ل،هوية اييديولوم ة أكثر من الط،بة الذين أ رالهم ( سدة لد20 – 18أ رالهم من )
 ة ائح ث ب،غل الداللة اإلحص اييديولوم ة كذل  ظهرت فرتن ف  ُبعد انغالن الهوية( سدة. 23من )

 – 18الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن ) (ي تكانل الفرتن ب ن0.05( ته  أصغر من )0.013)
 ( سدةي ح ث كانل الفرتن لصالح الط،بة الذين23الذين أ رالهم أكبر من ) ( سدة تب ن الط،بة20

 18( ل،ذين أ رالهم من )27.56( م ابن )29.57( سدة برنوسو حواب  ب،غ )23أ رالهم أكبر من )
ثر ( سدة لديهم انغالن هوية أك23( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،بة الذين أ رالهم أكبر من )20 –

 ( سدة.20 – 18ن أ رالهم ب ن )من الط،بة الذي

ن تأظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  ُبعد ت   ق الهوية االمنرا  ة ح ث كانل الفرتن ب 
دةي ( س23( سدة تب ن الط،بة الذين أ رالهم أكبر من )20 – 18الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )

( سدة برنوسو حواب  ب،غ 20 – 18تكانل الفرتن لصالح الط،بة الذين تراتحل أ رالهم ب ن )
( سدةي تهذا مش ر إلى أن الط،بة الذين 23( ل،ذين أ رالهم أكبر من )27.17( م ابن )29.12)

بر من ( سدة لديهم ت   ق ل،هوية االمنرا  ة أكثر من الط،بة الذين أ رالهم أك20 – 18أ رالهم من )
 ( سدة.23)

تشنل بعاا الهوية االمنرا  ة )تع، ق الهويةي ت فرتن ف  أ  دي تموا أظهرت الدنائج أمضاً كرا 
ة غ ر اال (ي ته 0.05الهويةي تانغالن الهوية(ي ح ث كان مونوى الداللة لهذه ايبعاا أكبر من )

 .تظهر فرتن ف  أبعاا الهوية اييديولوم ة )تع، ق الهويةي تتشنل الهوية( ف،متكذل   إحصائ اً 

اتف ل هذه ت هوية اينا تعءى لرنغ ر العرر ف د من ح ث تموا فرتن ف  حاالت بشكن  اي ت 
( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  تشنل الهوية لدى ط،بة مامعة الل، ن 2009كن،و)الدن مة تالاسة 

( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  تع، ق تانغالن 2010) تعءى لرنغ ر العرري تكذل  الاسة الرمدون 
ف را  أي ال رى تعءى لرنغ ر العرر تلصالح الفئة ايصغر سداً  الهوية اييديولوم ة لدى ط،بة مامعة

 فالة تكذل  الاسة أبوي ملص تع، ق الهوية تلصالح الفئة ايكبر سدًا ف را ملص انغالن الهوية
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( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  تع، ق تت   ق الهوية لدى الط،بة الرراه  ن ف  م افظة 2010)
( تالن  2011) تكذل  الاسة المددي تالعب دي تلصالح الفئة ايكبر سدًاي العررالل، ن تعءى لرنغ ر 

 تكذل  الاسة م رد ف  انغالن الهوية اييدتلوم ة تلصالح الفئة ايكبر سدًايفرتن أشالت إلى تموا 
 تكذل  الاسة( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا تعءى ل،ن دي ف  العرري 2003)

تموا  القة امماب ة ب ن  تالن  أشالت إلى ( ,2003Kumru & Thompson) بوون كومولت ت ر
العرر تت   ق تتأم ن الهوية لدى   دة من الط،بة الرراه  ن ف  الردالس النرك ة مرن تراتحل 

 تالن  أشالت إلى تموا فرتن  ( ,2013Landine) الندين(سدةي تكذل  الاسة 22-15أ رالهم)
  اينا لدى ط،بة مامعة أتالنن   ف  كددا تعءى لرنغ ر المدس.مدلفضة ف  حاالت هوية 

( الن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  2008) ف را اخن،فل نن مة هذه الدلاسة تالاسة كن،و
 لعرر.الل، ني ب ل ل مي بول نكد   ف،وط ن( تعءى لرنغ ر ا)مامعات حاالت الهوية الدفو ة لدى ط،بة 

سالفة الذكر من ح ث تموا  الواب ة غم اتفاقها  رومًا مع الدلاساتتلكن نن مة هذه الدلاسة تل 
فرتن ف  حاالت هوية اينا تعءى لرنغ ر العرر إال أنها بذات الوقل تلن،ف معها ف  موطن هذه 

( الن  أشالت إلى تموا 2010) فالة أبوالفرتن تاتماههاي فرن ح ث اتماه الفرتن ف د اخن،فل تالاسة 
 & 2003Kumru) كومولت ت ربوون  تكذل  الاسةتلصالح الفئة ايكبر سدًاي  هويةفرتن ف  ت   ق ال

Thompson, ) ي أي أن ت   ق الهوية تموا  القة امماب ة ب ن العرر تت   ق تالن  أشالت إلى
ف را أشالت ننائج هذه الدلاسة إلى تموا فرتن ف  ت   ق الهوية الهوية يرتبو بن دي العرري 

 منرا  ة تلصالح الفئة ايصغر سدًا.اييديولوم ة تاال

تبذات الوقل اتف ل نن مة هذه الدلاسة من ح ث موطن الفرتن تاتماهها تالاسة المددي 
يكبر ( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  انغالن الهوية اييديولوم ة تلصالح الفئة ا2011) تالعب دي

م ة تموا فرتن ف  انغالن الهوية اييدتلو ( تالن  أشالت إلى 2010) تكذل  تالاسة الرمدون  سدًا.
 تعءى لرنغ ر العرر تلصالح الفئة ايكبر سدًا.

 لوم ةف  ت   ق الهوية اييديو  اً را ينع،ق بدن مة هذه الدلاسة تالن  أظهرت أن هداك فرتقف ت 
 أنه الطرح أليكوون بنن مة هذه الدلاسة تنفق ت  تاالمنرا  ة تلصالح الفئة العررية ايصغر سدًا فحن

ونغرن مف  الفرتن الفرامة ف  نرو الهويةي تقد يومد  رر م دا لن   ق الهويةي تأن هداك مدى كب رًا 
 ت   ق الهوية طول فنرة الدلاسة المامع ة.

تيعءت الباحث هذه الدن مة إلى أن الفئة ايكبر سدًا أصب ل  ،ى مشالف مغاالة أسوال 
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ن  ف  الل الات تااللنءاي بهاي تأصبح الدخول إلى معنرك ال  اة المامعةي تبالنال  مغاالة االسن رال اآل
تش كًا تحان قطف  رال الررح،ة المامع ةي لكن بفعن تاقع الرمنرع بكن ما ف ه من مضام ن 

ال ال ة الرنوفرة قد تلالف مضرون تمؤشرات توح  بانوداا ايفقي فالفرص معدتمةي تالل الات 
ف  ظن الغ اب الوش   لد م الر  ط ني  ت أصب ل تامبة ال  اي بهاالرلططات الواب ةي تالروؤتل ا

 من الرون بن تمن االخفان تالفشن. فحن الطالب المامع  يدنابه شعول باللوف

تلذا فحن الطالب المامع  تف  نهامة الررح،ة المامع ة مع ش مولة أخرى من  ر، ات  
لبًا قد أصبح تش   اللرتج من مرح،ة كونه طا االكنشافي برعدى أنه مع ش أزمة مديدةي تنرثن ف  أنه

 ضوًا فا اًل تمدنمًا ف   بأن مكون  يت رن الروؤتل ات الدخول ف  مرح،ة تأصبح تش  مامع ًاي 
 مامع منرعي تن طة الن ول هذه تف  ظن أنها فنرة م، ئة بالنغ رات تاالضطرابات م نال الطالب الالر

 ينه ف  حالة تع، قي أت انغالني أت اضطراب.أي البدائن ملنالي ايمر الذي ممعن هو 

وا ذا معت ،ى المانب اآلخر تالرنرثن ف  أن الفئة ايصغر سدًا أظهرتا ت    ًا أ ،ى ل،هويةي فه
ضع ف  ت  إلى االسن رال الررح،  إبان الررح،ة المامع ةي تالرنرثن ف  ا ن اا الط،بة صغال الون بأنهم

ت  شهم أس،وب ح اة  ابل راطهم ف  الدشاطات ال ءب ةي آمن من ح ث اخن الهم ل،نلصصي تانل
الب لكونه معبر  ن أس،وب ح اة الطالط،بة  مر ع وب ح اة م الب أن مكون مشنركًا لنوب ًا تهو أس،

 المامع ي تف را ينع،ق بموانب الهوية االمنرا  ة فحن ط،بة المامعات صغال الون تب كم الب ئة
ال  اقاتي تأصبح لديهم م دلة  ،ى النفا ن مع المدس اآلخري تبالنالمامع ة قد اسنطا وا تكوين صد

دما هوينهم المدو ة أصب ل تاض ة الرالمحي تلكن سر ان هذه اال ن اا تالثبات الدوب  ما ينبدا  د
ق ن ينفيوش  هؤالء الط،بة  ،ى الدخول ف  معنرك ال  اة االننهاء من الررح،ة المامع ةي تهذا الن ، 

 س رتلة منغ رةي تقاب،ة أمضًا لالننكاس.ن الهوية تاالفنراض بأ

لح تلصا تيعءت الباحث نن مة هذه الدلاسة تالرنرث،ة ف  تموا فرتن بانغالن الهوية اييديولوم ة
 الفئة ايكبر سدًاي إلى  ام، ن لئ و  ن تهرا:

ن إ   العايي ح ث : ينع،ق بانغالن الهوية الداتج  ن االلنءاي بر داات الو ان االمنراالعامل األول
الط،بة كبال الون مظهرتن النءامًا أ ،ى تماه ال ضاما الرمنرع ةي تتماه الرعاي ر االمنرا  ة الوائدةي 

بنداقض ايسباب تبنعدا خ الات ال ني تنن مة لهذه النداقضات تتماه أزمات الرمنرع تالن  تءخر 
قرا كان مدهم إال االلنءاي بالدظرة العامة أصبح الط،بة كبال الون ملبرتن ال  رة تالش  ف  أي خ الي 

ل،و ان الرمنرع  العاي تماه قضاما الرمنرعي اتن أن مكون لهم أي اتل فعال تهذا بطب عة ال ال ناتج 
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  ن االحباط الذي معنريهم بوبب ايتضاع الراهدة ل،رمنرع الف،وط د .

ين لوالداصوغات ايسرة تالرنرث،ة ف  : تينع،ق بانغالن الهوية الداتج  ن االلنءاي برالعامل الثاني
،ة الرعامت تمن الرع،وي أن أنراط الندشئة تأس،وب الندشئة ايسرية تالرعام،ة الوالدمة الذي يدنهمونهي 

يكبر اط،بة الوالدمة ه   ابنة نوب ًاي تتدو ب آ الها  ،ى الفرا ف  كافة مراح،ه الدرائ ةي تب كم أن ال
كون م فحنهمعنرك ال  اةي تف  ظن الرنغ رات الرنداقضة الن  تدنظرهي سدًا هم  ،ى تش  الدخول إلى 

أنه  ف  أشد ال امة إلى ا م الر  ط ن تلذا فحنه مظهر لمرا ات الد م كافة الرؤشرات الن  تدل  ،ى
لهن اإلشالة تالطا ة لك  مكوب تعاطفهم تا رهم تإن كان ذل   ،ى حواب انعداي أح  نه ف  

 تل الردوط به هو االلنءاي بكن ما تر، ه  ، ه مرا ات الد م.تيكون الداالخن الي 

 .الجامعةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .3

الن،وث الدفو   مماالتفرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع تموا أظهرت ننائج الدلاسة 
 ر غدو  ندر و المتال يالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي ت الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها)

 تقد كانل الفرتن كالنال : يف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي تكذل  ي تالفوضوية(الووي 

 نلتكاالندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل هاي  ممال أظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن ف ت  
زيل تمامعة ب ن مامعة الل، ن تكن من مامعة ب رزيل تمامعة ال دسي تكانل لصالح مامعة ب ر 

كثر أال دسي أي أن ط،بة مامعة ب رزيل تمامعة ال دس لديهم تدكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها 
كذل  ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل من مهة تمامعة  من ط،بة مامعة الل، ن.

دس لديهم تدكر ال دس من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال 
 ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل.

ن ب ن مامعة الل، ن متكانل النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي ممال تظهرت الفرتن ف    
مهة تمامعة ب رزيل تمامعة ال دس من مهة أخرىي تكانل لصالح مامعة ب رزيل تمامعة ال دسي 

 أن ط،بة مامعة ب رزيل تمامعة ال دس لديهم تع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة أكثر من ط،بةأي 
كذل  ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل من مهة تمامعة ال دس من  مامعة الل، ن.

مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم تع،ق بالرظاهر 
 ك، ة ايمدب ة أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تمامعة ب رزيل.الش

الندر و المدو  غ ر الوويي ب ن مامعة الل، ن من مهة  ممالتكذل  ظهرت فرتن ف    
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تمامعة ب ل ل مي تب رزيلي تال دس من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ب ل ل م تب رزيل 
يل تال دس لديهم تدر و مدو  غ ر سوي أكثر من ط،بة تال دسي أي أن ط،بة مامعة ب ل ل م تب رز 

أمضًا ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دس من  مامعة الل، ن.
مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم تدر و مدو  غ ر 

 رزيل.سوي أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تط،بة ب 

ُبعد الفوضويةي ب ن مامعة الل، ن من مهة تب ن مامعة ب رزيل تأمضًا ظهرت فرتن ف    
تمامعة ال دس من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ب رزيل تمامعة ال دسي أي أن ط،بة 

أمضًا ظهرت فرتن ب ن مامعة  مامعة ب رزيل تال دس لديهم فوضوية أكثر من ط،بة مامعة الل، ن.
ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دسي تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة ب 

 مامعة ال دس لديهم فوضوية أكثر من ط،بة مامعة ب ل ل م تب رزيل.

امعة ظهرت الفرتن ب ن مامعة الل، ن من مهة تمفالدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو ي ب تف را ينع،ق
هة أخرىي تكانل الفرتن لصالح مامعة ب ل ل م تب رزيل تال دسي تال دس من م ب ل ل م تب رزيل

 أي أن ط،بة مامعة ب ل ل م تب رزيل تال دس لديهم ت،وث نفو  أكثر من ط،بة مامعة الل، ن.

أمضًا ظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دس من مهة أخرىي 
ن ط،بة مامعة ال دس لديهم ت،وث نفو  أكثر من ط،بة تكانل الفرتن لصالح مامعة ال دسي أي أ

تظهرت فرتن ب ن مامعة ب رزيل تب ن مامعة ال دسي تكانل الفرتن  مامعة ب ل ل م تب رزيل.
 لصالح مامعة ال دسي أي أن ط،بة مامعة ال دس لديهم ت،وث نفو  أكثر من ط،بة مامعة ب رزيل.

 لدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  تكذل  ف  مر عتيالحظ من خالل هذه الدن مة أن الفرتن ف  ا
مماالته قد ظهرت تاض ة تم، ة ب ن مر ع المامعات الن  شر،نها الدلاسة ال ال ةي تينضح تف  

االت مم تف  مر عالعاي التماه هذه الفرتن أنها كانل لصالح مامعة ال دس ف  الدلمة الك، ة  اإلطال
 .الن،وث الدفو 

   أشالت إلى تمواالن ( ,2013AL- Khafaji) اللفم تالاسة الدن مة  هذهتقد اتف ل  
 فرتن ف  المة الن،وث الدفو  تعءى ل،مامعة تلصالح مامعة الكوفة.

( تالن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  المة 2011) ف را اخن،فل تالاسة شهاب تالعب دي
 معهد الفدوني معهد الرع،ر ن(.)الرعهد الن،وث الدفو  تعءى لدوع 



183 
 

  عءت الباحث هذه الدن مة تالرنرث،ة بوموا فرتن ف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  تكذلتي
 )الل، ني ب ل ل مي ب رزيلي ال دس(ي إلى أن هذه المامعات  روماً  مماالته الفر  ة ب ن مامعات

له اترثن الرمنرع ايكبر الذي م  و بهاي تلغم أنها مر عًا ت ع ضرن نطان الرمنرع الف،وط د  بحط
ف ة روغرال النرك بة الدممنبايدة تملن،فة اللصائصي تبالنال  كان يالشرول ي إال أنها كرمنرعات فر  ة

ض وة تعر قف  مدى ملن،فة تمنبايدةي تكان هذا النباين  اماًل بالزًا تالث اف ة لط،بة المامعات ايلبع 
 .لعوامن الن،وث الدفو  هذه الرمنرعات

ةي الرنرثن بب ئنها النع، ر ايلبع تضرن إطالها ايمكولوم   تمن مانب آخر فحن المامعات 
 لدظاياتنباين ف  مصوغات هذه الب ئة من خالل تباين اينظرة النع، ر ة الوائدة ف ها من ح ث طب عة 

وكي الو، النع، ر  العاي تكذل  طب عة الرداهج الدلاس ةي تكذل  اينظرة اإلاالية تت ديدًا قوا د ضبو
ة   مامعة ب رزيل أت مامعة ال دس قد مكون ال كم  ، ه ملن،فًا  را هو  ، ه ف  مامعفو،وك ما ف

 الل، ني أت ب ل ل مي ت ، ه فحن المة النفا ن ااخن أسوال كن مامعة تلن،ف  ن ايخرى.

ال إتتأس وًا  ،ى ما سبق مركن االفنراض بأن المامعات الف،وط د ة تلغم الرنشابهات ب دهاي 
  ة النتنغاير ف  نواح  منعداةي كالدظاي اإلاالي تالنع، ر ي تطب عة الرداهج الدلاس أنها تنرايء ت 

ح ن تاضايمر الذي ممعن النباي تكذل  ف  طب عة الث افات الفر  ة الن  يدنر  إل ها ط،بنهاي تعط ها
 ،وكاً المات النعرض لعوامن الن،وث الدفو ي تف  تمو د مصوغات الن،وث الدفو  فكرًا تسب دها ف  

 كررالسة تاقع ة لط،بة المامعاتي تف  مدى قبول أنظرة هذه المامعات ننامات الن،وث الدفو  من
ح ث الفكر تالو،وكي تف  مدى مواهرة هذه المامعات ف  موامهة الن،وث الدفو ي تلهذا النباين 

 الرنعدا ماءت هذه الدن مة  ،ى هذا الد و.

فو  ترث،ل بوموا فرتن ف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدتف را ينع،ق بدن مة هذه الدلاسة تالن  
 لث اف ةاالننراءات اطب عة إلى تمماالته الفر  ة تلصالح مامعة ال دسي فحن الباحث معءت هذه الدن مة 

دا  ة ف  الرنعداة الن  يدنر  إل ها ط،بة مامعة ال دسي تهذه االننراءات تنباين من ح ث كونها منبايد
تنرثن إذ أن بعضهم مع ش   افنه الفر  ة ضرن س ان   افة سائدةي ت ل،ط،بة ف هاي الث افات الرنبداة 

ل الحنال  افنه الفر  ة ف  كونه ف،وط د ًا  رب ًاي مع ش ف  ظن   افة سائدة منرث،ة ف    افة اتلة ا
 .اإلسرائ ، 

،ث افة الوائدةي إال تبفعن االحنكاك الث اف  ب ن   افن ن منغايرت ني تلغم م اتمة الث افة الفر  ة ل 
اننشال الث افة الوائدة تس ااتهاي فحن الث افة الفر  ة تعمء  ن الر اتمةي فنكون مرغرة أنه تب كم قوة 
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 ،ى موايرة هذه الث افة تممالاتها ف  نواح  منعداةي ايمر الذي ممعن مثن هؤالء الط،بة م ر،ون فكرًا 
هم اييي مرا ممعن اننشال  وامن الن،وث الدفو  ف  ال  الن ًاي تكذل  س،وكًا ال ينوافق مع   افن

 صفوفهم تف  صفوف أقرانهم من ط،بة المامعة منوالع بفعن العدتى الو كولوم ة.

ة اييديولوم ة تالهويأما بالدوبة لهوية ايناي ف د ظهرت الفرتن ف  مر ع أبعاا الهوية 
 االمنرا  ة تذل   ،ى الد و اآلت :

 ن بالفرتن  ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  ت   ق الهوية اييدتلوم ة تكانلأظهرت : تحقيق الهوية
مامعة الل، ن تب ل ل م تب رزيل من مهة تب ن مامعة ال دس من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح 

م مامعة الل، ن تب ل ل م تب رزيلي تهذا يدل  ،ى أن ط،بة مامعة الل، ن تب ل ل م تب رزيل لديه
 أكثر من ط،بة مامعة ال دس.ت   ق ل،هوية 

 دسي تف را ينع،ق بن   ق الهوية االمنرا  ة ف د ظهرت فرتن ب ن مامعة الل، ن تب ن مامعة ال
كثر أتكانل الفرتن لصالح مامعة الل، ني تهذا يدل  ،ى أن ط،بة مامعة الل، ن لديهم ت   ق ل،هوية 

معة ال دس تلصالح مامعة ب ل ل مي من ط،بة مامعة ال دس. تظهرت فرتن ب ن مامعة ب ل ل م تما
 أي أن ط،بة مامعة ب ل ل م لديهم ت   ق لهوينهم أ ،ى من ط،بة مامعة ال دس. أمضًا ظهرت فرتن 

من  ب ن مامعة ب رزيل تمامعة ال دس تلصالح ط،بة مامعة ب رزيلي الذين كان ت    هم لهوينهم أ ،ى
 ط،بة مامعة ال دس.

  نب دل ننائمه تموا  القة  كو ة بالدلاسة الرئ و  الذي  تتنفق هذه الدن مة تنن مة سؤال
ل دس ت   ق الهوية تالن،وث الدفو ي تتأس وًا  ،ى ما أظهرته ننائج هذه الدلاسة بأن ط،بة مامعة ا

  انى فكانل المات الن،وث الدفو  لديهم ه  اي ،ى فحنه بالنال  مكون من الردط   أن مكونوا هم اي
 .هوينهمقدلتهم  ،ى ت   ق 

ن ب ن ك الفرتن  ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  تع، ق الهوية اييديولوم ة تكانل ظهرتأ: تعليق الهوية
من )مامعة ب ل ل مي تمامعة ب رزيل( من مهة تب ن مامعة ال دس من مهة أخرىي ح ث كانل 

مامعة ب ل الفرتن لصالح المامعات )مامعة ب ل ل مي تمامعة ب رزيل(. تهذا يدل  ،ى أن ط،بة 
 ل م تط،بة مامعة ب رزيل لديهم تع، ق ل،هوية أكثر من ط،بة مامعة ال دس.

