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 شكر وتقدير 

اللمد هلل رب العالمين، والصاالة والراالج على سايد المرسالين سايد الللق أجمعين سايدنا ملمد وعلى آلا  

 و لبا أجمعين.

أتقدج هالشاا ر واتمتناا لتسااتاد الدكتور ال ناايل نبيل الجندي والذي تتلمذي على كديا فماا نعإل المعلإل  

النا ا  ا مين، والذي أيناا ت نال هقبول ارةاراى على رساالتي، ومنلني من وقتا ونصالا وتوجيقا،  

 الصلة والعافية.ور فجزاا هللا خير الجزاا، ومتعا هموف

هلالص الشاااااا ر والتقدكر إلى أعناااااااا لجنة المناقشااااااة لت ناااااالقإل هقبول مناقشااااااة هذا ويراااااارني أا أتقدج  

ممتلنا خارجيا،   ر  ا سااااااتاد الدكتو الرسااااااالة، والممءلة ها سااااااتاد الدكتور نبيل الجندي مشاااااارفا ورئيرااااااا، و 

 ممتلنا داخليا. الدكتورا ستاد و 

إل أدواي الدراساة على ما قدموا لي من ا فاضال الذكن قاموا تتل ي  جميع ا سااتذةكما أتقدج هالشا ر إلى  

 توجيقاي قيمة ساهمج هش ل كبير في إتماج هذا الرسالة.

والشاااا ر مو ااااول إلى جامعة اللليل وجامعة البوليتمنب ممءلة تقياتقا اردارية وا كاديمية وللبتقا، لما  

 أتدوا من تعاوا في ترقيل مقمتي البلءية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ث
 

 حتويات فهرس الم
 أ ............................................................................................................. ارهداا
 ب ............................................................................................................. إقرار 

 ي ...................................................................................................... ة ر وتقدكر
 ث ................................................................................................. فقرس الملتوياي 
 ح .................................................................................................... فقرس الجداول 
 د..................................................................................................... فقرس المالحق 

 د....................................................................................... الدراسة هاللغة العربية مللص
 ر  ................................................................................... مللص الدراسة هاللغة ارنجليزية

 

 1 ............................................................. إلطار العام للدراسة : االفصل األول
 

 2 ............................................................................................................ المقدمة
 6 ............................................................................................ مش لة الدراسة وأسالتقا

 7 ..................................................................................................... أهداى الدراسة
 7 ..................................................................................................... أهمية الدراسة:
 8 ...................................................................................................... حدود الدراسة 

 9 ................................................................................................ مصطللاي الدراسة 
 

 13 .............................................. إلطار النظري والدراسات السابقة : االفصل الثاني
 

 14 .................................................................................................. ارلار النظري 
 14 ................................................................................................ م قوج هوية ا نا
 15 ....................................................................................... وية ا نا م اهيإل مرتبطة تق

 17 ..................................................................................... النظرياي الم ررة لقوية ا نا 
 21 ............................................................................ تش ل هوية ا نا من منظور إري روا 

 22 .................................................................................أهعاد القوية وفق نظرية إري روا 
 24 ............................................................في القوية  James Marcia)أنمودج جيمس مارةيا )

 Identity Diffusion Status ................................................... 25أوت: حالة انتشار تشتج القوية 
 Identity Foreclosure Status..................................................... 26اانيا: حالة انغالق القوية 

 Identity Moratoriums Status ................................................. 26االءا: تاجيل أو تعليق القوية 
 Identity Achievement Status ............................................. 27راهعا: إنجاز أو )تلقيق( القوية 

 27 ............................................................... دكنامياي تش يل هوية ا نا لدى المراهق ال لرطيني 
 29 ................................................................................................. التعالف الذاتي 



  ج
 

 30 .......................................................................... المصطللاي المرتبطة هالتعالف الذاتي 
 Self-Pity ................................................................................... 30الش قة على الذاي 

 Self-Flagellation ................................................................................ 30جلد الذاي 
 31 ......................................................................................... م وناي التعالف الذاتي

 32 ................................................................................. سماي ا فراد المتعال ين تذواتقإل 
 33 ................................................................................ النظرياي الم ررة للتعالف الذاتي 

 35 ........................................................................................... الدراساي الراهقةاالءا: 
 36 ........ الملور ا ول: الدراساي العربية وا جنبية التي تناولج هوية ا نا القوية الن رية وعالقتقا تبعض المتغيراي 

 44 ........................................................... الملور الءاني: الدراساي التي تناولج التعالف الذاتي. 
 48 ....................................................................................التعليق على الدراساي الراهقة

 

 52 ............................................................ لطريقة واإلجراءات : االفصل الثالث
 

 53 ............................................................................................... أوت: منقج الدراسة 
 53 .............................................................................................اانيا: مجتمع الدراسة

 53 ............................................................................................... الدراسةاالءا: عينة 
 54 ............................................................................................. راهعا: أدواي الدراسة

 70 ................................................................................................. إجراااي الدراسة
 71 ................................................................................................. متغيراي الدراسة

 

 72 .................................................................. : نتائج الدراسة الفصل الرابع
 

 88 .................................................. ناقشة النتائج والتوصيات : مالفصل الخامس
 

 89 ........................................................................................................... تمقيد 
 89 ................................................................................................... مناقشة النتائج 

 106 ...................................................................................................... التو ياي
 107 .............................................................................................. المصادر والمراجع

 107 ................................................................................................. المراجع العربية 
 115 ................................................................................................ المراجع ا جنبية 

 



  ح
 

 فهرس الجداول 
 53..................................................................................... : مجتمع الدراسة (1الجدول) 

 54................................................................. صائص أفراد العينة الديموغرافية خ :(2الجدول )

وزيع فقراي المقياااس على رتااه القويااة من حياات أرقاااج تلااب ال قراي وعااددهااا لماال مجااال من    :(3الجاادول )
 56......................................................... مجاتي القوية ولمل رتبة من رته القوية 

 57............................................ه القوية ونقاط القطع التي تو ل إليقا معد المقياس : رت( 4الجدول )

 62......................... قاط القطع لرته القوية ا ربع التي اعتمدتقا الباحءة لتصنيف رته القويةن :( 5الجدول )

( لمصااااااااااا وفة ارتباط كل فقرة من  Pearson correlationتائج معامل اترتباط تيرساااااااااااوا )ن  :(6الجدول )
 63.............. لملية للبعدفقراي كل هعد من أهعاد القوية ا كدكولوجية والقوية اتجتماعية مع الدرجة ا

( لمصااااااااا وفة ارتباط الدرجة الملية Pearson correlationتائج معامل اترتباط تيرساااااااااوا )ن  :(7الجدول )
القوياة ا كادكولوجياة، والقوياة اتجتمااعياة مع الادرجاة الملياة للمجاال، وكاذلاب  لمال هعاد من أهعااد  

 64............................ الدرجة الملية لمل مجال من مجاتي المقياس مع الدرجة الملية للمقياس

 65....................................................... تائج معامل كرونباخ أل ا لءباي أداة الدراسة ن :( 8الجدول )

 67...........................................................ااي متوسطاي مرتوى التعالف الذاتيف :( 9الجدول )

( لمصاااااااا وفة ارتباط كل فقرة من فقراي Pearson correlationتائج معامل اترتباط تيرسااااااااوا ): نالجدول
 68.................................... ( 10كل هعد من أهعاد التعالف الذاتي مع الدرجة الملية للبعد )

( لمصااااا وفة ارتباط الدرجة الملية Pearson correlationتائج معامل اترتباط تيرساااااوا ): ن(11الجدول )
 69................................ لمل هعد من أهعاد مقياس التعالف الذاتي مع الدرجة الملية للمقياس

 69.................................................... تائج معامل كرو نباخ أل ا لءباي أداة الدراسة ن :( 12الجدول )

 73....................................... وزيع أفراد العينة على رته هوية ا نا وتصني اتقا ال رعيةت :( 13الجدول )

 75.......................................... صنيف الرته وفق حاتي هوية ا نا ا ربع هش ل عاجت :( 14الجدول )

لمتوساااطاي اللرااااتية واتنلرافاي المعيارية وا وزاا النرااابية لمراااتوى التعالف الذاتي لدى ا  :(15الجدول )
 76....................................................... للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل 

 79............................................. لعالقة تين رته هوية ا نا والتعالف الذاتي وأهعاداا :( 16الجدول )



  خ
 

( لل روق في رتااه هويااة ا نااا لاادى Three Way Anovaتااائج تللياال التباااكن الءالاي )ن  :(17الجاادول )
لمرااااااااااااااتوى للباة الجاامعااي النظاامياة في ملاافظاة اللليال تعزى لمتغيراي )الجنس، الجاامعاة، ا

 81........................................................................................ ا كاديمي(

لمتوسااااااطاي اللراااااااتية واللطا المعياري لرته هوية ا نا لدى للبة الجامعاي النظامية في  ا  :(18الجدول )
 83............................................................... اللليل تعزى لمتغير الجنسملافظة 

لمتوسااااااطاي اللراااااااتية واللطا المعياري لرته هوية ا نا لدى للبة الجامعاي النظامية في  ا  :(19الجدول )
 84.............................................................. ليل تعزى لمتغير الجامعةملافظة الل

( للمقارناي الءنائية البعدية لل روق في متوساطاي متوساطاي  Scheffeتائج اختبار ةاي يا )ن  :(20الجدول )
لاادى للباااة الجاااامعااااي النظاااامياااة في ملاااافظاااة اللليااال تعزى لمتغير المرااااااااااااااتوى رتااه القويااة  

 86......................................................................................... ا كاديمي



  د
 

 فهرس المالحق 
 

117.. ....كلزمة واحدة......... معا كما تإل توزيعقإل اس التعالف الذاتيمقياس هوية ا نا ومقي :( 1مللق )



  ذ
 

 ملخص الدراسة:

العالقة تين هوية ا نا والتعالف الذاتي لدى عينة من للبة الجامعاي   هدفج الدراسة إلى التعرى على
وتموا مجتمع الدراساااااااة من للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل  ة في ملافظة اللليل،  النظامي

نقإل عينة  ، ولتلقيق أهداى الدراسة اختير م( لالبا ولالبة14672)اللليل، البوليتمنب( والبالغ عددهإل )
( لالبا ولالبة، ولبق عليقإل المقياس الموضااااوعي لرته هوية ا نا من 346قوامقا )هراااايطة  ية  عشااااوائ

، ومقياااس  (2011المقنن هصااااااااااااااورتااا العربيااة ال لرااااااااااااااطينيااة من إعااداد )الجناادي والعبياادي،    إعااداد آدمز
،  الطنطاوي من إعداد )الجندي و   ةالمقنن هصااااااااااااااورتا العربية ال لرااااااااااااااطيني (Neff)  التعالف الذاتي لنيف

(، واسااااتلدج المنقج الو اااا ي اترتبالي، وتإل معالجة البياناي ها ساااااليه ارحصااااائية المناساااابة  2021
 هغية التو ل إلى النتائج والتي أظقري:

وبين جميع أهعاد  عية  واتجتماا كدكولوجية  وانغالق القوية    وجود عالقة ع راااااااااااية ساااااااااااالبة تين تشاااااااااااتج
ووجود عالقااة لرديااة موجبااة تين تعلق وتلقيق القويااة ا كاادكولوجيااة  التعااالف الااذاتي ودرجتااا المليااة، 

 واتجتماعية وبين أهعاد التعالف الذاتي ودرجتا الملية.
ا  ا نا حيت كانج نرابة الذكن  ان و   النتائج أا أفراد العينة توزعوا على الرته التصاني ية لقوية خلصاجو 

%(، 2,68والذكن  ااان وا على الرته اتنتقالية تنرااابة تلغج ) ،%(5,31ضااامن رته القوية اللالصاااة )
 %(.3,0فيما كانج نربة من  ن وا على الرته منل نة التلدكد )

ومن حيت التصنيف العاج لرته هوية ا نا  فراد عينة الدراسة فقد أظقري النتائج أا أعلى نربة كانج  
%(، اإل جاا في 8,20%(، تالا انغالق القوية تنراابة تلغج )7,71القوية تنراابة تلغج )لصااال  تشااتج  

%(، واحتل المرتبة ا خيرة تلقيق القوية تنرااااااابة تلغج  2,7الترتيه الءالت تعليق القوية تنرااااااابة تلغج )
(3,0.)% 
سطة وبوزا نربي  نتائج الدراسة أا التعالف الذاتي لدى أفراد عينة الدراسة كاا تدرجة متو   فيما كانجو 

%(، ومن حيااات ترتياااه مجااااتي التعاااالف الاااذاتي كااااا في المرتباااة ا ولى مجاااال اليقظااة  6,53تلغ )
%(، واحتل  0,55%(، تالا مجال الرأفة هالذاي توزا نربي تلغ )8,62والوعي الذاتي توزا نربي تلغ )

 %(.2,43المرتبة ا خيرة مجال ا حاسيس ارنرانية المشتركة توزا نربي )
نتائج الدراسااااااااااااااة وجود فروق في تلقيق القوية ا كدكولوجية وانغالق في القوية اتجتماعية،  تينج  وكما 

  ،تعزى لمتغير الجنس، وظقري فروق في تلقيق في القوياة ا كادكولوجياة وتعليق في القوياة اتجتمااعياة 
ق في القوياااة  ة وانغالتعزى لمتغير الجاااامعاااة، وكماااا أظقري فروق في تشااااااااااااااتاااج القوياااة ا كااادكولوجيااا 

تعزى لمتغير المرااتوى ا كاديمي. وتإل مناقشااة النتائج في ضااوا ارلار النظري والدراسااي  اتجتماعية،  
 الراهقة وقدمج هعض التو ياي.

 للبة الجامعاي. -التعالف الذاتي -هوية ا نا  كلمات مفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the relationship between the Ego identity and self- compassion 

among a sample of students at regular universities in Hebron governorate according to the 

variables of the study, which were represented by (gender, university, and academic level). 

The study population consisted of (14,672) male and female students of regular universities 

in the Hebron Governorate (Hebron, Polytechnic). In order to achieve the objectives of the 

study, a random sample of (346) male and female students was selected, and the objective 

scale of the ego identity ranks prepared by Adams was applied to them, and the Neff’s self-

sympathy scale, codified in his Arab Palestinian image, prepared by (Jondi, Tantawi, 2021). 

The relational descriptive approach was used, and the data were processed with appropriate 

statistical methods in order to arrive at the results that showed:  

The existence of a negative relationship between the dispersion and closure of the ideological 

and social identity, and the existence of a positive relationship between attachment and the 

achievement of ideological and social identity.  

The results showed that the members of the sample were distributed among the classification 

ranks of the ego identity, where the percentage of those who were classified within the ranks 

of the pure identity was (5.31%), and those were classified on the transitional ranks at a rate 

of (2.68%), while the percentage of those who were classified into the ranks of the low-

specific was (3.0%). 

In terms of the general classification of the ego identity ranks of the study sample, the results 

showed that the highest percentage was in favor of the dispersion of identity at a rate of 

(7.71%), followed by the closing of the identity at a rate of (8.20%), Then came in the third 

place, the suspension of identity by (2.7%), and came in the last place with the verification 

of identity with a rate of (3.0%).   

The results of the study showed that the self-compassion of the study sample was of a 

medium degree and with a relative weight of (6.53%). In terms of ranking the domains of 

self-compassion, the area of alertness and self-awareness was ranked first with a relative 

weight of (8.62%), followed by the area of compassion. In particular, with a relative weight 

of (0, 55%), and ranked last in the field of shared human feelings with a relative weight (2, 

43%). The results of the study also showed that there are differences in achieving ideological 

identity and closing in social identity, attributable to the variable of gender. It also showed 

differences in achieving ideological identity and suspension of social identity, attributable 

to the university variable. Moreover, it showed differences in the dispersion of the 

ideological identity and the closure of the social identity, due to the variable of the academic 

level. The results were discussed in light of the theoretical framework and previous studies, 

and some recommendations were made. 

 

Key words:  ego identity - self-compassion - university students. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة 

   الجوانه جانه منالتي تطرأ على كل   لعدكد من التغيراي النمائيةلعمرا مراحل    خاللكتعرض ارنرااا 

مطاله يرااااااااعى ارنراااااااااا   في كل مرحلةالجراااااااامية واتن عالية والن رااااااااية واتجتماعية وغيرها، إد ي وا 

عائقا ضاااااد تلقيق هذا المطاله  تءقافتا ونمط تنشااااااتا اتجتماعية لتلقيققا وإةاااااباعقا، إد يقف المجتمع  

،  معاكيرا مجتمع و بين قيود الواللاجاي مما يعرض ارنرااااااااااا للوقوا في الصاااااااااراا تين الرغبة وتلقيققا و 

التغيراي الجرااااامية والعقلية  داي مرحلة المراهقة مرحلة خا اااااة وفريدة من مراحل حياة ارنرااااااا    وتعتبر

هالغموض والتناقناااااااااي والصااااااااراعاي والتلدياي المءيرة  تصاااااااانف هذا المرحلة  واتن عالية واتجتماعية،  

ال رد متطلبا    فتمءل هوية  تجتماعي،على الصاااعيد الذاتي وا ساااري وا  لتي تتطله التميف مع التغيرايوا

،  لذا يعتبر تش يل القوية مطله أساسي في مرحلة المراهقة ،  مقما وهي من أهإل مطاله مرحلة المراهقة  

إد يلاول الو ااااااول إلى إجاهاي حول تراااااااعتتا المللة عما أسااااااماا أري رااااااوا )أزمة هوية ا نا(، ومن 

لطرق: فإما أا كتم ن من تلقيق القوية هشااااااااااا ل  خالل تشااااااااااا يل القوية يصااااااااااال ال رد على م ترق من ا

كؤدي إلى ال شاال في تلدكد أهدافا وأدوارا في   وهذاإيجاتي، أو أا يعاني من اضااطراب وتشااتج القوية،  

  ،سااا يب )في اللياة   ملا للمراااؤولية واعتمادا على ن راااااللياة، مما كؤار دلب في تموين ةااالصااايتا وتل

2012.) 

الن رااااية تتشاااا ل هشاااا ل أساااااسااااي من خبراي الط ولة، وم وناي هوية ا نا خالل مرحلة  القوية  فيما أا 

الرةد، أما هالنربة للاتي القوية، فقد أةار إري روا إلى أا للقوية الن رية حالتين هما: تلقيق القوية  

  ،واضااااااطراب القوية أي تشااااااتتقا ودلب حرااااااه تعامل المراهق مع المواقف التي يلنااااااع لقا )الشااااااقراوا 

2012.) 
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إا مرحلاة المراهقاة من أدق مراحال النمو التي يمر تقاا ال رد نظرا لماا تتصااااااااااااااف هاا من تغيراي جاذرية  فا 

سااريعة تنع س آاارها على مظاهر النمو الجراامي والعقلي واتجتماعي واتن عالي، وساابه هذا التغيراي  

من الط ولة إلى المراهقة    تظقر مجموعة من المتاعه اتن عالية واتجتماعية من خالل اتنتقال الراااريع

العلماا والباحءين الن راااايين وقد اختل ج وجقة مرحلة المراهقة تهتماج عدد من   لمال الجنرااااين، لذا نالج

نظرهإل فقد عدها البعض وتدة جدكدة لل رد واعتقد فرويد وهول وسااااااااولي اا هانقا حقبة عا اااااااا ة ومرهقة،  

ن رية، حيت يرودها المعاناة وارحباط والصراا والقلق  كما وو  قا ستانلي هول هانقا مرحلة ا زماي ال

 (.2009و عوباي التوافق )سلطاا،  والمش الي

من أهإل المرحل العمرية لإلنراااااااا ومن أكءرها حيوية ونشااااااالا وتعقيدا، ودلب    المراهقةمرحلة  فيما تعتبر 

ا زمة، ومرحلة تشاااااااااااااا ل   نقا تاتي كامتداد لمرحلة المراهقة التي و اااااااااااااا قا هعض العلماا هانقا مرحلة  

القوية، ومرحلة تموين الشلصية واتستقاللية، وما يصاحه هذا المرحلة من تغيراي ن رية وفريولوجية  

 (.2013واجتماعية وسلوكية وتؤار على الشباب ومن حولقإل كا سرة والمجتمع )الرنبل، 

تشاااااااا ل هوية ا نا خالل فترة الشااااااااباب من أهإل هذا المراحل، حيت   ( أا2010المجنوني )  يعتبرحيت  

افترض إري رااااااوا مرور الشااااااباب هازمة القوية المؤدية إما إلى تلقيق القوية أو اضااااااطراب الدور، مما 

يعني أا ال رد في نقاية المراهقة وبداية الشااباب ي وا إما قد حقق هويتا، أو أنا مازال في لور البلت  

 .بنى هوية سالبة ت تت ق مع معاكير المجتمععنقا، أو أنا ت

اتهتماج هقناااااايا الشاااااباب الجامعي كنطلق هاتعتراى مما كزيد لدكقإل م انة مميزة في تناا المجتمع  فإا 

المعا اااااااااااااار، وبما لدكقإل من قدرة على التااير في م وناتا في ملتلف المجاتي: اتجتماعية، الءقافية،  

 (.2016اتقتصادية، والرياسية، فقإل يمءلوا مصدر التجدكد والتغير )دوي اي، ال مرية، 
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الشااااباب الجامعي من مشاااا الي متعددة: اجتماعية أو اقتصااااادية أو تعليمية أو ن رااااية، وهذا مما يعاني  

  المشاكل من ةانقا أا تزيد من حالة الليرة والتردد واتتمالية في ن وس هؤتا الشباب مما كترإل سلوكقإل

 (. 2010واتزدواجية )اللقباني،  وممارساتقإل هالتناقض 

هنا أةااااااار إري رااااااوا إلى أا هوية ا نا تلتاج إلى تياة اجتماعية مالئمة كي تت اعل هالشاااااا ل المالئإل،  

اآلخرين    وا قادرا على اساااااتعراض وجقاي نظروأةاااااار إلى أا ال رد حين كتوا ااااال مع مجتمعا فإنا ي

كتراااااااااب أي وجقة نظر تتعارض مع الم اهيإل اتجتماعية الرااااااااائدة من قبيل  وربما ي وا لديا القاتلية ت 

 .(View of Defianceالتلدي وهو ما أسماا "إري روا" )

( على العامل اتجتماعي كمصاااااااااادر هاج لتطور الشاااااااااالصاااااااااية  2005)أدلر،   Adlerركز تذاي الوقج  

تعليإل ا ل ال كيف يصاابلوا أفراد    ونموها، وفي هذا ارلار تين أهمية العائلة والمؤسااراااي التربوية في

 اجتماعيين.