تف را ينع،ق بالفرتن ف  تع، ق الهوية االمنرا  ة ف د ظهرت فرتن ب ن مامعة الل، ن تمامعة  
ب رزيل تلصالح مامعة ب رزيلي الذين كان تع، ق الهوية  دد ط،بنهم أ ،ى من تع، ق الهوية  دد ط،بة 
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مامعة الل، ن. تظهرت فرتن ب ن مامعة الل، ن تمامعة ال دس تلصالح مامعة ال دسي الذين كان 
 تع، ق الهوية  دد ط،بنهم أ ،ى من تع، ق الهوية  دد ط،بة مامعة الل، ن.

س تيعءت الباحث هذه الفرتن ف  المة تع، ق الهوية تالن  كانل لصالح مامعن  ب رزيل تال د
ن توا ها لدى ط،بنها تهذا ما يدفعهم إلى خوض لح،ة طوي،ة من االكنشاف ات إلى تعدا الل الات تا

 ال دلة  ،ى االلنءاي بأي من هذه االكنشافات.
 ن رتن ب: أظهرت ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  انغالن الهوية اييديولوم ة تكانل الفانغالق الهوية

معة ب ر زيلي مامعة ال دس( من مهة ط،بة مامعة الل، ن من مهة تب ن ط،بة )مامعة ب ل ل مي ما
 أخرىي تكانل الفرتن لصالح ط،بة مامعة الل، ن الذين كان انغالن الهوية  ددهم أ ،ى.

ن تف را ينع،ق بانغالن الهوية االمنرا  ة ف د ظهرت الفرتن ب ن ط،بة مامعة الل، ن من مهة تب 
رتن لصالح ط،بة مامعة الل، ن ط،بة )مامعة ب ر زيلي مامعة ال دس( من مهة أخرىي تكانل الف

 الذين كان انغالن الهوية  ددهم أ ،ى.
تيعءت الباحث هذه الدن مة إلى خصائص الرمنرع الر ،  الذي ت ع ف  كدفه مامعة الل، ني 

از ي تبذات الوقل ترنمن ح ث كونه ممنرعًا ينصف بالر افظة تبو ااة نرو الندشئة ايسري النو،ط 
نرا   االلنءاي بهاي تكذل  بو ااة الضبو االمبا  ،ى إلءاي أفراا الرمنرع أ رافه تت ال ده ب دلته

اللنءاي ئد تلالاللسر  ف هي تهذا ما يدفع أفرااه إلى إظهال قدل أ ،ى من االلنءاي ل،و ان االمنرا   الوا
ن  من ط،بة مامعة الل، ن هم من سكان م افظة الل، ايسرةي تب كم أن الغالب ة العظرىف  خ الات 

الرمنرع الر ،  الذي مع شون ف هي مع الندويه بأن  كانل خصائص ط،بنها مدومرة تخصائص
ة مامعة الل، ن تضم برنامج أكاامر  مكثف لط،بة الداخن الر نن إال أن الباحث قد قاي بأخذ   د

الدلاسة من هذه المامعة ف  غ ر ايماي الرلصصة لنوامدهم تقد كان ذل  بر ض الصدفة اتن أن 
 ون ملطو له موب ًا.مك

ن ب  ف  تشنل الهوية اييدتلوم ة تكانل الفرتن  فرتن  ننائج الدلاسة تموا ظهرتأ: تشتت الهوية
ية ط،بة مامعة الل، ن تب ن ط،بة مامعة ب رزيلي تلصالح ط،بة مامعة ب رزيل الذين كان تشنل الهو 

ل( من مهة تط،بة مامعة  ددهم أ ،ى. كذل  ظهرت فرتن ب ن ط،بة )الل، ن تب ل ل مي تب ر زي
 ال دس من مهة أخرىي تلصالح ط،بة مامعة ال دس الذين كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى.

ظهرت فرتن ب ن ط،بة مامعة الل، ن تب ن ط،بة  تف را ينع،ق بنشنل الهوية االمنرا  ة ف د
ل  ظهرت مامعة ب رزيلي تلصالح ط،بة مامعة ب رزيل الذين كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى. كذ
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فرتن ب ن ط،بة )الل، ن تب ل ل مي تب ر زيل( من مهة تط،بة مامعة ال دس من مهة أخرىي 
 تلصالح ط،بة مامعة ال دس الذين كان تشنل الهوية  ددهم أ ،ى.

ن طرامة ب تتنفق هذه الدن مة تنن مة سؤال الدلاسة الرئ و  الذي ب دل ننائمه تموا  القة 
 دس ي تتأس وًا  ،ى ما أظهرته ننائج هذه الدلاسة بأن ط،بة مامعة الالهوية تالن،وث الدفو تشنل 

نل تكون المات تشكانل المات الن،وث الدفو  لديهم ه  اي ،ى فحنه بالنال  مكون من الردط   أن 
 .اي ،ىهوينهم ه  

ف د اتف ل  تعءى لرنغ ر المامعة تبشكن  اي تمن ح ث تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا
لك، ة ا( الن  أشالت إلى تموا فرتن ف  تع، ق الهوية تالدلمة 2008) ذه الدلاسة تالاسة كن،ونن مة ه

    ف،وط ن( تعءى لرنغ ر المامعة.الل، ني ب ل ل مي بول نكد)مامعات لدى ط،بة 
 ر بوموا فرتن ف  حاالت هوية اينا تعءى لرنغ تالرنرث،ة تيعءت الباحث نن مة هذه الدلاسة

ب رزيلي  لنفاتت تالنباين ف  الب ئة المامع ة لهذه المامعات ايلبعة)الل، ني ب ل ل ميالمامعة إلى ا
شكن ف  نرو تت ي تب ئنها النع، ر ة ال دس(ي تمدى مواهرة هذه الب ئة من خالل أنشطنها الالمدهم ة

 خرتن تآمباالاخردوفا هوية اينا لدى ط،بنهاي فالب ئة المامع ة تتف ًا لرا أشالت إل ه الاسة 
(Gabadrakhmanva & et al., 2016)  مشاكن تطول هوية الط،بة ف  الب ئات تالن  ب ثل ي

الم ة الرشكالت اللب دل أن ربوية لمامعات الع،وي اإلنوان ةي تؤ ر ف  نرو الهوية تتشك،ها ح ث الن
ئات ل،ب  لردهام بال  م النربويةي تالب ئة الركان ةي تالر نوى ا ترتبوالن  تع ق تطول الهوية ل،ط،بة 

شالت أتهذا ما  النربوية ف  مامعات الع،وي اإلنوان ةي ح ث لم ينم اسنلداي هذه العداصر بشكن كامن.
 أظهرت تموا  القة التباط ة ب ن حاالت هوية اينا تالن  ,Jackson) 2015) إل ه الاسة ماكوون 
 تاللبرات المامع ة.

ي لهويةف ه إلى أ ر الرؤسوات النع، ر ة ف  نرو ا تتنفق هذه الدن مة تطرح أليكوون تالذي أشال
ن أي تلغم (2010)أبو فالةي  فه  با نبالها مؤسوات تدشئة امنرا  ةي تؤ ر ف  نرو الهوية تتطولها

ها أن ل أليكوون قد أشال إلى اي ر اإلمماب  لهذه الرؤسوات ف  نرو الهويةي إال أن الواقع مش ر إلى
 وية تتطولها.ف  نرو اله أمضاً  أ ر س،ب 
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 .التخصصمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .4

  دي تموا فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع مماالت الن،وث الدفو يأظهرت ننائج الدلاسة 
 تالدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة تعءى لرنغ ر النلصصي ح ث كانل

 (.0.05(  دد مونوى االلة )1.962ن ق رة )ت( المدتل ة )مر ع ق م )ت( الر ووبة أصغر م

  دي تموا فرتن ف  المة ( تالن  أشالت إلى2017) تالاسة م رة الدلاسة تاتف ل نن مة هذه
 الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعة بغداا تعءى لرنغ ر النلصص.

ة وا فرتن ف  الم( تالن  أشالت إلى تم2004) ف را اخن،فل نن مة هذه الدلاسة تالاسة م رد
تالعب دي الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعة الروصن تعءى لرنغ ر النلصصي تكذل  الاسة شهاب 

( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  المة الن،وث الدفو  لدى ط،بة إ داا الرع،ر ن تط،بة 2011)
تالن  أشالت  (2011)تمبالك معاهد الفدون المر ،ة تعءى لرنغ ر النلصصي تكذل  الاسة الشرو  

 إلى تموا فرتن ف  المة الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعة بغداا تعءى لرنغ ر النلصص.

ب تيعءت الباحث هذه الدن مة إلى أن منغ ر النلصص ف  هذه الدلاسة كان  امًا ت دائ  ال ط
ا ي تهذمن ح ث توزيع   دة الدلاسة  ،ى تصد ف ن  ام ن ل،نلصص ) ،وي طب ع ةي  ،وي انوان ة(

 أنها النصد ف بطب عة ال ال قد مكون غ ر م دا ي ر الرواقات الدلاس ة الن  مركن الدظر إل ها  ،ى
ك، ة قد ت اتي  وامن الن،وث الدفو ي تمثال ذل  لو كانل النلصصات أكثر ت ديدًا من ح ث الك، ات ك

قد تكون م نوية الشريعة ت ،وي الدين لبرا لظهرت فرتني ب كم أن بعض النلصصات كوالفة الذكر 
  ،ى مواقات الاس ة من شأنها العرن كدلع تاق  لدالس ها من  وامن الن،وث الدفو .

ت ،ى صع د آخر فحن النلصص يد صر بشكن  اي بحطال معرف  أكاامر  ينصن بذل  
تبالنال  مكون أ ر الردخالت الرعرف ة ف  تلصص ما م نصرة  ،ى مدى ال دلة الرعرف ة النلصصي 
 وامن الن،وث الدفو  تموبباته تطال كافة الط،بة بغض الدظر  ن  أن تلصصهي أي ل،طالب ف 

ي تذل  ف  ظن غ اب الرداهج النع، ر ة الرطعرة برصوغات فكرية النلصص الذي يدنوبون إل ه
 .ي تتعرق التباطهم بث افنهمتمعرف ة تنصن بنمو د اننراء ط،بنها لهوينهم ال ضالية

وم ة ف د ظهرت فرتن ف  ُبعد تع، ق الهويةي ح ث ب،غل )ت( الر ووبة تبالدوبة ل،هوية اييديول
(. ح ث كانل 0.05(  دد مونوى االلة )1.962( ته  أكبر من ق رة )ت( المدتل ة )2.543)
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(ي أي أن 27.67( م ابن )28.73الفرتن لصالح تلصص الع،وي الطب ع ة برنوسو حواب  ب،غ )
الع،وي الطب ع ة لديهم تع، ق ل،هوية اييديولوم ة أكثر من ط،بة المامعات الف،وط د ة ذتي تلصص 

)الن   قي االنغالني  يبعاا الهوية اييديولوم ةتأما بالدوبة  الط،بة ذتي تلصص الع،وي اإلنوان ة.
ح ث كانل ق رة )ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت(  إحصائ ةيف،م تظهر فرتن ذات االلة  النشنل(

 (.0.05 دد مونوى االلة ) ايبعاا لهذه( 1.962المدتل ة )

ية تأما بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف،م تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع أبعاا الهو 
 ( لكافة ايبعاا1.962االمنرا  ةي ح ث كانل ق رة )ت( الر ووبة أصغر من ق رة )ت( المدتل ة )

 (.0.05 دد مونوى االلة )

بشكن  اي تمن ح ث تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا تعءى تقد اتف ل نن مة هذه الدلاسة 
تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  )ت   قي تشنلي  (2007) لرنغ ر النلصص تالاسة البغدااي

( تالن  أشالت إلى تموا 2009) تكذل  الاسة كن،وتانغالن( هوية اينا تعءى لرنغ ر النلصصي 
 ك، ة الءلا ة.فرتن ف  حالة انغالن الهوية تلصالح ط،بة 

عءى تتع، ق الهوية اييديولوم ة  ف  تيعءت الباحث نن مة هذه الدلاسة تالرنرث،ة بوموا فرتن 
تب كم طب عة ط،بة الع،وي الطب ع ة لرنغ ر النلصص تلصالح  تلصص الع،وي الطب ع ةي إلى أن 

الت ن مما ة برا ت ويه مالاسنهم فحنهم ال مونط عوا حوم خ الاتهم تااللنءاي بهاي فالهوية اييديولوم
وي  ،ى اةي ت ال  ات ة الن  تكون أس،وب ال   تالرباائفر  ة كالهوية الديد ة تالو اس ة تالرهد ة تال  م 

ت خ الات منعداة تب امة إلى معالف تتمالب ح ات ة تاقع ة بغ ة ت    هاي تلكن تلطب عة النلصصا
لروال دي باالدلاسة تتنط،ب النءامًا حديدمًا ف  الن  ف  الع،وي الطب ع ة الن  تنط،ب مهدًا مضا فًا ف 

لنال  ي تباايكاامر  لهاي كن هذا ممعن هؤالء الط،بة ال يولون أي اهنراي خالج اطال تامباتهم الدلاس ة
 قد مكونوا خ الات مع دة لكن ال ملبرتن  ر، ة االلنءاي بها.

الفرتن ف  كافة أبعاا الهوية االمنرا  ة تف را ينع،ق بدن مة هذه الدلاسة تالن  ترث،ل ف  غ اب 
تكذل  ف  أبعاا الهوية اييديولوم ة)النشنلي الن   قي االنغالن(ي ف عءت الباحث هذه الدن مة إلى أن 
النلصصات ايكاامر ة ف  ممر،ها ال ت وي  ،ى مواقات الاس ة من شأنها أن تالمس تاقع الط،بة 

طابع معرف ي تهدف أساسًا إلى تءتيد الط،بة برعالف تنصن تح اتهم الو كولوم ةي فه  مواقات ذات 
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اهرة ف  نروهم الدفو  بنلصصاتهم تتدر  قدلاتهم الرعرف ةي اتن أن تكون قاالة  ،ى الرو
تاالمنرا  ي تإن تمدت بعض الرواقات الن  تءتا الط،بة برعالف ح ات ة تنصن بواقع ال  اة بشكن 

ا بفعن نظرة الطالب إل ها  ،ى أنها مواقات أكاامر ة ينومب ماي فحن هذه الرواقات ال ت  ق غاينه
ل الرعالف الن  ت ويها تبالنال   دي م دلته  ،ى توظ فها يامن ازها اتن أن تكون له ال دلة  ،ى تذت 

 ف  ح اته العر، ة.

 .السنة الدراسيةمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير   .5

ر الندكلة إحصائ ة ف  مر ع أبعاا الن،وث الدفو  )تموا فرتن ذات االأظهرت ننائج الدلاسة 
ي ي الوو  تالندر و المدو  غ ر يالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي ت ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها

 ي تكانل الفرتن  ،ى الد و اآلت :ف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  ي تكذل تالفوضوية(

 أتلى من فرتن ب ن ط،بة سدةننائج الدلاسة تموا  ظهرتأ ها:التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إلي
ةي مهة تب ن ط،بة ) الثةي تلابعةي تخاموة فأ ،ى( من مهة أخرىي تكانل الفرتن لصالح ط،بة ) الث

 فرتن  ظهرتت تلابعةي تخاموة فأ ،ى( الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها  ددهم أ ،ى. 
ثالثة تب ن ط،بة ) الثةي تلابعةي تخاموة فأ ،ى( تكانل الفرتن لصالح ط،بة )الب ن ط،بة سدة  ان ة 

ظهرت ت  تالرابعةي تاللاموة فأ ،ى( الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها  ددهم أ ،ى.
فرتن ب ن ط،بة سدة ) الثة تلابعة( من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة فأ ،ىي تكانل الفرتن لصالح 

 سدة خاموة فأ ،ى الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها  ددهم أ ،ى.ط،بة 

بة ب ن ط،ت ب ن ط،بة سدة أتلى  ننائج الدلاسة تموا فرتن  ظهرتأ: التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية
دهم د سدة خاموة فأ ،ىي تلصالح ط،بة اللاموة فأ ،ى الذين كان النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة 

 تظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة ) ان ةي ت الثةي تلابعة( من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة فأ ،ى أ ،ى.
م  ددهالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة من مهة أخرى تلصالح ط،بة سدة خاموة فأ ،ى الذين كان 

 أ ،ى.

ط،بة سدة تلى تب ن ب ن ط،بة سدة أ ننائج الدلاسة تموا فرتن  ظهرتأ: التنميط الجنسي غير السوي 
 الندر و المدو  غ ر الووي تخاموة فأ ،ىي تلصالح ط،بة الرابعة تاللاموة فأ ،ى الذين كان لابعة 

تظهرت فرتن ب ن ط،بة سدة ) ان ةي ت الثةي تلابعة( من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة   ددهم أ ،ى.
 ددهم   و المدو  غ ر الووي فأ ،ى من مهة أخرى تلصالح ط،بة سدة خاموة فأ ،ى الذين كان الندر
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 أ ،ى.

 ب ن ط،بة )أتلى ت ان ة( من مهة تط،بة سدة خاموةننائج الدلاسة تموا فرتن  ظهرتأ الفوضوية:
 فأ ،ى من مهة أخرى الذين كانل الفوضوية  ددهم أ ،ى.

هة مط،بة سدة )أتلى( من  ب ن فرتن  ننائج الدلاسة تموا ظهرتأ الدرجة الكلية للتلوث النفسي:
 الثان ةي تاللاموة فأ ،ى( من مهة أخرى ح ث كانل الفرتن لصالح )الثان ةي تاللاموة فأ ،ى(ت)

هة ( من متظهرت فرتن ب ن ط،بة الودة )الثان ةي تالثالثةي تالرابعة الذين كان لديهم ت،وث نفو  أ ،ى.
 تط،بة الودة اللاموة فأ ،ى من مهة أخرىي الذين كان الن،وث لديهم أ ،ى.

( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  المة الن،وث 2004) ه الدن مة تالاسة م ردتتنفق هذ
الدفو  لدى ط،بة مامعة الروصن تعءى لرنغ ر الرونوى الدلاس  تلصالح الرونوى الرابعي تكذل  

( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  المة الن،وث الدفو  لدى ط،بة 2011)تالعب دي شهاب  الاسة
ح ر ،ة تمعاهد إ داا الرع،ر ن ف  العران تعءى لرنغ ر الرونوى الدلاس  تلصالمعاهد الفدون الم

 الرونوى الثان  تالثالث.

( الن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  2011) تاخن،فل هذه الدن مة تالاسة الشرو  تمبالك
لمضان  المة الن،وث الدفو  لدى ط،بة مامعة بغداا تعءى لرنغ ر الرونوى الدلاس ي تكذل  الاسة

ب ة ( تالن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  المة الن،وث الدفو  لدى ط،بة ك، ة النر 2015) تالمبالي 
 ف  مامعة كركوك تعءى لرنغ ر الرونوى الدلاس .

ة تينضح من نن مة هذه الدلاسة أن الفرتن ف  كافة مماالت الن،وث الدفو  تف  المنه الك، 
تيعءت  أي أن الن،وث الدفو  كان لصالح الرونوى الدلاس  الرن دييتنمه ن و الودة الدلاس ة اي ،ىي 

 يلبعالباحث هذه الدن مة تالرنرث،ة ف  أن الفرتن ف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  تف  مماالته ا
داك ي إلى أن هالرن دي  كانل لصالح الودة اللاموة فأ ،ىي تأن الفرتن تدلمل ن و الرونوى الدلاس 

ث بري ح ب كم أنها ترثن ممنرعًا مون اًل  ن الرمنرع ايكل،ب ئة المامع ة  ،ى الط،بة  تأ  ر مندام 
 وازن.االمنرا   الرن اللو ف  حدتا هذا الرمنرع الصغ ر تندامى الرغبة لدى الط،بة ف  االبنعاا  ن

إضافة إلى أن الط،بة ك،را ت دمل بهم مدة الركوث ف  المامعة أي ك،را ت دموا بالرونوى 
ة قد لدلاس  ازااات أخطاء ت ديراتهم ل،واقع الذي مع شونهي تذل  بأنهم ينصولتا بأن ب ئة المامعا

 ترد هم فرصة الهرتب من تاقعهمي أت أنها ت  ق لهم ما مفن رتن إل ه خالمها.
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 ي بأنال س را أن هداك قدا ات تنرسخ لدى ط،بة المامعة الر ب، ن  ،ى إنهاء الررح،ة المامع ة
ح  هم خالج أسوال المامعة تاقع مرير تطريق ت رة من ما ف ها مطبات تع ق ت دمهم ف  مداما يدنظر 

 ها من فلرا  ال  اةي تيكون لا فع،هم تماه هذا الواقع بالندكر لهي تالهرتب ن و ت ، د الث افات ايمدب ة
 الأنه لال  الن  باشباع زائف ل اماتهم الر بطةي تيو،كون الفوضوية كأس،وب ح اةي تف ًا ال ن ااهم ا

 تظ فة اتن لشوةي تال ح اة اتن نفان تكذب.

 تمن خالل هذا البعد  ن اللو االمنرا   تالو ان االمنرا   تضعف قدلة هؤالء الط،بة  ،ى
 م اتمة  وامن الن،وث الدفو ي تتصبح نفوسهم هشة غ ر قاالة  ،ى م اتمة لياح الن،وث الدفو .

تن ف  فر  أظهرت ننائج الدلاسة تموافف  الهوية اييديولوم ة  بالدوبة يبعاا هوية اينايأما 
  ق ُبعدي )ت تكذل  ظهرت فرتن ف  الهوية االمنرا  ة ف   .ُبعدي )ت   ق الهويةي تانغالن الهوية(

 ي تقد كانل الفرتن  ،ى الد و اآلت :الهويةي تانغالن الهوية(

ن رتن ب الف   ق الهوية اييديولوم ة تقد كانلننائج الدلاسة تموا فرتن ف  ت  ظهرتأ تحقيق الهوية:
ن الذي ط،بة سدة أتلى من مهة تط،بة سدة ) ان ة ت الثة( من مهة أخرى تلصالح ط،بة الثان ة تالثالثة

ب ن كان  ددهم ت   ق أ ،ى. تظهرت فرتن ب ن ط،بة الودوات )الثان ة تالثالثة تالرابعة( من مهة ت 
 ن كانخرىي تلصالح ط،بة الودوات )الثان ة تالثالثة تالرابعة( الذيط،بة سدة خاموة فأ ،ى من مهة أ

 ت    هم ل،هوية أ ،ى.

ي لثان ةظهرت الفرتن ب ن ط،بة الودوات )ايتلىي تاتف را ينع،ق بن   ق الهوية االمنرا  ة ف د 
ىي يتلتالثالثةي تالرابعة( من مهة تط،بة سدة خاموة فأ ،ى من مهة أخرى تلصالح ط،بة الودوات )ا

 أ ،ى.  االمنرا  ة ل،هوية همتالثان ةي تالثالثةي تالرابعة( الذين كان  ددهم ت    

فرتن لا ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  انغالن الهوية اييديولوم ة تقد كانل ظهرتأ انغالق الهوية:
 لهويةانغالن اب ن ط،بة الودة الثان ة تط،بة الودة الثالثة تلصالح ط،بة الودة الثان ة الذين كان 

 لصالحاييديولوم ة  ددهم أ ،ى. تظهرت فرتن ب ن ط،بة الودة الثالثة تط،بة الودة اللاموة فأ ،ى ت 
 ط،بة اللاموة فأ ،ى الذين كان انغالن الهوية اييديولوم ة  ددهم أ ،ى.

لودة ظهرت فرتن ب ن ط،بة الودة الثان ة تط،بة اتف را ينع،ق بانغالن الهوية االمنرا  ة ف د 
الثالثة تلصالح ط،بة الودة الثان ة الذين كان انغالن الهوية االمنرا  ة  ددهم أ ،ى. تظهرت فرتن 
ب ن ط،بة الودة الثالثة تط،بة الودة اللاموة فأ ،ى تلصالح ط،بة اللاموة فأ ،ى الذين كان انغالن 

 الهوية االمنرا  ة  ددهم أ ،ى.
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 )تع، ق الهويةي أبعاا الهوية اييديولوم ةف   لم تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ةف  ح ن 
)تع، ق  أبعاا الهوية االمنرا  ةفرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ي تكذل  لم تظهر تتشنل الهوية(

 .الهويةي تتشنل الهوية(

 أشالت إلى تالن  ,Young & Jung) 2016يونغ تمونغ )تاتف ل نن مة هذه الدلاسة تالاسة 
 ة اينا لدى ط،بة النرريض ف  المامعات الكولية تعءى لرنغ ر الرونوى فرتن ف  حاالت هوي تموا

 الدلاس .

( تالن  أشالت إلى  دي تموا فرتن ف  2009) تقد اخن،فل نن مة هذه الدلاسة تالاسة كن،و
  ر الرونوى الدلاس .حاالت الهوية الدفو ة لدى ط،بة مامعة الل، ن تعءى لرنغ

 ف  موطن الفرتن من ح ث تمواها ف  بعدي اً مشنرك  امالً  تينضح من هذه الدن مة أن هداك 
فعن بنأتى ي)ت   قي تانغالن( هوية ايناي تينرثن هذا العامن ف   ر، ة االلنءايي ذل  أن ت   ق الهوية 

،ى   نصرًا ماللنءاي بهاي ف را مكون انغالن الهوية ا تصواًل إلىاتراي  ر، ة االكنشاف تانن اء البدائن 
ركان ا مشنبالل الات تالبدائن اتن الررتل بأزمة االكنشافي أي أن ت   ق هوية اينا تانغالقه االلنءاي

 ف  قاسم مشنرك هو ظهول  ر، ة االلنءاي بشكن تاضح تم، .

 لثان تيعءت الباحث هذه الدن مة الرنرث،ة ف  أن ط،بة المامعة مرن هم ف  الرونوى الدلاس  )ا
 لط،بةى ف  ت   ق الهوية اييديولوم ة تاالمنرا  ةي إلى أن هؤالء اتالثالث( قد أظهرتا المات أ ،

نع،ق يمررتن ف  مرح،ة اسن رال نوب  ف  ح اتهم المامع ةي ترثن ف  اسن رال خ الاتهم الرهد ة ف را 
بالنلصصي تتب،ول لديهم ت   س اس  من خالل الدشاطات الو اس ة الن  تنم ف  المامعةي تكونوا 

 نهمي تخاضوا خبرات ف  النعامن مع المدس اآلخر تاسن رتا  ،ى خ الات م داة ف صداقات مع أقرا
فهم لم  أما ط،بة الودة ايتلى فرا زالوا ف  مرح،ة النطول تالن دي ن و ت   ق الهويةي النعامن معهي

 م وروا خ الاتهم بشكن تاي تبالنال  لم ي،نءموا بعد بأي خ ال.

 الرابعة(ت )الثان ة تالثالثة  ف  ت   ق الهوية ب ن ط،بة الودواتالن  ظهرت فرتن بال تف را ينع،ق
من مهة تب ن ط،بة سدة خاموة فأ ،ى من مهة أخرىي تلصالح ط،بة الودوات )الثان ة تالثالثة 

 لدروتموال افحن هذه الدن مة تل،وه،ة ايتلى ال تنوق  تالرابعة( الذين كان ت    هم ل،هوية أ ،ى.
ل تنفق ت الوقيرتبو امماب ًا بن   ق الهويةي تبذاتالذي ينرثن ف  أن الن دي بالعرر  الطب ع  لهوية اينا

 هذه الدن مة تافنراض أليكوون بأنه ال يومد  رر مع ن لن   ق الهوية.

تبالدظر إلى منغ ر الودة الدلاس ة أت الرونوى الدلاس  فحنه منغ ر معدى بردة الركوث ف  الب ئة 
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فهو يدل  ،ى مدى الن دي ف  اكنواب الرعالف ايكاامر ةي تلكده يرتبو التباط المامع ة تبذات الوقل 
ت  ق برنغ ر العرري ح ث أن الفئات العررية لط،بة المامعة تنمرع تتد صر ف  سدوات الاس ة تعبر 
 ن مرح،نهم العررية تايكاامر ة ف  آن تاحدي تهذا ما ال،ل  ، ه ننائج هذه الدلاسة ح ث تواف ل 

 فرض ة منغ ر العرر تننائج فرض ة الودة الدلاس ة. ننائج

 لودواتتالرنرث،ة بوموا فرتن ف  ت   ق الهوية ب ن ط،بة ات ، ه فحن الباحث معءت هذه الدن مة 
 لدلاس ة ادوات الدلاس ة)الثان ة تالثالثة تالرابعة(ي تب ن ط،بة الودة الدلاس ة اللاموة فأ ،ى تلصالح الو

 لمامعةي ،ى مشالف مغاالة أسوال ا ط،بة الودة اللاموة أصب والى أن تالرابعة( إ)الثان ة تالثالثة إ
 كًا اة تشتبالنال  مغاالة االسن رال اآلن  ف  الل الات تااللنءاي بهاي تأصبح الدخول إلى معنرك ال  

 ح تحان قطف  رال الررح،ة المامع ةي لكن بفعن تاقع الرمنرع بكن ما ف ه من مضام ن تمؤشرات تو 
 ةي بانوداا ايفقي فالفرص معدتمةي تالل الات ال ال ة الرنوفرة قد تلالف مضرون الرلططات الواب
مع  تالروؤتل ات أصب ل تامبة ال  اي بهاي ف  ظن الغ اب الوش   لد م الر  ط ني فحن الطالب الما

 يدنابه شعول باللوف من الرون بن تمن االخفان تالفشن.

ع  تف  نهامة الررح،ة المامع ة مع ش مولة أخرى من  ر، ات تلذا فحن الطالب المام 
لبًا تنرثن ف  أنه قد أصبح تش   اللرتج من مرح،ة كونه طا مديدةياالكنشافي برعدى أنه مع ش أزمة 

مامع ًاي تأصبح تش   الدخول ف  مرح،ة ت رن الروؤتل اتي بأن مكون  ضوًا فا اًل تمدنمًا ف  
 مامع ه تف  ظن أنها فنرة م، ئة بالنغ رات تاالضطرابات م نال الطالب الالرمنرعي تن طة الن ول هذ

 ال س را أن أي البدائن ملنالي ايمر الذي ممعن هوينه ف  حالة تع، قي أت انغالني أت اضطراب.
هؤالء الط،بة هم من تلصصات الع،وي الطب ع ة تالذين م ضون من تقنهم ف  الدلاسة اتن ايالء 

 أنهم   أي اهنرايي  ،ى خالف ط،بة الع،وي اإلنوان ة الذين تف د الرؤشرات الع،ر ةالمانب االمنرا 
  .أكثر نشاطًا تانلراطًا ف  ال  اة االمنرا  ة

 اموةيتف را ينع،ق بظهول فرتن ف  انغالن الهوية تلصالح ط،بة الودة الثان ة تط،بة الودة الل
وى تواهم ف  انغالن الهوية ال ترتبو بالرون فحن الباحث معءت هذه الدن مة إلى أن العوامن الن 

هي منرا  ة تايسرية الذي نشأتا ف الدلاس  تإنرا ترتبو بلصائص الرف وص ن تبأس،وب الندشئة اال
ن أساس ي ة بشكت ، ه فاالنغالن لط،بة الودة الدلاس ة الثان ة مكون ناتمًا  ن االلنءاي بالل الات الوالدم

 غ ر قاالين  ،ى الن رل من ال  وا ايسرية.فرا زال مثن هؤالء الط،بة 

أما ط،بة الودة اللاموة ف كون االلنءاي لديهم أكثر اتوا ًا من ح ث النءامهم بالو ان االمنرا   
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بأهر ة  دي اللرتج  ن النومهات االمنرا  ة العامة العايي تهذا االلنءاي مكون ناتمًا  ن مدى ت  هم 
 ت تما م ويه من منغ رات منداقضة.ف  ظن ما مشهده الرمنرع من أزما

 .مكان السكنمناقشة نتائج الفرضية الخاصة بمتغير  .6

الن،وث الدفو   مماالتفرتن ذات االلة إحصائ ة ف  مر ع تموا أظهرت ننائج الدلاسة 
 ر غمدو  تالندر و ال يالنع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ةي ت الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها)

 ت :. تقد كانل الفرتن  ،ى الد و اآلف  الدلمة الك، ة ل،ن،وث الدفو  ي تكذل ي تالفوضوية(الووي 

،بة صالح طظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تل التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها:
 الرديدة الذين كان الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها  ددهم أ ،ى.

،بة طظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تلصالح  ظاهر الشكلية األجنبية:التعلق بالم 
 الرديدة الذين كان النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة  ددهم أ ،ى.

ن مهة ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة من مهة تط،بة ال رية تالرل م م التنميط الجنسي غير السوي: 
 ن كان الندر و المدو  غ ر الووي  ددهم أ ،ى.أخرى تلصالح ط،بة الرديدة الذي

وضوية ظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تلصالح ط،بة الرديدة الذين كانل الف الفوضوية: 
  ددهم أ ،ى.

لرديدة اظهرت فرتن ب ن ط،بة الرديدة تط،بة ال رية تلصالح ط،بة  الدرجة الكلية للتلوث النفسي: 
  ، ة ل،ن،وث الدفو   ددهم أ ،ى.الذين كان الدلمة الك

دى ( تالن  أشالت إلى تموا فرتن ف  المة الن،وث الدفو  ل2004) تتنفق هذه الدن مة تالاسة م رد
 ط،بة مامعة الروصن تعءى لردط ة الوكن.

 تينضح من هذه الدن مة أن الفرتن ف  مر ع مماالت الن،وث الدفو  تف  المنه الك، ة كانل
بدت تماب  عءت الباحث هذه الدن مة إلى أن النغ رات االمنرا  ة بش  ها الو،ب  تاالملصالح الرديدةي تي

 أسرع تأكثر تضوحًا ف  الردن  را هو  ، ه ف  ال رى تالرل رات.

فالردن لها خصائص تر ءها  ن ال رى تالرل رات من ح ث ما توفره من ب ئات شباب ة 
الرقص الصاخبي ت ،ى صع د آخر فحن طب عة  كايندمةي تالر اه ي تالرطا م الن  تضم صاالت

العالقات االمنرا  ة ف ها ل ول برونوى العالقات االمنرا  ة ف  ال رى تالرل راتي تالن  تبدت أكثر 



195 
 

تراسكًا تقوة تتنر ء بالوالءات العشائريةي ايمر الذي يدفع أفرااها إلى النفك ر ف  مرمع اتهم ال ب، ة 
تت ال د تبالنال  مووا الشعول المرع ي ف را مووا الشعول الشلص   تما ينصن بها من ق م ت ااات

 لدى سكان الردن.

ا تمن مانب آخر فحن تمه  النغ ر الث اف  الرااي تالرعدوي تظهر بشكن أسرع ف  الرديدة مر
تإن كان  يبدمان م اتمة ل،نغ ر الث اف  الرعدوييهو  ، ه ال ال ف  ال رية تالرل مي فال رية تالرل م 

بالنال  فكر ت هداك ت بن ل،نغ ر الراايي تمن الرع،وي أن النغ ر الث اف  الرعدوي هو ايشد تأ  رًا  ،ى ال
 رمنرع ةي  ،ى  كس ال رية تالرل م.تبدل ال  م تانه ال اي راف تتبدا الرعاي ر ال

  ف تبالدوبة يبعاا هوية ايناي فف  الهوية اييديولوم ةي ظهرت فرتن ذات االلة إحصائ ة
أما  وية(يتتشنل الهويةي تانغالن اله مر ع أبعاا الهوية االيديولوم ة )ت   ق الهويةي تتع، ق الهويةي

شنل بالدوبة ل،هوية االمنرا  ة ف،م تظهر فرتن ذات االلة إحصائ ة ف  ايبعاا )تع، ق الهويةي تت
 تقد كانل الفرتن  ،ى يالهوية(ي ف  ح ن ظهرت فرتن ف  ُبعدي )ت   ق الهويةي تانغالن الهوية(

 الد و اآلت :

ب ن  فرتن ال ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  ت   ق الهوية اييديولوم ة تكانل ظهرتأ: تحقيق الهوية
هرت ظلصالح ط،بة ال رية الذين كان ت   ق الهوية  ددهم أ ،ى. كذل  ت ط،بة الرديدة تط،بة ال ريةي 

تقد  .ط،بة ال رية الذين كان ت   ق الهوية  ددهم أ ،ىفرتن ب ن ط،بة ال رية تط،بة الرل م تلصالح 
الفرتن ب ن ط،بة ال رية تط،بة الرل م  أمضًا فرتن ف  ت   ق الهوية االمنرا  ة تكانل أظهرت

 تلصالح ط،بة ال رية الذين كان ت    هم لهوينهم أ ،ى.

تن ب ن فر ال لوم ةي تكانلتموا فرتن ف  تع، ق الهوية اييديو ننائج الدلاسة  ظهرتأ: تعليق الهوية 
 ى.م أ ، دده اييديولوم ة لصالح ط،بة الرديدة الذين كان تع، ق الهويةت ط،بة الرديدة تط،بة الرل مي 

 ف را لم تظهر فرتن ف  تع، ق الهوية االمنرا  ة.

 ن فرتن بال ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  تشنل الهوية اييدتلوم ةي تكانل ظهرتأ: تشتت الهوية
 ر فرتن ف را لم تظه لصالح ط،بة الرديدة الذين كان تشنل هوينهم أ ،ى.ت ة الرديدة تط،بة ال ريةي ط،ب

 ف  تشنل الهوية االمنرا  ة.

الفرتن ب ن  ننائج الدلاسة تموا فرتن ف  انغالن الهوية اييديولوم ةي تكانل ظهرتأ: انغالق الهوية
لصالح ط،بة ال رية تط،بة الرل مي ح ث ت ة أخرىي ط،بة الرديدة من مهة تط،بة ال رية تالرل م من مه

تأظهرت أمضا تموا فرتن ف  انغالن الهوية االمنرا  ةي تكانل  كان انغالن الهوية  ددهم أ ،ى.
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لصالح ط،بة ال رية تط،بة ت ط،بة الرديدة من مهة تط،بة ال رية تالرل م من مهة أخرىي  الفرتن ب ن
 نرا  ة  ددهم أ ،ى.الرل مي ح ث كان انغالن الهوية االم

تبشكن  اي تمن ح ث تموا فرتن ف  حاالت هوية اينا تعءى لرنغ ر مكان الوكن ف د اتف ل 
تالن  أشالت إلى تموا  ( ,2008Basak & Ghosh) نن مة هذه الدلاسة تالاسة باساك تغوش

 هوية اينا تعءى لردط ة الوكن)ليفي مديدة(.فرتن ف  حاالت 

يناي اأن منغ ر مكان الوكن ي،عب اتلًا بالزًا ف  النأ  ر بنشكن هوية تينضح من هذه الدن مة 
ان ي إنرا معبر ف  مضرونه  ن الو تهذا اي ر ال ينصن براه ة مكان الوكن من الداح ة المغراف ة

 .االمنرا   تالث اف  الوائد ف ه

شكن تالعرق ة ف   الذي أشال ف ه إلى اتل الث افة تالمرا ات تطرح أليكوون تهذا الطرح ينفق  
ف  أن الو اقات  Adams, and Marshal, 1996)) ي تينفق مع ما أكده آامء تمالشالالهوية

 كنشافالث اف ة تاالمنرا  ة لها أهر ة ف   ر، ة نرو الهويةي لرا ت،عبه هذه الو اقات من اتل ف  ا
ن مرا تشر،ه قات ب ن الفرا تهذه الو االفرا ل،  مي تاييديولوم اتي تااللنءاي بها خالل العالقة النباال ة ب

   افةي تق م.

م ة تيعءت الباحث نن مة هذه الدلاسة تالن  خ،صل إلى تموا فرتن ف  ت   ق الهوية اييديولو 
ل م تاالمنرا  ةي تكذل  تموا فرتن ف  انغالن الهوية اييديولوم ة تاالمنرا  ة تلصالح ط،بة الر

قها تانغال تاالنغالن(ي إلى أن العدصر الرشنرك ب ن ت   ق هوية ايناتال رية ف  كال البعدين)الن   قي 
إال  لنءايي تال ينأتى هذا االااللنءاي لدى ط،بة ال رى تالرل رات  ر، ة س ااة تهذا معد هو االلنءايي 

ني بفعن مصوغات الندشئة ايسرية الوائدة ف  ال رى تالرل رات الن  تنصف بأنها تنراتح ب ن نرط 
غالن ق بانالذي ينرثن ف  ال رامة الرفرطة تالنوحد تاالتفان مع الوالدين تهذا يرتبو التباط ت   ايتل

ه الهويةي تالثان  ينصف بأنه نرو اا م يوفر مو من الد م تالرواندة ف  ظن مو آمن تهذا من شأن
 أن معءز  ر، ة االلنءاي ال ائم  ،ى حرية االخن ال تبالنال  ت   ق الهوية.

   ب ئةايتسع نمد أن الب ئة الث اف ة تاالمنرا  ة الوائدة ف  ال رى تالرل رات ه طالاإلتف  
كن أت بش لءاي بشكن طو   ة تاالمنرا  ةي سواء كان هذا اإلأفرااها برصوغاتها الث اف إلءايقاالة  ،ى 

ى أن حق قصريي فهداك النءامات مشنركة ف  هذه الب ئاتي تمثال ذل  تف  الرمال اييديولوم  نر 
 .سكان الرل رات الف،وط د ة  رومًا هو حق منفق  ، ه تهداك ت رك مشنرك ن و ت    هالعواة لدى 

ت ،ى الد  ض من ذل  نمد أن سكان الردن ينرنعون ب دلة ت رلية أكثر من ت،  الرومواة ف  
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ى ت   ق الدفع ال رى تالرل راتي ح ث تووا العالقات الرسر ةي تتووا الرباائ الدفع ة الن  ترم  إل
الشلص ي تيع شون ف  كدف خ الات منعداة تمنوعةي تبالنال  فال غرابة تف  ظن هذه الرصوغات 
أن تكون الفرتن ف  تشنل الهوية اييديولوم ة تتع،  ها لصالح ط،بة الرديدةي تينفق هذا النومه مع 

تؤ ر ف  إطالة الفنرة ( الذي أشال ف ه أن الرمنرعات الصدا  ة Fadjukoff, 2007) طرح فاامكوف
 االنن ال ة من مرح،ة الرراه ة إلى مرح،ة الرشد.

 التوصيات:

 باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتها، يوصي الباحث باآلتي:
 .تعءيء اننراء الط،بة لهوينهم ال ضالية من خالل اينشطة الردهم ة تالالمدهم ة .1

 المامع  لروا دتهم  ،ى الدرو ف  كافة توف ر الررافق تاللدمات الرداسبة لر امة الشباب .2
   ق موانبهي مرا موهم ف  ت،ب ة مطالب نروهم ف  مرح،نهم الدرائ ة تبالنال  موا دتهم  ،ى ت

 هوينهم.

ن  زيااة االهنراي بالط،بة المامع  ن من خالل موا دتهم ل،نعرف  ،ى مشاك،هم تالصعوبات ال .3
 الذي موهم ف  تدر ة هوينهم. ي ايمرتتماتزها توامههم إلمماا ال ،ول لها

 رن برامج إ الم ة تو ويةي تتلش  رن تندتاتي تونهدف ايسرة لنعريفها بطرن الندشئة  .4
 االمنرا  ة الو، رةي تملاطر النعامن بازاتام ة الرعاي ر مع كال المدو ن من ايبداء.

نرو  اقعي إذ إن التعءيء ال  م االمماب ة لدى الط،بة تحثهم  ،ى ترمرنها كو،وك  ،ى ألض الو  .5
 بال  م االمماب ة معد ال، اح ايكثر فا ، ة ضد  دتى الن،وث الدفو .

  د ندتات تتلشات  رن تونهدف تو  ة ط،بة المامعات برلاطر الن،وث الدفو ي تتبص رهم  .6
شول قبضرتلة االنفناح تالنفا ن اإلمماب  مع ايمدب  تاسن،هاي موهر حضالته اإلنوان ة تنبذ 

   افنه.
ي تتو  ة ط،بة المامعات برلاطر تسائن اإل الالعرن قدل اإلمكان  ،ى ضبو تسائن اإل اليي  .7

 آلمن.الر،و ةي تاالسنلداي الو،ب  لرواقع النواصن االمنرا  ي تالشااهم إلى طرن االسنلداي ا
 إمراء الاسات أكثر شرواًل لهوية ايناي تكذل  ل،ن،وث الدفو ي تما ينصن بهرا من منغ رات.  .8
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 المقترحات 

 يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلية اآلتية:

 فا ، ة برنامج إلشااي ف  خفض مونوى الن،وث الدفو  لدى ط،بة المامعات.. 1      

 لدى ط،بة المامعات الف،وط د ة. بالن،وث الدفو ت القنها  الهوية الث اف ة. 2      

 ط،بة المامعات الف،وط د ة. . الن،وث الدفو  ت القنه بالعولرة لدى3      
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية

(. ق اااس الن،ااوث الدفواا  لاادى طالبااات قواام لياااض ايطفااالي المامعااة 2016إبااراه مي ماساار ن. ) .1
 .44 -1ص ص (ي 74ي ع )مجلة آداب المستنصريةالروندصريةي 

حراااد طااااهر(ي اال ي )ت   اااق حاماااد امقدمـــة ابـــن خلـــدون (. 2004الااارحرن. ) ابااان خ،ااادتني  باااد .2
 الفمر ل،نراث: ال اهرة.