م قوج التعالف الذاتي، وحدد لا االاة أهعاد قطبية    Neff, 2013))  في تداية ا ل ية الءالءة قدمج نيف

 تتمامل مع هعنقا، وهي:

ويعني    :(Self-Judgment)مقاااتاال الل إل على الااذاي    ((Self-Kindness( اللنو على الااذاي 1 

أا كتعامل ال رد مع ن رااا ترفق ورأفة دوا إلالق أح اج قاسااية عليقا، وخا ااة عندما ي شاال في موقف 

 معين، أو كرتمه خطا ما، فال يرتلدج لغة داخلية قاسية مع ن را.

تعني رعية ال رد  و  (Isolation):مقاتل العزلة   (Common Humanity)( ارنرااااااااااانية المشااااااااااتركة  2 

على أنقا خبرة فردية، والوعي هاا ا خطاا من التجربة ارنرااااااانية المشااااااتركة، تدت من لتجاربا المؤلمة  

إدراكقا على أنقا خبرة فردية، والوعي هاا ا خطاا من لبيعة البشاااار وترااااتند ارنرااااانية المشااااتركة إلى  

 مبدأ اتعتراى هاا كل إنراا قد يلطئ في موقف ما، وقد ي شل في اللصول على كل ما كريد. 
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وتعني وعي   (Over- Identification):مقاااتاال التوحااد الم رط   Mindfulness))( اليقظااة العقليااة  3

ال رد هاللبراي الرااااااااااالبية، واتن تاح على ا فمار والمشااااااااااااعر اللزينة والمؤلمة واللبراي غير الراااااااااااارة،  

نيف أا جدي ومعايشااااااااااتقا في الللظة اللاضاااااااااارة هشاااااااااا ل متوازا وعدج إلالق أح اج ساااااااااالبية، حيت و 

ا ةاالاا الذكن أحرزوا نقالا مرت عة على مقياس التعالف مع الذاي هإل أقل عرضااة لإل اااهة هالقلق  

 .واتكتااب

التعالف مع الذاي هو اتجاا إيجاتي نلو الذاي في مواقف ال شاااااال والنااااااغوط التي كتعرض لقا ال رد،  

براي الذاي كجزا من اللبراي التي  وتتنااامن اللنو هالذاي وعدج توجيا النقد واللوج الشااادكد لقا، وفقإل خ

 (.2016رد هعقل من ت  )المنشاوي، يعانيقا غالبية ا فراد، ومعالجة المشاعر المؤلمة في وعي ال 

( أا التعاالف الاذاتي كنتمي إلى متغيراي علإل الن س  Neff et at., 2017) كماا قادماج نيف ورفااققاا

وتشااااااااااااااير إلى كي ياة تعاامال ال رد مع ن رااااااااااااااا في حااتي  اريجااتي، وهو نوا من عالقاة الاذاي هاالاذاي،  

القصااااااااور، وال شاااااااال المدرل، أو المعاناة الشاااااااالصااااااااية عندما يقع ال رد في خطا ما، أو تموا الظروى  

 اللارجية في اللياة أكبر من قدرتا على تلملقا.

( أا التعالف الذاتي هو نوا من Umphrey & Sherblom, 2018)أم ري وةاااااااايرلوج   أينااااااااا كرى 

وار الداخلي الذي كتراااإل هاللطف الذاتي، ويرتبط هالراااعادة والت اعل، والمشااااعر اريجاتية، والمقبولية،  الل

 تدت من التقدكر الذاتي، ولوج الذاي، والمقارناي الذاتية غير المرغوب فيقا، والتوقعاي غير الواقعة.

رفيا كتمءل في الوعي  إا نيف قدمج تصاااااااااااااورا متمامال لم قوج التعالف مع الذاي، كتنااااااااااااامن جانبا مع

هالمعاناة، هارضاااااااااافة إلى الدافعية والقصاااااااااد والراااااااااعي إلى تلقيققا من خالل التعامل اللنو مع الذاي،  

وتقديإل الدعإل لقا أاناا المرور هلبرة قاسااااااااااية، وعدج توجيا النقد لقا ومعايشااااااااااة اللبرة هعقل واا ومن ت ،  

 (.2018وبش ل متوازا )النبع، 
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أا الرحماة والتعاالف الاذاتي وهباج من أجلناا ومن   Neff & Dahm, 2015)كماا كبين نيف وداهإل )

أجل معاناة ا خرين، وعلينا أا نعيش في دائرة التعالف هذا  ا القياج هلالى دلب يعني ان صااااااااااااااالنا  

عن داتنا، وينطوي التعالف على ارحرااااااااااااس هالمعاناة إلى جانه الرغبة العميقة في التل يف من تلب  

يعني أناا على ال رد اتعتراى أوت هاالمعاانااة، وا لإل، والتوقف واللروج عن إلاار العيش   المعاانااة، وهاذا

المالوى واللياة اللا ااة ها. والنظر إلى المعاناة وا لإل الذي نعيشااا هطريقة أخرى، والت مير في وساايلة  

نا، ومتعلقة تنا  مجرد رحمة متجقة إلى داخل أن رااااا  المعاناة. وأا التعالف الذاتي هوالمرااااااعدة لتجاوز  

 تقدى الرعاية واتهتماج لمواجقة المعاناة. 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة

من المعروى أا لمل مجتمع خصااااااااااااو ااااااااااااياتا التي كتماكز فيقا عن غيرا من المجتمعاي وهذا التماكز  

التي  ياة  دلمال فرد هويتاا ال ر عن هاذا المجتمعااي،   التي تعبر  اتجتمااعياة الءقاافياةل ه عال القوياة  كتشاااااااااااااا ا 

، وعبر مرااااااار النمو تبدأ هذا القوية هالتبلور  كإنراااااااا ضاااااامن مجتمعا  تعبر عن وجودا وكينونتا وت ردا

هعد  لطلبة  فيقا ا  كتعلإلو ااااااوت إلى التلقيق، لذلب تعتبر الجامعة هي المؤساااااارااااااة التربوية التي    والظقور

قإل حينقا تذكري ن رااااي عندما وهذا ما لمرااااتا في الطلبة أاناا عملي وتعاملي مع  إنقاا المرحلة الءانوية

، ونظرا لتباكن مراااتوياي التعالف الذاتي التي تتمءل في أا هعض مرري تقذا المرحلة في فترة المراهقة

ا فراد نجدهإل كتلداوا عن أن رااااقإل هانقإل ضااااع اا وفاةاااالين دراساااايا وأنقإل ملبطين من اللياة الجامعية  

اتة والنقد الذاتي وأا ا مور تراااير معقإل هشااا ل سااايا  فيميلوا إلى جلد داتقإل والقراااوة مع الذاي والالمب

وبناا على   حدوث معيقاي في تلقيق هوية ا ناوأنقإل على الدواج مصاااااااتين هليبة أمل، مما كؤدي إلى  

 دلب جااي هذا الدراسة لتلاول ارجاهة عن الرؤال اآلتي:

للبة   عينة من ي لدى تين رته هوية ا نا ومرتوياي التعالف الذات هل هنال عالقة ارتبالية

 ؟ الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل
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 وانبءق عن الرؤال الرئيس ا سالة ال رعية اآلتية: 

، وفقاا لمقيااس القوياة  النظاامياة في ملاافظاة اللليالماا ترتياه رتاه هوياة ا ناا لادى للباة الجاامعااي   .1

 )آدمز(؟

 النظامية في ملافظة اللليل؟ ما مرتوى التعالف الذاتي لدى للبة الجامعاي  .2

رته هوية ا نا لدى للبة الجامعاي النظامية في   مرتوى  هل توجد فروق دالة إحصائيًا في  .3

 ملافظة اللليل تعزى لمتغيراي )الجنس، الجامعة، المرتوى ا كاديمي(؟ 

 أهداف الدراسة 

 تقدى الدراسة إلى: 

، وفقااا لمقياااس  النظاااميااة في ملااافظااة الللياالرتااه هويااة ا نااا لاادى للبااة الجااامعاااي   التعرى إلى .1

 .القوية )آدمز(

 .مرتوى التعالف الذاتي لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل التعرى إلى .2

في رته هوية ا نا لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل   لبيعة ال روق   التعرى إلى .3

 . تعزى لمتغيراي )الجنس، الجامعة، المرتوى ا كاديمي(

 عينة من الذاتي لدى  معرفة العالقة اترتبالية ارتبالية تين رته هوية ا نا ومرتوياي التعالف .4

 .للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل

 أهمية الدراسة:  

 ا همية النظرية: تممن ا همية النظرية فيما ياتي:

أهمية مرحلة الجامعة في تناا ةاااااالصااااااياي الطلبة عبر ساااااانواي الدراسااااااة حتى ي ونوا قادرين على   -1

كتمتع أفرادا هصااااالة ن راااااية  قيادة أن راااااقإل للو اااااول إلى تلقيق الراااااعادة لقإل ولتخرين وتموين مجتمع 

 سليمة.
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تعتبر هذا الدراسة من الدراساي النادرة والتي تناولج موضوا هوية ا نا وعالقتا هالتعالف الذاتي،   -2

 للطلبة الجامعة. لذلب من المتوقع أنقا تراهإل في تقديإل فقإل نظري لطبيعة هذا العالقة

الجامعية هملتلف أنشااطتقا المتنوعة ومناهجقا  يراااعد البلت اللالي في معرفة مدى إسااقاج البياة   -3 

 على تنمية التعالف الذاتي المرغوب لدى الطلبة.

 ا همية التطبيقية: تممن ا همية التطبيقية فيما ياتي: 

هوية ا نا    رتهمرااعدة الملتصاين في المجال الراي ولوجي واتجتماعي والتربوي في التعرى على  -1

ا مر الااذي يرااااااااااااااااهإل في معرفااة هم قوج التعااالف الااذاتي، لاادى للبااة الجااامعاااي، وماادى ارتبااالقااا 

 واتتتعاد عن اظطراب القوية في مرحلة الجامعة.القوية العوامل المراعدة على تلقيق 

مراااااااااعدة أ اااااااالاب القرار التربوي والتعليمي في الجامعاي ال لرااااااااطينية، على اتلاد قراراي تتعلق   -2

 لدراسية وا نشطة التي من ةانقا تعزيز القوية الجمعية للطلبة.هالمناهج ا

المزيد من ا هلاث والدراساااااي المتعلقة تقوية ا نا والتعالف الذاتي وعالقتقا    وتتوقع الباحءة إجراا -3

همتغيراي أخرى للو اااااااااااول إلى رعية أةااااااااااامل وأعمق لي وا ا فراد ناجلين في المجتمع من خالل  

 خصائصقإل ومعرفة موالن النعف والعمل على معالجتقا وتقويتقا. التعامل مع حاجاتقإل و 

 الدراسة حدود 

 ممن هإل في مرحلة الب الوريوس والدتلوج. ،لالب جامعاي ملافظة اللليلعينة من اللد البشري: 

اللااد الم اااني: الجااامعاااي النظاااميااة في ملااافظااة الللياال: )جااامعااة الللياال، جااامعااة البوليتمنااب( لااذا فااإا 

 ا الدراسة تعمإل على مجتمعاي تلب العينة فقط.نتائج هذ

 (.2021-2020إجراا هذا الدراسة في ال صل ا ول العاج الدراسي )تإل اللد الزماني: 
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اللاد الموضااااااااااااااوعي: هوياة ا ناا وعالقتقاا هاالتعاالف الاذاتي لادى عيناة من للباة الجاامعااي النظاامياة في 

 المرتلدمة في هذا الدراسة.ملافظة اللليل وسيتإل تطبيق ا دواي 

 مصطلحات الدراسة 

( هوية ا نا: هانقا حالة ن راااااية داخلية تتنااااامن إحرااااااس ال رد هال ردية والوحدة  2001يعرى الغامدي )

والتآلف الداخلي والتماال اتجتماعية والشاااااااااااااعور هالدعإل اتجتماعي الناتج عن هذا اترتباط. وأنا يقاس  

 قا المرتجيه لمقياس القوية المرتلدج في الدراسة.همجموا الدرجاي التي يلصل علي

أا م قوج القوية الن رية تعني تلب الشلصية التي تميز ال رد   (Ericsson, 1927)عرى إري روا و   
 وأا كتبنى دورا واسعا لا في المجتمع. 

اس آدمز وتعرى الباحءة هوية ا نا إجرائيا: هالدرجة التي يلصااااااااال عليقا أفراد عينة الدراساااااااااة على مقي

 والمرتلدج في هذا الدراسة، ويشمل مجالين أساسين هما:

تتمءل في خياراي ال رد داي الصيغة ا كدكولوجية في : و (Ideological Identity)القوية ا كدكولوجية  

عدد من المجاتي الليوية المرتبطة هلياتا وتشااامل أربعة مجاتي فرعية هي القوية الدكنية والراااياساااية  

 .(2000فلر ة اللياة )الغامدي، والمقنية و 

آدمز والمراااااتلدج    مقياس وتعرفقا الباحءة إجرائيا: هالدرجة التي يلصااااال عليقا أفراد عينة الدراساااااة على

في هذا الدراسااااااااة وتقاس هااناا واالاوا فقرة ملصااااااااصااااااااة لمجاتي القوية ا كدكولوجية والموزعة على 

 أهعاد هوية ا نا )التشتج، اتنغالق، التعليق، التلقيق(.

تتمءاال في خياااراي ال رد في و   :Interpersonal Identity)) "العالقاااي المتبااادلااة"  القويااة اتجتماااعيااة

لعالقاي اتجتماعية، وتشااتمل على أربعة مجاتي فرعية هي الصااداقة والدور الجنرااي وأساالوب  مجال ا

 (.2004اتستماا والعالقة هالجنس اآلخر )عريري، 
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 وآخروا لدراساااااااااااااة على مقياس آدمز وتعرفقا الباحءة إجرائيا: هالدرجة التي يلصااااااااااااال عليقا أفراد عينة ا

(Adams et al., 1989)    والمراتلدج في هذا الدراساة وتقاس هااناا واالاين فقرة ملصاصاة لمجاتي

 القوية اتجتماعية والموزعة على أهعاد هوية ا نا )التشتج، اتنغالق، التعليق، التلقيق(.

وتعتمد على ال رد  زمة القوية الممءلة في Ego Identity Achievement): )تلقيق هوية ا نا   -1

ي لللياراي المتاحة، حيت يرعى ال رد لالختيار معتقداتا وا دوار التي تتناسه  مرحلة من اتختبارا

 معا تدرجة كبيرة مع اتلتزاج هما كتإل اختيارا )خبرة لتزمة وإظقار لاللتزاج(.

تعرفقااا الباااحءااة إجرائيااا: هااالاادرجااة التي يلصااااااااااااااال عليقااا أفراد عينااة الاادراساااااااااااااااة على مقياااس آدمز و 

ولوجي،  كدكعشااارة فقرة، تواقع اماني فقراي على البعد ا    تة، وتقاس هرااا والمراااتلدج في هذا الدراساااة

 واماني فقراي على البعد اتجتماعي. 

تشاير إلى ا ةالاا الذكن كبلءوا عن حيت  Ego Identity Moratorium): )تعليق هوية ا نا  -2

حلول، فاتلتزاماي هالنرااااااابة  حل لتزمة، ولمنقإل لإل يصاااااااالوا هعد وبالتالي لإل كتم نوا من اتلتزاج هاية  

لقإل ماازالاج غير معروفاة، فقإل يلااولوا الو ااااااااااااااول إلى حال. )خبرة لتزماة وعادج إظقاار لاللتزاج(  

 (.2011 ،)الررحاني

وتعرفقااا الباااحءااة إجرائيااا: هااالاادرجااة التي يلصااااااااااااااال عليقااا أفراد عينااة الاادراساااااااااااااااة على مقياااس آدمز 

والمراااتلدج في هذا الدراساااة، وتقاس هراااتة عشااارة فقرة، تواقع اماني فقراي على البعد ا كدكولوجي،  

 واماني فقراي على البعد اتجتماعي. 

ر إلى ا ةاااالاا الذكن لإل يمروا هازمة  تشااااي (Ego Identity Foreclosure): انغالق هوية ا نا -3

مع تجنااه ملاااولااة للمشااااااااااااااف عن معقااداي وأهااداى وأدوار داي معنى أو قيمااة في اللياااة، م ت ين  

هاتلتزاج والرضاااااااااا هما تلددا قوى خارجية كا سااااااااارى أو أحد الوالدكن أو المعاكير الءقافية والعاداي.  

 (.2011وإظقار لاللتزاج( )الوحيدي، )غياب لتزمة 
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تعرفقااا الباااحءااة إجرائيااا: هااالاادرجااة التي يلصااااااااااااااال عليقااا أفراد عينااة الاادراساااااااااااااااة على مقياااس آدمز و 

والمراااتلدج في هذا الدراساااة، وتقاس هراااتة عشااارة فقرة، تواقع اماني فقراي على البعد ا كدكولوجي،  

 واماني فقراي على البعد اتجتماعي. 

ا ةاااالاا الذكن لإل يمروا هازمة ولإل    تشااااير إلى  (:Ego Identity Diffusion)تشااااتج هوية ا نا   -4

ي ونوا هوية هعد، وت كدركوا اللاجة إلى أا ي تش وا خياراي وبدائل تين المتناقناي وربما ي شلوا  

في اتلتزاج هاكدولوجياة ااتتاة، وعادة ما كتصااااااااااااااف هؤتا تتقادكر داي منل ض وتتصااااااااااااااف عالقاتقإل 

 (.2011اتلتزاج( )اللاراي، هاآلخرين هالعالقة الرطلية. )غياب لمل من ا زمة و 

وتعرفقا الباحءة إجرائيا: هالدرجة التي يلصااااال عليقا أفراد عينة الدراساااااة على مقياس آدمز والمراااااتلدج  

في هذا الدراسااااااة، وتقاس هرااااااتة عشاااااارة فقرة، تواقع اماني فقراي على البعد ا كدكولوجي، واماني فقراي  

 على البعد اتجتماعي. 

( التعالف مع الذاي هانا ةاااااا ل من أةاااااا ال المراااااااندة الذاتية  2018ناااااابع )التعالف الذاتي: عرى ال

لل رد تجاا معوقاتا، وأزماتا، وضااااااااااااااغولا، أو أنا الدعإل الموجا من الذاي للذاي أاناا ا زماي، والذي  

يمءل اللنو على الذاي، والرفق تقا، والبعد عن النقد الذاتي، والتعامل مع ا زماي هموضوعية، ورعيتقا  

لار خبراي إنراانية مشاتركة، والوعي ها فمار والمشااعر واتن عاتي، ومراقبتقا هان تاح وت قإل دوا في إ

 إ دار أح اج تلقائية سلبية.  

أا نعبر    ال نااا مع معاااناااة ا خرين، ويم نأا نعبر عن تعاا ن  أنااا يم   (Neff, 2003)نيف    وتعرى 

عما إدا كانج المعاناة ناتجة عن   والمعاناة، هغض النظري من ا لإل  عن الرحمة تجاا الذاي عندما نعان

  .ظروى خارجية وأوجا القصور الشلصية
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( ويقاس  Neffوتعرفا الباحءة إجرائيا: هالدرجة التي يلصل عليقا أفراد عينة الدراسة على مقياس نيف )

اي للشاااااااا قة  هرااااااااج وعشااااااااوا فقرة، وينااااااااإل ا هعاد اآلتية: تواقع خمس فقراي للل إل الذاتي، وخمس فقر 

 الذاتية، وأربعة فقراي للعزلة، وأربعة فقراي لليقظة المشتركة، وأربعة فقراي عامة غير ملددة.
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 الفصل الثاني 

 إلطار النظري ا

تعري ا عاما هم قوج هوية ا نا وأهعادها  يشااااتمل هذا ال صاااال من الدراسااااة على ا دب النظري الذي يقدج  

وأةااااااا القا والنظرياي الم رااااااارة لقا والعوامل المؤارة فيقا، وم قوج التعالف الذاتي والم اهيإل المرتبطة ها  

نبية داي العالقة  والنظرياي الم ررة لا، وينتقي هذا ال صل هعرض أترز الدراساي الراهقة العربية وا ج

  هموضوا الدراسة

   مفهوم هوية األنا

( أنا يصااعه إلى حد كبير تقديإل تعري ا ملددا لمصااطل  "القوية" حيت أةااار لقا  2015يعرى كباجة )

جالل أمين هقولا: أا تعريف القوية ليس أمرا كبلت عنا القواميس وإنما هو ا سااااااس في موقف فمري  

ال تعريف مالئإل وتعريف  وسااااياسااااي، ودلب أنا ليس هنال تعريف  اااالي  وآخر خالئ للقوية وإنما هن

 .غير مالئإل

تتموا القوية لدى ال رد من منظور إري رااااااااااوا من خالل مزيج من العوامل الن رااااااااااية الداخلية والعوامل  

اللارجية الممءلة في المليط البياي واتجتماعي لا، ويتإل دلب من خالل المراحل النمائية التي تمتد من 

 (.Adams, 2011الميالد حتى المماي )

( أا أري راااااوا و اااااف عملية تشااااا ل القوية هانقا تبنى أسااااااساااااا على عملياي  2016عالا الدكن )  كرى 

التي تتإل أاناااا الط ولااة من خالل دمج  ااااااااااااااورة اآلهاااا أو العالقاااي القااامااة ا خرى    التااذوي والتقمص 

يم ن أا  القوية ت وا دوار والقيإل واتعتقاداي اللا اااااة تقذا النمادج الوالدية داخل الن س، وأا تشااااا ل 

اراي  كبادأ إت عنادماا يصااااااااااااااب  قاادرا على القيااج هااختبااراي للبعض من تمااهيااي الط ولاة تلاب وبااتلااد قر 

 ووضع التزاماي هشاا قنايا عدكدة تعبر عما أللق عليا أري روا أزمة القوية. 
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هوية ا نا كما كراها إري راااااوا هي تناا ن راااااي يقوج على التمامل تين تمويناي ال رد في مرحلة الط ولة  

وهااذا  مع اللبراي الالحقااة التي يمر تقااا ارنرااااااااااااااااا كمااا كؤدي إلى تطوير القاادراي الطبيعيااة ال طريااة،  

وعبيادي،    )الجنادي  ارنرااااااااااااااااا لن راااااااااااااااا، وهادفاا من الليااة التماامال الاداخلي واللاارجي يقود إلى معرفاة

2011.) 