 -مخاطر الحرب النفسية اإلسرائيلية على األمـن الفكـري الفلسـطيني(. 2014أبو بكري ماسار. ) .3
لةي لساالة ماموان ر غ ار مدشاو ي دراسة وصفية تحليلية كما يدركها طلبة جامعة النجـاح الوطنيـة

 مامعة الدماح الوطد ةي ف،وط ن.
(. الن،وث الث اف  لدى الشباب فا  الرمنراع الف،واط د  2001ي م رد. )غاأبو افي م رواي تاي .4

ــة الجامعــة اإلســالميةتاتل النرب ااة فاا  موامهنااهي المامعااة اإلسااالم ةي   (ي ص2ي )ع9ي مااجمجل
 .108 -58 ص

(. االن واااي الف،وااط د  ت القنااه باااالغنراب الو اساا  2013أبااو  مااوةي ماسااري ت واا ،ةي م رااد. ) .5
ــوم اإلنســانية(لمامعاااتي ماان تمهااة نظاار ط،بااة ا ــة األقصــى )سلســة العل ــة جامع ي 17ي مااجمجل

 .176-137صص (ي 2ع)
 -يةأثر العولمة الثقافية والسياسية على طلبة الجامعات الفلسـطين(. 2014أبو ماض ي لائد. ) .6

لساالة مامواان ر غ ار مدشااولةي ي دراسـة ميدانيــة علـى عينــة مــن طلبـة الجامعــات فــي قطـاع غــزة
 ةي غءةي ف،وط ن.غء  -مامعة ايزهر

لرابطاة: الل، ااني ي مطبعاة اسـيكولوجية اإلنسـان فـي القـرآن والسـنة(. 2003أباو مارني مراال. ) .7
 .ف،وط ن

ــــوي (. 2015أبوأسااااعدي أحرااااد ت رب اااااتي أحرااااد. ) .8 ــــات اإلرشــــاد النفســــي والترب ي اال 3ي طنظري
 الرو رة:  راني ايلان.

دي ي  الم الكنب ال اديث: إلبايه المهنياإلرشاد النفسي والتوج(. 2008أبوحرااي ناصر الدين. ) .9
 ايلان.
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تهـا األفكـار الالعقالنيـة لـدى طلبـة الجامعـات الفلسـطينية وعالق(. 2010شعري  بادالفناح. )أبو  .10
 ي لسالة مامون ر غ ر مدشولةي المامعة اإلسالم ةي غءة.ببعض المتغيرات

ي اال الصــدمة النفســيةاضــطراب ضــغوط مــا بعــد (. 2012هللاي ت واا ر. )   شااةي زاهاادة ت باد أباو .11
 تائن ل،دشر تالنوزيع:  راني ايلان.

دى تطــور ســلوك المراقبــة الذاتيــة وعالقتــه بحــاالت الهويــة النفســية لــ(. 2010أبوفااالةي  اارتة. ) .12
 لان.ي المامعة االلان ةي االلسالة اكنولاه غ ر مدشولةي الطلبة المراهقين في محافظة الخليل

 اائرة ال بول تالنوم ن. (.2017إحصائ ات مامعة الل، ن. ) .13
 (.  اائرة ال بول تالنوم ن.2017إحصائ ات مامعة ال دس. ) .14
اإللكنرتناااااااااااااا :  (. مناحااااااااااااااة  ،ااااااااااااااى الروقااااااااااااااع 2017) إحصااااااااااااااائ ات مامعااااااااااااااة ب اااااااااااااال ل اااااااااااااام. .15

https://www.bethlehem.edu/facts. 
ة  ،اااااااااااااااااى الروقاااااااااااااااااع اإللكنرتنااااااااااااااااا : (. مناحااااااااااااااااا2017إحصاااااااااااااااااائ ات مامعاااااااااااااااااة ب رزيااااااااااااااااال. ) .16

https://www.birzeit.edu/ar/about/bzu-in-numbers.) 
(ي ؟ي )ترمرة  بد الع،ا  المواران سيكولوجيتك في الحياة: كيف تحياها(. 1996أالري الفريد. ) .17

 الرؤسوة العرب ة ل،دلاسات تالدشر: ب رتت.
ــاةمعنــى (. 2005أالااري الفريااد. ) .18 اي ،ااى ل،ث افااة:  (ي الرم،ااس)ترمرااة  اااال نم ااب بشاارى ي الحي

 ال اهرة.
(. ق،ااق البطالااة ت القنااه بفعال ااة الااذات لاادى ط،بااة الواادة 2015إشاان ةي إمااااي تشاااه ني م رااد. ) .19

 .330-319(ي ص3ي ع)11ي مجالمجلة األردنية في العلوم التربويةايخ رة ف  مامعة ال دسي 
تــراب والتحصــيل والجــنس لــدى العالقــة بــين متغيــرات الهويــة واالغ(. 2005إغباليااةي سوساان. ) .20

 .لسالة مامون ر غ ر مدشولةي المامعة ايلان ة المراهقين الفلسطينين في مدينة أم الفحم،
ل بان الا م(ي اا  باد هللاي )ترمراة فهاد بان مدخل إلى نظريات الشخصية(. 1991نم،ري بالبرا. )إ .21

 ال ال   ل،طبا ة تالدشر: الطائفي الوعوامة.
العءياء  )ترمراة حاماد  باد 2ي جنظريـات اإلرشـاد والعـالج النفسـي(. 1990)س وا ن. باترسوني  .22

 الف  (ي اال ال ،م ل،دشر تالنوزيع: الكويل.

https://www.bethlehem.edu/facts
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(. مشااك،ة البطالااة تآ الهااا االمنرا  ااة فاا  الرمنرعااات الرأزتمااة)الرمنرع 2015البااديريي نعاا م. ) .23
ص (ي 2ي ع)23مااج يمجلــة جامعــة بابــل، العلــوم اإلنســانيةالعراقاا  أنروذمااّا( الاسااة ت ، ، ااةي 

 .754-740ص
را  ي الرؤترر اإلق، اضطراب الهوية الجنسية وعالقته ببعض المتغيرات(. 2007البشري سعاا. ) .24

 .488-463ص نوفربري لابطة االخصائ  ن الدفو  ن الرصريةي ص 20-18لع،م الدفسي 
 يالجنسـينالعالقة بـين هويـة األنـا وتحقيـق الـذات لـدى الشـباب مـن (. 2007البغداايي نولا. ) .25

 ي مامعة   ن شرسي مرهولية مصر العرب ة.لسالة مامون ر غ ر مدشولة
ــــة (. البطالااااة تاآل ااااال الدفواااا ة: الاسااااة م دان ااااة ت ، ، ااااةي 2010البكااااري م رااااد. ) .26 ــــة العربي المجل

 .185-143صص (ي 51ي ع)26ي مجنية والتدريبمللدراسات األ
الاساااة  -ث ااااف   داااد الط،باااة الماااامع  ن(. االغناااراب ال2013ب، اسااامي ساااالطد ةي تامرااااني ناااوي. ) .27

ي ةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيم دان ة  ،ى   دة من ط،بة ال طب المامع  شنرة)بوكرة(ي 
 .30-19صص (ي 11)ع

 ( العولراااة الث اف اااة تتأ  رهاااا  ،اااى هوياااة الشاااباب تالراااراه  ن المءائاااري ني2012ب، اسااار ي آمداااة. ) .28
 .58-39صص (ي 8ي ع)يةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماع

ة لـدى السلوك العدواني والتـوتر النفسـي وعالقتهمـا بالهويـة النفسـي(. 2012هللا. ) الب،ويي  بد .29
 ي لسالة مامون ر غ ر مدشولةي مامعة مؤتةي ايلان.نزالء سجن مدينة تبوك

 ي اال الشرتن:  راني ايلان.مبادىء علم النفس(. 2004بد  يونسي م رد. ) .30
بناء برنامج إرشـادي معرفـي سـلوكي لتخفيـف الضـغط النفسـي لـدى (. 2016. )بومماني نااماة .31

 ر.ي لسالة اكنولاة غ ر مدشولةي مامعة م رد خ ضر بوكرةي المءائاألستاذة الجامعية المتزوجة
دراسـة  –أثر وسـائل اإلعـالم علـى القـيم والسـلوكيات لـدى الشـباب (. 2006بومع ءةي الواع د. ) .32

 ي مامعة المءائر.لسالة اكنولاة غ ر مدشولةي دةاستطالعية بمنطقة البلي
ي اال غ ااداء ل،دشاار راســة تحليليــة للنشــأة والتطــورد -علــم االجتمــاع(. 2012الب ااات ي فااراس. ) .33

 تالنوزيع:  ران.
)ترمراااة حاااالث حوااا ن االمنراااا  . (. ماااا بعاااد ال دا اااة تفرضااا ات الن اااول 2002)باااالي ب اااركي  .34

 .243 -238ص ص الووليةيي تزالة الث افة 467 )ع(ي مجلة الثقافةتماسم خريوان(ي 
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ي)ترمراااة ط،عااال مطااار(ي الرركاااء العـــالج المعرفـــي  األســـس واألبعـــاد(. 2007ب ااا ي مواياااث. ) .35
 ال وم  ل،نرمرة: ال اهرة.

ـــة(. 2012تاااواتلتفي تءيفناااان. ) .36 ـــة والغيري ـــي الحضـــارة والديمقراطي ـــأمالت ف ي )ترمراااة م راااد ت
 ث: قطر.المرط (ي تزالة الث افة تالفدون تالنرا

مجلــة (. طاارن النااأ  ر  ،ااى ال اا م الث اف ااة تالديد ااة فاا  الن،فءيااون العرباا ي 2011تااويي ممااذتب. ) .37
 .13-1صص (ي 2ي ع)العلوم والبحوث اإلسالمية

ـــة الشـــباب الجـــامعي(. 2017تاااوم ي اللدوااااء. ) .38 ـــي تشـــكيل هوي ـــة ف ـــة الجماهيري ي دور الثقاف
 وكرةي المءائر.ب–أطرتحة اكنولاة غ ر مدشولةي مامعة م رد خ ضر 

يناميات. النمــو. طــرق البحــث. البنــاء. الــد -نظريــات الشخصــية(. 1990. )د بااد ال ر ااماابري  .39
 ي اال الدهضة العرب ة ل،طبع تالدشر تالنوزيع: ال اهرة.التقويم

(. اإلتماهات الرائدة ف  اإللشااا الرعرفا  الوا،وك ي 2013مابري نصر الدين تبومماني ناامة. ) .40
 .234-205صص (ي 6ي ع)ان والمجتمعمجلة علوم اإلنس

مجلــة (. تشااكن هويااة اينااا ت القنهااا بااالنوافق الدفواا  لاادى ط،بااة المامعااةي 2015مبااري حواان. ) .41
 .496-473صص (ي 1ي ع)5ي مجمركز بابل للدراسات اإلنسانية

(. أ ر بعض العوامن الشلص ة تالرعرف ة  ،ى تشك ن " 2011ت ب ديي م روا. ) المدديي نب ن .42
( ي 6ي ع)مجلـة جامعـة الخليـل للبحـوثناا" لادى الشاباب الف،واط د  ن فا  مديداة ال ادسي هوية اي

 .26 -1ص ص ي 2مم،د 
(. الدرموااا ة ت القنهاااا بالعصااااب ة لااادى   داااة مااان ط،باااة مامعاااة ايقصاااىي 2012مااواةي آماااال. ) .43

 .580-549صص (ي 2ي ع)20ي مجمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
 بناء الشخصية وفق نموذج أريكسون وعالقته باالغتراب والسـلوك(. 2011ي مونولة. )ال ال   .44

مرحلــة العــدواني لــدى عينــة مــن نــزالء دور التربيــة مــن األيتــام واللقطــاء وعينــة مــن العــاديين ب
 ي مامعة أي ال رىي الوعوامة.لسالة مامون ر غ ر مدشولةي المراهقة بمكة المكرمة

 ي  الم الرعرفة: الكويل.شباب العربي ومشكالتهال(. 1985حمازيي  ءت. ) .45
ي تكـــاملي للنمـــو فـــي البيـــت منظـــور دينـــام -الصـــحة النفســـية(. 2004حماااازيي مصاااطفى. ) .46

 ي الرركء الث اف  العرب : الدال الب ضاءي الرغرب.2طوالمدرسة، 
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ي دخل إلى سيكولوجية اإلنسـان المقهـورم –التخلف االجتماعي (. 2005حمازيي مصاطفى. ) .47
 ركء الث اف  العرب : الدال الب ضاءي الرغرب.الر

ي راسـة تحليليـة نفسـية اجتماعيـةد -الشباب الخليجي والمستقبل(. 2008حمازيي مصطفى. ) .48
 الرركء الث اف  العرب : الدال الب ضاءي الرغرب.

(. ت   م الشباب المامع  لدتل تسائن اإل الي الر ، ة ف  ت   ق منط،بات 2016حدمفةي تائن. ) .49
ــم الــنفسماان الث اااف  ااخاان الرمنرااع الوااوليي اي ــة وعل ــة للتربي ــات العربي ــة اتحــاد الجامع  يمجل
 .255 -226صص (ي 2ي ع)14مج

 ي الرم،س اي ،ى ل،ث افة: ال اهرة.الهوية(. 2012حود ني حون. ) .50
ــة معالجتهــا(. 2010ال  بااان ي  بااد هللا. ) .51 لسااالة مامواان ر ي مشــكالت الشــباب الجــامعي وكيفي

 ي مامعة امشقي سوليا.غ ر مدشولة
الاسااة  -(. اتل الوالاادين فاا  تكااوين الشلصاا ة االمنرا  ااة  دااد ايبداااء2001حااالتةي باساارة. ) .52

 .109-71صص (ي 4ي3ي ع)27ي مجمجلة جامعة دمشقم دان ة ف  مديدة امشقي 
(. النص ر الدفو  لدى الشباب العراق  مان تمهاة نظار آباائهم الوااكد ن 2014ال ،ف ي مامد. ) .53

ـــة جامعـــة بابـــل)العلوم اإلنســـانية(ل الدتلاااة لر اماااة الرواااد ني فااا  ات  ص (ي 3ي ع)22ي ماااجمجل
 .775-758ص

(. االغنراب الدفو  تت دير الذات لادى خريماات المامعاة 2010حرايي فاامة تالهويشي فاطرة. ) .54
(. 2ي ع)2ي مجمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسيةالعامالت تالعاطالت  ن العرني 

 .138-64صص 
ي مدشاااولات اإلرشـــاد والتوجيـــه فـــي مراحـــل العمـــر(. 2015طالااابي صاااابر. ) حرااديي نءياااه تأباااو .55

 مامعة ال دس الرفنوحة:  ران.
(. مواااانويات تشااااكن الهويااااة االمنرا  ااااة ت القنهااااا بالرماااااالت ايساساااا ة 2011. )فريااااالحرااااواي  .56

لاساة م دان اة فا  الرادالس الركونة لها لدى   دة من ط،بة الصف ايتل الثانوي من المدوا ن " ا
ــة جامعــة دمشــقالثانويااة العامااة فاا  مديدااة امشااقي مامعااة امشااقي  ص  ي1ي )ع(27مااج  يمجل

 .596 -553ص
 ي اال غريب: ال اهرة.دراسات في سيكولوجية االغتراب(. 2003ال،ط ف. ) خ، فةي  بد .57
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 ااة تدر فاا   SWOMت PQ4R(.  تااأ  ر اساانرات م ن  2016خراا سي شاا راء ت باااسي لائااد. ) .58
ي 9ي ماجمجلـة علـوم التربيـة الرياضـيةالنفك ر الع،ر  تال د من الن،وث الدفو  لادى الرياضا  ني 

 .365-326صص (ي 2)ع 
الجمــود الفكــري والمهــارات االجتماعيــة وتشــكل الهويــة لــدى عينــة مــن (. 2008خااوجي حدااان. ) .59

نرب ااة ولةي ك، ااة اللسااالة اكنااولاه غ اار مدشااي طالبــات كليــات التربيــة للبنــات بمدينــة مكــة المكرمــة
 ل،بداتي مامعة أي ال رىي الوعوامة.

ي اال تائن ل،دشر: ظرياته وأساليبه الحديثةن -علم النفس اإلرشادي(. 2005الداهريي صالح. ) .60
  راني ايلان.

االنحراف الفكري وأثره علـى األمـن الـوطني فـي دول مجلـس التعـاون (: 2005الدغ مي م رد. ) .61
 النعاتن لدتل الل، ج العرب ي ايمانة العامةي الرياض. ي مم،سلدول الخليج العربي

 (ي منااااح  ،اااى3507)ع ي الحـــوار المتمـــدن(. الهوياااة ال ضااااليةي 2011. ) باااد هللاالااادم اط ي  .62
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=278200 الروقع:

اكتســاب بعــض  فعاليــة التــدريس وفقــا لنظريــة فيجوتســكي فــي(. 2006الدتاه ااديي  ءماا . ) .63
ــدى طالبــات جامعــة األقصــى بغــزة ــاهيم البيئيــة ل لسااالة مامواان ر غ اار مدشااولةي المامعااة ي المف

 االسالم ةي غءةي ف،وط ن.
)ترمرااااة حواااان  ااااواة(. امشااااق: اله ئااااة العامااااة الوااااولية ي االنتحــــار(. 2011). إم ااااناتلكاااااممي  .64

 (.1897ل،كناب. )العرن ايص،  نشر ف   اي 
دور الشــــباب الفلســــطيني الجــــامعي فــــي المشــــاركة السياســــية . (2016اتيكاااااتي سااااامح. ) .65

ي مامعااااة لسااااالة مامواااان ر غ اااار مدشااااولةي (2015-1993والفعاليــــات الجماهيريــــة الوطنيــــة )
 الدماحي ف،وط ن.

االغتـراب وعالقتـه بتقـدير الـذات لـدى طلبـة الصـف الحـادي عشـر فـي (. 2006لبع ي مدذل. ) .66
 ي مامعة ال دسي ف،وط ن.لةلسالة مامون ر غ ر مدشو ي جنوب الخليل

 ي اال الرو رة:  راني ايلان.أصول علم النفس(. 2010لب عي م رد. ) .67
ــة (: الن،ااوث الدفواا  ت القنااه باابعض الرنغ ااراتي 2015لمضاااني هااااي تالمباااليي مدااال. ) .68 مجل

 .33 -1صص (ي 10ي ع )2ي مججامعة كركوك للدراسات اإلنسانية
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الءغااولي تناةي شااف ق تالاابطشي "م راد تل ااد" ت يي  اادنان ت الالريرااتيي م رااد تالنااني شااامة تالعنااو  .69
ي اال الروااا رة: 2ي طعلـــم الـــنفس العـــام(. 2006. )ر باااد الداصاااتالماااراحي  ....لافاااع تالءغاااولي 
  راني ايلان.

 ان.، منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمعلم النفس التطوري(. 2008الريماوي، محمد. ) .70
جهدولي       ات وعالقتها بالتوكيدية والوحددة النفسدية لددى مهوية الذ(. 2011زقوت، ماجدة. ) .71

 غزة، فلسطين. –، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة، النسب
 ي  الم الكنب: ال اهرة.دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي(. 2003زهراني حامد. ) .72
 ي  الم الكنب: ال اهرة.النمو دراسات في علم نفس(. 2003تسّرىي إمالل. ) زهراني حامد .73
ي  ااالم ارشــاد الصــحة النفســية لتصــحيح مشــاعر ومعتقــدات االغتــراب(. 2004زهااراني سااداء. ) .74

 الكنب: ال اهرة.
 1988الجزائـرالهجرة الريفية في ظل التحوالت االجتماعية الجديدة في  .(2008)لشا د زتزتي  .75

 دط دةي المءائر.وق -ي أطرتحة اكنولاه غ ر مدشولةي مامعة مدنولي 2008-
 ايلان.  راني :اال الفكر ينظريات االرشاد والعالج النفسي (.1998. )الءيواي ناال .76
ـــاعي(. 2015سااااليي ح،رااا  تحواااني م راااد. ) .77 ـــنفس االجتم ـــم ال ي مدشاااولات مامعاااة ال ااادس عل

 الرفنوحة:  راني ايلان.
 مصر. ي مركء الكناب ل،دشر:في بيتنا مراهق متطرف دينياً  .(2006)زيدب سالمي  .78
ي مناحاة مجلة شـبكة العلـوم النفسـية العربيـة(. نفوس ااخن شارن ةي 2013الوامرائ ي صاان. ) .79

  ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الروقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع:
www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa10-

250913.pdf 
 ي مدشولات مامعة ال دس الرفنوحة:  راني ايلان.الصحة النفسية(. 2010سرحاني تل د. ) .80
فسية أنماط التنشئة االجتماعية وعالقتها بحاالت الهوية الن(. 2011. )ند الارحر بالورحان ي  .81

ــة الســعودية ــة العربي ــي المملك ــة الجــوف ف ــة جامع ــة مــن طلب ــدى عين ــذات ل لسااالة ي ومفهــوم ال
  رااة الدلاسات الع، اي مامعة مؤتةي ايلان. مامون ر غ ر مدشولةي

ـــة فـــي(. 2000ساااعدي إسااارا  ن. ) .82 ـــم االجتمـــاع اإلتجاهـــات الحديث ي اال الرعرفاااة المامع اااة: عل
 اإلسكددلية.
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لة لساااي هويـة األنــا وعالقتهــا بــالتفكير الخلقــي لـدى المــراهقين األيتــام(. 2012ساك  ي سااهى. ) .83
 ،وط ن.فغءةي -ي المامعة اإلسالم ةمامون ر غ ر مدشولة

ي ع 2ي ماجمجلـة كليـة التربيـة للبنـات(. الن،اوث الدفوا ي 2015ت ،اواني ط،ان. ) س،راني شارتن  .84
 651-640صص (ي 26)

 ي اال الدهضة العرب ة: ب رتتي لبدان.علم نفس النمو(. 2002س، مي مريم. ) .85
 ي الدال الث اف ة ل،دشر: مصر.الحرب النفسية(. 2004سر ومي حر دة. ) .86
المجلة (. الن،وث الفكري لدى الشباب تاتل خدمة الفرا ف  النعامن معهي 2013الودبني مد رة. ) .87

 .197-133صص (ي 58ي ع )29ي مج دراسات األمنية والتدريبالعربية لل
(. الواا،طة الوالدمااة كرااا ياادلكها ايبداااء ت القنهااا بالهويااة الشلصاا ة 2015الشااافع ي بو مااوج. ) .88

 .595-579صص (ي 43ي مج)ب(ي ع)مجلة العلوم اإلنسانيةلدى الرراه  ني 
لدى ايسرة الف،واط د ة فا   صار  (. أنراط الندشئة االمنرا  ة الوائدة2012الشام ي م روا. ) .89

 -مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاثالعولرة من تمهة نظر ط،بة مامعاة ايفصاى فا  خاان ياونسي 
 .2266-2236صص (ي 10ي ع)26ي مجالعلوم اإلنسانية

ي اائارة التشبه بـين الجنسـين: مفهومـه وأحكامـه ومظـاهره وأسـبابه(. 2009الش  ر ي م رد. ) .90
 ن الل ري: اإلمالات العرب ة الرن دة.الشؤتن اإلسالم ة تالعر

ي مركااء النقــد الحضــاري للمجتمــع العربــي فــي نهايــة القــرن العشــرين(ي 1990)هشاااي شااراب ي  .91
 الاسات الوحدة العرب ةي ب رتت.

ية مجلة كلية الترب(. اتل ال دوات الفضائ ة ف  نشر الث افة اإلسنهالك ةي 2014شعباني أفدان. ) .92
 .1084-1074صص (. 4ي ع)25ي مجللبنات

ي (. العالقااة باا ن أنراااط الندشاائة ايساارية تت   ااق الرراهااق لهوينااه الدفواا ة2012الشاا راني حدااان. ) .93
 .1098-1080صص (ي 5)ع ي 26ي مجمجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

مجلـة (. الن،اوث الدفوا  لادى ط،باة مامعاة بغادااي 2011م ر تمباالكي أحراد. )اي الشرو ي  بد .94
 .252-213صص (ي 140)ع ي ستاذاال

(.  الن،اااوث الدفوااا  ت القناااه بالدضاااج االنفعاااال  لااادى 2011شاااهابي شاااهرزاا تالعب اااديي زهاااول. ) .95
ــة دراســات ط،بااة معاهااد إ ااداا الرع،راا ن تمعاهااد الفدااون المر ،ااة فاا  مركااء م افظااة ن دااوىي  مجل

 .38 -11صص (ي 14ي ع )تربوية
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ر ومي( ومفهوم الذات والسلوك لدى المنحرفين وغيالالمعيارية )األن(. 2003الش ل ي حون. ) .96
ي مامعاااة ناااامف العرب اااة ل،ع،اااوي لساااالة ماموااان ر غ ااار مدشاااولةي المنحـــرفين فـــي مدينـــة الريـــاض

 ايمد ةي الوعوامة.
ي مشكالت األطفال والمراهقين وأسـاليب المسـاعدة فيهـا(. 1996ش فري شاللءتم ،راني هاوالا. ) .97

 ي المامعة ايلان ة: ايلان.)ترمرة نو رة ااتا تنءيه حردي(
(. الو   الرهد  تتشكن الهوية الرهد ة ت القنهرا باالخن ال الرهد  لدى 2010الصب  ي مها. ) .98

  داااة مااان الروهاااوب ن تالعاااااي ن مااان المدوااا ن فااا  ضاااوء بعاااض الرنغ ااارات ايكاامر اااة بالررح،اااة 
 ي ال رىي الوعوامة.ي مامعة أرسالة ماجستير غير منشورةالثانوية برديدة مكة الركرمةي 

ياة (. حاالت الهوية الدفو ة لادى ط،باة ك، اة الع،اوي النربو 2009الصرايرةي أسراء تأحردي سرالة. ) .99
(ي 53ي ع)ألردنا -مجلـة اتحـاد الجامعـات العربيـةف  مامعة مؤتة ت القنهاا بابعض الرنغ اراتي 

 .241-209صص 
ســـجناء متعـــاطي المخـــدرات هويـــة الـــذات والتوافـــق النفســـي لـــدى ال(. 2015صااا ايي طاااالن. ) .100

 ءةي ف،وط ن.غ -ي لسالة مامون ر غ ر مدشولةي المامعة اإلسالم ةوأبنائهم في قطاع غزة
 ي لسالة ماموان ر غ ارالمنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني(. 2017) .ط اني م رد .101

 مدشولةي مامعة قطري قطر. 
الن،اااوث الدفوااا  لااادى طاااالب ك، اااة  (. فا ، اااة برناااامج إلشاااااي فااا  خفاااض2012طااارااي ح ااادل. ) .102

ص (ي 3ي ع )2ي ج5ي ماااج مجلـــة علـــوم التربيـــة الرياضـــيةالنرب ااة الرياضااا ة فاا  مامعاااة بابااني 
 .143-91ص

ي ةالهوية النفسية وعالقتهـا باتخـاذ القـرار لـدى طلبـة جامعـة مؤتـ(. 2003الطراتنةي معنصم. ) .103
 ي مامعة مؤتةي ايلان.لسالة مامون ر غ ر مدشولة

دور اإلعـــالم الجديـــد فـــي تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة لـــدى الشـــباب (. 2016موساااى. )الطريوااا ي  .104
 ي مامعة نامف العرب ة ل،ع،وي ايمد ةي الوعوامة.ي لسالة مامون ر غ ر مدشولةالجامعي

ي لساااالة وســـائل اإلعـــالم الفلســـطيني وأثرهـــا فـــي اإلنقســـام السياســـي(. 2010طومااااني أمااان. ) .105
 غءةي ف،وط ن. -هرمامون ر غ ر مدشولةي مامعة ايز 
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(. شااااااابكات النواصااااااان االمنراااااااا   تأ رهاااااااا  ،اااااااى ال ااااااا م لااااااادى طاااااااالب 2014) .الط اااااااالي فهاااااااد .106
ص (ي 61ي ع)31ي ماااجالمجلـــة العربيـــة للدراســـات األمنيـــة والتـــدريبالمامعاااة)توينر نروذماااًا(ي 

 .226-193ص
ظان  (. سا كولوم ة تشانل الهوياة لادى الشااب المءائاري فا 2017 اشولي لعول تلق ةي معافاة. ) .107

 ص(ي 7ي ع)مجلة آفـاق للعلـومالعولرة الث اف ة: الاسة م دان ة بمامعات سك كدةي  دابةي تبوةي 
 .223-209ص

ي الركناااب الماااامع  هويـــة األنـــا والتمـــرد النفســـي لـــدى المـــراهقين(. 2013العبااااايي  ،ااا . ) .108
 ال ديث: اإلسكددلية.

مجلــة البحــوث ل الرياااضي (. الندراا و المدواا  لاادى أطفااا2014 باااسي الهاااي ت ااالفي ايداااس. ) .109
 .148-128صص (ي 43ي ع)التربوية والنفسية

 ي لساالة ماموان ر غ اراالغتراب النفسي وعالقته بالتحصـيل الدراسـي(. 2016 باسي اان ال. ) .110
 مدشولةي مامعة امشقي سوليا.

 ي ال اهرة: اال قباء ل،طبا ة تالدشر.نظريات الشخصية(. 1998 بد الرحرني م رد. ) .111
ى دور التعلــيم العــالي فــي تعزيــز الهويــة الفلســطينية وأثــره علــ(. 2010برهااان. ) الاارحرني  بااد .112

وان ر ي لساالة مامالتنمية السياسية مـن وجهـة نظـر الطلبـة والعـاملين، جامعـة النجـاح أنموذجـاً 
 غ ر مدشولةي مامعة الدماح الوطد ة.

الجتماعيـة فـي مقيـاس موضـوعي لرتـب الهويـة األيديولوجيـة وا(. 1998الرحرني م رد. )  بد .113
 ي اال قباء: ال اهرة.مرحلتي المراهقة والرشد المبكر

 "ي مكنباة زهاراء الشارن:نظريات النمو" علـم نفـس النمـو المتقـدم(. 2001الرحرني م رد. )  بد .114
 ال اهرة.

 ي اال غريب: ال اهرة.علم النفس االجتماعي(. 2001هللاي معنء تخ، فةي  بدال،ط ف. )  بد .115
(. االندفا  اة لادى   داة مان ط،باة المامعاة العرب اة 2014بوماديي أمماد. )الهاايي سامر تأ  بد .116

مجلـة الرفنوحة ت القنها بنوك اد الاذات فا  ضاوء منغ ارات الداوع تالنلصاص تالروانوى الدلاسا ي 
 .239-209صص (ي 1ي ع)15ي مجالعلوم التربوية والنفسية

ي  راان: اال ة النفسـيةالضـغط النفسـي ومشـكالته وأثـره علـى الصـح(.  2008 ب دي مامادة. ) .117
 صفاء.
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 ي اال الث افة ل،دشر تالنوزيع:  راني ايلان.علم نفس الشخصية(. 2011العب ديي م رد. ) .118
ي فــي القــدرة التبؤيــة للكفــاءة الذاتيــة والرضــا الــوظيفي والتنظــيم الــذات(. 2012 مااوةي م رااد. ) .119

 لان.ي مامعة ال رموكي ايلسالة اكنولاة غ ر مدشولةي الهوية الوظيفية للمعلمين الفلسطينيين
ــة (. تااأ  ر لغااة النع،اا م  ،ااى الهويااة لاادى الطااالب: الاسااة م دان ااةي 2014 ااءازيي فاااتن. ) .120 المجل

 .191-164صص (ي 10ي ع)3ي مجالدولية التربوية المتخصصة
ي المجتمع الريفي والحضـري والبـدوي (ي 2009)أحرد ي لبامعةت   ءايي االيس تأبو حوسةي موسى .121

 .:  راني ايلانالرفنوحةمدشولات ال دس 
عالقــة تشــكل هويــة األنــا بكـل مــن مفهــوم الــذات والتوافــق النفســي (.  2004 وا ريي  ب ار. ) .122

وان ر لساالة مامي االجتماعي والعام لدى عينة من طالبـات المرحلـة الثانويـة فـي مدينـة الطـائف
 غ ر مدشولةي مامعة أي ال رىي الرر،كة العرب ة الوعوامة.

 . اال الث افة العرب ة: ال اهرة.قاالت فلسفيةم -ما بعد الحداثة والتفكيك(. 2008).  ط ةي احرد .123
(. اآل ال االمنرا  ة تالدفو ة ل،بطالة  ،ى خريم  المامعات فا  الرمنراع 2015 كةي م رد. ) .124

 اااة  ،اااى   داااة مااان خريمااا  المامعاااات تالك، اااات الرنوساااطة فااا  الضااافة الاساااة م دان -الف،واااط د 
(ي 11ي ع)3ي ماجة القدس المفتوحـة لألبحـاث والدراسـات التربويـة والنفسـيةمجلة جامعالغرب ةي 

 .334-299صص 
(. حاااالت هويااة اينااا لاادى الط،بااة المااامع  ن: اتل العاف ااة الدفواا ة 2016 ااالء الااديني مهاااا. ) .125

ــةتايااء الااوظ ف  ايسااريي  ــوم التربوي -103صص (ي 1)ع ي 43مااج ي ألردنا -دراســات العل
134. 

ــى الرشــد(. 2015ق. ) التنااةي شااف  .126 ــة إل ي اال 5ي طســيكولوجية التطــور اإلنســاني مــن الطفول
 الرو رة:  راني ايلان.

ـــدى منخفضـــي (. 2015 ،اااواني ط،ااان. ) .127 ـــالتلوث النفســـي ل الشخصـــية المتصـــنعة وعالقتهـــا ب
تي ي ك، ااة النرب ااة ل،بداااغ اار مدشااولة اكنااولاه لسااالة ، ومرتفعــي مفهــوم الــذات عنــد طلبــة الجامعــة

 ااي العران.مامعة بغد
(. مظاهر االغنراب لدى الط،باة الواولي ن فا  بعاض المامعاات الرصاريةي 2008 ، ي بشرى. ) .128

 .561-513صص (ي 1ي ع)24ي مجمجلة جامعة دمشق
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مجلــة (. ق،ااق العولرااة ت القنااه باالساان رال الدفواا  لاادى تدليواا   المامعااةي 2014 ،اا ي ه ااثم. ) .129
 .660-567صص (ي 63ي ع)ديالي

عينـة  نمو فاعليات األنا وقدرتها التنبؤية بنمو التفكير األخالقي لدى(. 2008العرريي  ، . ) .130
ن ر ي لساالة ماموامن سن المراهقة وحتى الرشد بمدينة أبها بمنطقة عسـير ناثمن الذكور واإل 

 .دشولةي مامعة أي ال رىي الوعوامةغ ر م
ــة(. 2015العرااوشي احرااد تالع، راااتي حرااوا. ) .131 لات مامعااة ال اادس ي مدشااو المشــكالت االجتماعي

 الرفنوحة:  ران.
(. االغناااراب الدفوااا  ت القناااه بروااانوى الطراااوح لااادى   داااة مااان طاااالب 2016العداااءيي خالاااد. ) .132

 .93-69(ي ص55ي ع)مجلة رسالة التربية وعلم النفستطالبات المامعةي 
 ي1ي ماجمجلـة الطفولـة والتنميـة(. الهوية الث اف ة العرب اة فا   االم منغ اري 2001  دي م رد. ) .133

 .126-109ي ص ص(3ع)
  ة.ي اال ال اهرة: ال اهرةي مرهولية مصر العربالهوية والقلق واإلبداع(. 2002  دي م رد. )  .134
 ي اال الرعرفة المامع ة: ايزاليطةي مصر.نظريات الشخصية(. 2005الرحرن. )   ووىي  بد .135
جلـة مركـز م(. مصاال النطرف كرا يدلكها الشباب ف  مصر تالكويالي 1998) .  وىي م رد .136

 .103-77صص ي مامعة قطري 7ي الودة 13 العداي البحوث التربوية
المجلة العربية للدراسـات (. تشكن هوية اينا لدى ايحداث المان  ني 2000الغامديي حو ن. ) .137

 .246-183صص (ي 30ي ع )15مج الوعوامةيي األمنية والتدريب
النفك ااار ايخالقااا  لااادى   داااة مااان (.  القاااة تشاااكن هوياااة ايناااا بدراااو 2001الغاماااديي حوااا ن. ) .138

المجلـــة الاااذكول فااا  مرح،اااة الرراه اااة تالشاااباب بالردط اااة الغرب اااة مااان الرر،كاااة العرب اااة الواااعوامةي 
 .255-221صص  ي29ي ع المصرية للدراسات النفسية

مقيـاس لتقيـيم فاعليـات األنـا مـن منظـور  –مقياس فاعليات األنا (. 2010الغامديي حو ن. ) .139
 كء الدلاسات تالب وثي مامعة نامف العرب ة ل،ع،وي ايمد ةي الوعوامة.ي مر أريك أريكسون 

ي )ترمرة فايء الصا اغ(ي مركاء الاساات الوحادة العرب اة: علم االجتماع(. 2005غدنءي أننون . ) .140
 ب رتت.
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غـزة النمو النفسي واالجتماعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا ب(. 2008الغص ني ساائدة. ) .141
المامعاااة  لساااالة ماموااان ر غ ااار مدشاااولةيي هم علـــى حـــل المشـــكالت االجتماعيـــةوعالقتـــه بقـــدرت

 غءةي ف،وط ن. -اإلسالم ة
ـــالمعنىأ -إرادة المعنـــى(. 1998فرانكاااني ف كناااول. ) .142 ـــات العـــالج ب ي)ترمراااة امراااان ســـس وتطبيق

 فوزي(ي اال زهراء الشرن: ال اهرة.
دعم مماهاد(ي الرؤسواة العرب اة ي)ترمرة مماهد  بادالرالخوف من الحرية(. 1972فرتيي ألي . ) .143

 ل،دلاسات تالدشر: ب رتت.
ي اال الشااارتن: 4ي )ترمراااة م راااد  ثراااان نماااات (ي طاألنـــا والهـــو(. 1982فرتيااادي سااا مروند. ) .144

 ب رتت.
ي اال (ي )ترمراة  بادالردعم ال فدا الحب والحرب والحضارة والمـوت(. 1992فرتيدي سا مروند. ) .145

 الرشاا: ال اهرة.
ـــاة الجنســـية(. 1999فرتيااادي سااا مروند. ) .146 ي  اال الط، عاااة 3ي )ترمراااة ماااولج طراب شااا (ي طالحي

 ل،طبا ة تالدشر: لبدان.
إنتفاضــة  -الــذات الفلســطينيةأثــر الحــرب النفســية اإلســرائيلية علــى (. 2007قاساامي يوسااف. ) .147

 ي لسالة ما مون ر غ ر مدشولةي مامعة ب رزيلي ف،وط ن.نموذجا ىاألقص
(. مواانوى الث افااة الرياضاا ة ت القنهااا بالهويااة الرياضاا ة 2017)قاادتم ي م رااد تالعراادي ساا، ران.  .148

لألبحـاث مجلـة جامعـة النجـاح لدى ط،بة تلصص النرب ة الرياض ة ف  مامعة الدماح الوطد ةي 
 .58-35صص (ي 1)ع ي 31ي مج)العلوم اإلنسانية(

ي ل ب اا: 2ي طختباراتهـا  وأسـاليب قياسـهاإ -الشخصية، نظرياتها(.  1996ال ذاف ي لمضاان. ) .149
 اال الكنب الوطد ة بدغازيي مدشولات المامعة الرفنوحة.

الهويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية: خصوصـــية (. 2012تأباااو غاااوشي أحراااد. ) الفنااااح ال ،  ،ااا ي  باااد .150
مي ي بدين/ الرركء الف،وط د  لرصاال ح ون الرواطداة تالالمئا ن: ب ال ل االتشكل واإلطار الناظم

 ف،وط ن.
التغيــر القيمــي وعالقتــه بهويــة الــذات واالغتــراب النفســي لــدى طلبــة (. 2015كبامااةي سااداء. ) .151

  ن.ي المامعة اإلسالم ةي غءةي ف،وطمدشولةلسالة مامون ر غ ر  الثانوية العامة في قطاع غزة،
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(. الهويااااة الدفواااا ة لاااادى الشااااباب المااااامع  ت القنهااااا باااابعض الرنغ ااااراتي 2008كن،ااااوي كاماااان. ) .152
ع ي 7ال ااهرةي ماج طـة األخصـائيين النفسـين المصـرية)رانم(،رابي دراسات عربية في علـم الـنفس

 .224-183صص (ي 1)
(. العالقااة باا ن نرااو الهويااة الدفواا ة تالنك ااف ايكاااامر  لاادى الرااراه  ن ماان 2009كن،ااوي كاماان. ) .153

ص ي 22ي الوادة 81-80ي اله ئاة الرصارية العاماة ل،كناابي ع مجلة علم النفسط،بة المامعةي 
 .87-62ص

 ي اال ال ازتلي الع،ر ة ل،دشر تالنوزيع:  ران.اإلعالم والمجتمع(. 2014) كدعاني  ، . .154
ماع ي )ترمراة ساامح تاالنظرية والتطبيق في اإلرشاد والعالج النفسي(. 2011كوليي م اريالا. ) .155

 اللفش(ي اال الفكر:  راني ايلان.
ي كسون وأعمالهلهوية وتشتتها في حياة إيريك إير ا -البحث عن الهوية(. 2010كوزني ب نر. ) .156

 )ترمرة سامر مر ن لضوان(ي اتلة االمالات العرب ة الرن دة: اال الكناب المامع .
ركــه المراهــق المشــتت رفــض( كمــا يد -نمــط المعاملــة الوالديــة)تقبل(. 2014ل رااري فضاا ،ة. ) .157

 ي مامعة م رد خ ضر بوكرةي المءائر.لسالة مامون ر غ ر مدشولةي الهوية
ـــــوم اإلنســـــانية الفضاااااائ ات تالندشااااائة ال  ر اااااة لألطفاااااالي (. 2107لااااادلعي نع راااااة. ) .158 ـــــة العل مجل

 .162-157صص (ي 30ي ع)واالجتماعية
(. االبنوااامة كرؤشاار ساا،وك  ل،عالقااة اآلمدااة باا ن الطالااب المااامع  2014ماضاا ي  باادالبالي. ) .159

 .19-1صص (ي 2ي ع)9ي مجمجلة ذي قارتالندليو ي 
 القنها بابعض الرنغ ارات لادى   داة مان طاالب (. تشكن هوية اينا ت 2010الرمدون ي س،وى. ) .160

 (ي3ي ع)4ي ماجدراسات عربية في التربية وعلـم الـنفستطالبات مامعة أي ال رى بركة الركرمةي 
 .310-269صص 

 ة.ي اال الفكر العرب : ال اهر الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر(. 1994م رد. س د. ) .161
ــوث النفســي (. 2004م راادي أسااامه. ) .162 ــدى طلبــة جامعــة الموصــلالتل أطرتحااة اكنااولاه غ اار ي ل

 مدشولةي مامعة الروصني العران.
مجلــة كليــة التربيــة (. نرااو الهويااة لاادى طااالب المامعااة: الاسااة طول ااةي 2003م راادي مدااى. ) .163

 .107-84ص ص (ي3) ي عمصر -باإلسماعيلية



213 
 

س الرفنوحااة (. ظاااهرة االغنااراب لاادى ط،بااة مامعااة ال ااد2005تبداااتي بواااي. ) مل،ااوفي شاااامة .164
ص (. 6ي ع)مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســاتت القنهااا باابعض الرنغ ااراتي 

 .87-43ص
ـــدى المراهـــق(. 2013مااادتلي ناااذير. ) .165 ـــالتوافق النفســـي ل ـــة وعالقتهـــا ب ـــة الثقافي لساااالة ي الهوي

 ي مامعة م رد خ ضر بوكرةي المءائر.مامون ر غ ر مدشولة
ي عيمفهوم الهوية وعالقته بالصحة النفسية لدى الشباب الجام. (2012مرااي فاطرة الءهراء. ) .166

 ،رواني المءائر.ت -لسالة مامون ر غ ر مدشولةي مامعة أبو بكر ب، ايد
(. اتل مامعااة قطاار فاا  تدر ااة اتماهااات ال دا ااة  دااد ط،بنهااا فاا  ضااوء 1998). الروااددي شاا لا .167

-13صص  ي مامعاة قطاري7 الوادة 13ي )ع (مجلة مركز البحـوث التربويـةبعض الرنغ راتي 
49. 

اضطراب الهوية وعالقته بمتغيرات الذات وبعض سمات الشخصية عند (. 2009مشعني  ال. ) .168
 ي مامعة الءقازيق.لسالة مامون ر غ ر مدشولةي الجامعة بطال

 (. أ ر الرو،والت الردب،مة ف  ال دوات الفضائ ة العرب ة  ،ى ال  م لدى2013الرصريي نع م. ) .169
ص (ي 2ي ع)21ي ماجمجلة الجامعة اإلسـالمية للبحـوث اإلنسـانيةامع  الف،وط د ي الشباب الم

 .395-363ص
ــــى االضــــطرابات الســــلوكية واإلنفعاليــــة(. 2011مصااااطفىي أسااااامة. ) .170  –األســــباب  -مــــدخل إل

 ي اال الرو رة:  راني ايلان.العالج -التشخيص
ان ت دا ن اسانب  - بفس االمماا(. معدى ال  اةي مفهوي أساس  ف   ،م الاد2012معرريةي بش ر. ) .171

 .104-86صص ي (35-34ي ع)المجلة العربية للعلوم النفسيةل  اسه ف  الب ئة المءائريةي 
ـــم نفـــس النمـــو(. 2012م، ااامي ساااام . ) .172 ـــاة اإلنســـاند -عل ي اال الفكااار:  رااااني 2ي طورة حي

 .نايلا
العرباا : امشااقي ي اال الكناااب الحــرب النفســية والطــابور الخــامس(. 2010الرد اااتيي لمااءي. ) .173

 ال اهرة.
مجلة (. الن،وث الدفو  ت القنه بالنوافق االمنرا    دد ط،بة مامعة بغدااي 2017م رةي أمن. ) .174

 .166-147صص  (ي220ي ع )2ي مجاألستاذ
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ي )ترمراااة  ،ااا  تطفاااة(ي اال الوسااا م ل،لااادمات الطبا  اااة: الهويـــة(. 1993م كشااا ،، ي الااا كس. ) .175
 امشق.