( إلى أا هوياة ا ناا تمءال دلاب المال المتماامال تادريجياا مع اللااجااي المللة  2012وتشااااااااااااااير ساااااااااااااا ياب )

احاة في المجتمع، وباذلاب فقي والقادراي المتميزة والمن ردة للت ااعال تين ارم اانااي ال ردياة والمعطيااي المتا 

 تتموا من رعية ال رد لن را وتعاملا مع مجتمعا.

 مفاهيم مرتبطة بهوية األنا 

 مفهوم الذات -1

الم قوج الذي ي ونا ال رد عن ن رااااااااا هاعتبارا مصاااااااادرا للتااير والتاار في البياة المليطة، وبعبارة أخرى  

لم قوج الااذي ي ونااا ال رد عن مجموعااة من ا الااذاي )كمااا كاادركقااا ال رد(، فقي دلااب اإيم ن أا نقول  

وعلى ا خص المجتمع الذي يعيش    البياة المليطةالتنظيماي الرلوكية التي يم ن أا تصدر عنا نلو  

فيا، وتشاااامل مجموعة الصاااا اي اريجاتية والراااالبية التي يعتقد ال رد أنا كتصااااف تقا وتتشاااا ل من خالل  

 (.2001برة( )عمارة، الت اعل تين ال رد والبياة المليطة ها )الل

 مفهوم فاعليات األنا -2

يعرى إري رااااوا مصااااطل  فاعلية ا نا على أنا القوى الداخلية الم تراااابة من قبل ا ةاااالاا ا سااااوياا  

خالل نمو الن س اجتماعي، وحل أزماتا المرحلية، ويشاااااااااامل نمودج إري رااااااااااوا على اماني فاعلياي أو  

النمو في تلب المرحلة وتشاامل )الااااااااااااااااامل، واردارة، والغرضااية،  قوى تمترااه كل منقا كنتيجة للل أزمة 

 .(2008 ،والقدرة، والت اني، والله، واتهتماج، والل مة( )القلطاني
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 أزمة الهوية -3

أنقا: "نتاج ل شاااال ال رد في تلدكد هوية معينة، وتشااااير إلى عدج القدرة على اختيار    يقصااااد هازمة القوية

التعليإل كما تنطوي على ارحرااس هاتغتراب، وعدج الجدوى، وانعداج القدى، وعدج المراتقبل أو متاهعة  

القدرة على اختيار المراااتقبل المقني، واضاااطراب الشااالصاااية، ومن اإل البلت عن هوية سااالبية )مرساااي،  

2002.) 

 ناقوة األ   -4

ك اية ا نا هالنراااااااابة لما تؤديا من وظائف في الشاااااااالصااااااااية  متناااااااامنا كذلب ك اية    يقصااااااااد هقوة ا نا: 

الوظائف الجرااااامية، وك اية الوظائف الللقية، وك اية الوظائف اتن عالية، وك اية الوظائف اتجتماعية،  

ا(  وك اية الوظائف الللقية، وك اية اتسااااااااااااااتجاهاي للمءيراي الداخلية )الصااااااااااااااادرة عن القو أو ا نا العلي 

وك اية اتساااااااتجاهة للمءيراي اللارجية )الصاااااااادرة عن العالإل اللارجي(، والم اياي الشااااااالصاااااااية، وك اية  

 (. 2000الوظائف المتعلقة تتقدكر الذاي )فنة، 

 مرونة األنا  -5

  ،اتساتعداد والقدرة على إجراا التعدكالي المؤقتة في اتساتجاهة الرالوكية )ا حمدي يقصاد همرونة ا نا:  

2009.) 

وأيناااااا هي القدرة على مواجقة ضاااااغوط اللياة وتلدياتقا الصاااااعبة وأا يليا ارنرااااااا فيقا حياة كريمة  

وهي المقدرة على الت اعل اجتماعيا مع اآلخرين، والص   وا مل، وأا يجعل ارنراا معنى لللياة فيقا  

 (2007 ،)اللطيه

 تشكل الهوية  -6

في مرحلة المراهقة، حيت يشااااير على وجا العموج    يشااااير إري رااااوا هاا تشاااا ل القوية هو ملور التغير

إلى حالة داخلية تتنامن ارحرااس هالت رد، والوحدة والتآلف الداخلي، والتماال واتساتمرارية المتمءل في 
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إحرااااس ال رد تذاتا كوحدة واحدة وأيناااا هارتبالا همجتمعا والدعإل اتجتماعي الناتج عن هذا اترتباط،  

على تراااااااااااااااعتي مءال )من أناا؟ وماا دوري في هاذا الليااة؟ وإلى أكن اتجاا؟(  أنقاا هااختصااااااااااااااار ارجااهاة 

 (.2001 ،)الغامدي

وأا هوية ا نا تقوج على: "مدى وجود أو غياب عمليتين أساااااساااايتين هما اتسااااتمشاااااى واتلتزاج ودرجة 

 كل منقما، وهنال افتراضاا كتعلقاا تقاتين العمليتين:

اتساااااتمشااااااى اللقيقي للبدائل الشااااالصاااااية والتي كتعبقا اختيار اتتجاا العامل لميول ا ول: ي ترض أا  

 ي هشانقا هو المؤةر ا ساسي في تموين القوية.اواتلاد قرار  ،ال رد وقدراتا

الءاني: هو أا البناا المتشاااا ل لقذا العملية يم ن تمءلا تمي ا ل ترة ملددة من الزمن يصااااب  هعدها غير 

ترة أخرى كتبعقا اتلتزاج )التعايش( ومن اإل فإا متغيراي اتساااااتمشااااااى، واتلتزاج يقصاااااد  متوازا، ويلزج ف

 (.2004منقا تلقيق اكتمال تش يل القوية، أو إعادة تش يلقا )عبد المعطي، 

 النظريات المفسرة لهوية األنا 

نقإل وليإل جيمز،  الذاي والشاالصااية والقوية هإل علماا اتجتماا ا مري يوا، وماهتإل تتموين    من  إا أكءر

مؤسااس علإل الن س ا مري ي وجورج هيري ميد، مؤسااس الت اعلية الرمزية، وكاا جيمز ي قإل تلج ا نا  

القناعاي والصااااااا اي الشااااااالصاااااااية وا فمار، القائمة لدكنا عن أن رااااااانا، أو معرفة من أنا، والمعروى أا 

تجتماااعي الرمزي والتقليااد  قااد درس تطور الااذاي لاادى ا ل ااال من خالل الت اااعاال ا  جورد هربااج ميااد" " 

وا ناا   ،من خالل دلاب تتموا ا ناا الاذاتياة واتجتمااعياة، هاذا أناا لقاا آخر داخال الجمااعياة ،الادور ولعباا

كذلب لمل جماعة  ،ترى ن راااااااااااقا، أي تشاااااااااااعر هقيمتقا في أعين اآلخرين، كما كرى الت اعليوا الرمزيوا 

 (.2009 ،اقافة مشتركة ونلن نميزها عن اآلخرين )ملمد

( هاا منلنى التلليل الن راااي الذي ظقر في النصاااف الءاني من القرا التاسااع  2007ويذكر أتو جادو )

عشااااار وازدهر في النصاااااف ا ول من القرا العشااااارين، ومن اتتجاهاي الن راااااية التي ت يم ن تجاهلقا  
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فرويد اورة    على ارلالق لمل مقتإل تدراسااااة علإل الن س، ولقد أحداج نظرية التلليل الن رااااي التي قدمقا

في الت مير حول دافعية ارنراااااا وةاااالصاااايتا، ومنذ ظقور منلى التلليل الن رااااي تنازعج وجقتا نظر  

ة أو  ملتل اا إحداهما تقليدية تزعمقا سااااايجموند فرويد مؤساااااس مدرساااااة التلليل الن راااااي، وا خرى حدكء

 .معا رة تزعمقا أريب إري روا 

 أوال: نظرية فرويد )النفس جنسية(

أا الطااقاة الغريزياة التي كولاد الط ال تقاا تمر هاادوار ملاددة في حيااتاا، والننااااااااااااااج البيولوجي   فروياد  كرى 

هو الاذي كنقال الط ال من دور إلى آخر أو من مرحلاة إلى أخرى ولمن نوا ولبيعاة المواقف التي يمر 

ظاج سااااير الطاقة  تقا هي التي تلدد النتاج الرااااي ولوجي لقذا المراحل، كما أنقا هي التي تلدد مدى انت

في خطقا المرسااااوج ساااال ا أو تعءرها في الرااااير، أو تللف معظمقا في مراحل معينة، هذا التللف الذي  

فإا الط ل كنتقل من   ،فإدا لإل يلدث التءبيج في أي مرحلة ووا لج سيرها  ،يطلق عليا فرويد "التءبيج" 

لغريزية في كل مرحلة من خالل  مرحلة ساااااي ولوجية إلى مرحلة أخرى، ويراااااتمد الط ل إةاااااباعا لطاقتا ا

  عنااو معين من أعناااا جرااما، ويراامى فرويد المراحل الن رااية هاسااإل العنااو الذي يرااتمد منا الط ل

 (.2009ارةباا في مرحلة معينة )غباري وأتو ةعيرة، 

  فعملياة النمو عناد فروياد تتإل من خالل ت ااعال دكناامي ي تين اللااجااي والادوافع ال طرياة عناد ال رد ممتءلة

هاالجنس والعادواا والليااة من نااحياة وبين المعااكير اتجتمااعياة من نااحياة أخرى، وخالل عملياة الت ااعال  

 (.2007هذا يعبر ال رد عن دوافعا ويشبع حاجاتا )القنداوي، 

الباحءة فيما كتعلق تنظرية فرويد هانا لإل ي ن مقتما هشاااااااا ل كبير ه تراي المراهقة ولإل يرااااااااقه في   ترى و 

وكاا حدكءا عنقا هاختصار، حيت و ف مرحلة المراهقة هانقا فترة استءارة جنرية وقلق  اللدكت عنقا، 

واضاااطراب في الشااالصاااية في هعض ا حياا، واعتبر الرااانواي المب رة في مراحل النمو من العمر هي 

 التي تش ل حياة الط ل.
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قوى أسااااااساااااية  ( هاا فرويد كرى أا الشااااالصاااااية ارنراااااانية تتموا من االث  2007ويوضااااا  أتو جادو )

وت اعل هذا القوى الءالاة كؤدي إلى االث قوى أسااااااااساااااااية وت اعل هذا القوى الءالاة كؤدي إلى تشااااااا يل  

 .الشلصية في مجملقا

 اجتماعي اريكسون  -ثانيا: نظرية النمو النفسي 

حيات    ،لقاد اقترح إري رااااااااااااااوا عاددا من المراحال لنمو هوياة ا ناا، والتي تبادأ مناذ مرحلاة الط ولاة المب رة

كنبغي على ال رد اجتياااز المراحال ا ربعااة ا ولى تنجاااح، حتى تموا ال ر اااااااااااااااة مواتيااة لتلقيق ال ردياة  

 (.2003 ،وبناا القوية ودلب من خالل مرحلة المراهقة )الطراونة

إا نظرية اري رااااوا تعتبر ةاااااملة فقي النظرية الوحيدة التي درسااااج النمو من الميالد حتى آخر العمر  

جما عن االث عوامل: عوامل تيولوجية، عوامل اجتماعية تياية، عوامل فردية )تدكر،  ويعتبر الرااالول نا

2010.) 

فنظرية إري رااوا في النمو الن رااي اتجتماعي هصاا ة عامة ونمو هوية ا نا هصاا ة خا ااة رعية جدكدة  

البيولوجية المتمءلة في خرجج هالتلليل الن راااااي من الدائرة النااااايقة لل رضاااااية ال رويدية القائلة هاللتمية  

 (2011القوى الجنرية كاساس للنمو إلى أوسع أدخل فيا القوى الن رية اتجتماعية )الوحيدي، 

( هاا إري رااوا كرى الرااياق اتجتماعي الذي كنشااا فيا ال رد لا تااير مقإل في 2010فيوضاا  الزغلول )

شاااا الي اتجتماعية التي تواجا  تموين ةاااالصاااايتا، لذلب كؤكد إري رااااوا على دور كل من التنشاااااة والم

 ال رد خالل عملية نموا، والتي ربما تنع س سلبا أو إيجاتيا على تطورا ونموا الن ري واتجتماعي. 

( هاا الم قوج الرئيس في نظرية إري راوا هو اكترااب هوية ا نا واختبار القناايا  2009ويشاير ةاريإل )

لة المراهقة، ويعتقد هانا على الرغإل من اللصااائص  المتعلقة هالقوية والتي تتشاا ل خصااائص مميزة لمرح

النوعية لقوية الشاااااالص تلتلف من اقافة  خرى، إت أا إنجاز هذا المقمة النمائية كتناااااامن عنا اااااار 

مشاااتركة تين الءقافاي جميعا، وأا تطوير اللس اللقيقي هالقوية الشااالصاااية يمءل الراهطة الراااي ولوجية  
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ية يقوج ا نا تتنظيإل القدراي واللاجاي والرغباي ويعمل على ترااقيل  تين الط ولة والرةااد، ولتشاا يل القو 

 توافققا مع متطلباي المجتمع.

إري راااااااوا في نظريتا امانية مراحل للنمو الن راااااااي اتجتماعي كل منقا تتزاكد في النمو والتركيه   وحدد

لة تتاار هالمرحلة  عن المرحلة التي ترااااااااابققا، وكل مرحلة لقا أزمة، كتصاااااااااارا ال رد في حلقا، وكل مرح

، والمراحل هي: الءقة مقاتل عدج الءقة، واتساااااتقاللية مقاتل الشاااااب واللجل، والمبادأة مقاتل  التي ترااااابققا

الشااعور هالنقص، والمءاترة والم ااة مقاتل الشااعور هالنقص، اإل الشااعور هالقوية مقاتل اضااطراب القوية،  

 وا ل ة مقاتل العزلة، وتمامل ا نا مقاتل الياس.

وترتبط هوية ا نا في الدراساااة اللالية هالمرحلة اللامراااة وهي تطوير الشاااعور هالقوية مقاتل اضاااطراب  

 القوية.

( ساااااااااااانة، وتمءل أزمة النمو في المراهقة، حيت كرى إري رااااااااااااوا أا 18-12) تمتد هذا المرحلة ساااااااااااان 

فترة انتقالية تين الط ولة  المراهقة من أكءر المراحل التي تؤار على حياة الشاااااااااااالص المرااااااااااااتقبلية، فقي 

والرةاااااااد، والمراهقة تتصاااااااف هالنمو ال رااااااايولوجي المطرد، كما يلدث فيقا تطور ن راااااااي اجتماعي كبير  

كتمءل في اكتراااااااب ال رد لشاااااالصاااااايتا المت ردة والشااااااعور هاتنتماا لجماعة الرفاق والت اعل تدرجة أكبر  

 (.2004خارج نطاق ا سرة )عريري، 

( أا المراهق كواجا مجموعة من التراااااااعتي ويلاول ارجاهة عليقا، من أنا؟  2015فيما كرى العالونة )

ومن أكوا هالنرااااابة لقذا المجتمع الذي أعيش فيا؟ ما المقنة أو الوظي ة التي أرغه هاا أحصااااال عليقا  

هعد أا أكبر وأننااااااااااااج؟ ما القيإل والمعتقداي التي تنظإل مراااااااااااايرتي وتقودها؟ ما النمط العاج لللياة الذي  

 نلا على غيرا؟ ما لبيعة الجماعة التي أفنل أا أنتمي إليقا أو أتعامل معقا؟أف

 أا اضطراب القوية من جقة نظر إري روا كااخذ نمطين أساسين ( 2007ويصنف أتو جادو )

  هما:
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اضااااااااطراب الدور: كرتبط اضااااااااطراب الدور ه شاااااااال المراهق في خلق تمامل تين فتراي الط ولة مما   -1

كؤدي إلى اسااااااتمرارية التعليق وتلولا من مجرد فترة اختبار إلى نوا من اتضااااااطراب المعيق للل أزمة  

 هوية ا نا وتبني ا دوار المناسبة.

من ارحراس هالت مب الداخلي، والذي ت يقتصر  تبني هوية الرالبة: هذا النمط مرتبط تدرجة أعلى   -2

تاايرا على عدج القدرة على تلدكد أهداى ااتتة أو تلقيق الرضاااا عن أدوارا اتجتماعية، حيت كدفع إلى  

 (.2008ممارسة أدوار غير مقبولة اجتماعيا كالجنوح وتعالي الملدراي )العمري، 

 تشكل هوية األنا من منظور إريكسون 

أا ا نا أهعد من أا تلاول التوساااط تين القو وا نا ا على والبياة المليطة، والراابه  كوضااا  إري راااوا  

أو هوية  (Identity)ا ساااااسااااي هنا هو أا الوظي ة البنائية لينا الرااااوية هو احت اظقا هالشااااعور القوية  

خلياة  ، وهاذا حاالاة داPsychological Identity))أو القوياة الرااااااااااااااي ولوجياة   ،(Identity Ego)ا ناا 

 تتنمن أربعة جوانه رئيرية: 

وال ردية وتلقيق هوية مراتقلة واضالة   ساتقالليةهات تعني اردرال الواعي   (Individuation): ال ردية -1

 (.2004)عريري، 

كنتج من العملياي   : أي ارحرااااااااس هالممال الداخلي واتنقراااااااامية وهو ما(Wholeness)التمامل    -2

الداخلي والت رد مع نمو الشااااالص    نراااااجاجوات ينتج عن دلب إحرااااااساااااا هالتمامل  ، و نالالالالةاااااعورية  

 (.2011وتطورا )الوحيدي، 

: تعرى على أنقا عملية تتنااااامن التطور  Sameness and Continuity))التماال واتساااااتمرارية   -3

عر ال رد أا اللياة التي يعيشاااقا مالئمة لا وارتباط الماضاااي هاللاضااار الممقد للمراااتقبل، هليت يشااا 

 (.2014وأنا يرير في اتجاا لا معنى )للمر، 



22 
 

: أنا ارحراااااااس الداخلي هالتمرااااااب هالمءالياي والقيإل  ((Social Solidarityالتماسااااااب اتجتماعي  -4

التي يعتنققا هعض الناس والشااااااعور هالمراااااااندة اتجتماعية، والقوية الءاتتة تلقق إحراااااااسااااااا داخليا  

هالتماال واتسااااااااتمرارية، وب ونقا داي معنى ليخرين، ولذلب فالقوية كعملية مرااااااااتقرة ليس فقط في 

 ي كنتمي إليقا. داي ال رد لمن أينا في اقافتا الت

تميع(،   -( إلى أا الصااااااااااراا في هذا المرحلة ي وا داخل ا نا ن رااااااااااقا )هوية2011فيما كرى هريدي )

حيت حدد إري رااااااااوا عنا اااااااار تلقق هوية ا نا في إدرال المراهق تسااااااااتمرارية )أنا ن س الشاااااااالص(،  

 وإدرال اآلخرين لوحدة المراهق واستمراريتا.

   ون أبعاد الهوية وفق نظرية إريكس

( أا إري راااوا عرى القوية هانقا المجموا الملي للبراي ال رد، وسااالإل هاا 2001الرحمن ) كوضااا  عبد

وهوياة   (،Identity Ego)تركياه القوياة كتناااااااااااااامن م ونين متميزين كرجعقماا إلى كال من هوياة ا ناا 

، ويم ن توضاي  البعدكن هشا ل أفنال من خالل أعمال معا ارة وأكءر تميزا  Self- Identity))الذاي  

الذي أوض  أا (  Grievant, 1992) وآخروا   يجروتي فاالمقتمين همجال تموين القوية مءل  لبعض  

 القوية تتموا من هعدكن أهمقما:

هذا البعد كتمءل هاتلتزاماي في العمل والقيإل ا كدولوجية  أا  (Ideological): البعد ا كدكولوجي  -1

 . والدكن وفلر ة اللياةوالمقنية المرتبطة هالرياسة 

هذا البعد كتمءل في إدرال ال رد  دوارا اتجتماعية،  إا Interpersonal): ) البعد اتجتماعي -2

المرتبط هالجنس، ولرق الترفيا  ويتنمن مجاتي مءل: الصداقة، واختبار ةريب اللياة، والدور 

 (. 2003والتروي  عن الن س )الطراونة، 

 ( عدة تصني اي أو أوجا للقوية ويم ن إيجازها على النلو اآلتي: 2015أظقري كباجة )فيما 
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القوية المقنية: وتشاااااااير إلى درجة وضاااااااوح ا هداى واتهتماماي والقدراي، القدرة على اتختبار   -1

 (.2010المقنية المناسبة )الصبلي،  المقني واتلاد القراراي

)كباااجااة،    والجماااعااة والتي تميزهإل عن غيرهإل  القويااة الاادكنيااة: تشااااااااااااااماال المعتقااداي الروحيااة لل رد -2

2015.) 