ي ماارتس باارس: طااراب،سي قــع الحــرب وانعكاســاتها علــى الطفــلوا(. 1991نصااالي كريواان ن. ) .176
 لبدان.

(: الن،اااوث الدفوااا  لااادى خريمااا  المامعاااات العااااط، ن  ااان العرااان فااا  2017الدوام اااةي زه ااار. ) .177
 .289-267 ص (ي ص1) ي ع4ي مجمجلة العلوم النفسية والتربويةم افظة لفحي 

: ي مدشولات مامعة ال ادس الرفنوحاةالتغير االجتماعي(ي 2013)ابراه م الدوليي ق س ت  ثراني  .178
 . راني ايلان

 ي إينراك ل،طبا ة تالدشر تالنوزيع: ال اهرة.نظريات الشخصية(. 2011هريديي  اال. ) .179
ي )ترمرااة مااراا  ،اا    وااى(ي العــالج المعرفــي الســلوكي المعاصــر(. 2012. )ساان فانهوفراااني  .180

 اال الفمر ل،دشر تالنوزيع: ال اهرةي مصر.
 ي اال الرو رة:  راني ايلان.علم النفس االجتماعي(. 2001تح دي أحرد. ) .181
ين الحكم الخلقي وعالقتـه بأبعـاد هويـة األنـا لـدى عينـة مـن المـراهق(. 2011الوح ديي لبداى. ) .182

 ي مامعة ايزهري غءة.لسالة مامون ر غ ر مدشولةي المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة
مـــاعي وتـــأثيره علـــى الهويـــة الوطنيـــة لـــدى الشـــباب االغتـــراب االجت(. 2012تلاماااةي مءياااان. ) .183

 ي مامعة الع  د آك،  م دد تل اجي المءائر.لسالة مامون ر غ ر مدشولةي الجزائري 
ــ(. 2017. )النرب ااة تالنع،اا م العااال وزارة  .184 ــيم الع ــدليل االحصــائي الســنوي لمؤسســات التعل الي ال

 .هللاي ف،وط ني لاي 2015/2016الفلسطينية للعام الدراسي 
ي )ترمرااة أناا س زكاا  حواان(ي اال اآلااب ل،دشاار تالنوزيااع: الال منتمــي(. 2004تلوااوني كااولن. ) .185

 لبدان. 
)ترمرة حاتم حر د م وان(ي اال . والهويةسوشيولوجيا الثقافة (. 2010). تهولبولني هاللربس .186

 ك وان : امشق.
ال الفااالاب : ي اســيكولوجية الحـروب والكــوارث ودور العــالج النفسـي(. 1999مع اوبي غواان. ) .187

 ب رتتي لبدان.
ي )ترمرااااة نب اااان م واااان(ي اال ال ااااوال ل،دشاااار جدليــــة األنــــا والالوعــــي(. 1997. )الليااااونجي كاااا .188

 تالنوزيع: سوليا.
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إدمــان شــبكات التواصــل االجتمــاعي وعالقتهــا باالضــطرابات النفســية (. 2016يااونسي بواارة. ) .189
غااءةي  -ي مامعااة ايزهاارةلسااالة مامواان ر غ اار مدشااول  لــدى طلبــة الجامعــة فــي محافظــة غــزة،

 ف،وط ن.
 االغتراب النفسي وعالقتـه بـالتكيف األكـاديمي لـدى طـالب الجامعـة،(. 2012يونو ي كريرة. ) .190

 ي مامعة مولوا معرريي ت ءي تزتي المءائر.غ ر مدشولة لسالة مامون ر
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 (1) ملحق 

 نظرية أريكسون. مواجهتها وفقيبين أزمات النمو النفسي اجتماعي وفاعليات األنا في  جدول 
 الضد المرضي فاعلية األنا أزمات النمو  مراحل النمو

دة الو
 ايتلى

: مر ن الفرا إلى اال ن اا بن   ق ايمان  األمل الث ة م ابن انعداي الث ة
 .تأن الفشن ال مغ،ب ايمن تال مع ق الدماح

: مر ن الفرا إلى ف دان الث ة االنسحاب
بدفوه تمن حولهي تف دان ايمن 

 .تاالسنوالي لإلحباطات 
االسن الل م ابن اللمن  الودة الثان ة

 تالش 
 : ينوم الفرا بال دلة  ،ى مرالسة ح ه ف رادةاإل 

 .االخن ال ال ر تاإلصرال  ، ه
مفن د الفرا اإللااة  القسرية)اإللزام(:

ال ن ااه بعدي ال دلة  ،ى الو طرة  ،ى 
 .ح اته أت ظرتفه الر  طة

 

الطفولة 
 الربكرة

الرباالة م ابن الشعول 
 بالذنب

تيوعى  : م دا الفرا أهدافًا ذات معدىيالغائية
تما  النأايب ةلن    ها اتن إ اقة من صرا اته 

 يرتبو بها من مشا ر الذنب.

ة : امنداع الفرا  ن الرباال الكبح أو التثبيط
خوفًا  يبن ديد أي هدف له معدى أت ق رة
 من الفشن تبالنال  مشا ر الذنب.

الطفولة 
 الرنوسطة

الرثابرة م ابن الشعول 
 بالد ص

 امنالكه ل،رهالات الالزمةمعن د الفرا بالقدرة: 
إلنماز الرهايي مشالك ف  اينشطة تيعرن  ،ى 

 إحدا ها لن   ق أهدافه.

: معن د الفرا  دي امنالكه ل، دلات القصور
الالزمة لن   ق اإلنمازي ي تلذا فحنه 

 ينمدب ال  اي بالرهاي.

هوية اينا م ابن  الرراه ة
 اضطراب الدتل

وم ات م داةي : ي،نءي الفرا بأيديولالتفاني
 .تينرمرها من خالل ال  اي بأاتال منو ة معها 

: مر ن لرفض اياتال رفض الدور
 .الرداسبةي أت لفض ممنرع الراشدين 

: مر ن الفرا إلى بداء  القة حب حر رة الحب ايلفة م ابن العءلة الشباب
 منباالة.

: تير ن الفرا إلى النرك ء  ،ى الحصرية
خرين من خالل  دي مشالكة اآل تذاته 

 االسنغران ف  الذات.
أتاسو 
 العرر

: مر ن الفرا إلى االهنراي باآلخرين االهتمام االننام ة م ابن الركوا
تت دمم حبًا أ رق تأتسع من ال ب غ ر اينان  

 تالذي ال ينط،ب لاًا.

: مر ن الفرا إلى  دي االهنراي الرفض
 باآلخرين أت لفض ذل .

نوع من اإلمران يدنج  ن ت دير الفرا  الحكمة: ل أس النكامن م ابن ا الكهولة
للبراته الواب ةي معرن  ،ى إ ااة تشك ن ايمن 

 ف  صولة فا ،ة لروامهة أزمات نهامة العرر.

: ملبر الرون المة  ال ة من االزدراء
الشعول بال أس تالر ن إلى لفض تازالاء 

 تاقع ح اته.

 (39، 2010)الغامدي،  ( مأخوذ عن1ملحق)
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 المقياس الموضوعي لتشكل الهوية :(2ملحق)

 

 
 " Bennion and Adams,1986,إعداد : بنيون وآدم 

 عزيزي الطالب/ة

ي ( فx) إشارةووضع  مما يلي بتأن وتحديد درجة قياسها ألفكارك ومشاعرك،  يرجى قراءة كل فقرة

 العمود المقابل لها لبيان مدى انطباق تلك الفقرة على وضعك .

دلي بها والموضوعية التامة علما بان أي معلومات ست ،والصراحة، بالدقة إجابتكتتسم  أرجو أن

 قط .البحث العلمي ف ألغراضستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها  االستبيانضمن سياق هذا 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 باسم وريدات الباحث :                                                    

 اشراف/ الدكتور كامل كتلو                                                   

 

 القسم األول : المعلومات األولية

   )  ( أنثى)  (                           ذكر:          الجنس

 )   ( سدة 23من  كثرأ )   (      سدة( 23-21)من)   (     سدة(20 -18)من: العمر

                   )   (  االمريك ة المامعة)  ( زيل ب ر مامعة)  (    ل م ب ل مامعة)  (  الل، ن مامعة :الجامعة

 )  (   طب ع ة  ،وي)   (              إنوان ة  ،وي:   التخصص

 خاموة )  ()   (      لابعة)   (    الثة)   (     ان ة)   (  أتلى:  الدراسية السنة

      )   ( مل م)   (    قرية)   (     مديدة:  السكن مكان



220 
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6 5 4 3 2 1 
وع نلم أختر المهنة التي سألتحق بها أو التحقت بها، وال  1

 وبة لها، ويمكن أن أعمل في أي عمل يتاحالدراسة المطل

 لي إلى أن يتوفر مجال أفضل منه.

      

ال ورغم جهلي لبعض المسائل الدينية، فإن ذلك ال يقلقني،  2

 أشعر بالحاجة للبحث عن هذه المسائل.
      

وجهة نظري عن دور الرجل والمرأة تتطابق مع أفكار  3

 ويروق لي.والداي وأسرتي، فما يعجبهم يعجبني 
      

، ال يوجد أسلوب حياة يجذبني أكثر من غيره من األساليب 4

 وليس لي فلسفة خاصة في الحياة.
      

ي الناس مختلفون، ولذا فأنا ما زلت أبحث عن نوع يناسبن 5

 من األصدقاء.
      

بالرغم من أنني أشترك أحياناً في األنشطة الترفيهية  6

لك ذفعل أهمني نوع النشاط، ونادراً ما المختلفة، إال أنه ال ي

 بمبادرة مني.

      

لم أفكر في الواقع في اختيار أسلوب محدد للتعامل مع  7

 عهم.مالجنس اآلخر، وأنا غير مهتم إطالقاً بأسلوب التعامل 
      

يصعب فهم كثير من القضايا السياسية واالجتماعية)مثل  8

 بات( في عالم اليومالديمقراطية، عمل المرأة، االنتخا

المتغير، ولكني أعتقد أن لي وجهة نظر ثابتة حول هذه 

 8القضايا.

      

ما زلت أحاول اكتشاف وتحديد قدارتي وميولي، وتحديد  9

 المهنة )نوع الدراسة(، التي تناسبني.
      

مثل ال تال أفكر كثيراً في المسائل الدينية وال أبحث فيها، و 10

 شكل. مصدر قلق لي بأي
      

هم هناك مسئوليات أو أدوار محددة للرجل والمرأة في حيات 11

ي فالزوجية أو العملية، وأحاول جاهداً تحديد مسؤولياتي 

 هذا الصدد.

      

      بالرغم من أنني أبحث عن أسلوب مقبول لحياتي، أال أني  12
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6 5 4 3 2 1 
 في الواقع لم أجد األسلوب المناسب إلى اآلن.

ب عديدة للصداقة، ولكني أختار أصدقائي على هناك أسبا 13

 أساس تشابه قيمهم مع القيم التي أؤمن بها.
      

ي بالرغم من أني ال أميل إلى نشاط ترفيهي محدد، إال أن 14

ي أمارس أنشطة متعددة في أوقات فراغي بحثاً عن تلك الت

 تمتعني وأندمج فيها.

      

ه ترت األسلوب الذي أرامن خالل خبراتي السابقة، فقد اخ 15

 مناسباً وصالحاً للتعامل مع الجنس اآلخر.
      

ة ال أهتم بصفحات األخبار السياسية والقضايا االجتماعي 16

 ألن هذه القضايا صعبة الفهم وال تثير اهتمامي. 
      

ة ربما أكون قد فكرت في العديد من المهن)أو نوع الدراس 17

د ن حدأا األمر لم يعد يقلقني بعد المطلوبة لها(، إال أن هذ

 لي والداي العمل )أو مجال الدراسة( التي يريدونه لي،

 وأعتقد أني راٍض عن ذلك.

      

ر درجة إيمان الفرد مسألة نسبية، وقد فكرت في هذا األم 18

 مراراً حتى تأكدت من مدى إيماني.
      

داخل  لم أفكر في دور ومسئوليات كل من الرجل والمرأة 19

  والثيراً األسرة أو في الحياة العامة، فهذا األمر ال يشغلني ك

 أهتم به.

      

لقد كونت وجهة نظر)فلسفة( عن أسلوب حياتي بعد تفكير  20

 20عميق، وال يمكن ألي شخص أن يغير وجهة نظري.
      

 أتقبل تدخل والداي في اختيار أصدقائي، ألني مقتنع من 21

أفضل أسلوب يمكن به أن اختار أنهما أعرف مني ب

 أصدقائي.

      

أنا لقد اخترت األنشطة الترفيهية التي أمارسها بانتظام و 22

 راٍض تماماً باختياري لها.
      

ذا بل هال أفكر كثيراً في مسألة التعامل مع الجنس اآلخر وأق 23

 األمر كما هو.
      

اسية أو عندما يتم نقاش حول موضوعات الساعة السي 24

 ذلك.باالجتماعية، فإنني أرى ما تراه الغالبية، وأنا راٍض 
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6 5 4 3 2 1 
موضوع اختيار وتحديد مهنة محددة)أو مجال التعليم  25

الممهد لها( موضوع ال يهمني، ألن أي عمل) أو مجال 

 دراسي ( سيكون مناسبا وأنا أتكيف مع أي عمل يتاح.

      

مسائل الدينية ومدى أنا غير متأكد من فهمي لبعض ال 26

ا شرعيتها) شرعية أم بدعة( وأريد أن أتخذ قراراً في هذ

 الشأن، ولكني لم أفعل ذلك حتى اآلن.

      

لقد أخذت أفكاري عن دور الرجل والمرأة من والداي  27

ك وأسرتين وال أشعر بالحاجة إلى البحث عن المزيد من تل

 األفكار.

      

 لحياة وأسلوب حياتي من والدايلقد اكتسبت فلسفتي في ا 28

 وأسرتي، وأنا مقتنع بما اكتسبته وما تعلمته منهما.
      

ليس لدي أصدقاء حميمين، وال أفكر في البحث عن هذا  29

 النوع من األصدقاء اآلن.
      

أمارس األنشطة الترفيهية المختلفة في أوقات فراغي،  30

 رسه بانتظام.ولكني ال أهتم بالبحث عن نشاط محدد أما
      

م أجرب أساليب مختلفة للتعامل مع الجنس اآلخر، ولكني ل 31

 أحدد بعد أياً من األساليب أفضل من غيره بالنسبة لي.
      

يوجد كثيراً من اآلراء حول قضايا الساعة السياسية  32

آلن اواالجتماعية، ولكني لم أستطع تحديد األفضل منها إلى 

 ها.لعدم فهمي التام ل

      

ربما أكون قد استغرقت بعض الوقت لتحديد المهنة) أو  33

شكل بنوع الدراسة المطلوبة لها( والتي أريد االلتحاق بها 

دائم، ولكني اآلن أعرف تماماً طبيعة المهنة) أو نوع 

 الدراسة المطلوبة لها( التي أريدها.

      

هي غير أعتقد أنني أجهل بعض المسائل الدينية، ولذا ف 34

واضحة لي اآلن، مما يجعلني أغير وجهة نظري عن 

 الصواب والخطأ أو الحالل والحرام بشكل عام.

      

لقد استغرقت بعض الوقت لتحديد دور)مسئوليات( الرجل  35

 خيراً أنني والمرأة في العالقة الزوجية أو الحياة العامة، إال أ

 حددت الدور الذي يناسبني.

      

ة مني لتحديد وجهة نظر)فلسفة أو اسلوب( في محاول 36

مقبولة عن الحياة، أجد نفسي مشغوال في مناقشات مع 
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6 5 4 3 2 1 
 اآلخرين ومهتماً باكتشاف ذاتي.

       اختار األصدقاء الذين يوافق عليهم والداي فقط. 37
ي الداأحب دائماً ممارسة األنشطة الترفيهية التي يمارسها و 38

 كر جديا في شيء غيرها.)أو أحدهما(، ولم أف
      

دين تعاملي مع الجنس اآلخر مقيد بما تسمح به الثقافة وال 39

 وما تعلمته من والداي.
      

ة، لقد بحثت في أفكاري حول القضايا السياسية واالجتماعي 40

وأعتقد أنني أتفق مع والداي في بعض األفكار دون 

 األخرى.

      

دهما( من وقت طويل المهنة )أو لقد حدد والداي )أو أح 41

ي الدراسة( الذي يريدونها لي، وها أنا أتبع ما حدداه ل

 سابقاً.

      

ربما يكون قد دار بذهني مجموعة من األسئلة عن قضايا  42

داً اإليمان أو مدى شرعية بعض الشعائر، إال أنني أفهم جي

 ما أؤمن به اآلن.

      

 كر في الدور المناسب الذيلقد فكرت كثيراً وما زلت أف 43

ا يلعبه الرجل والمرأة كزوجين أو في الحياة العامة، وم

 زلت أحاول اتخاذ قراري المناسب في هذا الصدد.

      

شكل إن وجهة نظر والداي )أو أحدهما( في الحياة تناسبني ب 44

 جيد وال احتاج لغيرها.
      

صبح لدي لقد كونت عالقات صداقة عديدة ومتنوعة، وأ 45

 فكرة واضحة عما يجب أن يتوفر في صديقي من صفات.
      

بعد ممارسة العديد من األنشطة الترفيهية، تمكنت من  46

 اء.تحديد ما استمتع به حقاً سواء بمفري أو بصحبة األصدق
      

 ما زال أسلوبي في التعامل مع الجنس اآلخر يتطور، ولم 47

 أصل إلى أفضل أسلوب بعد.
      

لست مقتنعاً بأفكاري حول كثير من القضايا السياسية  48

 واالجتماعية، وأحاول تحديد ما يمكنني االقتناع به.
      

لقد استغرقت وقتاً طويال في تحديد توجهي المهني)اختيار  49

المهنة المناسبة أو مجال التعليم المطلوب لها(، ولكني اآلن 
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6 5 4 3 2 1 
 تماماً. متأكد من سالمة اختياري وراضي عنه

 لدايأمارس الشعائر الدينية بنفس الطريقة التي يمارسها وا 50

وأسرتي، وأعتقد صحة ما يعتقدون، وليس لي رأي مخالف 

 حول ما هو شرعي أو بدعي في هذه الشعائر.

      

في  توجد طرة كثيرة لتقسيم المسئوليات بين الرجل والمرأة 51

ا زوجة، وقد فكرت في هذالحياة العامة أو بين الزوج وال

 األمر كثيراً، وأعرف اآلن الطريقة المناسبة.

      

 ماً،أعتقد أنني من النوع الذي يحب االستمتاع بالحياة عمو 52

 وال أعتقد أن لي وجهة نظر)فلسفة( محددة في الحياة.
      

ط ليس لدي أصدقاء مقربين، وال أبحث عنهم اآلن. إنني فق 53

 محاطاً بمجموعة كبيرة من الناس. أحب أن أجد نفسي
      

 لقد مارست أنشطة ترفيهية متنوعة على أمل أن أجد منها 54

 في المستقبل نشاطاً أو أكثر يمكن أن استمتع به.
      

 أعرف تماماً األسلوب األمثل للتعامل مع الجنس اآلخر، 55

 والشخص الذي سوف أعامله.
      

ية سياسية واالجتماعية بدرجة كافلم أندمج في القضايا ال 56

 تمكنني من فهم هذه القضايا وتكوين وجهة نظر محددة في

 هذه الناجية.

      

ل لم أستطع إلى اآلن تحديد المهنة التي تناسبني أو مجا 57

ه التعليم المطلوب لها، ألن هناك احتماالت عديدة من هذ

 الناحية، ولكني أحاول جاهداً تحديد ما يناسبني.

      

لم أسأل نفسي حقيقة حول بعض الشعائر الدينية ومدى  58

 شرعيتها )أصل أم بدعة(، ولكني أفعل ما يفعله والداي.
      

ة ال أفكر في أدوار ومسئوليات الرجل والمرأة في العالق 59

ة الزوجية، أو الحياة العامة ألن اآلراء حول هذه القضي

 مختلفة.

      

تمكنت من تكوين فلسفتي الخاصة في بعد تفكير عميق،  60

 الحياة، وتمكنت من تحديد نمط الحياة المالئم لي.
      

ت ال أعرف بعد أي نوع من األصدقاء يناسبني، ألني ما زل 61

 أحاول تحديد معنى الصداقة.
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6 5 4 3 2 1 
 أخذت أنشطتي الترفيهية عن والداي، ولم أمارس أو أجرب 62

 غيرها.
      

 ع األشخاص من الجنس اآلخر إال في حدود ماال أتعامل م 63

 يسمح به والداي.
      

ة لدى الناس من حولي أفكاراً ومعتقدات سياسية واجتماعي 64

تتعلق ببعض القضايا مثل الديمقراطية، وعمل المرأة، 

 االنتخابات، وأنا أتفق دائما معهم في هذه األفكار.
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 (3)ملحق 

 بصورته األولية مقياس التلوث النفسي 

 
 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا

 وتربوي  ماجستير ارشاد نفسي

 حضرة الدكتور........................ .......... المحترم

 تحية طيبة وبعد:

ن طلبة ينة ميقوم الباحث بدراسة تحت عنوان ) تشكُّل هوية األنا وعالقتها بالتلوث النفسي لدى ع

د نفسي، وقوث النية(، ولتحقيق الهدف وإجراء الدراسة قام الباحث ببناء مقياس التلالجامعات الفلسطي

فه بأنه "2004تبنى الباحث تعريف )محمد، ت السلبية مجموعة المدخال ( للتلوث النفسي والذي عرَّ

ً وفكراً( بالتأثير في   ياجتماع ن بناءصل هويتهم الحضارية المعبرة عأالتي يتبناها االفراد )سلوكا

 أما ممالت الن،وث الدفو  فه : " مؤتلف على امتداد )الوطن(

 الندكر ل،هوية ال ضالية تاإلساءة إل ها. .1
 النع،ق بالرظاهر الشك، ة ايمدب ة. .2
 النلدث غ ر الروضو   )الندر و المدو  غ ر الووي( .3
 الفوضوية. .4

مكم الف رات تإبداء لأ تنظرًا لرا نعهده مدكم من خبرة ف  هذا الرمال يرمى تفض،كم باالطالع  ،ى
 بصالح نها ت القنها بالرفهوي أ الهي مع الشكر تالن دير تالعرفان.