القوية الءقافية: تشير إلى الرمز أو القاسإل المشترل والنمط الذي يميز فرد أو مجموعة من ا فراد   -3

 (.2013 ،أو ةعه من الشعوب عن غيرا )مدور

القوية الجنرااااااية: وتشااااااير إلى الجنس الذي كنتمي إليا ال رد وتوجقا الجنرااااااي )غيري الجنرااااااية،   -4

 (.2015مءلي الجنرية، أو انائي الجنرية( )كباجة، 

القوية الجندرية: وتشاااير إلى تصاااني اتقا  ن رااانا وليخرين كذكر أو أنءى، فقي وعي ال رد هال اة   -5

إليقاا وماا كرتبط تقاا من أدوار وساااااااااااااالوكيااي واهتماامااي واتجااهااي ومقااراي  الجنادرياة التي كنتمي 

 (.2006وخصائص ةلصية والتي تعتبرها الءقافة مناسبة للذكور وارناث )الريماوي وآخروا، 

القوية الولنية: وتشاااااااير إلى الشاااااااعور الجمعي والمشاااااااترل والشاااااااامل لموالنين في دولة ما، وهو  -6

ويولد لدكقإل إحراااااااسااااااا هاتنتماا لترض التي يعيشااااااونقا فيقا   الشااااااعور الذي يقربقإل من هعنااااااقإل

 (.2016 ،ويعزز اللاجة المشتركة للتعايش معا )الطريري

القويااة الرياااضاااااااااااااايااة: وتشااااااااااااااير إلى درجااة القوة وا هميااة والت رد التي يعرى تقااا ال رد وفقااا لاادورا   -7

والعمد،    ضااة )القدوميالرياضااي، وهي درجة القوة والت رد للشاالص الرياضااي وحبا وتمراا ا هالريا

2017.) 

القوية الرااااااياسااااااية: وتشااااااير إلى التوجقاي والمعتقداي الرااااااياسااااااية لل رد واللزب الذي كنتمي إليا   -8

 (.2015)كباجة، 
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القوية الشااالصاااية: وتشاااير أنقا ةاااعور الشااالص هانا ن راااا، نتيجة اترااااق مشااااعرا، واساااتمرارية   -9

 (.2005، ي را همرتقبلا )عيرو أهدافا ومقا دا، وترلرل دكرياتا، واتصال ماضيا هلاض

القوية الجراااااااااااادية: وتشااااااااااااير إلى  ااااااااااااورة ال رد كما كراها ال رد وكما كتميز تقا في نظر اآلخرين   -10

 (.2015)كباجة، 

 في الهوية James Marcia)أنموذج جيمس مارشيا )

أكملج مارةاااااايا نظرية إري رااااااوا في القوية، حيت نظري إليقا هصاااااا ة عامة على أنقا توحيد  جزاا    

الشااااااااالصاااااااااية لتموين تنية، وبالتالي يعاد تنظيمقا وتجربتقا في مراحل دورة حياة ناجلة، وجميع مراحل  

 (.2009دورة اللياة تاخذ دورا ملتل ا تبعا للموضوا الرائد في هذا المراحل )مشعل، 

( هوية ا نا على أنقا تنظيإل حيوي نشاااط داخلي، داتي التركيه  Marcia, 1966فيما وضااا  مارةااايا ) 

ن القدراي والمعتقداي، والتاريخ الشاااااااااالصااااااااااي لل رد، ومن خالل ا زمة واتلتزاج كتإل التاكيد على هوية م

 ناضجة.

وبذاي الوقج نظر إلى أا القوية عملية مرااتمرة، وليس من الرااقل تلقيققا، وأا هعض ا فراد مم ن   

على عاااملين همااا أت يصااااااااااااااال إلى حااالااة تلقيق القويااة، حياات اعتبر أا عمليااة نمو القويااة تشااااااااااااااتماال  

 (.2010اتكتشاى واتلتزاج واللذاا كلعباا دورا مقما في تقرير حالة القوية لل رد )أتو فارة، 

، Identity Achievement)حيت أةااااااااااااار إري رااااااااااااوا إلى أا لقوية ا نا حالتين هما تلقيق القوية )

ودلب حرااااااه تعامل المراهق مع ا زمة  ،(Diffusion Identityواضااااااطراب القوية أو تشااااااتج القوية )

(، وانغالق  Identity Moratoriumsالتي كواجققا، إت أا مارةاااايا أضاااااى حالتين هما تعليق القوية )

 (.2005(، تقعاا تين اللالتين التي حددهما إري روا )إغبارية، Identity Foreclosureالقوية )

 نا في ضاااوا عمليتين أو هعدكن رئيرااايين اساااتلرجقما  ولقد قاج مارةااايا تتلدكد اللاتي الرااااهقة لقوية ا

 من أعمال إري روا وهما:
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والتي تعرى ه ترة نمو القوية، وتشااااير إلى فتراي التراااااعتي النشااااطة    Crisis):)  " اتسااااتمشاااااى" ا زمة 

والبلت اللءيت عن الذاي، من خاللقا يقوج ال رد هاتختيار من عدة تدائل متاحة للو ااااااااااااااول إلى قرار  

معيااري وليس م ااجااا وخاارجاا عن الماالوى، والتعقاد هااتختياار من البادائال داي المعنى للو ااااااااااااااول إلى  

  .(Schwartz, 2000ي مجال من مجاتي القوية )قرار ااتج في أ

يشاير إلى أا اساتمشااى اللقيقي للبدائل الشالصاية والتي كتبعقا اختيار اتتجاا العاج لميول ال رد  وأيناا  

 (.2003وقدارتا واتلاد قراراي هشانقا هو المؤةر ا ساس في تموين القوية )لراونة، 

كتناااااااامن اتلتزاج عمل قرار داتي ااتج ومرااااااااتقل ومتمرااااااااب ها فيما كتعلق   Commitment):)اتلتزاج  

هالنراابة لالختيار في المجالين ا كدكولوجي واتجتماعي، إلى أا يصاال إلى حالة إحراااس متوازا تقوية  

 (Bergh & Erling, 2005).  ا نا والتي تتميز توضوح القيإل والمعتقداي وا هداى

المتشااااا ل كنتيجة لقذا العملية والذي يم ن تمءلا تمي ا ل ترة ملددة من الزمن  إلى البناا  ويشاااااير اتلتزاج  

هليت يصااااااب  هعدها غير متوازا، ويلزج فترة أخرى كتبعقا اتلتزاج، ومن اإل فإا متغيراي اتسااااااتمشاااااااى  

 (.2005واتلتزاج يقصد منقا تلقيق اكتمال تش يل القوية أو تغير القوية وإعادة تش يلقا )إغبارية، 

 

 وفيما كلي عرض ت صيلي للاتي ا ربع التي تلدث عنقا ما رةيا:

 Identity Diffusion Statusأوال: حالة انتشار تشتت الهوية 

كتصااا وا ا فراد في هذا اللالة أو الرتبة هانقإل أقل تقدكرا لذواتقإل، كما أنقإل أقل توجيقا وضااابطا للذاي،  

وأقال ننااااااااااااااجاا في جواناه النمو المعرفي ا خالقي، كماا  وأكءر أناانياة وحباا للاذاي وتركيزا على الن س،  

كتصا وا هالنمطية والراطلية في تموين العالقاي مع اآلخرين، والميل لالن صاال عن ا سارة والمجتمع،  

 (2015، راس هالمرؤولية اتجتماعية ) ياجوالرلبية، والليادية، والالمباتة وضعف ارح
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في مرااار تطور القوية، وما يلدد خطورتقا هو اسااتمرارية هذا فيما أا تشااتج القوية يمءل حالة عاترة  

اللالة ودرجتقا، حيت تصاااااااااب  مشااااااااا لة تطورية، دلب أا اساااااااااتمرار التشاااااااااتج كرااااااااالول دائإل كؤدي إلى  

اتنرااالاب من الواقع، وفي اللاتي المتطرفة كؤدي إلى عدج تمامل الشااالصاااية واتغتراب أو اتنتلار  

 .(2013الرلوكية )العبادي، وغيرها من اتضطراهاي الن رية و 

 Identity Foreclosure Statusثانيا: حالة انغالق الهوية 

في هذا اللالة فإا منغلقي القوية كتصااا وا هله الرااايطرة وعدج التراااام ، والتمراااب اللدكدي ها عرى 

 والتقاليد، ويراااااااعوا لإلحرااااااااس ها من والدعإل من ا فراد المقمين هالنرااااااابة تقإل، ويلشاااااااوا الرفض من

جماعاي الدعإل، وي وا إنجازهإل سااااايا تلج الناااااغط ولدكقإل  اااااعوباي التميف وعدج المرونة )للمر،  

2014). 

فقذا اللالة أو الرتبة تمءل في اللقيقة أا هؤتا ا فراد يعانوا من ضعف في الرضا والدعإل اتجتماعي  

فقاداا مصااااااااااااااادر الادعإل،  من قبال اآلهااا، ودرجاة عاالياة من اتعتماادياة والقلق، وقاد يظقر دلاب جلباا في  

 (.2015حيت يلبروا حالة من اتن صال أو ال طاج قد تتربه هازماي ن رية )علواا، 

 Identity Moratoriums Statusثالثا: تأجيل أو تعليق الهوية 

تشااااااااااااااير هذا اللالة إلى خبرة ال رد اآلتية  زمة القوية دوا الو ااااااااااااااول لقرار، وعادة فإا ا فراد الذكن   

تقإل يمروا تقااذا المرحلااة من التعليق المؤقااج، إت أا الوقوا في هااذا الرتبااة تعني ديموماة  يلققوا هوايااا

مرور ال رد في أزمة القوية، فقو في حالة اساااااااتمشااااااااى نشاااااااط للبدائل الملتل ة التي تواجقا في حياتا،  

  ،وبااالتااالي فقو لإل يصااااااااااااااال هعااد إلى تموين التزاماااي واضاااااااااااااالااة التعبير تقود إلى تلقيق هويتااا )علواا 

2015.) 
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   Identity Achievement Statusرابعا: إنجاز أو )تحقيق( الهوية 

تمءل الرتبة المءالية للقوية، وتعني أا الشالص قد مر ها زمة وأنا اساتطاا أا يلقق نوعا من اتلتزاج   

الملدد، أي أنا تو اااال إلى التعري اي ملددة تتعلق هرااااماتا أو خصااااائصااااا وقدراتا وميولا واتجاهاتا،  

والدكن وكل دلب يعتبر  كما أنا كلتزج هللول للمشاااااااااااااا الي التي كواجققا حتى لو كانج مغاكرة لرغباي وال

 (.2011 من المؤةراي النمو الروي والرليإل )الررحاني،

لقوية كتصااااااااااااا وا هانقإل يمتلموا مراااااااااااااتوى أعلى من تقدكر الذاي، ويمتازوا ل  ا فراد الملققينحيت أا 

هاالاذاي  هاالت مير المجرد النااقاد، ويلبروا توافقاا أعلى تين الاذاي المءاالياة والواقعياة، وهإل أقال انشااااااااااااااغاات 

 (.2014وأكءر إحراسا ها من )للمر، 

كما يعتقد إري راااااااوا أا القوية تاخذ ةااااااا ل ترتيبي أو رتبي وقج ما ي وا ال رد في أحد الرته ا ربع    

للقوية، وعلى مدار الزمن فإا الشاااااالص ن رااااااا ربما كتغير ويصاااااانف في رتبة أخرى، وبالطبع فإا أقل 

 (.2015أكءرهإل ننجا معلقو القوية ومنجزوها )كباجة، الرته ننجا هإل مشتتو القوية ومغلقيقا و 

فيما كوضااا  مارةااايا أا القوية هي تناا ن راااي م توح على التغيراي في العالقاي والمجتمع، هما يرااام   

تتنظيإل ملتوياتقا  فالقوية الجدكدة لل رد ليراااااج ااتتة إنما تتصاااااف هالمرونة وساااااقولة التنقل والتغير تين  

ير الملتمال اتنتقاال من حاالاة اضااااااااااااااطراب القوياة إلى تلقيققاا، إد ت تاد من أا حااتتقاا  إت أناا من غ

 (.2010، ةأتو فار يربق اتنتقال من حالة اضطراب القوية إلى حالة التلقيق حالة هوية وسطية )

 ديناميات تشكيل هوية األنا لدى المراهق  

التمراااااب هالمعتقداي والقيإل الراااااائدة  العملياي المعرفية: تتنااااامن على وجا التلدكد لريقة المراهقين في 

لدكقإل، فقذا العملياي تلعه دورا هاما، فالمراهقوا الذكن ي ترضاااااااااااااوا أا اللقيقة المطلقة، كنزعوا دائما  

 ا ي ونوا من دوي القويااة اللبيراااااااااااااااة، تينمااا أولاااب الااذكن ي تقاادوا الءقااة غااالبااا مااا ي ونوا حااالااة القوياة  

 (.2009 ،المنطربة أو المؤجلة )مشعل
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ممارساااااااااااااااي التربية الوالدية: توجد عالقة تين ممارساااااااااااااااي التربية الوالدية والقوية التي توجد في مرحلة  

المراهقة فعندما تموا ا ساااارة همءاهة " قاعدة ا ماا" كنطلق منقا المراهقوا تءقة نلو العالإل ا وسااااع فإا 

  لدكقإل اللرية  ا يقولوا رأكقإل أميل  تطور القوية يعزز المراهقوا الذكن يشااااااااعروا هالتعلق توالدكقإل ولمن

 ا ي ونوا في منزلة القوية المنجزة أو المؤجلة، والمراهقوا من دوي القوية اللبيرااااااااة تموا لدكقإل عادة 

رواهط قوية مع والدكقإل، إت أنقإل ي تقدوا ال را لالن صااااااااااال الصاااااااااالي عنقإل، أما مشااااااااااتتو القوية من 

  راااااااااتوياي متدنية من الدىا واتتصاااااااااال المن ت  داخل المنزلالمراهقين فقإل ا كءر إةاااااااااارة إلى وجود م

 (.2009)ةريإل، 

  القوية الجندرية: مصاااااااااااطل  الجندر أكءر ةااااااااااامولية من م قوج الجنس، حيت كتنااااااااااامن كل اتنتماااي

 (.2009والتوقعاي المتصلة هالجنس البيولوجي، حيت يعتبر م ونا رئيريا للبلت عن القوية )ةريإل، 

 المدرسااااااااااااية تعتبر إحدى البيااي اتجتماعية التي تؤار في نمو الط ل وتشاااااااااااا يلالمدرسااااااااااااة: إا البياة  

ةااااالصااااايتا، فالمدرساااااة هي المؤساااااراااااة الرسااااامية التي يقوج هعملية التربية ونقل التراث الءقافي المتطور  

 (.2007وتوفير الظروى المناسبة للنمو الجرمي والعقلي واتن عالي واتجتماعي )أتو جادو، 

ي لتساااااااااارة: إا البعد الءقافي كلعه دورا في مراحل وعملياي تموين القوية  نقا عملية  المرااااااااااتوى الءقاف

ن رااااااية اجتماعية اقافية، فالمراحل والعملياي التي تلدث عنقا "اري رااااااوا" وبعدا "ما رةاااااايا" سااااااواا في 

غربية أو  تموين القوية أو في الملالر ال شاااال في تموينقا والعوامل المرتبطة تذلب ترتبط هالمجتمعاي ال

 (.2009على ا قل المجتمعاي اللدكءة التي تااري إلى حد كبير همجتمعاي اللنارة الغربية )ك افي، 

جمااعاة الرفااق: تعتبر جمااعاة الرفااق ترأي المراهق المصاااااااااااااادر ا ول للمعلومااي الصاااااااااااااالي  والمتن س  

ر هذا الجماعة من ا سااااااارة  راهقتا ورغباتا، فإدا لإل ي ن هنالب سااااااالول عاج للمراقبة والتوجيا في اختيامل

  فإا الجماعة ساااتموا مصااادرا لالنلراى ا كبر للمراهق حتى تصاااب  للباي هذا الجماعة ةااايا مقدسااا

 (.2009 ،وأتو ةعيرة عند المراهق )غباري 
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المراااااتوى اتقتصاااااادي لتسااااارة: كلما تمتع ال رد همراااااتوى اقتصاااااادي جيد، كانج لديا المقدرة على تلبية  

  حة ن رااااااااية والتي من ةااااااااانا أا تعمل على  اااااااا اا الذهن وتقليل انشااااااااغال ال رداحتياجاتا ويشااااااااعر ترا

هالمشا الي الناجمة عن تدني المراتوى اتقتصاادي، ولذلب كاا رساول هللا  الى هللا عليا وسالإل يراتعيذ  

 .(2009 ،غباري وأتو ةعيرةمن ال قر لما كترته عليا من أضرار )

المراهقين الذكن تتميز ةااالصااايتقإل هالمرونة واتن تاح العقلي على العوامل داي العالقة هالشااالصاااية: إا 

  القيإل والمعتقداي المتصااارعة كتم نوا في الغاله من تطوير هوية ناضااجة، والمراهقوا الذكن ي ترضااوا 

إم انية الو ااااااااول إلى اللقيقة المطلقة دائما يميلوا إلى انغالق القوية، في حين ي وا المراهقوا الذكن  

ى الءقة حول معرفة أي ةاايا على وجا اليقين في معظإل ا حياا مشااتتي القوية أو في حالة  ي تقروا إل

تاجيل القوية أو حتى توق قا، أما المراهقوا الذكن يقدروا إم انية اساااتلداج معاكير عقالنية لالعتبار ما 

 (.2007)أتو جادو،  تين البدائل المتوقعة، فمن الملتمل أا يصلوا إلى مرحلة تلقيق القوية

 التعاطف الذاتي مفهوم 

عطف يعطف عط ااا، ورجاال عطوى وعطاااى: يلمي المنقزمين. وتعطف   التعااالف الااذاتي في اللغااة:

 عليا: و لا ترا.

ال ناا مع معاانااة ا خرين،  أا نعبر عن تعا ن  يم  :انااالتعاالف الاذاتي ها (  Neff, 2003)نيف وتعرى  

عماا إدا كااناج   ي من ا لإل والمعاانااة، هغض النظرنعاانأا نعبر عن الرحماة تجااا الاذاي عنادماا   ويم ن

 . المعاناة ناتجة عن ظروى خارجية وأوجا القصور الشلصية

وتعطف على رحما: رق لقا ورجل عالف وعطوى: عائد ه ناااااالا حراااااان الللق، قال الليت: العالف  

 ق،  الرجل اللرااااااااان الللق العطوى على الناس ه نااااااااالا، وعط ج عليا: أةااااااااا قج وتعطف عليا: أةااااااااا 

 (.1981 ،وتعال وا أي عطف هعنقإل على هعض واستعطافا فعطف )اتن منظور

 التعالف في ات طالح:
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فم قوج التعالف الذاتي "هو موقف داتي كتناااااااامن معالجة ال رد لذاتا في المواقف العصاااااااايبة التي يمر 

لبشااااااااااااااريااة"  تقاااا من خالل الااادىا وال قإل والوعي، واتعتراى هااااا ا خطااااا تمءااال جاااانباااا من الطبيعاااة ا

 (.2016 ،الشربيني)

التعاااماال مع الااذاي ترحمااة ولطف وتعااالف عناادمااا تمر هلبراي مؤلمااة  ا هاااناا " (  2017ويعرفااا عبياادي )

وملبطااة وأا هااذا اللبراي المؤلمااة هي جزا من اللبراي التي يمر تقااا ا خروا، غير مرتبط توجقااة  

 متوازا".نظر خا ة فنال عن معايشة اللبرة المؤلمة هش ل 

( "هانا موقف داتي كتناامن معالجة ال رد لذاتا في المواقف العصاايبة التي  2016وكما يعرفا منصااور )

 يمر تقا من خالل الدىا وال قإل والوعي، واتعتراى هاا ا خطاا تمءل جانبا من الطبيعة البشرية".

نا ا  اااااال في تعريف  (   Neff, 2003وبعد اسااااااتعراض التعري اي الراااااااهقة، تإل اعتماد تعريف نيف )

 التعالف الذاتي.

 المصطلحات المرتبطة بالتعاطف الذاتي 

 Self-Pityالشفقة على الذات 

أا هنال تناااااد تين المصااااطللين حيت الشاااا قة على الذاي تعني إحراااااس    Neff, 2003)نيف )ترى  

ال رد هاللزا وا سااااي والرغبة في العزلة عن اآلخرين حيت كتمركز حول داتا منقمب في أحزانا ةاااااعرا  

هانقا ت حل لقا وأنقا مشااااااااااا لة فريدة وملتل ة في نوعقا، حيت ترااااااااااايطر على ال رد من حيت ان عاتتا  

ر، تينما الشاااااااا قة هالذاي تعني فقإل ووعي ال رد همشاااااااا لتا ويلاول ه ل يقظة عقلية  الراااااااالبية هشاااااااا ل كبي

 وإدرال للو ول إلى حل لقا دوا مبالغة ان عالية.

 Self-Flagellationجلد الذات 

من حيت التعامل الواقعي مع المشاااااااااا الي التي  هالذاي وتقدكر الذاي  تين الشاااااااااا قة    ارتباط إيجاتيكوجد  

نبااا عن المقارناي اتجتماعية، والغنااااااااه، واتحتياج للعزلة، والناااااااامير اللي،  تعتري الذاي، وهما م
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واجترار الذاي تينما يلتل اا في درجة التوازا الن راااي حيت الشااا قة هالذاي أكءر توازنا عن تقدكر الذاي  

عندما كواجا ا ةاالاا مشاااعر  ااعبة مؤلمة أو كتذكر أحداث سااياة، كما أا الشاا قة هالذاي تقلل من 

 قلق تينما تقدكر الذاي ت يقلل منا.ال

عالوة على دلب تقدكر الذاي مرتبطة هشاا ل كبير هالنرجرااية تينما الشاا قة هالذاي غير مرتبط هالنرجرااية  

(Leary, 2007.) 