 لباحث  ا                                                                                 

 م وريداتباس                                                                              
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 األولية األول: المعلوماتالقسم 

   ذكر  )  (                         أنثى )  (الجنس :         

 سدة فأكثر )   ( 23( سدة )   (      23-21(سدة )   (    من)20 -18العمر: من)

                   (   )معة االمريك ة  مامعة الل، ن)   (  مامعة ب ل ل م  )   (  مامعة ب ر زيل )   (المامكان الدراسة : 

 :   ك، ة إنوان ة )   (             ك، ة  ،ر ة   )  (التخصص

 (    مديدة )   (    قرية )   (   مل م )    مكان السكن: 

 القسم الثاني : مجاالت المقياس وفقراته

 المجال األول: التنكر للهوية الحضارية واإلساءة اليها.

 من  مت ة النذمر تالرفض ل،واقع ال ضالي بكن خصوص اته الث اف ة تاالمنرا  ة تالنربوية تتعد  " حال
 (2004النصريح بن ب ح ذل  الواقع." )م ردي

 
 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

     .اللغة العربية الفصحى البعضنزعج حينما يتحدث أ 1

للهجــة العاميــة فــي تعجبنــي البــرامج اإلعالميــة التــي تســتخدم ا 2
 نقاشاتها.

   

بل وافق المقولة االتية)أننا أصبحنا جزء من الماضي وال مستقأ 3
 لنا(.

   

ف على نفسي كعربي  لو كنت في بلد اجنبي. 4     ال ُأعر 
    أعتقد أن التمسك بالقيم االجتماعية هو تخلف حضاري. 5
 حذفل    يا.تصنيع التكنولوج ينا كفلسطينيينيصعب علأرى أنه  6
حتــى لــو كــان علــى حســاب  أجنبيــةلحصــول علــى جنســية ا أرغــب فــي 7

 .الجنسية الفلسطينية التخلي
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 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

    أعتقد أننا مقلدين وليس مبدعين. 8
 حذفل   ال أرى أن اإلسرائيلي عدوًا . 9
    أعتقد أن غالبية الناس تحكمها الخرافات والشعوذات. 10
    قوال ال أفعال.الثقافة السائدة ثقافة أ 11
ــــأن العــــرب ال يصــــلحون ســــوى للرعــــي  12 ــــرأي الغربي)ب ــــد ال اؤي

 والزراعة(.
 حذفل  

 حذفل   أؤمن بالقول الشائع)نحن الفلسطينيون لن تقوم لنا قائمة( 13
أعتقــد أن التطــوع والتضــحية واإليثــار فــي ســبيل االخــرين هــي  14

 موضة قديمة.
   

 حذفل   .هو مانع للتفكير( لبس العقال  إنأؤيد القول )  15
     أرى أننا أكثر عداوتنا لبعضنا البعض من العداوة لالحتالل. 16
 حذفل   لم يكن للحضارة العربية أية مساهمة في الحضارة المعاصرة. 17

)كالمسجد االقصـى، كنيسـة المهـد( المقدسة  أعتقد أن األماكن 18
  .لعبادةكونها لمن  أكثر للسياحةأماكن هي 

 حذفل  

أوافق على أن يكون للمرء الحريـة فـي اختيـار الـدين المناسـب  19
 له.

 حذفل  

ــى بعــض  20 ــرر الوســيلة( يعيننــي فــي التغلــب عل ــدأ )الغايــة تب مب
 الصعوبات التي أواجهها في مجتمعي.

   

 حذفل   ينظر الفلسطيني إلى العالم بأسره على أنه عدو له. 21

 حذفل   فط.خسارة أن يمتلك العرب الن 22

    أرى أن العرب غير مؤهلين لحمل رسالة السالم. 23
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 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

أرى أن عــادات وتقاليــد الــزواج فــي بلــدي باليــة وال تصــلح فــي  24
 الوقت الراهن.

   

ة( المالبــس الفلســطينية التراثيــة مثــل )الثــوب، القمبــاز، العبــاء 25
 دليل على التخلف الحضاري.

   

 حذفل   اإلسالم دين إرهاب(.بدأت اقتنع برأي الغرب )أن  26

    ال أمانع من بيع االثار الفلسطينية لإلسرائيليين. 27

ال أمـــانع مـــن بيـــع األرض الفلســـطينية لإلســـرائيليين أو لجهـــة  28
 أجنبية.

 حذفل  

 حذفل   التنشئة االجتماعية في األسرة الفلسطينية تسلطية.   29

 األجنبية.المجال الثاني: التعلق بالمظاهر الشكلية 

تتعد " حب تت بن اسنعالة الدراذج الشك، ة ايمدب ة بغض الدظر  ن تاقع نها ف  الرمنرع" 
 (2004)م ردي

 
 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

أق،د الث افات ايخرى ف  الشك، اتي تإن تعالضل  1
 مع   افن .

   

    أفرح  ددما مشبهون أس،وب ح ات  بايمانب. 2

 حذفل   تعمبد  ت  ة الداس با )هاي( ت توامعهم با )باي(. 3

لباس )الكابويي الم دءي البديي الندولة ال ص رة(  4
 من مر ءات اإلنوان العصري.

 حذفل  

 حذفل   الف،وط د  أقن ذكاء من االسرائ ،  تايمدب . 5
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 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

أفضن أن أ رن ااخن اللو االخضر أت ف  ب،د  6
 ق الو،طة الف،وط د ة.أمدب   ،ى العرن ف  مداط

 حذفل  

اؤمن بأن من معااي ايمدب  س كون ف  الدهامة  7
 خاسرًا.

   

أ ن د أن تع،م ال،غة ايمدب ة كاإلنم، ءية أهم من  8
 تع،م ال،غة العرب ة.

   

9 
أسنلدي ك،رات أمدب ة بدل العرب ة ف  حديث  مع 

 الداس.
   

10 
ومواة ف و ال  م الرط، ة)ال قي الل ري المرال( م

 لدى ايمانب .
   

11 
أبدت أكثر أناقة ح درا أحرن صول أت أحرف 

 أمدب ة  ،ى مالبو  تحامات  الشلص ة.
   

12 
أفضن ايطعرة ايمدب ة الرع،بة  ،ى الر ، ة 

 الطازمة.
 حذفل  

13 
 أ ن د أن الردنومات االسرائ ، ة تايمدب ة أموا من

 الردنومات الف،وط د ة.
   

14 
دي ايسراء ايمدب ة بدل العرب ة لألشلاص أسنل

 تالر الت تكن ش ء.
   

ال أمانع ف  الت اا صاالت الرقص)م،هى ل ، ي  15
 كباليه( إذا توفرت.

 حذفل  

أ ن د أن الشهااة الرردوحة من مامعة أمدب ة  16
 أفضن من المامعة الر ، ة.

   

ال أمانع من تموا اسنثرالات أمدب ة حنى لو  17
 اسرائ ، ة ف  مداطق الو،طة الف،وط د ة. كانل

 حذفل  

 حذفل   ال أمانع من الءتاج خالج الدين تالث افة. 18

   أسنرع إلى ايغان  ايمدب ة حنى لو كدل ال أفهم  19
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 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

 مفرااتها.

أق،د بعض الررث، ن تاإل الم  ن ايمانب ف   20
 مالبو .

   

    تعمبد  الن ال د ايمدب ة تأمالسها. 21

    أهنم م دًا بع د ال ب )الف،دناين(. 22

    أتردى لو أكرن ب  ة ح ات  ف  ب،د أمدب . 23

التداء الن ، عات الغرب ة ف  الرالبس الن  تمع،د   24
 أشعر بالنر ء.

   

 التنميط الجنسي غير السوي()الموضوعي المجال الثالث: التخنث غير 

لدوع المدس الرالحظ أت بلالف الدتل الر دا س،فا ف  تيعد " النصرف بلالف توقعات الرمنرع 
 (2004الرمنرعي من ح ث أن هذه النصرفات تكون غ ر منأ رة بعوامن ب ولوم ة" )م ردي

 
 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

أت بن ق اي بعض الشباب ب ف الومه  1
 بالل و تاسنعرال مواح ق النمر ن.

   

2 
لشباب ل، ،  كايساتل أ نبر أن التداء ا

 تال الئد هو من مظاهر النطول.
   

3 
ال أؤيد ان هداك ألوان مالبس ملصصة 

 لمدس بع ده اتن االخر.
   

 حذفل   أتردى لو خ، ل  ،ى ن و مغاير لمدو . 4

    أحس أن الدعومة تداسب كال المدو ن. 5

6 
من حق الذكر تاينثى تغ  ر 
   ذل .مدو هرا)مراح ا( إذا لغبوا ف

 حذفل  



232 
 

 
 الرقم
 

 
غير  صالحة الفقرة

 التعديل صالحة

الءتاج الرث، )زتاج شاب لشاب تزتاج فناة  7
 لفناة( هو حرية شلص ة .

 حذفل  

م ولة)إن مرال الررأة ف  ح ائها( م ولة  8
 غ ر تاقع ة.

   

مرالسة الشباب ل،رقص الشرق  أت الغرب   9
 أسوة بالبدات هو حرية شلص ة.

   

10 
أحب أن تكون انفعاالت  )الض  ي البكاءي 

 لفرحي الغضب( كانفعاالت المدس االخر.ا
   

11 
    من حق الررأة أن تدخن أسوة بالرمن.

العدف الرااي)المودي( مركن اسنلدامه  12
 من كال المدو ن. 

 حذفل  

    احس أن اللشونة تداسب كال المدو ن. 13

من حق الررأة أن تكون العصرة الءتم ة  14
 ب دها.

   

ف  شراء مالبو  من ل ول هداك اشكال ة  15
 م الت مالبس ل ول لمدو .

 حذفل  

    .أ ن د أن ال فرن ف  اياتال ب ن المدو ن 16

ال أمانع لدي من التداء سرتال)بدطال( ذت خصر  17
 ساحن.

   

    تعمبد  ألعاب المدس اآلخر تأمالسها. 18

19 
تعمبد  كث رًا ال ركات االسنعراض ة)مثن الرش ي 

.الخ( الن  م وي بها المدس االخري حركة ال دين..
 تأق،دها.

   

تعمبد  نبرة صوت المدس االخر تأحاتل أن  20
 تكون نبرة صوت  مث،ها.

   

    ال أتمن بضرتلة الندر و المدو   دد ايطفال. 21
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 المجال الرابع: الفوضوية.

 داها الرمنرع" تتعد " النصرف غ ر الروؤتل تالرلالف لكن ال  م تايصول تاينظرة الن  م
 (2004)م ردي

 
 الرقم
 

 
 التعديل غير صالحة صالحة الفقرة

ال أمانع ف  النل،   ن مباائ  الن  النءي بها  1
  ددما أكون ف  ظرتف صعبة.

   

 أ ن د أن )العدالةي ال قي اإليثال( مفاه م ال تموا 2
 لها ف  تاقعدا.

   

أ ن د أن اإلنوان الر،نءي بالوامب الديد ي  3
 االمنرا   معد مغفاًل.

 حذفل  

 حذفل   الدن ا بالدوبة ل  لعب تلهو. 4

    أ ن د أن الشلص الماا هو شلص مع د. 5

    ألى أن ال انوني تضع ل طبق  ،ى الضعفاء. 6

أنء ج ح درا ت دي ل  نص  ة أت مو ظة من  7
 االخرين.

   

أحبذ ال  اي ب ركات اسنعراض ة)تف  و(  ددما  8
 لرركبة.أقوا ا

 حذفل  

 حذفل   أنا شلص مبذلي أصرف أكثر مرا أمن، . 9

أ الض الر ولة االت ة)الوقل كالو ف إن لم  10
 ت طعه قطع (.

   

    أ  ش يوم  تال أفكر بغدي. 11

)الدفان( ضرتلي ف  تعام،  مع االخرين ف  تقندا  12
 ال ال .

   

)الرشوة( مهرة ف  توه ن ت   ق مص، ن   13
 اف .تأهد
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 الرقم
 

 
 التعديل غير صالحة صالحة الفقرة

 حذفل   أتافق الر ولة االت ة)الكذب م،ح الرمال(. 14

    معمبد  الدوي بكثرة تيء مد  الدهوض مبكرًا. 15

 حذفل   أمد صعوبة ف  حفظ أسرال االخرين. 16

17 
أحس أن قرالات  تأحكام  تماه االخرين تايش اء 

 منور ة.
   

أ ن د أن الرص، ة ه  أساس العالقات  18
   ة.االمنرا

 حذفل  

اسنرع إلى االغان  الصاخبة تإن از مل  19
 االخرين.

 حذفل  

أ ن د أن الرظهر أهم من الموهر ف  تقندا  20
 ال ال .

   

أ راض الر ولة: )ال  ون بدتن الوامبات تعد   21
 الفوضى(.

   

 حذفل   أن تكون إنوان مدنظم ه  قدا ة شلص ة. 22

 حذفل   ناذي.من ح   توب خ تالدّي أت أس 23

 حذفل   اسنلداي الشنائم ف  الد اش هو أمر طب ع . 24

25 
 أحب أن أنااي تالدّي تأقربائ  الكبال بأسرائهم تال

تعمبد  مور ات ص،ة ال رابة مثن) مي خالي 
 مد(.

   

    مرالسن  الغش ف  اإلمن انات هو أمر طب ع . 26

    أتلذ قرالات  بدتن الدظر إلى العواقب. 27
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 أخي الطالب أختي الطالبة:)

.......... بعد تعبئتك للمقياس، هل لك أن توضح بلغتك الخاصة معنى التلوث النفسي ؟.............................
.......................................................................................................................... )

 تم حذفه

 لباحثا                                                                                                        

 اسم وريداتب                                                                                                     

 شراف ا                                                                                                        

 ن كتلوالدكتور/ كامل حس                                                                                

 شاكرين لكم حسن تعاونكم....

 المحكم

 ...........ي/.................................. التوقيع......الدرجة العلمية واالسم الرباع

 الجامعة/.........................................
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 (4)ملحق 

 قائمة أسماء السادة المحكمين 

 مكان العمل االسم م
 مامعة ال دس الرفنوحة/الل، ن ا. م رد  بدالفناح شاه ن .أ 1
 دس الرفنوحة/الل، نمامعة ال  ا. إسرا  ن شددي .أ 2
 مامعة ب ل ل م ا.  رر مء ن 3
 مامعة الل، ن ا. م رد  موة 4
 مامعة ال دس ا. شاهر العالول 5
 مامعة ال دس ا. سه ر الّصباح 6
 مامعة ب ل ل م ا. أحرد فايء أحرد الفوفوس 7
 مامعة ال دس الرفنوحة/الل، ن ا.  اال  ط ة ليان 8
 ال دسمامعة  ا.  رر الريراتي  9

 مامعة الل، ن ا. ابراه م س، ران موسى مصري  10
 مامعة ال دس ا.  ال  ،  صالح حون 11
 مامعة ب ل ل م هوا. فراتس الع  12
 مامعة ب ل ل م ا. بالل  وض سالمة 13
 مامعة ال دس الرفنوحة/الل، ن ا. يوسف أبومالية 14
 مامعة ب ل ل م فايء أحرد حون الفوفوس .أ 15
 مامعة ال دس الرفنوحة/الل، ن شدي حراا المدديمراا ل  .أ 16
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 (5ملحق )

 بصورته النهائية التلوث النفسيمقياس 

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي 
 

  ءيءي| ت  الطالب|ة

 ت  ة ط بة ......

لبة طتلوث النفسي لدى عينة من تشكل الهوية وعالقتها بالم وي الباحث بح داا الاسة بعدوان )
 لد ن شهااة الرامون ر ف  اإللشاا الدفو  تالنربوي. الفلسطينية(. وذلكالجامعات 

هرا ت تتم اسنلداي م  اس بد ون تآامء لنشكن الهويةي  الدفو يم  اس الن،وث  إ دااتلهذا الغرض تم 
 وضو  ةتاإلمابة  ، ها بكن اقة تم ألمو النكري ب راءة كن ف رة بعدامة تامةب ن يدم  كرزمة تاحدةي 

 ( ف  الركان الرداسب.xتالنعب ر  ن لأم  بكن صراحة تذل  بوضع إشالة )

 ن أي مع،ومات سندل  بها ضرن س ان هذا االسنب ان سنعامن بورية تامة تس نم اسنلدامهاأ ،را ب
 يغراض الب ث الع،ر  ف و .

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 اسم وريداتب الباحث :                                                                      

 امل كتلوتور كإشراف/ الدك                                                                   
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 القسم األول : المعلومات األولية

   ()   أنثى)  (                           ذكر:          الجنس

 )   ( سدة 23من  كثرأ )   (      سدة( 23-21)من)   (     سدة(20 -18)من: العمر

                   )   (  االمريك ة المامعة)  ( زيل ب ر مامعة)  (    ل م ب ل مامعة)  (  الل، ن مامعة: الجامعة

 )  (   طب ع ة  ،وي)   (              إنوان ة  ،وي:   التخصص

 خاموة )  ()   (      لابعة)   (    الثة)   (     ان ة)   (  أتلى:  لدراسيةا السنة

      )   ( مل م)   (    قرية)   (     مديدة:  السكن مكان
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 مقياس التلوث النفسي

 
 م

 
اما الفقرة

 تم
فق

موا
 

فق
موا

 

 ما
حد

ى 
ق ال

مواف
 ما 

حد
ى 

ق ال
مواف

ير 
غ

 

فق
موا

ير 
غ

ى ا 
 عل

فق
موا

ير 
غ

الق
الط

 

6 5 4 3 2 1 
        .ال،غة العرب ة الفص ى بعضهمنء ج ح درا ين دث أ 1

أق،د الث افات ايخرى ف  الشك، اتي تإن تعالضل  2
 مع   افة ممنرع .

      

       أت بن ق اي بعض الشباب اسنعرال مواح ق النمر ن. 3
ي ال أمانع ف  النل،   ن الرباائ تالرعاي ر الن  ألنء  4

 بها  ددما أكون ف  ظرتف صعبة.
      

تعمبدااااا  البااااارامج اإل الم اااااة النااااا  توااااانلدي ال،همااااااة  5
 العام ة ف  ن اشاتها.

      

مصدل فلر ل   ددما مشبهون أس،وب ح ات   6
 بايمانب.

      

التداء الشباب ل، ،  كايساتل تال الئد هو من  7
 مظاهر النطول.

      

ر،نءي بالوامب الديد ي أ ن د أن اإلنوان ال 8
 تاالمنرا   معد مغفاًل.

      

       ألى أندا أصب دا مءءًا من الراض  تال مون بن لدا. 9

أؤمن بأن من م ،د ايمدب  ف  الشك، ات س كون ف   10
 الدهامة لاب ًا.

      

       أحس أن الدعومة تداسب كال المدو ن. 11
       مع د.أ ن د أن الشلص الماا هو شلص  12
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6 5 4 3 2 1 
       ال أُ ّرف  ،ى نفو  كعرب   لو كدل ف  ب،د أمدب . 13

أ ن د أن تع،م ال،غات ايمدب ة كاإلنم، ءية أهم من  14
 تع،م ال،غة العرب ة.

      

       م ولة)إن مرال الررأة ف  ح ائها( م ولة غ ر تاقع ة. 15
       .ألى أن ال انون تضع ل طبق  ،ى الضعفاء 16
أ ن د أن النروا  باال  م االمنرا  اة الواائدة فا  ب،ادي  17

 هو تل،ف حضالي.
      

اسنلداي ك،رات أمدب ة بدل العرب ة ف  حديث  مع  18
 الر  ط ن ب  ش ء مهم بالدوبة ل .

      

مرالسة الشباب ل،رقص الشرق  أت الغرب  أسوة  19
 بالبدات هو حرية شلص ة.

      

ي ل  نص  ة أت مو ظة من أنء ج ح درا ت د 20
 اآلخرين.

      

حنى لو  ،ى  أمدب ةل صول  ،ى مدو ة ا ألغب ف  21
  ن مدو ن  ال ال ة. حواب النل، 

      

ال  م الرط، ة)ال قي الل ري المرال( مومواة ف و  22
 لدى ايمانب .

      

أم ن إلى أن تكون انفعاالت  )الض  ي البكاءي  23
 فعاالت المدس اآلخر.الفرحي الغضب( كان

      

أ الض الر ولة: )الوقل كالو ف إن لم ت طعه  24
 قطع (.

      

       أ ن د أندا م ،دين ل،غرب تلودا مبد  ن. 25
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6 5 4 3 2 1 
أبدت أكثر ت ديرًا لذات  ح درا أحرن صولًا أت أحرف  26

 أمدب ة  ،ى مالبو  تحامات  الشلص ة.
      

       بالرمن.من حق الررأة أن تدخن أسوة  27
       أ  ش يوم  تال أفكر بغدي. 28
أ ن ااااااااااد أن غالب ااااااااااة تصاااااااااارفاتدا ت كرهااااااااااا اللرافااااااااااات  29

 تالشعوذات.
      

       أم ن إلى اسنهالك أي مدنج غرب   ،ى العرب . 30
       احس أن اللشونة تداسب كال المدو ن. 31
)الدفان( ضرتلي ف  تعام،  مع اآلخرين ف  تقندا  32

 ال ال .
      

         افة أقوال ال أفعال. ممنرع الث افة الوائدة ف   33

أسنلدي ايسراء ايمدب ة بدل العرب ة لألشلاص  34
 تالر الت تكث ر من موانب ال  اة.

      

       من حق الررأة أن تكون العصرة الءتم ة ب دها. 35
       ف .)الرشوة( مهرة ف  توه ن ت   ق مص، ن  تأهدا 36
أ ن ااااااد أن النطاااااااوع تالنضااااااا  ة تاإليثاااااااال فااااااا  ساااااااب ن  37

 االخرين ه  ضرب من الوذامة.
      

أ ن د أن الشهااة الرردوحة من مامعة أمدب ة أفضن  38
 من المامعة العرب ة.

      

       .أ ن د أن ال فرن ف  اياتال ب ن المدو ن 39
       كرًا.معمبد  الدوي بكثرة تيء مد  الدهوض مب 40
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6 5 4 3 2 1 
ألى أن  ااااداتتدا مااااع بعضاااادا أكثاااار ماااان  ااااداتتدا مااااع  41

  االحنالل.
      

أق،د بعض الررث، ن تاإل الم  ن ايمانب ف   42
 مالبو .

      

       ال أمانع من التداء سرتال)بدطال( ذت خصر ساحن. 43
أحس أن قرالات  تأحكام  تماه اآلخرين تايش اءي  44

 منور ة.
      

مباادأ )الغامااة تباارل الوساا ،ة( هااو مباادأ م بااول بالدواابة  45
 ل .

      

       أهنم م دًا بالرداسبات الغرب ة )كالف،دناين(. 46
تعمبد  كث رًا ال ركات االسنعراض ة)مثن الرش ي  47

حركة ال دين...الخ( الن  م وي بها المدس اآلخري 
 تأق،دها.

      

       هر ف  تقندا ال ال .أ ن د أن الرظهر أهم من المو  48
       ال أمانع ب ع اآل ال لإلسرائ ،  ن تايمانب. 49

       أتردى لو أ  ش ب  ة ح ات  ف  ب،د أمدب . 50
تعمبد  مفراات المدس اآلخر تأحاتل أن تكون  51

 مفراات  مث،ها.
      

أ الض الر ولة : )ال  ون بدتن الوامبات تعد    52
 الفوضى(.

      

      ألى أن العاارب غ اار مااؤه، ن ل راان الرسااالة اإلنوااان ة  53
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6 5 4 3 2 1 
 ف  الر بة تالنوامح.

التداء الن ، عات الغرب ة ف  الرالبس تمع،د  أشعر  54
 بالنر ء.

      

       تعمبد  ألعاب المدس اآلخر تأمالسها. 55
أحب أن أنااي تالدّي تأقربائ  الكبال بأسرائهم تال  56

 ص،ة ال رابة مثن) مي خالي مد(. تعمبد  مور ات
      

ألى أن  اااااااات تت ال اااااد الاااااءتاج فااااا  ب،ااااادي بال اااااة تال  57
 تص،ح ف  الوقل الراهن.

      

أسنرع إلى ايغان  ايمدب ة حنى لو كدل ال أفهم  58
 مفرااتها.

      

أ الض أن هداك مالبس ملصصة لمدس بع ده  59
 اتن اآلخر.

      

       ف  االمن انات هو أمر طب ع .مرالسن  الغش  60
الرالباااس الف،واااط د ة النرا  اااة مثااان )الثاااوبي ال رباااازي  61

 العباءة( ال ن  ،ى النل،ف ال ضالي.
      

       تعمبد  الن ال د ايمدب ة تأمالسها. 62
 نوع كن ال أؤمن بضرتلة الندر و المدو )أي معرفة 63

  دد ايطفال.  بمدوه(
      

       ذ قرالات  بدتن الدظر إلى العواقب.أتل 64
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  (6ملحق )

 كتاب تسهيل المهمة
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 (7)ملحق 

 كحزمة واحدة المقياسين معا كما تم توزيعهما 

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي 
 

 ة /الطالب ت / ءيءي 
 ت  ة ط بة ......

 تذل (.ية لفلسطينوعالقتها بالتلوث النفسي لدى عينة من طلبة الجامعات ا هوية األناتشكل  وي الباحث بح داا الاسة بعدوان )م
 لد ن المة الرامون ر ف  اإللشاا الدفو  تالنربوي.

تاحدةي  ب ن يدم  كرزمةتتم اسنلداي م  اس بد ون تآامء لنشكن الهويةي تهرا  م  اس الن،وث الدفو ي  إ دااتلهذا الغرض تم 
( xة )ع إشال ألمو النكري ب راءة كن ف رة بعدامة تامة تاإلمابة  ، ها بكن اقة تموضو  ة تالنعب ر  ن لأم  بكن صراحة تذل  بوض

 ف  الركان الرداسب.

  و .ف ث الع،ر  ن أي مع،ومات سندل  بها ضرن س ان هذا االسنب ان سنعامن بورية تامة تس نم اسنلدامها يغراض البأ ،را ب

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
   باسم وريدات  الباحث :

 إشراف الدكتور: كامل كتلو
 القسم األول : المعلومات األولية

   )  ( أنثى)  (                           ذكر:          الجنس

 ()    سدة 23من  أكثر)   (       سدة( 23-21)من)   (     سدة(20 -18)من: العمر

        )   (             جامعة القدس )  ( زيت بير جامعة)  (    لحم بيت جامعة)  (  الخليل جامعة: الجامعة

 )  (   طب ع ة  ،وي)   (              إنوان ة  ،وي:   التخصص

 خاموة )  ()   (      لابعة)   (    الثة)   (     ان ة)   (  أتلى:  الدراسية السنة

      )   ( مل م)   (    قرية)   (     مديدة:  كنالس مكان
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6 5 4 3 2 1 
         .ال،غة العرب ة الفص ى بعضهمنء ج ح درا ين دث أ 1

أق،د الث افات ايخرى ف  الشك، اتي تإن تعالضل مع  2
         افة ممنرع .

       أت بن ق اي بعض الشباب اسنعرال مواح ق النمر ن. 3

ها ال أمانع ف  النل،   ن الرباائ تالرعاي ر الن  ألنءي ب 4
        ددما أكون ف  ظرتف صعبة.

5 
همة العام ة تعمبد  البرامج اإل الم ة الن  تونلدي ال،

       ف  ن اشاتها.

       مصدل فلر ل   ددما مشبهون أس،وب ح ات  بايمانب. 6

التداء الشباب ل، ،  كايساتل تال الئد هو من مظاهر  7
       النطول.

أ ن د أن اإلنوان الر،نءي بالوامب الديد ي تاالمنرا    8
       معد مغفاًل.

       لراض  تال مون بن لدا.ألى أندا أصب دا مءءًا من ا 9

أؤمن بأن من م ،د ايمدب  ف  الشك، ات س كون ف   10
       الدهامة لاب ًا.

       أحس أن الدعومة تداسب كال المدو ن. 11
       أ ن د أن الشلص الماا هو شلص مع د. 12

       ال أُ ّرف  ،ى نفو  كعرب   لو كدل ف  ب،د أمدب . 13

م ن تع،م ال،غات ايمدب ة كاإلنم، ءية أهم من تع،أ ن د أ 14
       ال،غة العرب ة.

       م ولة)إن مرال الررأة ف  ح ائها( م ولة غ ر تاقع ة. 15
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6 5 4 3 2 1 
       ألى أن ال انون تضع ل طبق  ،ى الضعفاء. 16

17 
 أ ن د أن النرو  بال  م االمنرا  ة الوائدة ف  ب،دي هو

       تل،ف حضالي.

سنلداي ك،رات أمدب ة بدل العرب ة ف  حديث  مع ا 18
       الر  ط ن ب  ش ء مهم بالدوبة ل .

مرالسة الشباب ل،رقص الشرق  أت الغرب  هو حرية  19
       شلص ة.

       أنء ج ح درا ت دي ل  نص  ة أت مو ظة من اآلخرين. 20

21 
حنى لو  ،ى  أمدب ةل صول  ،ى مدو ة ا ألغب ف 
        ن مدو ن  ال ال ة. ل، حواب الن

ال  م الرط، ة)ال قي الل ري المرال( مومواة ف و لدى  22
       ايمانب .

أم ن إلى أن تكون انفعاالت  )الض  ي البكاءي الفرحي  23
       الغضب( كانفعاالت المدس اآلخر.

       أ الض الر ولة: )الوقل كالو ف إن لم ت طعه قطع (. 24

       أندا م ،دين ل،غرب تلودا مبد  ن. أ ن د 25

أبدت أكثر ت ديرًا لذات  ح درا أحرن صولًا أت أحرف  26
       أمدب ة  ،ى مالبو  تحامات  الشلص ة.

       من حق الررأة أن تدخن أسوة بالرمن. 27
       أ  ش يوم  تال أفكر بغدي. 28

       تالشعوذات. أ ن د أن غالب ة تصرفاتدا ت كرها اللرافات 29

       أم ن إلى اسنهالك أي مدنج غرب   ،ى العرب . 30
       أحس أن اللشونة تداسب كال المدو ن. 31

)الدفان( ضرتلي ف  تعام،  مع اآلخرين ف  تقندا  32
       ال ال .
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6 5 4 3 2 1 
         افة أقوال ال أفعال. ممنرع الث افة الوائدة ف   33

مدب ة بدل العرب ة لألشلاص أسنلدي ايسراء اي 34
       تالر الت تكث ر من موانب ال  اة.

       من حق الررأة أن تكون العصرة الءتم ة ب دها. 35
       )الرشوة( مهرة ف  توه ن ت   ق مص، ن  تأهداف . 36

37 
أ ن د أن النطوع تالنض  ة تاإليثال ف  سب ن االخرين 

       ه  ضرب من الوذامة.

أ ن د أن الشهااة الرردوحة من مامعة أمدب ة أفضن من  38
       المامعة العرب ة.

       .أ ن د أن ال فرن ف  اياتال ب ن المدو ن 39
       معمبد  الدوي بكثرة تيء مد  الدهوض مبكرًا. 40

41 
ألى أن  داتتدا مع بعضدا أكثر من  داتتدا مع 

        االحنالل.

       ث، ن تاإل الم  ن ايمانب ف  مالبو .أق،د بعض الرر 42
       ال أمانع من التداء سرتال)بدطال( ذت خصر ساحن. 43

أحس أن قرالات  تأحكام  تماه اآلخرين تايش اءي  44
       منور ة.

       مبدأ )الغامة تبرل الوس ،ة( هو مبدأ م بول بالدوبة ل . 45

       ة )كالف،دناين(.أهنم م دًا بالرداسبات الغرب  46

تعمبد  كث رًا ال ركات االسنعراض ة)مثن الرش ي حركة  47
       ال دين...الخ( الن  م وي بها المدس اآلخري تأق،دها.

       أ ن د أن الرظهر أهم من الموهر ف  تقندا ال ال . 48

       ال أمانع ب ع اآل ال لإلسرائ ،  ن تايمانب. 49

         ش ب  ة ح ات  ف  ب،د أمدب .أتردى لو أ  50
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تعمبد  مفراات المدس اآلخر تأحاتل أن تكون مفراات   51

       مث،ها.

أ الض الر ولة : )ال  ون بدتن الوامبات تعد    52
       الفوضى(.

53 
ألى أن العرب غ ر مؤه، ن ل رن الرسالة اإلنوان ة ف  

       الر بة تالنوامح.

، عات الغرب ة ف  الرالبس تمع،د  أشعر التداء الن  54
       بالنر ء.

       تعمبد  ألعاب المدس اآلخر تأمالسها. 55

أحب أن أنااي تالدّي تأقربائ  الكبال بأسرائهم تال  56
       تعمبد  مور ات ص،ة ال رابة مثن) مي خالي مد(.

57 
ألى أن  ااات تت ال د الءتاج ف  ب،دي بال ة تال تص،ح 

         الوقل الراهن.ف

أسنرع إلى ايغان  ايمدب ة حنى لو كدل ال أفهم  58
       مفرااتها.

أ الض أن هداك مالبس ملصصة لمدس بع ده اتن  59
       اآلخر.

       مرالسن  الغش ف  االمن انات هو أمر طب ع . 60

61 
الرالبس الف،وط د ة النرا  ة مثن )الثوبي ال ربازي 

       ة( ال ن  ،ى النل،ف ال ضالي.العباء

       تعمبد  الن ال د ايمدب ة تأمالسها. 62

 نوع كن ال أؤمن بضرتلة الندر و المدو )أي معرفة 63
        دد ايطفال.  بمدوه(

       أتلذ قرالات  بدتن الدظر إلى العواقب. 64
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1 
 لم أخنر الرهدة الن  سألن ق بها أت الن  ل بهاي تال نوع

الدلاسة الرط،وبة لهاي تيركن أن أ رن ف  أي  رن يناح 
 ل  إلى أن ينوفر ممال أفضن مده.

      

بعض الروائن الديد ةي فحن ذل  ال م ، د ي لغم مه،  ل 2
       تال أشعر بال امة ل،ب ث  ن هذه الروائن.

تمهة نظري  ن اتل الرمن تالررأة تنطابق مع أفكال  3
       تالداي تأسرت ي فرا معمبهم معمبد  تيرتن ل .

ال يومد أس،وب ح اة ممذبد  أكثر من غ ره من  4
       ة ف  ال  اة.ايسال بي تل س ل  ف،وفة خاص

الداس ملن،فوني تلذا فأنا ما زلل أب ث  ن نوع يداسبد   5
       من ايصدقاء.

6 
بالرغم من أند  أشنرك أح انًا ف  اينشطة النرف ه ة 
ن الرلن،فةي إال أنه ال يهرد  نوع الدشاطي تناالًا ما أفع

 ذل  برباالة مد .
      

7 
س،وب م دا ل،نعامن مع لم أفكر ف  الواقع ف  اخن ال أ

المدس اآلخري تأنا غ ر مهنم إطالقًا بأس،وب النعامن 
 معهم.

      

8 

مصعب فهم كث ر من ال ضاما الو اس ة تاالمنرا  ة)مثن 
الدمر راط ةي  رن الررأةي االننلابات( ف   الم ال وي 

الرنغ ري تلكد  أ ن د أن ل  تمهة نظر  ابنة حول هذه 
 ال ضاما.

      

ا زلل أحاتل اكنشاف تت ديد قدالت  تم ول ي تت ديد م 9
       الرهدة )نوع الدلاسة(ي الن  تداسبد .

ال أفكر كث رًا ف  الروائن الديد ة تال أب ث ف هاي تال  10
       ترثن مصدل ق،ق ل  بأي شكن.

11 
هداك موئول ات أت أاتال م داة ل،رمن تالررأة ف  ح اتهم 

تأحاتل ماهدًا ت ديد موؤتل ات  ف  الءتم ة أت العر، ةي 
 هذا الصدا.

      

بالرغم من أند  أب ث  ن أس،وب م بول ل  ات ي أال  12
       أن  ف  الواقع لم أمد ايس،وب الرداسب إلى اآلن.
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هداك أسباب  ديدة ل،صداقةي تلكد  أخنال أصدقائ   13

        ،ى أساس تشابه ق رهم مع ال  م الن  أؤمن بها.

14 
بالرغم من أن  ال أم ن إلى نشاط ترف ه  م داي إال أن  

أمالس أنشطة منعداة ف  أتقات فراغ  ب ثًا  ن ت،  
 الن  ترنعد  تأندمج ف ها.

      

15 
من خالل خبراتي السابقة، فقد اخترت األسلوب الذي 

       أراه مناسباً وصالحاً للتعامل مع الجنس اآلخر.

16 
ية خبار السياسية والقضايا االجتماعال أهتم بصفحات األ

       ألن هذه القضايا صعبة الفهم وال تثير اهتمامي. 

17 

ربما أكون قد فكرت في العديد من المهن)أو نوع 

ي لقنالدراسة المطلوبة لها(، إال أن هذا األمر لم يعد يق

 بعد أن حدد لي والداي العمل )أو مجال الدراسة( التي

 د أني راٍض عن ذلك.يريدونه لي، وأعتق
      

18 
مر درجة إيمان الفرد مسألة نسبية، وقد فكرت في هذا األ

       مراراً حتى تأكدت من مدى إيماني.

19 
لم أفكر في دور ومسئوليات كل من الرجل والمرأة 

ي غلنداخل األسرة أو في الحياة العامة، فهذا األمر ال يش

 كثيراً وال أهتم به.
      

20 
كونت وجهة نظر)فلسفة( عن أسلوب حياتي بعد لقد 

تفكير عميق، وال يمكن ألي شخص أن يغير وجهة 

 نظري.
      

21 
ن أتقبل تدخل والداي في اختيار أصدقائي، ألني مقتنع م

أنهما أعرف مني بأفضل أسلوب يمكن به أن اختار 

 أصدقائي.
      

ا أنتظام ولقد اخترت األنشطة الترفيهية التي أمارسها بان 22

       راٍض تماماً باختياري لها.

 قبلال أفكر كثيراً في مسألة التعامل مع الجنس اآلخر وأ 23

       هذا األمر كما هو.

24 
عندما يتم نقاش حول موضوعات الساعة السياسية أو 

 االجتماعية، فإنني أرى ما تراه الغالبية، وأنا راٍض 

 بذلك.
      

25 
يد مهنة محددة)أو مجال التعليم موضوع اختيار وتحد

الممهد لها( موضوع ال يهمني، ألن أي عمل) أو مجال 

 دراسي ( سيكون مناسبا وأنا أتكيف مع أي عمل يتاح.
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26 
أنا غير متأكد من فهمي لبعض المسائل الدينية ومدى 

ذا شرعيتها) شرعية أم بدعة( وأريد أن أتخذ قراراً في ه

 ذلك حتى اآلن. الشأن، ولكني لم أفعل
      

27 
لقد أخذت أفكاري عن دور الرجل والمرأة من والداي 

وأسرتي وال أشعر بالحاجة إلى البحث عن المزيد من 

 تلك األفكار.
      

28 
ي لقد اكتسبت فلسفتي في الحياة وأسلوب حياتي من والدا

       وأسرتي، وأنا مقتنع بما اكتسبته وما تعلمته منهما.

29 
لدي أصدقاء حميمين، وال أفكر في البحث عن هذا ليس 

       النوع من األصدقاء اآلن.

أمارس األنشطة الترفيهية المختلفة في أوقات فراغي،  30

       ولكني ال أهتم بالبحث عن نشاط محدد أمارسه بانتظام.

أجرب أساليب مختلفة للتعامل مع الجنس اآلخر، ولكني  31

       لي. األساليب أفضل من غيره بالنسبةلم أحدد بعد أياً من 

32 
يوجد كثيراً من اآلراء حول قضايا الساعة السياسية 

 واالجتماعية، ولكني لم أستطع تحديد األفضل منها إلى

 اآلن لعدم فهمي التام لها.
      

33 

ربما أكون قد استغرقت بعض الوقت لتحديد المهنة) أو 

 تي أريد االلتحاق بهانوع الدراسة المطلوبة لها( وال

و بشكل دائم، ولكني اآلن أعرف تماماً طبيعة المهنة) أ

 نوع الدراسة المطلوبة لها( التي أريدها.
      

34 
 أعتقد أنني أجهل بعض المسائل الدينية، ولذا فهي غير
واضحة لي اآلن، مما يجعلني أغير وجهة نظري عن 

       الصواب والخطأ أو الحالل والحرام بشكل عام.

35 
لقد استغرقت بعض الوقت لتحديد دور)مسئوليات( 

ال ، إالرجل والمرأة في العالقة الزوجية أو الحياة العامة

 أنني أخيراً حددت الدور الذي يناسبني.
      

36 
في محاولة مني لتحديد وجهة نظر)فلسفة أو اسلوب( 

مقبولة عن الحياة، أجد نفسي مشغوال في مناقشات مع 

 ن ومهتماً باكتشاف ذاتي.اآلخري
      

       اختار األصدقاء الذين يوافق عليهم والداي فقط. 37

38 
أحب دائماً ممارسة األنشطة الترفيهية التي يمارسها 

       والداي )أو أحدهما(، ولم أفكر جديا في شيء غيرها.

      تعاملي مع الجنس اآلخر مقيد بما تسمح به الثقافة والدين  39
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 لمته من والداي.وما تع

40 
لقد بحثت في أفكاري حول القضايا السياسية 

واالجتماعية، وأعتقد أنني أتفق مع والداي في بعض 

       األفكار دون األخرى.

41 
 لقد حدد والداي )أو أحدهما( من وقت طويل المهنة )أو

ي لالدراسة( الذي يريدونها لي، وها أنا أتبع ما حدداه 

       سابقاً.

42 
ربما يكون قد دار بذهني مجموعة من األسئلة عن 

قضايا اإليمان أو مدى شرعية بعض الشعائر، إال أنني 

       أفهم جيداً ما أؤمن به اآلن.

43 
ي لقد فكرت كثيراً وما زلت أفكر في الدور المناسب الذ

ما يلعبه الرجل والمرأة كزوجين أو في الحياة العامة، و

       قراري المناسب في هذا الصدد. زلت أحاول اتخاذ

44 
إن وجهة نظر والداي )أو أحدهما( في الحياة تناسبني 

       بشكل جيد وال احتاج لغيرها.

45 
لقد كونت عالقات صداقة عديدة ومتنوعة، وأصبح لدي 

فكرة واضحة عما يجب أن يتوفر في صديقي من 

 صفات.
      

46 
الترفيهية، تمكنت من  بعد ممارسة العديد من األنشطة

تحديد ما استمتع به حقاً سواء بمفري أو بصحبة 

       األصدقاء.

47 
ما زال أسلوبي في التعامل مع الجنس اآلخر يتطور، 

       ولم أصل إلى أفضل أسلوب بعد.

48 
لست مقتنعاً بأفكاري حول كثير من القضايا السياسية 

       القتناع به.واالجتماعية، وأحاول تحديد ما يمكنني ا

49 

لقد استغرقت وقتاً طويال في تحديد توجهي 

ب طلوالمهني)اختيار المهنة المناسبة أو مجال التعليم الم

لها(، ولكني اآلن متأكد من سالمة اختياري وراضي 

 عنه تماماً.
      

50 
أمارس الشعائر الدينية بنفس الطريقة التي يمارسها 

ما يعتقدون، وليس لي  والداي وأسرتي، وأعتقد صحة

رأي مخالف حول ما هو شرعي أو بدعي في هذه 
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 الشعائر.

51 
ة توجد طرة كثيرة لتقسيم المسئوليات بين الرجل والمرأ

ي في الحياة العامة أو بين الزوج والزوجة، وقد فكرت ف

       هذا األمر كثيراً، وأعرف اآلن الطريقة المناسبة.

52 
وع الذي يحب االستمتاع بالحياة أعتقد أنني من الن

عموماً، وال أعتقد أن لي وجهة نظر)فلسفة( محددة في 

       الحياة.

53 
ليس لدي أصدقاء مقربين، وال أبحث عنهم اآلن. إنني 

فقط أحب أن أجد نفسي محاطاً بمجموعة كبيرة من 

       الناس.

54 
لقد مارست أنشطة ترفيهية متنوعة على أمل أن أجد 

       .في المستقبل نشاطاً أو أكثر يمكن أن استمتع به منها

55 
، أعرف تماماً األسلوب األمثل للتعامل مع الجنس اآلخر

       والشخص الذي سوف أعامله.

56 
 فيةلم أندمج في القضايا السياسية واالجتماعية بدرجة كا

تمكنني من فهم هذه القضايا وتكوين وجهة نظر محددة 

       ة.في هذه الناجي

57 
ال لم أستطع إلى اآلن تحديد المهنة التي تناسبني أو مج

ذه التعليم المطلوب لها، ألن هناك احتماالت عديدة من ه

       الناحية، ولكني أحاول جاهداً تحديد ما يناسبني.

58 
لم أسأل نفسي حقيقة حول بعض الشعائر الدينية ومدى 

       .ا يفعله والدايشرعيتها )أصل أم بدعة(، ولكني أفعل م

59 
قة ال أفكر في أدوار ومسئوليات الرجل والمرأة في العال

ية الزوجية، أو الحياة العامة ألن اآلراء حول هذه القض

       مختلفة.

60 
بعد تفكير عميق، تمكنت من تكوين فلسفتي الخاصة في 

       الحياة، وتمكنت من تحديد نمط الحياة المالئم لي.

61 
أعرف بعد أي نوع من األصدقاء يناسبني، ألني ما ال 

       زلت أحاول تحديد معنى الصداقة.

      أخذت أنشطتي الترفيهية عن والداي، ولم أمارس أو  62
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 أجرب غيرها.

63 
ال أتعامل مع األشخاص من الجنس اآلخر إال في حدود 

       ما يسمح به والداي.

64 

ومعتقدات سياسية لدى الناس من حولي أفكاراً 

واجتماعية تتعلق ببعض القضايا مثل الديمقراطية، 

ذه هوعمل المرأة، االنتخابات، وأنا أتفق دائما معهم في 

 األفكار.
      

 