 أبعاد التعاطف الذات 

 ( إلى أا التعالف الذاتي كتنمن هعدكن هما:2016المنشاوي ) أةار

( ويتنمن ا هعاد اريجاتية  (Self-Warmthالبعد اريجاتي للش قة هالذاي ويطلق عليا الدىا الذاتي  

 للتعالف الذاتي وتشمل )اللنو على الذاي، وارنرانية العامة، واليقظة العقلية(.

ويتناامن ا هعاد الراالبية    (Self- Coldness)عليا البرود الذاتي    البعد الراالبي للشاا قة هالذاي ويطلق

 وتشمل )الل إل الذاتي، والعزلة، والتوحد الم رط(.

 مكونات التعاطف الذاتي 

    :Self- Judgment)مقاتل الل إل الذاتي )انتقاد الذاي  (Self- Kindness)للطف هالذاي  ا-1

ال رد لن رااا في مواقف ال شاال وارحباط والمعاناة تدت ( هي حالة من فقإل 2019ويرى هراايوني وخياط )

 من إ دار أح اج قاسية عليقا، وإظقار التااير اريجاتي نلو الذاي تدت من نقدها.

وكما كتناااااامن هذا الم وا ال قإل والدىا العال ي نلو الذاي وت ساااااايما عندما كواجا ال رد معاناة ما أو  

اقف ضااااااااغطة ملبطة ودلب تدت من نقد الذاي ولومقا. مما ال شااااااال في تلقيق أمر ما أو التعرض لمو 

 هموضوعية. يراعد ا فراد الذكن كواجقوا خبراي سلبية على أا يمروا تقا ويتعاملوا معقا

هي الممارسااااااااة    :((Over-Identificationمقاتل التوحد الزائد   (Mind Fullness)اليقظة العقلية  -2

النااااااس غير   فيقاااااا  أفماااااارهإل وأفعاااااالقإل  التي ي وا  مااااادركين ومن تلين على  مطلقين ا ح ااااااج وي ونوا 
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ومشااااااااااعرهإل وا حاسااااااااايس المؤلمة في الللظة الراهنة، أي الوعي المتوازا الذي يجنه ال رد من التوحد  

واليقظااة العقليااة تراااااااااااااااااعااد الناااس على أا يغيروا في لريقتقإل في الت مير    ،الماااماال في القويااة الااذاتيااة

تقإل وت ساااايما المؤلمة والمرااااببة للنااااغوط الن رااااية وارحباط وال شاااال عن لريق التامل  والتعامل مع خبرا

والتن س هعمق، فبدت من اتساتراالج والتالإل عند مواجقة ال شال تتد من التعايش معا ) هرايوني وخياط،  

2019). 

اتهتماااج المعزز  فقي حااالااة ي وا فيقااا ال رد منتبقااا وواعيااا هااالااذي يلاادث في الوقااج اللاااضاااااااااااااار، وهو  

 .(2013والوعي هالتجربة الجارية أو الواقع اللالي )عبد هللا، 

  هرااااااايونيكرى   :(Isolation)مقاتل العزلة   (Common Humanity) إدرال ارنراااااااانية المشاااااااتركة-3

( هو رعية ال رد للبراتا اللا ااة على أنقا جزا من اللبرة ارنرااانية وهي غير من صاالة  2019خياط )و 

أو معزولااة عن رعيااة اآلخرين، وهي الاادمج المتوازا تين الااذاي واآلخرين، فااإا التعااالف الااذاتي هي 

اآلخرين من قنااااااية تشاااااااركية تين ال رد واآلخرين، هليت تراااااام  لل رد هاا كرى تجاربا الذاتية وتجارب  

معقإل وي وا واعيا لمعاناتقإل والتي هي من  هارتباط قوي دوا تشاااااااويا أو ان صاااااااال ويشاااااااعر ال رد عندئذ 

 وجقة نظرا جزا من معاناة كل فرد من ا فراد وتجربة إنرانية مشتركة.

 سمات األفراد المتعاطفين بذواتهم 

يلتل وا عن ا فراد غير المتعاال ين في ساااااااااااااامااتقإل  إا ا فراد المتعاال ين تاذواتقإل في المواقف المؤلماة  

الشاااااااااااالصااااااااااااية  فقإل: أكءر مرونة، وأكءر ان تاحا على خبراتقإل، وأنقإل أكءر عقالنية في التعامل مع كل 

جوانه اللبرة الرااااااالبية، كما أا التعالف هالذاي ترتبط هالراااااااعادة، والت اعل، والشااااااالصاااااااية الناضاااااااجة،  

ا يمروا هلبرة مؤلمااة أو حاااتي من ال شااااااااااااااال، قااد كنظروا إلى  فااا فراد المتعااال وا على دواتقإل عناادماا 

  أن راااااااااااقإل نظرة ت قإل وانراااااااااااجاج وعطف تدت من المبالغة في الل إل النقدي أو جلد الذاي لما يلدث لقإل

 (.2014العاسمي، )
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وتراااتللص الباحءة أا ا فراد الذكن لدكقإل درجة عالية من التعالف الذاتي كتعاملوا مع أن راااقإل تلطف  

وت يصاااااادروا على أن رااااااقإل أح اج تقييمية قاسااااااية، وت كلوموا دواتقإل على كل مشاااااا لة تعتريقإل   ورحمة

سااواا أكانج  ااغيرة أج كبيرة، ويتصاا وا هالمرونة وان تاح على اللبراي، ومتقبلين لذواتقإل وراضااين عن 

عروا هالراحة  حياتقإل ومنظمين وجدانيا، لذا فقإل ت يشاااااعروا هاتن عاتي الرااااالبية كءيرا في حياتقإل ويشااااا 

والطمانينة والراااااا ينة، وفي المقاتل يشااااااعر ا فراد الذكن لدكقإل درجة من منل نااااااة من التعالف الذاتي  

 هالقلق والتوتر واللوى.

 النظريات المفسرة للتعاطف الذاتي 

 نظرية التعاطف وسيكولوجية الذات:-1

اسااااتطاعج أا تشااااعر ها من هذا ا خر إا الذاي ما هي إت اآلخرين أي أا الذاي تتلدد ها خر وبما 

فالذاي تتلصاال على هويتقا من خالل عالقتقا هالموضااوا أو اآلخر الذي يصااب  جزا منقا فمن خالل  

تمرار عملية التعالف تتموا العالقة هموضااااااااااااوا الذاي نتيجة لللبراي المتمررة لمل من نجاح وفشاااااااااااال 

ا خر وفشلقا في معرفة ما يشعر ها ا خر عملية التعالف، أي نجاح الذاي في ةعورها هما يشعر ها  

وتصاااااب  الذاي هعد دلب ةاااااياا واحد، وتتموا الذاي عند كوهج من جانبين: جانه يشاااااعر هالموضاااااوا، 

 .(1959 ،جانه يشعر هالعالإل اللارجي )كوهجو 

 نظرية التحليل النفسي:-2

لغريزة، ومشاااروط هلبراي  كنظر )فرويد( إلى التعالف هانا توحد، فالتوحد نشااااط ت ةاااعوري مبني على ا

الط ولة، إد أا ارنراااا لا حاجة غريزية للتوحد، وهذا اللاجة تجعلا كدافع هالتشاااها أو التماال، فعندما  

يشااعر ال رد هانا أ ااب  أقل تشاااتقا أو تمااال مع ا ةاالاا اآلخرين فإنا يجد أا التعالف أ ااب  أمرا  

متا، ويعلما كيف يرتمتع ها ل ة واترتباط مع اآلخرين،  ت يم ن اتعتماد عليا، فالتوحد يشعر ال رد هقي

 ومن خالل التعالف يرتطيع أا كتلرل من ةلصيتا إلى أخرى، ومن )أنا إلى أنا( أخرى.
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فا ل ال وحراااااه ما كرى )فرويد( ت ي ترااااابوا معاكيرهإل من التدريه فلراااااه، وإنما من التوحد الله،  

هااعهإل، تال يقلادوا ماا كروناا أماامقإل، إد أا ا ل اال مقلادوا أكءر  فقإل يميلوا إلى أا ت ي علوا ماا يقولاا إ

 (.Katz, 1963من التزامقإل تتن يذ ما كؤمروا ها )

 نظرية ثيودور لبس:  -3

( أا )لبس( كرى أا التعالف ناتج عن اساااااتجاهة تقليدية، فعندما  Hoffman, 1977كوضااااا  هوفماا )

ةعور ما، فإنا يقلدا تلقائيا تتغيير هريط في الوضع،  كالحظ ةلص ةلصا آخر وهو واقع تلج تااير  

وتعبير الوجا التي تعطى عالماي ترااااااقإل فقما لمشاااااااعر الشاااااالص ا خر، فنااااااال عن التقويإل الذهني  

 الذي ي وا ضروريا لظقور حالة التعالف.

 نظرية هوفمان:-4

ي هااآلخرين والمشاااااااااااااااعر  يعتقاد هوفمااا أا التعاالف الاذاتي عباارة عن الت ااعال القاائإل تين اللس المعرف

العمر، ف ي مرحلاة الرضاااااااااااااااعاة ي تقر  ها   كلماا تقادج ال ردوهاذا اللس المعرفي هااآلخرين كتطور   ،العاال ياة

ا ل ال مءل هذا ارحراس، وليس لدكقإل إدرال هاا لتةياا هاآلخرين المليطين تقإل وجود من صل عن 

ساااااااااااااانواي كدرل ا ل اال هاا ليخرين  (  8-7دواتقإل هرااااااااااااااباه مركزية الذاي، والتي تقال تدريجياا هعمر )

أوضاااااااعقإل اللا ااااااة تقإل، ويمءل هذا المرااااااتوى من اردرال، تداية القدرة على أخذ الدور عند ا ل ال،  

فماا هاا هنال خمس آلياي تظقر على الشااااالص أاناا تعال ا مع الشااااالص اآلخر شاااااير هو وأيناااااا ي

 هي:

التعالف الذي كنتج عندما كراقه ةلص ما ةلصا آخر ارةراط المالسي ي: وهو أول نوا لظقور  -1

 وياخذ منا إةاراي تعبيرية عن اللالة التي ي وا فيقا

اترتباط المباةاار: وهو عندما نرى ةاالصااا في حالة ان عالية، فإا تعبيراي وجقا و ااوتا وحركاتا،  -2

 اتق.أو أية إةارة أخرى تعد مل زا تذكرنا هالتجربة ن رقا التي مررنا تقا في الر
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التقليد: وعد التعالف اساااااتجاهة غير متعلمة لتعبير عال ي يعطيا الشااااالص المقاتل إد يقلد الطرى  -3

الطرى   ا خر تلقائيا في تعبيراي وجقا وحركاتا، والتي ترقإل في ةعورا وإحراسا هاللالة التي يمر تقا

 اآلخر ن رقا.

التاايرية لدى الشاااااااااالص وتجربة الملتقي    اترتباط الرمزي: ويعتمد هذا النوا على ارتباط ارةاااااااااااراي-4

ولمن هذا اللالة تءير ارةااااراي من الشااالص المقاتل أارا تعال ا في المتلقي ليس فقط هرااابه    الرااااهقة،

 التغيراي الجرمية.

أخذ الدور: وفيا كتليل ال رد ن رااااااا م اا ةاااااالص آخر، وتموا حالة التليل هذا عن قصااااااد فيتولد  -5

يل ةااعورنا أا المءير الواقع على ةاالص ما هو المءير ن رااا الذي كؤار فينا  التااير العال ي عندما نتل

 هربه تراهط المءيراي لدى المءيراي لدى الطرفين. 

فالتعالف اسااااااااااااااتجاهة تعبيرية مؤارة تنوب عن اآلخرين وتعتمد إلى درجة كبيرة على قدرة ال رد على أا 

 للتطور التعال ي هي:  أساسيةيلتل إدراكيا م اا الشلص اآلخر، وينع هوفماا أربع مراحل 

قل قدر التعالف العاج: وفيقا تموا اتساااااااااتجاهة التعال ية ةااااااااااملة وعامة، وغير إرادية هاساااااااااتلداج أ-1

 مم ن من العملياي المعرفية العليا.

التعالف المتمركز حول الذاي: وفيقا يرااااااااااااااتجيه ال رد لمعاناة اآلخرين على الرغإل من إدراكا لذاتا  -2

وليخرين غير واضاااااا  لمن الشاااااايا الرئيرااااااي وفي هذا المرحلة هو معرفتا أا ا خر هو الذي يعاني،  

 (.Hoffman, 1965اللقيقي للمعاناة )ولمنا غير قادر على فقإل الربه 

 ثالثا: الدراسات السابقة 

تإل اسااااااااتعراض الدراساااااااااي العربية وا جنبية المتعلقة تقوية ا نا وعالقتقا تبعض المتغيراي كملور أول 

وفق قرااااامين، ا ول تناول تشااااا ل هوية ا نا لدى الطلبة الجامعيين، والقراااااإل الءاني تناول تشااااا ل هوية 
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ا قدج  إلى   ا حدثغير الطلبة الجامعيين، وفي الملور الءاني تإل اساااتعراض الدراسااااي   ا نا لدى فااي

 على النلو اآلتي:

المحور األول: الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت هوية األنا الهوية النفسية وعالقتها ببعض 
 المتغيرات 

ج تشاااااا ل هوية ا نا لدى الطلبة  ويقرااااااإل هذا الملور إلى قراااااامين حيت تإل عرض الدراساااااااي التي تناول

الجامعيين في القرااااااإل ا ول، وفي القرااااااإل الءاني تإل عرض الدراساااااااي التي تناولج هوية ا نا لدى فااي  

 أخرى غير الطلبة الجامعيين.

  القرإل ا ول: الدراساي تناولج تش ل هوية ا نا وعالقتقا تبعض المتغيراي لدى الطلبة الجامعيين

( إلى المشاااااف عن تطور هوية ا نا وكذلب ال روق في 2019وخياط  وآخروا )هدفج دراساااااة  دهاس   

الجندر، والتلصااااص ا كاديمي للطاله( على عينة  )  مرااااتقلةأوضاااااا هوية ا نا في ضااااوا المتغيراي ال

( لالبا ولالبة من جامعة البلقاا التطبيقية، واستلدمج الدراسة مقياس الموضوعي لوضع 350قوامقا )

ا نا هعد اساتلراج دتتي الصادق واباي المقياس على العينة اتساتطالعية، وأسا ري النتائج إلى  هوية 

أا رته القوية تتلذ مرااااااااارا تطوريا عند جميع ا فراد هشاااااااا ل متراااااااالراااااااال، وأا هنال فروق داي دتلة 

ائج إلى  إحصاااااائية تين نتائج الذكور وارناث في جميع رته القوية لصاااااال  ارناث، وكذلب أةااااااري النت

وجود فروق داي دتلة إحصااائية في مرااتوياي اتنجاز والتعليق لصااال  ارناث، وإلى وجود فروق داي  

دتلة إحصاااااااااائية في رتبتي هوية ارنجاز والتعليق لصاااااااااال  الطلبة في الملياي ارنراااااااااانية، وعدج وجود 

سااة إلى وجود فروق داي  فروق في رته القوية في رتبتي اتنغالق والتشااتج، وكذلب أةاااري نتائج الدرا

دتلة إحصااااااائية في رتبتي ارنجاز والتعليق لصااااااال  الطلبة الذكور في الملياي ارنرااااااانية، وعدج وجود 

فروق في رتاه القوياة في رتبتي اتنغالق والتشااااااااااااااتاج في المليااي ارنرااااااااااااااانياة والعملياة للطلباة الاذكور،  

في رته هوية ارنجاز، والتعليق تين  وأةاااااااااااري نتائج الدراسااااااااااة إلى وجود فروق داي دتلة إحصااااااااااائية  
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الطالباي وأو ج الدراسة تزيادة اتهتماج تتوعية الطلبة تءقافة تطوير القوية من خالل ترامج ونشالاي  

 إضافة إلى ترامج عالجية.

( إلى التعرى على العالقة تين أزمة القوية والرضااااااا عن اللياة، لدى  2018وهدفج دراسااااااة الرااااااعدي )

( لالبا ولالبة من الطلبة ال لراااااااااطينيين الذكن كدرساااااااااوا في الجامعاي ارسااااااااارائيلية  265عينة قوامقا )

. وخلصااااج الدراسااااة  2017\2016)جامعة حي ا أنمودجا(، ودلب في ال صاااال الدراسااااي الءاني من العاج  

إلى وجود أزمة هوية تدرجة متوساااطة، ودرجة عالية من الرضاااا عن اللياة. كما وأسااا ري نتائج الدراسااة  

د فروق في أزمة القوية تبعا لمتغيراي )الجنس، والرااااانة الدراساااااية، وم اا ارقامة(، لمن كوجد  عدج وجو 

فروق تبعا لم اا ارقامة لصااااال  المدكنة. كما وخلصااااج أينااااا عدج وجود فروق في الرضااااا عن اللياة  

أهمقا:  تبعا لمتغيراي )الجنس، والرااااانة الدراساااااية، وم اا ارقامة(. وقد أو اااااج الباحءة هعدة تو اااااياي

( هميول واهتماماي الطلبة، والعمل على إةااااباا  1948ضاااارورة اهتماج المرااااؤولين العرب في فلرااااطين )

 اج مع تلقيققإل لقويتقإل الذاتية.حاجاتقإل هما كتال

مشااكل تطور هوية الطلبة في البيااي  في    (Gababrak el al., 2016وآخروا )  لفيما هلءج جبادر 

( لالبا ولالبة في 225انية، حيت لبقج الدراساااااااااة على عينة قوامقا )التربوية لجامعاي العلوج ارنرااااااااا 

 جامعة وتية فاتما الروسية.

وبينج الدراساااااااااااة أا العوامل المؤارة في مراااااااااااتوياي القوية تتنااااااااااامن )التدريه والتعليإل، العائلة، اللياة  

تطور هوية الطلبة تممن العامة، القواياي، التوا اااال(، كما وبينج أا أهإل المشاااااكل الداخلية التي تعيق  

في عدج ك اية اتستعداد الذاتي للطلبة أن رقإل لتطوير هويتقإل وعدج مقدرتقإل على التلقق من إم انياتقإل  

وقدراتقإل ارتداعية، وأوضاااااااااالج فيما كتعلق هالمشاااااااااا الي اللارجية التي تعيق تطور القوية للطلبة فقي 

للبياااااي التربوياااة في جاااامعااااي العلوج    ةالمنقااااجيااا والملتوى    ،مرتبطاااة هاااالقيإل التربوياااة، والبيااااة الم اااانياااة

 ارنرانية، حيت لإل كتإل استلداج هذا العنا ر هش ل كامل.
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( العالقاة تين القوياة المقنياة وحااتي هوياة ا ناا  Young & Jung, 2016فيماا درس كونغ وجونغ )

% 91لاالباا ولاالباة    (311لادى لالب التمريض الموريين، حيات لبقاج الادراسااااااااااااااة على عيناة تلغاج )

% دكور، ممن التلقوا في ترنامج الب الوريوس لمدة أربع ساااانواي أو ترنامج الدتلوج لمدة االث  9إناث و

 سنواي في جامعاي كوريا الجنوبية.

واسااااتلدج في الدراسااااة مقياس القوية المقنية من إعداد كيإل وكيإل، ومقياس هوية ا نا آلدمز هعد ترجمتا  

 إلى المورية.

نتائج الدراسااااة إلى تصاااانيف أفراد العينة وفقا للالة هوية ا نا جاا على التوالي )تشااااتج القوية    وأةاااااري

%، وتلقيق القوية تنربة  41.8، وانغالق القوية تنرابة   42.4%%، وتعليق القوية تنرابة31.5تنرابة  

  -نوا البرناامج %(، وتبين أا هناال فروقاا في حااتي هوياة ا ناا والقوياة المقنياة تعزى لمتغيراي )11.3

 دتلوج(. \ه الوريوس

وأينا تبين وجود عالقة ارتبالية تين القوية المقنية وهوية ا نا، حيت كانج القوية المقنية تين الطلبة  

الاذكن كاانوا في حاالاة تلقيق هوياة ا ناا أعلى من تلاب الموجودة في جميع اللااتي ا خر لتلادكاد لتعليق  

 القوية وانغالق القوية.

( إلى اساتمشااى واتلتزاج هقناايا حاتي هوية ا نا ا ربع، واةاتملج  2016اساة عالا الدكن )وهدفج در 

( لالبا ولالبة من الجامعة القاةااااااااااامية، وقد اساااااااااااتلدج الباحت  394عينة الدراساااااااااااة على عينة قوامقا )

 Ego Identity Process Questionnaire(EIPQ)مقياس حاتي هوية ا نا المطور 

 ،مركز الدراساي الوبائية لالكتاابري وزمالئقا، ومقياس تقدكر الذاي لروزنبرغ ومقياس من إعداد هالرت

وكشاااا ج الدراسااااة أا تقدكر الذاي كاا المتنبئ الدال الوحيد هاسااااتمشاااااى مقاج هوية ا نا، وأا متغيراي  

تزاج هقنااااااااااايا  التماسااااااااااب وتقدكر الذاي والتميف العائلي ونوا الجنس)ارناث( كانج المتنبااي الدالة هاتل

هوية ا نا. وتبين أا ارناث يملن همعدتي أكبر  ا يصاان ن في حالتي تلقيق القوية وانغالق القوية،  



39 
 

وأا الذكور يصااااااان وا همعدتي أكءر في حالتي تشاااااااتج القوية وتعليق القوية. وكشاااااااف النتائج عن أا 

جود فروق ما تين مجموعة القوية  متغيراي العافية الن رااااااية ميزي تين حاتي القوية ا ربع، فقد تبين و 

الملققة وكل من مجموعة القوية المعلقة والمشاااااتتة على مقياساااااي اتكتااب وتقدكر الذاي. كما أةااااااري  

النتاائج أينااااااااااااااا إلى ارتبااط كل من القوية المشااااااااااااااتتاة والمعلقاة هالمرااااااااااااااتوياي ا دنى من تقاارير الطلبة  

ي حين أا كال من القوية الملققة والمعلقة  الجامعيين عن التماساااااااااب والتميف ا ساااااااااري في أسااااااااارهإل، ف

 ارتبطج هالمرتوياي ا على من تصوراي الطلبة عن التماسب والتميف ا سري.

( دراسة زهراا  وإدماا  2016فيما عنيج  ا نا  تش يل هوية  تين  اترتبالية  العالقة  نوا  إلى فلص   )

أخرى لدى لالباي جامعة ارماج ملمد  ا نترنج من جقة، وتش يل هوية ا نا ووجقة النبط من جقة 

( لالبة، وتو لج الدراسة  400تن سعود ارسالمية هالرياض. وقد تمونج العينة الملية للدراسة من )

إلى نتائج تشير وجود عالقة سالبة تين تلقيق القوية، وتعليق القوية وإدماا ا نترنج، ووجود عالقة  

ية وإدماا ا نترنج، كما تبين أينا وجود عالقة سالبة تين  موجبة تين هعدي انغالق القوية وتشتج القو 

هعدي تلقيق القوية وتعليق القوية ووجقة النبط اللارجية )غير الصلية(، كذلب تبين وجود عالقة 

موجبة تين هعدي انغالق القوية وتشتج القوية ووجقة النبط اللارجية )غير الصلية( لدى أفراد عينة  

 معة. الدراسة من لالباي الجا

( في العالقة تين هوية ا نا والتعليق لويل ا جل، واللنااااااااور  Jackson, 2015وبلت جاكرااااااااوا )

الجاامعي والتطوا الادكني، حيات هادفاج الادراسااااااااااااااة إلى تبيااا أار اللبراي الجاامعياة والتطوا الادكني على 

ن كدرساااوا في ( ممن هإل في مرحلة المراهقة المتاخرة مم425هوية ا نا، وةاااملج عينة الدراساااة على )

( تطوعوا كمبشرين لقديري ا ياج ا خيرة، وتإل استلدج مقياس  120جامعة وتية توتا ا مري ية، ومنقإل )

 آدمز وزمالعا لقياس حاتي القوية الن رية آلدمز.
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وأةااااااااااري نتائج الدراساااااااااة إلى أا تدائل ا فراد عينة الدراساااااااااة كانج مرتبة على النلو اآلتي )التلقيق،  

لتشااااااااااتج، اتنغالق( كما أةاااااااااااري إلى وجود عالقة ارتبالية تين حاتي هوية ا نا واللبراي  ا  التعليق،

الجاامعياة والتطوا الادكني، حيات كااا هناال عالقاة إيجااتياة تين اللبراي الجاامعياة وحاالاة تشااااااااااااااتاج هوياة  

 ا نا، وعالقة إيجاتية تين انغالق والتطوا الدكني.

تقا هالتوافق الن راااي لدى للبة الجامعة، على عينة تلغج  ( تشااا ل هوية ا نا وعالق2015ودرس جبر )

لقيااس    2001( لاالباا ولاالباة من جاامعاة هااتال في العراق، واسااااااااااااااتلادج البااحات مقيااس الغاامادي  352)

هوية ا نا، ومقياس التوافق الن ري المعد من قبل عطية ملمود هنا، فيما أظقري النتائج الدراسة وجود 

تشااااااااااااااتاج، التعليق، اتنغالق والادرجاة الملياة( تعزى لمتغير الجنس، فيماا لإل  فروق حااتي هوياة ا ناا )ال

كتناا  فروق في تلقيق القوية تعزى لمتغير الجنس. واتناا  أا مرااتوى التوافق الن رااي المعد من قبل 

عطية ملمود، وخلصاااااج الدراساااااة إلى وجود فروق في حاتي هوية ا نا )التشاااااتج، التعليق، اتنغالق  

( تعزى لمتغير الجنس، فيماا لإل كتناااااااااااااا  فروق في تلقيق القوياة تعزى لمتغير الجنس.  والادرجاة الملياة

واتنااااااا  أا مراااااااتوى التوافق الن راااااااي كاا لدى العينة مرت عا، وكما تبين وجود عالقة إيجاتية تين نمو 

  التوافق الن راااااي وتلقيق هوية ا نا، ووجود عالقة سااااالبية تين نمو التوافق الن راااااي وتشاااااتج هوية ا نا،

 وضعف العالقة تين نمو التوافق الن ري والرته الوسيطة مع ميل للتااير اريجاتي منل ض.

( إلى توضاااااي  العالقة تين الرااااالطة الوالدية كما كدركقا ا تناا والقوية  2015هدفج دراساااااة الشاااااافعي )

ز تعريه  الشالصاية لدى المراهقين، واساتلدج الباحت في الدراساة المقياس الموضاوعي لرته القوية آلدم

اآلهاا من إعداد هاسااااااااااااتانا ودكل ريز هصااااااااااااورتا    -(، ومقياس العالقاي تين ا تناا1998عبد الرحمن )

( مراهقا ومراهقة ممن هإل في المرحلة الءانوية اإل  241المعربة. وقد لبقج الدراسااااااااااااااة على عينة تلغج )

رية. حيت أةاري نتائج الدراسة  اختيارهإل عشوائيا من المدارس الءانوية همدكنة هاتنة في الجمقورية الجزائ
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%، 30.29إلى أا تدائل وحاتي القوية جااي على التوالي على النلو اآلتي )تلقيق القوية تنرااااااااااابة 

 (.15.76%%، وتشتج القوية تنربة 26.14%، انغالق القوية تنربة 28.21تعليق القوية تنربة 

القويااة  فراد العينااة والجو العااال ي من كمااا أةااااااااااااااااري النتااائج إلى وجود عالقااة ارتباااليااة تين تلقيق 

الوالاادكن، ووجود عالقااة ارتباااليااة تين تعليق القويااة  فراد العينااة وجو اللمااايااة الم رلااة من الوالاادكن،  

 ووجود عالقة ارتبالية تين إغالق وتشتج القوية وجو الملا مة مع الوالدكن.

عالقة تين الم قوج الذاتي المقني  ( إلى توضاااااااااااااي  الLandline, 2013) نت ندكوكما هدفج دراساااااااااااااة  

( من للبة جامعة  202وتطور هوية ا نا و ااااااااانع القرار المقني، وأجريج الدراساااااااااة على عينة تلغج )

أتالنتيب في كندا ممن كدرساااااوا تلصاااااص علإل الن س التمقيدي، واساااااتلدج في الدراساااااة االاة مقاكيس:  

، ومقيااس الم قوج الاذاتي المقني  1976باارال  مقيااس حااتي هوياة ا ناا آلدمز، ومقيااس القرار المقني ل

، وأةااااااري نتائج الدراساااااة إلى أا أفراد العينة توزعوا على حاتي هوية ا نا على النلو  وينراااااليلباريج  

%، وانغالق القوية  41.6وتشااااااااتج القوية تنراااااااابة تلغج   ،%43.6اآلتي )تعليق القوية تنراااااااابة تلغج )

 %(.5.4تلغج  %، وتلقيق القوية تنربة9.4تنربة تلغج 

وتبين وجود فروق منل ناااااة في حاتي هوية ا نا تعزى لمتغير الجنس والعمر. فيما تبين وجود فروق 

مرت عاااة في الم قوج الاااذاتي والمقني تعزى لمتغير الجنس والعمر. كماااا كشاااااااااااااا اااج التلليالي التراهطيااة  

ني والتردد المقني، ووجود عن وجود عالقااة ساااااااااااااالبيااة قويااة تين تبلور الم قوج الااذاتي المق واتنلاادارين

 لة تلقيق القوية والتردد المقني.عالقة سلبية معتدلة تين حا

( الرااااالول العدواني والتوتر الن راااااي وعالقتقما هالقوية الن راااااية لدى نزتا ساااااجن  2012ودرس البلوي )

العربياة  ( نزيال في سااااااااااااااجن مادكنااة تبول في المملمااة  900مادكنااة تبول، حياات تلغااج عينااة الادراساااااااااااااااة )

الرااااااعودية، واسااااااتلدج الباحت مقياس الراااااالول العدواني وتلقيق القوية، وأظقري الدراسااااااة وجود عالقة 

لردية تين الرااااااالول العدواني واضاااااااطراب وانغالق القوية. كما أظقري النتائج عدج وجود اختالى لدى  
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متغيري العمر والمراااااتوى  النزتا حول أار الرااااالول العدواني والتوتر الن راااااي على القوية الن راااااية وفقا ل

 التعليمي.

( هاسااااتقصاااااا العوامل المؤارة على تشاااا يل هوية ا نا لدى فاة من 2011)  فيما هلت الجندي والعبيدي

  ( ةااااااااااها وةااااااااااهة، تتراوح أعمارهإل ما تين123الشاااااااااباب المراهقين في مدكنة القدس، على عينة قوامقا )

لرته هوية ا نا آلدمز هعد ترجمتا وتتقنينا    ( سااااانة، واساااااتلدج الباحءاا المقياس الموضاااااوعي16-22)

 ليناسه البياة العربية.

حيت تو ااااالج الدراساااااة إلى أنا ت توجد فروق في كل من القوية ا كدكولوجية والقوية اتجتماعية وفي 

الرتااه اللاااج لقويااة ا نااا على هعاادي انغالق القويااة وتعليق القويااة تعزى لمتغير الجنس، فيمااا وجاادي 

كل من هعد تشاااتج القوية وبعد تلقق القوية لصاااال  الذكور، كما أسااا ري النتائج عن وجود فروق على 

فروق )في القوية ا كدكولوجية وفي هعد انغالق القوية( تعزى لمتغير ال اة العمرية ولصال  ال اة ا كبر 

ولصاااال  فاة    سااانا، وأظقري النتائج أيناااا وجود فروق في القوية اتجتماعية تعزى لمتغير درجة التدكن

التدكن المتوسااااااااطة، كما وجدي فروق تين درجاي الدكن المرت عة ودرجاي التدكن المنل نااااااااة على هعد  

تعليق القوية لصااااااال  فاة التدكن المرت عة، وأظقري الدراسااااااة أا هنال فروق في درجاي انغالق القوية  

أظقري النتائج وجود فروق في  تعزى لمتغير نمط المعاملة الوالدية ولصاااااال  نمط المعاملة الردكاة، كما

الرته اللاج لتعليق القوية تين ال اة داي نمط المعاملة المتوساط وفاة نمط المعاملة الممتازة لصاال  فاة  

 نمط المعاملة المتوسطة.

إلى أنا إدا كانج المواقف للالة القوية   Pieterse & Carter, 2010)وكارتر ) تترسأةاري دراسة و 

من البالغين    340خ  ج العالقة تين العنصرية المتطورة وا داا الن ري، على عينة قوامقا  العرقية قد  

ا مري يين الرود، حيت خلصج النتائج المرتندة إلى نقج الوسائل الجماعية إلى أا القوية العرقية لإل  
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تل  إلى  المرتندة  النتائج  أةاري  دلب  ومع  الن ري،  وا داا  العنصرية  تين  العالقة  الملف  تل ف  ليل 

أنقإل مقيمنوا على اتستيعاب حيت   الشلصي على  تإل تلدكد مل قإل  ا فراد الذكن  أا  الشلصي إلى 

أظقروا أدنى مرتوياي ضغوط اللياة العامة، وأدنى مرتوياي النيق الن ري، وأعلى مرتوياي الرفاهية  

 الن رية. 

ب الجامعة من خالل  ( إلى التعرى على مراااااااااااااتوى نمو القوية لدى لال2003هدفج دراساااااااااااااة ملمد )

  ،ارجااهاة عن الترااااااااااااااااعل الرئيس لقاذا الادراساااااااااااااااة: هال توجاد فروق تين الاذكور وارنااث في نمو القوياة 

حيااات    ،(2002-1999ومالحظاااة التغير اللاااا اااااااااااااااال على ا فراد في فترة لويلاااة امتااادي ماااا تين )

من الذكور من  (83و)  ،( من ارناث166على عينة قوامقا )  ،( فقرة30اساااتلدمج مقياساااا م وا من )

وكاا متوسااااااااط عمرهإل   ،وقد  اااااااان وا إلى إحدى حاتي القوية  ،الطالب من كلية التربية هارسااااااااماعيلية

( حيت خلصاااااااااج الدراساااااااااة إلى أا حالة القوية الملققة هي ا على 21.2الزمني عند التطبيق الءاني )

ت تبين أا اتنتقاتي في حي  ،اسااااااااااااااتقرارا في حاتي القوية وحالة القوية المعلقة هي ا دنى اسااااااااااااااتقرارا

فيما أوضااااااااالج عدج وجود فروق دالة إحصاااااااااائيا في التطبيق    ،حاتي القوية تتجا نلو القوية الملققة

ومما دل أا هنال وجود   ،( فتبين توزيع التمراراي للاتي القوية لمل من ارناث والذكور1999ا ول )

توزيع التمراراي للاتي القوية لمل من ( حيت تبين  2002فروق دالة إحصااااااااااااااائيا في التطبيق الءاني )

ارناث والذكور. ووجود فروق دالة إحصائيا في توزيع تمراراي حاتي العينة لعينة ارناث في التطبيقين  

( والءاني إحصائيا في توزيع التمراراي للاتي القوية في عينة ارناث في التطبيق ا ول 1999ا ول )

( والتطبيق  1999وجود فروق دالة إحصاااااااائيا تين التطبيق ا ول )(. وأيناااااااا  2002( والءاني )1999)

 ( في توزيع تمراراي حاتي القوية.2002الءاني )
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التعاطف الذاتي. 

مترية لمقياس نيف  ( إلى اسااااااااااتلراج اللصااااااااااائص الرااااااااااي و 2021الطنطاوي )و   الجنديهدفج دراسااااااااااة  

 296للتعالف الذاتي وتقنينا في البياة ال لرااااااطينية، ولذا فقد تإل اختيار عينة عشااااااوائية هراااااايطة قوامقا 

لالبًا ولالبة من جامعاي النااااااااا ة الغربية ه لراااااااااطين، حيت اساااااااااتلدج الباحءاا مقياس نيف للتعالف  

تعزى لجنس الطاله لصااااااااال  وأساااااااا ري الدراسااااااااة عن وجود فروق في درجاي التعالف الذاتي    الذاتي،

ارناااث، وإلى وجود فروق في الت اااعاال تين الجنس وموقع الجااامعااة للصاااااااااااااااال  فاااة ارناااث في كاال من 

 الشمال والوسط، فيما لإل تمن هنال فروق تعزى لموقع الجامعة.

ارعاقة لدكد العالقة اترتبالية تين درجاي للبة الجامعة دوي  إلى ت   (2020فيما هدفج دراسة مطاوا )

لالبا ولالبة من دوي ارعاقة الرمعية   60الرمعية في التعالف مع الذاي، حيت ةملج عينة الدراسة 

 ≥ .05هجامعة الملب خالد، وقد تو لج الدراسة إلى عدة نتائج منقا: وجود ارتباط موجه دال إحصائيا )

αلإل ارلمتروني وك ااة الذاي  ( تين التعالف مع الذاي وكل من: التدفق ا كاديمي وك ااة الذاي للتع

ا كاديمي وك ااة الذاي للتعلإل ارلمتروني، وك ااة    ا كاديمية، كما تو لج إلى إم انية التنبؤ هالتدفق

الذاي ا كاديمية من خالل التعالف مع الذاي، وكش ج نتائج تلليل المرار عن وجود تااير مباةر  

 ي على التدفق ا كاديمي. ( للتعالف مع الذاα ≥.05إيجاتي دال إحصائيا )

إلى تقنين اختبار نيف للتعالف   (Carvalho & Trinidad, 2019) ورفاقا  كارفالا هدفج دراسة  تينما  

الذاتي على البياة الرويدية، وكاا القدى ا خر هو معرفة ما إدا كاا التعالف الذاتي يلتلف حره  

ةلصا   594مقياس التعالف الذاتي على عينة قوامقا  العمر والجنس في البالغين ا كبر سناُ مرتلدما  

عاما، وأظقري الدراسة أا التعالف    102و  66من كبار الرن تإل اختيارهإل عشوائيا تتراوح أعمارهإل تين  

الذاتي أعلى هش ل عاج لدى الرجال عنا من لدى النراا، لمنا لإل يلتلف حره العمر في هذا العينة  

 من كبار الرن. 
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( إلى دراساااااااة العالقة اترتبالية تين التعالف الذاتي واتهتماج  2019العصاااااااافرة )  هدفج دراساااااااةوكما 

اتجتماااعي، وكاذلاب التعرى إلى مرااااااااااااااتوى التعااالف الاذاتي واتهتماااج اتجتماااعي لادى للبااة الجااامعاة  

لالبًا ولالبة من للبة الرنة ا ولى من تلصص اررةاد والصلة    100ا ردنية على عينة مؤل ة من 

ة والتربية اللا اااة، واساااتلدج  الباحت مقياس التعالف الذاتي واتهتماج اتجتماعي، وأوضااالج  الن راااي

نتائج الدراسااااة وجود مرااااتوى متوسااااط في الدرجة الملية لمقياس التعالف الذاتي حيت أظقري الدراسااااة  

انج أهعاد  مرااااااااتوى متوسااااااااطًا على أهعاد الل إل الذاتي، والعزلة، وارفراط في تلدكد هوية الذاي، تينما ك

اللطف الذاتي، والصاا اي ارنرااانية المشااتركة، واليقظة العقلية داي مرااتوى منل ض، وكما تبينج نتائج  

الدراسة إلى وجود عالقة ارتبالية إيجاتية تين التعالف الذاتي واتهتماج اتجتماعي لدى للبة الجامعة  

 ا ردنية.

القادئة والمادية على    واتنا ين التعالف الذاتي  إلى العالقة ت  (Watson, 2018)وأةاري دراسة واتروا  

قوامقا   )  423عينة  مقياس  الدراسة  الجامعية واستلدمج  المرحلة  في  لتعالف    Neff, 2003)لالبا 

الذاتي وأةاري نتائج الدراسة إلى أا ا فراد المادكين للغاية سي ونوا أقل تعال ا مع الذاي ولدكقإل خوى  

 فرية وفردية. انقإل ي ونوا أكءر تنالقادئة لدكقإل قليلة نظرا     واتناواتقإل،  من التعالف مع اآلخرين ومع د

فلصااااااااج البناا العاملي لمقياس    (Kumlander et al., 2018)وفي دراسااااااااة مماالة كملندار ورفاقا  

التعالف الذاتي هشااااااا ل خاا، وكذلب التلقق من ا هعاد الراااااااتة من مقياس التعالف الذاتي )اللطف  

ولقذا الغاية اساااااااتلدج اختبار    (الذاتي، وارنراااااااانية، والتعالي، والعزلة، والصااااااا اا الذهني، والل إل الذاتي

ملين رئيراااااايين كتموا منقما المقياس، وبعد إجراا  التلليل العاملي، وقد خلصااااااج الدراسااااااة إلى وجود عا
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التلليال العااملي تبين أا المقيااس التعاالف الاذاتي كتموا من هعادكن فقط هماا: التلعاالف الاذاتي، والقوة  

 .الذاتية

إلى فلص آاار ترنامج التعالف    (Ronnlund et al., 2018)كما عنيج دراساااااة أري راااااوا ورفاقا  و 

 101أسااتيع على أعراض ارجقاد واررهاق لدى عينة قوامقا  6الذاتي القائإل على ةاب ة ارنترنج لمدة  

مشااااااركًا من علماا الن س، هليت اةاااااتمل البرنامج على تمارين تراااااتقدى العقل والتعالف الذاتي تجاا  

صااااااااج الدراسااااااااة إلى أال البرنامج التدريبي قد قدج  ا خرين، واسااااااااتلدج مقياس نف للتعالف الذاتي، وخل

دعماًا فعااًت لزياادة التعاالف الاذاتي، والتقليال من البرودة الاذاتياة، والتل يف من التوتر وأعراض اررهااق،  

 وأا النراا أكءر عرضة للرلوكياي والمواقف التي تلتاج إلى مراعدة من قبل ا خرين.

هالعالقة تين التعالف    )et al., manSander 2018(ورفاقا  اسااااااااااا درماوبالتالي هدفج دراساااااااااة  

الاذاتي والتعاالف مع اآلخرين، وكاذلاب عالقاة كال منقماا هاالعاافياة الن رااااااااااااااياة وأار المتغيراي الاديموغرافية  

مشااااركًا ومشااااركة، ولبق عليقإل مجموعة من المقاكيس    328عليقا، واختبار الباحءوا عينة م ونة من 

ن كلل من التعالف مع اآلخرين والتعالف الذاتي، وأعراض اتكتااب والمؤةراي  المقنية التي تمشف ع

داي التااير الرالبي والتااير اريجاتي على التعالف الذاتي والتعالف مع اآلخرين. وأظقري النتائج أا 

اتي  التعالف مع اآلخرين والتعالف الذاتي لإل ي ونا مرتبطين ارتبالا دات إحصاااااااااائيًا، وأا التعالف الذل 

ظقر مرتبطًا تدرجة كبيرة مع المؤةااااراي التي تتراااابه ها هشاااا ل أكءر من ارتباط التعالف مع اآلخرين  

  همؤةراي التربه ها.

وأسااا ري الدراساااة كذلب عن أا التعالف مع اآلخرين ظقر هصاااورة أعلى لدى النرااااا منا لدى الرجال،  

التعالف الذاتي فماا أقل في ا فراد دوي التعليإل  وظقر منل نااااااًا لدى ا فراد دوي التعليإل المرت ع، أما  

  المنل ض.
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الف الذاتي  عإلى استمشاى ما إدا كاا الت  (Margo et al., 2018)وكما هدفج دراسة مورقو ورفاقا  

كرتبط ارتبالا إيجاتيا ها داا الرياضااااااااي، حيت اسااااااااتلدمج الدراسااااااااة مقياس نف للتعالف الذاتي كاداة 

مشاااركًا رياضاايًا، وخلصااج الدراسااة إلى أا التعالف الذاتي مرتبط هشاا ل    82ا  للدراسااة على عينة قوامق

إيجاتي ها داا الرياضااااي ا مر الذي كتي  للرياضاااايين ال ر ااااة للتعلإل من أخطائقإل أاناا إدرال أن رااااقإل  

  هشاااااااااا ل أكءر وضااااااااااوحًا ودقة وأكءر اتزانًا عند أدائقإل للرياضااااااااااة تينما وجد أا النقد الذاتي ت كرتبط أتدا

 .ها داا

لليقظة العقلية والتعالف الذاتي هالللل الوظي ي لدى مرضااااااااااااى   يةؤ التنب( القدرة  2017فيما درس داود )

أنااااث من المشاااااااااااااالصااااااااااااااين  57( دكور، و)30( فردا، )87وتموناااج العيناااة من )  ،اتكتاااااب الرئيس  )

هاضاطراب اتكتااب الرئيس ممن كراجعوا مراكز الصالة الن راية، وقد تو الج النتائج إلى وجود فروق 

تين مرضااااى اتكتااب الرئيس ونظرائقإل من غير المرضااااى في اليقظة العقلية والتعالف الذاتي لصااااال   

أسااااااااا ري نتائج الدراساااااااااة إلى وجود ارتباط سااااااااالبي تين اتكتااب واليقظة العقلية   غير المرضاااااااااى، وكما

والتعاالف الاذاتي، وأظقري النتاائج إم اانياة التنبؤ من خالل اليقظاة العقلياة والتعاالف هاالاذاي هااتكتاااب 

 والللل الوظي ي.

دعين تاادار  ( التعااالف الااذاتي والشااااااااااااااعور هااالااذنااه لاادى ا حااداث الجااانلين المو 2016ودرس علواا )

( حااداااا مودعااا تاادار المالحظاة  53وتمونااج عينااة الاادراساااااااااااااااة من )  ،المالحظااة اتجتماااعيااة هماادكنااة أتقااا

اتجتماعية، فيما تو ااالج النتائج إلى وجود انل اض مراااتوى التعالف الذاتي وارت اا مراااتوى الشاااعور  

ين ةااااعور هالذنه وأهعاد  هالذنه، كما وأساااا ري نتائج الدراسااااة إلى وجود عالقة ارتبالية دالة إحصااااائيا ت

الشااا قة هالذاي، ولإل تظقر النتائج وجود فروق داي دتلة إحصاااائيا تين أفراد العينة في مراااتوى الشاااعور  

هالذنه والشااااااااااااا قة هالذاي تعود لبعض المتغيراي الديموغرافية، كما وخلصاااااااااااااج الدراساااااااااااااة إلى أا أهعاد  

 التعالف هالذاي ترقإل هالتنبؤ هالشعور هالذنه.
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تدراساااااااة العالقاي تين التعالف الذاتي     (Muris et al., 2016)دراساااااااة موريس ورفاقا  وكما عنيج 

( مراهقا  132واحتراج الاذاي وال عاالياة الاذاتياة وأعراض اضااااااااااااااطراهااي القلق واتكتاااب على عيناة قوامقاا )

( ساااااااانة، واسااااااااتلدمج مقياس التعالف الذاتي وأوضاااااااالج النتائج أوت أا 17-12تتراوح أعمارهإل تين )

( 70كااانااج أكبر من    خكرو نباااياااس التعااالف الااذاتي للمراهقين كاااا مواوقااا هااا )أي أا جميع قيإل  مق

و اااااال  من حيت التركيه وخلصاااااج الدراساااااة إلى أا هنال عالقاي إيجاتية مع احتراج الذاي وال عالية  

الذكن سااجلوا    الذاتية وأا هنال ارتبالاي ساالبية تين التعالف الذاتي والقلق واتكتااب. هليت أا الطلبة

درجاي عالياة من المقيااس التعاالف الذاتي أظقروا عوال اا أقل ساااااااااااااالبياة وموق اا أكءر قبوت من الطالب  

 الذكن سجلوا درجاي منل نة من مقياس التعالف الذاتي.

لمقياس للتعالف  العوامل الم ونة    مالامة (Kotsou & Leys, 2016) وفلصاج دراساة كوتراو وليز

كنوا من الصاااادق التالزمي، وأساااا ري الدراسااااة   SCSهاسااااتلداج عامل   1725الذاتي على عينة قوامقا 

إلى مؤةااااااااااااراي المالامة والتوافق مع درجاي التعالف الذاتي وبرودة الن س مما كؤةاااااااااااار إلى  اااااااااااادق  

 .اس مواوقية جيدة و الحية للبنااالمقياس واباتا، حيت اظقر المقي

إلى اختبار النرالة الراويدية المترجمة على لالب    (Anderson, 2015)راساة اندرساوا  عنيج دفيما  

من الرجال وأظقري النتائج درجاي    464الجامعة مرااااااتلدما مقياس التعالف الذاتي على عينة قوامقا 

  دق تناا جيدة، ودرجاي اباي مرت عة عن لريق إعادة تطبيق اتختبار والمواوقية.

 ات السابقة التعليق على الدراس

من خالل الالا الباحءة على الدراسااي الرااهقة في الدراساة اللالية تو الج إلى مؤةاراي عامة أفادي  

في إعداد دراسااااااااااتقا وتنظيمقا من حيت ا هداى والمنقجية والعيناي وا ساااااااااااليه ارحصااااااااااائية    الباحءة

 لنلو اآلتي:المرتلدمة والنتائج التي تو لج إليقا، ويم ن للباحت استعراض دلب على ا

 األهداف



49 
 

 فيما كتعلق هالدراساي هوية ا نا فقد تباكنج في أهدافقا تعبا لتباكن المتغيراي التي تناولتقا كل دراسة.

تذلب نجد أا كافة الدراساااااااااااي الراااااااااااهقة اتراااااااااامج هعدج وجود دراساااااااااااي تناولج العالقة تين هوية ا نا  

هدفقا المتمءل في اساااااااتقصااااااااا العالقة تين هوية والتعالف الذاتي، لذا اختل ج هذا الدراساااااااة من حيت  

ا نااا والتعااالف الااذاتي والتي ن ترض فيقااا نظريااا وجود عالقااة ارتباااليااة تين الم قومين وهااذا اتفتراض  

 .يعززا ارلار النظري للم قومين

اختل ج وتباكنج الدراسااااااي الرااااااهقة فيما يلص العينة في جوانه متعددة، فمن حيت اللجإل فقد تباكنج  

العيناي التي لبقج عليقا الدراسااااي الرااااهقة تين كونقا  اااغيرة في هعض الدراسااااي وكبيرة في أخرى،  

وتباكنج أيناااااا من حيت ال اة المراااااتقدفة فمنقا ما اساااااتقدى للبة الجامعاي ومنقا ما اساااااتقدى للبة  

هاذا  المادارس، وأخرى اسااااااااااااااتقادفاج نزتا الرااااااااااااااجوا، ومن حيات ال ااة النوعياة فقاد كااا هناال تبااكن في

الدراساااي، فمنقا ما اسااتقدى كال الجنرااين ومنقا ما اسااتقدى ارناث، ومنقا ما اسااتقدى الذكور، وهذا  

 التباكن المتعدد في خصائص العيناي الديمغرافية هطبيعة اللال أار في تباكن النتائج.

 األدوات

دد هذا المتغيراي  تباكنج الدراسااااااااااااااي الرااااااااااااااهقة في ا دواي التي اساااااااااااااتلدمقا لقياس المتغيراي تبعا لع

وأنواعقا، فالدراساااااااااااااي التي تناولج متغير هوية ا نا فقد اعتمدي معظمقا على المقياس الموضااااااااااااوعي 

آلدمز وبنيوا  The Objective Measure Ego Identity Status(  OMEISلرته هوية ا نا )

 .لرته القوية اما رةياستلدج مقياس ( ومنقا ما Adams, Benin and Huh, 1989) ووه

 (Neff, 2003أما الدراساي التي تناولج التعالف الذاتي فقد اعتمدي في معظمقا على مقياس نيف )

ومن حيت عدد المقاكيس المرااااتلدمة فقد تباكنج الدراساااااي الراااااهقة في عددها، حيت منقا ما اسااااتلدج  

 .مقياسا واحدا ومنقا ما استلدج مقياسين، ومنقا ما استلدج االاة مقاكيس

 النتائج
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اختل ج نتائج الدراسااي الرااهقة هاختالى أهدافقا وأسالوب هلءقا وحجإل عيناتقا وال ااي العمرية والنوعية  

 التي تناولتقا.

هذا الدراساااااااة عن الدراسااااااااي الرااااااااهقة كونقا هلءج في العالقة تين هوية ا نا والتعالف الذاتي  ز  وتتمي

وبالتالي سااتموا نتائجقا إضااافة علمية جدكدة إلى ا دب التربوي فيما    ،لدى للبة الجامعاي ال لرااطينية

جد أي دراساااااااااااة على ت( لإل ا)في حدود معرفتق  ةكتعلق تقوية ا نا والتعالف الذاتي ت سااااااااااايما أا الباحء

 الدراسة اللالية. الربط تين المتغيرين المشمولين في المرتوى العربي أو العالمي قد تناولج موضوا 

 ستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:أوجه اال

(  OMEISفي استلداج المقياس الموضوعي لرته القوية ) ة لقد أفادي الدراساي الراهقة الباحء

  ،(2011ودراسة الجندي والعبيدي ) ،(2010واتلماناا إلى  دقا واباتا وتلدكدا دراسة أتو فارة )

ودراسة داود   ،(2019) افرةالصودراسة  ،(2021والطنطاوي )وكذلب ومن خالل دراسة الجندي 

  أاري الدراساي الراهقة وتلدكدا إلارها النظري الدراسة اللالية، ووجقج الباحءة حيت  ،(2017)

ومن خالل اتلالا على ا ساليه   ةأعانج الدراساي الراهقة الباحء، و هاتجاا متغيراي الدراسة اللالية 

 قا على انتقاا ا ساليه ارحصائية المناسبة تستلدامقا في الدراسة اللالية. ارحصائية المرتلدمة في
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

يشاااامل هذا ال صاااال و اااا ا لمنقجية الدراسااااة والمجتمع، والعينة ولريقة اختيارهما، كما كتناااامن و اااا ا 

الدراسة ودتتي  دققا واباتقا، واتجراااي التي تإل اتباعقا في تطبيق ا دواي لللصول على  دواي  

 تياناي، وانتقاا هالمعالجاي ارحصائية المرتلدمة في تلليل البياناي للتو ل إلى النتائج.

 أوال: منهج الدراسة  

على دراسة الظاهرة في الوقج    في هذا الدراسة المنقج الو  ي اترتبالي الذي يعتمد  الباحءة استلدمج  

هذا   لمءل  المناسه  المنقج  وهو  الدراسة،  متغيراي  تين  العالقة  وبين  الواقع  في  هي  وكما  اللاضر 

 الدراساي. 

 ثانيا: مجتمع الدراسة 

اللليل )جامعة   النظامية في ملافظة  الجامعاي  اللالية على عينة من للبة  الدراسة  يقتصر مجتمع 

 ( لالبا ولالبة. 672,14(، والبالغ عددهإل )البوليتمنباللليل، جامعة  

 لجدول التالي كوض  مجتمع الدراسة وا

 (  1) جدولال
 الدراسة  مجتمع

 المجموا  عدد ارناث عدد الذكور
 7640 5617 2033 جامعة اللليل 

 7033 3680 3353 ب البوليتمنيجامعة 
14672 

 ثالثا: عينة الدراسة 

لالبا ولالبة    (346ال علية التي أجريج عليقا عملياي التلليل ارحصائي من )تمونج عينة الدراسة  

اللليل ملافظة  في  النظامية  الجامعاي  للبة  البوليتمنب  من  جامعة  اللليل،  عينة    (، )جامعة  ومءلج 
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نربتا ما  العشوائية %358,2)  الدراسة  هالطريقة  اختيارهإل  تإل  وقد  المرتقدى،  الدراسة  مجتمع  من   )  

 ( كوض  خصائص أفراد العينة الديموغرافية: 2، والجدول )البريطة

 ( 2الجدول )

 خصائص أفراد العينة الديموغرافية 
 النسبة %  العدد  مستويات المتغير المتغير 

 الجنس 
 39.0 135 دكر
 61.0 211 أنءى

 100.0 346 المجموع 

 الجامعة 
 44.5 154 اللليل  جامعة

 55.5 192 فلرطينجامعة توليتمنيب 
 100.0 346 المجموع 

 المستوى األكاديمي 

 24.0 83 منل ض 
 54.6 189 متوسط
 21.4 74 مرت ع 

 100.0 346 المجموع 

 36.4 126 متوسط
 31.5 109 مرت ع 

 100.0 346 المجموع 
 

 رابعا: أدوات الدراسة 

 مقياس هوية األنا:  .1
 The Objective Measure Ego Identity الموضوعياستلدج في الدراسة مقياس القوية  

هلراب معامل اباي كرونباخ أل ا حيت   (2011 ،العبيديو  ( الذي قاج تتقنينا )الجنديAdamsآلدمز)

مرت عة من  مما يشير إلى أا المقياس كتمتع تدرجة  .(0.86)قيمة الءباي للدرجة الملية للمقياس تلغج 

طينية، وتإل اتلالا على مقايرس أخرى  الءباي وهذا يشير أا المقياس  ال  للتطبيق في البياة ال لر

ومقياس حاتي ا نا من إعداد  ( الذي استلدج مقياس مارةيا لرته القوية، 2008مءل مقياس خوج )
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الباحءة أا هذا  (، حيت ارتاي 2016هالرتري وزمالئقا والذي استلدج في دراسة عالا الدكن )

 المقاكيس  ممج في ضوا إلار نظرية إري روا ومارةيا للاتي القوية الن رية. 

التلقيق( موزعااة على  ،اتنغالق ،تقيس رتااه هويااة ا نااا )التشااااااااااااااتااج  ،( فقرة64كتموا المقياااس من )

اتي ( فقراي لمل هعد من أهعاد ح8تواقع )  ،( فقرة32مجالين هما القوية ا كدولوجية وخصااااااااااااص لقا )

( فقراي لمل هعد من أهعاد حاتي 8تواقع )  ،( فقرة32والقوية اتجتماعية وخصاااااااااااااص لقا )  ،هوية ا نا

حيت كتناااااااامن المجال أربعة مجاتي فرعية خصااااااااص لمل مجال فقرتين على كل هعد من   ،هوية ا نا

  ،المقني   ،كنيحيت تنااامن المجال ا كدكولوجي أربعة مجاتي فرعية هي )المجال الد  ،اهعاد هوية ا نا

اختيار    ،وتناااامن المجال اتجتماعي أربع مجاتي فرعية هي )الصااااداقة  ،وأساااالوب اللياة(  ،الرااااياسااااي

التروي  والترفياا( ويتإل ارجااهاة على ال قراي اللاا ااااااااااااااة تقاذا    ،الادور المرتبط هاالجنس  ،ةاااااااااااااارياب الليااة

ع ال قرة وفق  الذي كتب  المجاتي وا هعاد عن لريق اختيار المرااااااااتجيه لإلجاهة على ساااااااالإل اتسااااااااتجاهة

  ،( درجاي 6درجاي هي: موافق تماما )( 6حيت تموا سااااالإل اتساااااتجاهة من )  ،تدريج لمري الراااااداساااااي

  ،( درجة 2غير موافق ) ،(3غير موافق إلى حد ما)  ،( درجاي4موافق إلى حد ما )  ،( درجاي5موافق )

  ،تعليق   ،انغالق  ،هوية ا نا )تشتجل هعد من أهعاد  ويبلغ مدى درجاي ك  ،( درجة1غير موافق الالقا )

وي وا مااادى درجااااي كااال هعاااد على   ،(48-8تين )  ،جتمااااعي(ا  ،تلقيق( في كااال مجاااال )اكااادكولوجي

 (.96-16المجالين تين )
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 تصحيح المقياس: 

 (  3جدول )ال

توزيع فقراي المقياس على رته القوية من حيت أرقاج تلب ال قراي وعددها لمل مجال من مجاتي 
 القوية ولمل رتبة من رته القوية. 

 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 

 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 مجموع فقرات كل بعد 
مجموع الفقرات على  
 المجالين لكل بعد 

16 16 16 16 

ولتلادكاد نقااط القطع ال اا اااااااااااااالاة تين كال رتباة رتاه القوياة ووفقاا للمقيااس فاإا دلاب كتإل من خالل قاانوا  

الدرجة ال ا اااااااالة والذي كنص على )متوسااااااااط الدرجة اللاج على كل هعد ر اتنلراى المعياري المرافق  

 (4ول )لقا( وبموجه هذا القاعدة استلرج آدمز نقاط القطع لمل رتبة من رته القوية وفق الجد
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 (  4جدول )ال

 رته القوية ونقاط القطع التي تو ل إليقا معد المقياس   
 الدرجة الكلية للمقياس  البعد االجتماعي   البعد األيديولوجي الرتبة 

 نقطة القطع نقطة القطع نقطة القطع
 53 28 27 تشتت الهوية 
 53 26 26 انغالق الهوية 

 63 33 33 تعليق الهوية
 73 38 38 الهوية تحقيق 

( 38( يعتبر ال رد ملققا لقوية ا نا في المجال اتجتماعي إدا حصاااااااااال على العالمة )4وفق الجدول )

( فاكءر،  38فاكءر، وكذلب يعتبر ملققا لقوية ا نا في المجال ا كدكولوجي إدا حصااااااااااال على العالمة )

 فاكءر.( 73ويعتبر ملققا لقوية ا نا الملية إدا حصل على العالمة )

( فاكءر، وكذلب يعتبر  33ويصااااااااانف ال رد ضااااااااامن حالة التعليق في المجال إدا حصااااااااال على العالمة )

( فااكءر في المجاال ا كادكولوجي، ويعتبر ممن 33ضاااااااااااااامن حاالاة التعليق إدا حصااااااااااااااال على العالماة )

 ( فاكءر.63يصن وا ضمن حالة التعليق الملية إدا حصل على العالمة )

( فاكءر، فيما يصااااااااااانف 26ية في المجال اتجتماعي إدا حصااااااااااال على العالمة )ويعد ال رد منغلق القو 

( فااكءر، ويعتبر منغلقا  26على أناا منغلق القوياة في المجاال ا كادكولوجي إدا حصاااااااااااااال على العالماة )

 ( فاكءر.53على الدرجة الملية للمقياس إدا حصل على العالمة )

القوية في المجال اتجتماعي فقإل الذكن حصالوا على   أما ا فراد الذكن تإل تصاني قإل على أنقإل مناطربو

( فاكءر، ويصاانف ال رد منااطرب القوية في المجال ا كدكولوجي إدا حصاال على العالمة  28العالمة )

 ( فاكءر.53( فاكءر، ويعتبر ال رد منطرب القوية في المجالين إدا حصل على العالمة )27)

 اة تصني اي عامة لرته القوية على النلو اآلتي: ( فإا هنال االAdamsووفقًا لمقياس آدمز )

الذكن تزيد   -أ ا فراد  ال اة  تعليق، تلقيق(، ويقع ضمن هذا  انغالق،  القوية اللالصة: )تشتج،  رته 
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ا ربعة، وتموا  ا هعاد  ما من  ُهعد  أكءر على  أو  معياري  انلراى  همقدار  المتوسط  درجاتقإل عن 

 ا الدرجة ال ا لة الملصصة لقا.درجاتقإل على ا هعاد الءالاة ا خرى دو 

فوق    -ب معياري واحد  انلراى  درجاتقإل  تتجاوز  ت  الذكن  ا فراد  التلدكد: وهإل  منل نة  القوية  رته 

 المتوسط في ا هعاد ا ربعة، ويطلق عليقإل معلقي القوية منل نة التلدكد. 

حاتي القوية اتنتقالية: وهإل ا فراد الذكن تتجاوز درجاتقإل في أكءر من ُهعد انلراى معياري واحد   -ي

توسط، يرجلوا على أنقإل حاتي انتقالية مءل )تشج/انغالق، انغالق/تعليق، تعليق/تلقيق(  فوق الم

 (. 1998)عبد الرحمن، 

( القواعد التي هموجبقا كتإل التو ل إلى رته القوية وتصني اتقا ال رعية  Adams, 1998ولقد أرود )

 على النلو اآلتي: 

للتشتج أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة  التشتج اللالص: إدا كاا المتوسط اللراتي   .1

ها( والمتوسط اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق  

أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر من )نقطة القطع اللا ة 

 ها(. 

تشتج أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  انغالق خالص: إدا كاا المتوسط اللراتي لل .2

اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق أ غر 

 من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها(. 

ج أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  تعليق خالص: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشت .3

اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق أكبر من أو  

يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر من )نقطة القطع اللا ة  

 ها(. 
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 غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  تلقيق خالص: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أ .4

اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق أ غر من 

)نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة  

 ها(.  

كبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(  انغالق: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أ  -تشتج .5

والمتوسط اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي  

للتعليق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر من )نقطة القطع  

 اللا ة ها(.  

للتشتج أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(  تعليق: إدا كاا المتوسط اللراتي  -تشتج .6

للتعليق   ها( والمتوسط اللراتي  اللا ة  القطع  اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة  والمتوسط 

أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر من )نقطة القطع  

 اللا ة ها(. 

للراتي للتشتج أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(  تلقيق: إدا كاا المتوسط ا -تشتج .7

للتعليق   ها( والمتوسط اللراتي  اللا ة  القطع  اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة  والمتوسط 

أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع  

 اللا ة ها(. 

المتوسط اللراتي للتشتج أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  تعليق: إدا كاا    -انغالق .8

اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق أ غر 

 من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها(. 
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المتوسط اللراتي للتشتج أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  تلقيق: إدا كاا    -انغالق .9

اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق أ غر 

من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة  

 ها(. 

إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  تلقيق:    - تعليق .10

اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتعليق أكبر من أو  

تراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع  

 اللا ة ها(. 

اللرا   -انغالق  -تشتج .11 المتوسط  إدا كاا  أو يراوي )نقطتعليق:  أكبر من  للتشتج  القطع  تي  ة 

اللا ة ها( والمتوسط اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  

اللراتي للتعليق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أ غر 

 القطع اللا ة ها(. من )نقطة  

تلقيق: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أكبر من أو يراوي )نقطة القطع    -انغالق  -تشتج .12

اللا ة ها( والمتوسط اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط  

أكبر من أو    اللراتي للتعليق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق 

 يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(. 

القطع    -تعليق  -تشتج .13 )نقطة  يراوي  أو  أكبر من  للتشتج  اللراتي  المتوسط  كاا  إدا  تلقيق: 

اللا ة ها( والمتوسط اللراتي لالنغالق أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي  

المتوسط اللراتي للتلقيق أكبر من أو  للتعليق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( و 

 يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(. 
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تلقيق: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها(    -تعليق  -انغالق .14

والمتوسط اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي  

)نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي للتلقيق أكبر من أو    للتعليق أكبر من أو يراوي 

 يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(. 

تلقيق: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أكبر من أو يراوي )نقطة    -تعليق  -انغالق  -تشتج .15

القطع اللا ة ها( والمتوسط اللراتي لالنغالق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(  

اللراتي  و  والمتوسط  ها(  اللا ة  القطع  )نقطة  يراوي  أو  أكبر من  للتعليق  اللراتي  المتوسط 

 للتلقيق أكبر من أو يراوي )نقطة القطع اللا ة ها(. 

رته القوية منل نة التلدكد )تعليق منل ض التلدكد(: إدا كاا المتوسط اللراتي للتشتج أ غر   .16

)نقطة القطع اللا ة ها(   ي لالنغالق أ غر منمن )نقطة القطع اللا ة ها( والمتوسط اللرات

للتلقيق   اللراتي  والمتوسط  ها(  اللا ة  القطع  )نقطة  من  أ غر  للتعليق  اللراتي  والمتوسط 

 أ غر من )نقطة القطع اللا ة ها(. 

( عن الرته اتنتقالية  15-5( عن الرته اللالصة لقوية ا نا، فيما تعبر القواعد )4-1وتعبر القواعد )

 ( عن رته القوية منل نة التلدكد )تعليق منل ض التلدكد(. 16ا نا، فيما تعبر القاعدة )لقوية 

ولتلدكد وتجميع رته القوية وتصني اتقا ال رعية وردها إلى حاتي القوية ا ربع، فإنا ووفقا لما أةار  

 ( تتبع القواعد اآلتية: Adams, 1998, 85إليا )

 ( سال ة الذكر. 15، 13، 12، 11، 7، 6، 5، 1القواعد )التشتج: ي وا هجمع نواتج 

 ( سال ة الذكر. 14، 9، 8، 2اتنغالق: ي وا هجمع نواتج القواعد )

 ( سال ة الذكر.16، 10، 3التعليق: ي وا هجمع نواتج القواعد )

 ( سال ة الذكر. 4التلقيق: ي وا فقط تناتج ما تو لج إليا القاعدة رقإل )
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القويةفرز  ولغاياي   لقذا    وتصنيف رته  وفقًا  القطع  نقاط  هإيجاد  الباحءة  قامج  اللالية  الدراسة  في 

 ( كوض  نقاط القطع لرته القوية كما تو لج إليقا الباحءة. 5الدراسة والجدول )

 (  5جدول )ال

 قا الباحءة لتصنيف رته القوية تالتي اعتمدلرته القوية ا ربع نقاط القطع 

 الرتبة 
 الهوية على المقياس الكلي البعد االجتماعي جيالبعد األيديولو 
 نقطة القطع نقطة القطع نقطة القطع

 57 32 26 تشتج القوية
 51 25 27 انغالق القوية 
 68 35 35 تعليق القوية 
 67 37 35 تلقيق القوية 

( الجدول  المجال  5كتن  من  في  ا نا  لقوية  يعتبر ملققًا  ال رد  أا  إدا حصل على  (  ا كدكولوجي 

( فاكءر، وكذلب يعتبر ملققًا لقوية ا نا في المجال اتجتماعي إدا حصل على العالمة  35العالمة )

 ( فاكءر.67( فاكءر، ويعتبر ملققًا لقوية ا نا الملية إدا حصل على العالمة )37)

( فاكءر، وكذلب  35لعالمة )ويصنف ال رد ضمن حالة التعليق في المجال ا كدكولوجي إدا حصل على ا

( فاكءر في المجال اتجتماعي، ويعتبر ممن 35يعتبر ضمن حالة التعليق إدا حصل على العالمة )

 ( فاكءر.68يصن وا ضمن حالة التعليق الملية إدا حصل على العالمة )

يصنف   ( فاكءر، فيما27ويعد ال رد منغلق القوية في المجال ا كدكولوجي إدا حصل على العالمة )

( فاكءر، ويعتبر منغلقًا على  25على أنا منغلق القوية في المجال اتجتماعي إدا حصل على العالمة )

 ( فاكءر. 51الدرجة الملية للمقياس إدا حصل على العالمة )

أما ا فراد الذكن تإل تصني قإل على أنقإل منطربو القوية في المجال ا كدكولوجي فقإل الذكن حصلوا على  

( فاكءر، ويصنف ال رد منطرب القوية في المجال اتجتماعي إدا حصل على العالمة  26العالمة )

 ( فاكءر. 57( فاكءر، ويعتبر ال رد منطرب القوية في المجالين إدا حصل على العالمة )32)
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 الخصائص السيكومترية لمقياس تشكل هوية األنا 

 صدق المقياس 

  دق البناا  .1
( ل قراي كل Pearson correlationهلرااب معامل اترتباط تيرساوا )تإل التلقق من  ادق المقياس  

 (.6هعد مع الدرجة الملية للبعد، ودلب كما هو واض  في الجدول )

 (  6جدول )ال

لمص وفة ارتباط كل فقرة من فقراي كل هعد   (Pearson correlationنتائج معامل اترتباط تيرسوا )
 ة اتجتماعية مع الدرجة الملية للبعد. من أهعاد القوية ا كدكولوجية والقوي

 البعد  المجال 
رقم 

 الفقرة
 البعد  )ر(

رقم 

 الفقرة
 البعد  )ر(

رقم 

 الفقرة
 البعد  )ر(

رقم 

 الفقرة
 )ر(

ية 
ج

و
ول

دي
ألي

 ا
ية

و
ه
ال

 

ية
و
ه
 ال

ق
قي

ح
ت

 

8 0.61** 

ية
و
ه
ال
ق 

لي
تع

 

9 0.62** 

ية
و
ه
 ال

ت
شت

 ت

1 0.76** 

ية
و
ه
ال
ق 

ال
نغ

 ا

17 0.62** 

18 0.62** 12 0.64** 2 0.79** 24 0.67** 

20 0.64** 26 0.66** 4 0.74** 28 0.65** 

33 0.60** 32 0.70** 10 0.75** 41 0.70** 

40 0.48** 34 0.63** 16 0.68** 44 0.67** 

42 0.64** 36 0.59** 25 0.70** 50 0.62** 

49 0.60** 48 0.63** 52 0.74** 58 0.59** 

60 0.53** 57 0.52** 56 0.58** 64 0.52** 

ية 
ع

ما
جت

ال
 ا
ية

و
ه
ال

 

ية
و
ه
 ال

ق
قي

ح
ت

 

13 0.62** 

ية
و
ه
ال
ق 

لي
تع

 

5 0.56** 

ية
و
ه
 ال

ت
شت

 ت

6 .672** 

ية
و
ه
ال
ق 

ال
نغ

 ا

3 0.62** 

15 0.69** 11 0.54** 7 .671** 21 0.59** 

22 0.66** 14 0.63** 19 .735** 27 0.65** 

35 0.56** 31 0.50** 23 .693** 37 0.72** 

45 0.68** 43 0.69** 29 .659** 38 0.60** 

46 0.70** 47 0.57** 30 .597** 39 0.57** 

51 0.65** 54 0.57** 53 .597** 62 0.67** 

55 0.60** 61 0.64** 59 .671** 63 0.64** 

 ر: معامل ارتباط بيرسون (/ α=0.05دالة إحصائيًا عند )(، * α=0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

( إلى أا جميع قيإل مص وفة ارتباط كل فقرة من فقراي كل هعد مع 6تشير البياناي الواردة في الجدول )

الملية للبعد دالة إحصاااائيًا، مما يشاااير إلى قوة اتترااااق الداخلي ل قراي كل هعد من أهعاد تشااا ل الدرجة  

 هوية ا نا، مما كدل على  دق فقراي كل هعد من أهعاد المقياس في قياس ما وضعج لقياسا.

من أهعاد  تحااااساب معاماااال ارتتاااااط تيرسوا تين الدرجة الملية لمل هعد    ةالباحء جللتلقق ماااان دلااااب قااااام

القوياااة ا كااادكولوجياااة مع الااادرجاااة الملياااة للمجاااال، وكاااذلاااب الااادرجاااة الملياااة لمااال هعاااد من أهعااااد القوياااة  
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اتجتماعية مع الدرجة الملية للمجال، وكذلب الدرجة الملية لمل مجال من مجاتي المقياس مع الدرجة  

 ( كوض  دلب.7الملية للمقياس، والجدول )

 ( 7جدول )ال

لمصاااااا وفة ارتباط الدرجة الملية لمل هعد من  (Pearson correlationتباط تيرسااااااوا )نتائج معامل اتر 
أهعاااد القويااة ا كاادكولوجيااة، والقويااة اتجتماااعيااة مع الاادرجااة المليااة للمجااال، وكااذلااب الاادرجااة المليااة لماال  

 مجال من مجاتي المقياس مع الدرجة الملية للمقياس.
 ( .Sig)  )ر(   البعد  المجال 

الهوية 
 األيديولوجية 

 0000. 60.0** تشتج القوية
 0000. 58.0** انغالق القوية 
 0000. 72.0** تعليق القوية 
 0000. 67.0** تلقيق القوية 

 الهوية
 االجتماعية 

 0000. 56.0** تشتج القوية
 0000. 55.0** انغالق القوية 
 0000. 75.0** تعليق القوية 
 0000. 64.0** تلقيق القوية 

 المقياس الكلي 
 0000. 0.96** القوية ا كدكولوجية
 0000. .950** القوية اتجتماعية

 ( α= 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، * α= 0.01** دالة إحصائيًا عند )

( أا جميع قيإل مص وفة ارتباط درجة كل هعد من أهعاد  7كتن  من خالل البياناي الواردة في الجدول )

مجال القوية ا كدكولوجية مع الدرجة الملية للمجال دالة إحصاااااااااااائيًا، حيت أا معامل ارتباط تيرساااااااااااوا  

للعالقة تين درجة كل هعد والدرجة الملية للمجال كاا قويًا، مما يشااااير إلى قوة اتتراااااق الداخلي ل قراي  

النظاااميااة في معااا في قياااس القويااة ا كاادكولوجيااة لاادى عينااة من للبااة الجااامعاااي ا داة وأنقااا تشااااااااااااااترل 

 .ملافظة اللليل

كذلب كتنا  أا جميع قيإل مصا وفة ارتباط درجة كل هعد من أهعاد مجال القوية اتجتماعية مع الدرجة  

الدرجة الملية  الملية للمجال دالة إحصاااائيًا، حيت إا معامل ارتباط تيرساااوا للعالقة تين درجة كل هعد و 
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للمجال جاا مرت عًا، مما يشير إلى قوة اتتراق الداخلي ل قراي ا داة وأنقا تشترل معا في قياس القوية  

 .الجامعاي النظامية في ملافظة اللليلاتجتماعية لدى عينة من للبة 

جة  ويتناااااا  أينااااااًا أا جميع قيإل مصاااااا وفة ارتباط درجة كل مجال من مجاتي تشاااااا ل القوية مع الدر 

الملية للمقياس دالة إحصااااااااااائيًا، حيت إا معامل ارتباط تيرسااااااااااوا للعالقة تين درجة كل مجال والدرجة  

الملية للمقياس جاا مرت عًا، مما يشاااااااااير إلى قوة اتترااااااااااق الداخلي ل قراي ا داة وأنقا تشاااااااااترل معا في 

على ضااااااااااااااوا هاذا    ،الجاامعااي النظاامياة في ملاافظاة اللليالقيااس تشاااااااااااااا ال القوياة لادى عيناة من للباة 

 المقياس الذي تإل اعتمادا.

 ثبات المقياس  

 الءباي هطريقة معامل أل ا كرونباخ 
قامج الباحءة هلراب الءباي هطريقة اتتراق الداخلي وبلراب معادلة الءباي كرونباخ أل ا، ودلب كما  

 (.8هو موض  في الجدول )

 (  8جدول )ال

 الدراسة نتائج معامل كرونباخ أل ا لءباي أداة  
 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت  األبعاد 

 0.751 8 346 تشتج القوية
 0.694 8 346 انغالق القوية 
 0.654 8 346 تعليق القوية 
 0.687 8 346 تلقيق القوية 

 0.785 32 346 الدرجة الكلية )جميع فقرات الهوية األيديولوجية( 
 0.663 8 346 تشتج القوية

 0.640 8 346 القوية انغالق 
 0.635 8 346 تعليق القوية 
 0.723 8 346 تلقيق القوية 

 0.747 32 346 الدرجة الكلية )جميع فقرات الهوية االجتماعية( 
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 0.873 64 346 الدرجة الكلية )جميع فقرات مقياس تشكل الهوية( 

( أا جميع قيإل معامالي اباي أل ا كرونباخ لجميع أهعاد ومجاتي 8تشير البياناي الواردة في الجدول )

تين جيدةالدراسة   ا كدكولوجية  القوية  الءباي لمعامل كرونباخ أل ا هالنربة لمجال  ، حيت تراوحج قيإل 

تين )0.751  –  0.654) تراوحج  القوية اتجتماعية  ولمجال  قيمة  0.723  –  0.635(،  وبلغج   ،)

(، وبلغ معامل اباي كرونباخ  0.785كرونباخ أل ا لجميع فقراي مجال القوية ا كدكولوجية )معامل اباي  

(  0.873(. وبلغج قيمة معامل اباي كرونباخ أل ا للمقياس ك ل )0.747أل ا لمجال القوية اتجتماعية )

  ة يعطي الباحء وهي قيمة اباي مرت عة، مما يشير إلى أا المقياس كتمتع تدرجة عالية من الءباي، وهذا  

 . مؤةرًا على أا المقياس يلقق ا هداى التي وضع من أجلقا وأنا  ال  للتطبيق في البياة ال لرطينية

 مقياس التعاطف الذاتي  -2

المقنن هصورتا العربية عن   (2021)الطنطاوي و  يلجندلمقياس التعالف الذاتي   الباحءةاستلدمج 

( مما يشير إلى أا (0.94إد تلغ معامل الءباي للدرجة الملية للمقياس ، ( Neff, 2003نيف )مقياس 

 المقياس كتمتع تدرجة مرت عة من الءباي وهذا يشير أا المقياس  ال  للتطبيق في البياة ال لرطينية. 

للتعالف الذاتي: وهو مقياس ي شف عن ال روق تين ا ةلاا في درجاي التعالف   Neffمقياس 

ري نيف أا التعالف مع الذاي كرتبط تتلقيق نتائج مقمة على أرض الواقع.  مع الذاي، وقد أظق

 فقرة وهو ينإل اتهعاد اآلتية:   24فعلى وجا التلدكد، ويتموا المقياس من 

 24،  23، 22،  21، 19، 12 ،9 ،5ويشمل ال قراي:  الرأفة هالذايهعد 

    20،  17، 16،  14، 11، 8، 6، 2، 1ويشمل ال قراي:  اليقظة والوعي هالذايهعد 

  18، 15، 13، 10، 7،  4، 3ارنرانية المشتركة ويشمل ال قراي:  ا حاسيسهعد 

 تصحيح المقياس 
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، 7،  5،  3حيت تصل  ال قراي )مقياس نيف للتعالف مقياس خماسي اتستجاهة هطريقة )لي ري(،   

( درجاي عندما يجياه  5من خالل إعطاا ارجاهاي من )  (23،  22،  19،  17،  15،  14،  12،  10،  9

( درجااي عنادما يجياه )ملاكد(، ودرجتين عنادما  3( درجااي عنادما يجياه )موافق(، )4)موافق هشدة(، )

،  8،  6،  4،  2،  1يجياه )معارض(، ودرجاة واحادة عنادما يجياه )معارض هشدة(، وتصل  ال قراي )

( درجاي عندما يجياه  5( هش ل ع ري هليت تعطى ارجاهاي )24،  21،  20،  18،  16،  13،  11

( درجااي عنادما يجياه )ملاكد(، ودرجتين  3( درجااي عنادما يجياه )معارض(، ) 4)معارض هشدة(، )

 عنادما يجياه )موافق(، ودرجاة واحادة عنادما يجياه )موافق هشدة(. 

موافقة أفراد عينة الدراساااااااااة على مراااااااااتوى وقد تإل تقرااااااااايإل لول المقياس إلى االث فااي  لمعرفة درجة 

 التعالف الذاتي لدكقإل، وتإل حراب فااي المقياس كما هو موض  في اآلتي:

 4( = 1-5اللد ا دنى للمقياس = )-مدى المقياس = اللد ا على للمقياس

 3عدد ال ااي = 

 لول ال اة = مدى المقياس ÷ عدد ال ااي

    =4  ÷3  =1.33 

( لللدود الدنيا لل ااي لللصااول على فااي المتوسااطاي اللراااتية كما هو 1.33)  تإل إضااافة لول ال اة
 (:9موض  في الجدول )

 

 (  9جدول )ال

 فااي متوسطاي مرتوى التعالف الذاتي 
 درجة الموافقة على مقياس التعاطف الذاتي  الوزن النسبي فئات المتوسط الحسابي 

 منل نة  % 46.6 - % 20 فاقل  2.33
 متوسطة 73.4 -% 46.7 3.67- 2.34
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 كبيرة  % 100 -% 73.5 فاعلى  3.68

 الخصائص السيكومترية لمقياس التعاطف الذاتي 

 صدق المقياس 

  دق البناا -1

( ل قراي كل Pearson correlationتإل التلقق من  ادق المقياس هلرااب معامل اترتباط تيرساوا )

 (.10واض  في الجدول )هعد مع الدرجة الملية للبعد، ودلب كما هو 

 ( 10جدول )ال

لمص وفة ارتباط كل فقرة من فقراي كل هعد   (Pearson correlationنتائج معامل اترتباط تيرسوا )
 من أهعاد التعالف الذاتي مع الدرجة الملية للبعد 

 البعد  )ر( رقم الفقرة البعد 
رقم 
 البعد  )ر( الفقرة

رقم 
 )ر( الفقرة

ات 
بالذ

فة 
الرأ

 

5 0.69** 

ات 
بالذ

ي 
وع
 وال

ظة
ليق
 ا

1 0.67** 

ركة 
شت
الم
ية 

سان
اإلن

س 
سي
ألحا

 ا

3 0.678** 
9 0.67** 2 0.64** 4 0.520** 
12 0.72** 6 0.68** 7 0.673** 
19 0.55** 8 0.69** 10 0.758** 
21 0.68** 11 0.54** 13 0.758** 
22 0.80** 14 0.69** 15 0.626** 
23 0.57** 16 0.56** 18 0.667** 
24 0.67** 17 0.74** 

 
 20 0.72** 

 ر: معامل ارتباط بيرسون (/ α=0.05دالة إحصائيًا عند )(، * α=0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

( إلى أا جميع قيإل مصااااا وفة ارتباط كل فقرة من فقراي كل هعد  10تشاااااير البياناي الواردة في الجدول )

مع الدرجة الملية للبعد دالة إحصاااااااائيًا، مما يشاااااااير إلى قوة اتترااااااااق الداخلي ل قراي كل هعد من أهعاد  

 ، مما كدل على  دق فقراي كل هعد من أهعاد المقياس في قياس ما وضعج لقياسا.التعالف الذاتي
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ج الباحءة تحااااساب معاماااال ارتتاااااط تيرسوا تين الدرجة الملية لمل هعد من أهعاد  للتلقق ماااان دلااااب قااااام

 ( كوض  دلب.11، والجدول )للمقياسمع الدرجة الملية  مقياس التعالف الذاتي

 ( 11جدول )ال

لمص وفة ارتباط الدرجة الملية لمل هعد من   (Pearson correlationنتائج معامل اترتباط تيرسوا )
 . مقياس التعالف الذاتي مع الدرجة الملية للمقياسأهعاد 

 ( .Sig)  )ر(   العالقات 
 0000. 940.** الدرجة الملية  Xالرأفة هالذاي 

 0000. 930.** الدرجة الملية Xاليقظة والوعي هالذاي 
 0000. 910.** الدرجة الملية Xا حاسيس ارنرانية المشتركة 

 ( α= 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، * α= 0.01)** دالة إحصائيًا عند 

( أا جميع قيإل مصااااااااا وفة ارتباط درجة كل هعد من 11كتنااااااااا  من خالل البياناي الواردة في الجدول )

الدرجة الملية للمقياس دالة إحصااائيًا، حيت إا معامل ارتباط تيرسااوا  مقياس التعالف الذاتي مع أهعاد  

والدرجة الملية للمقياس جاا مرت عًا، مما يشااااااااااااير إلى قوة اتتراااااااااااااق الداخلي   هعدللعالقة تين درجة كل 

لادى عيناة من للباة الجاامعااي    مرااااااااااااااتوى التعاالف الاذاتيل قراي ا داة وأنقاا تشااااااااااااااترل معاا في قيااس 

 افظة اللليل، على ضوا هذا المقياس الذي تإل اعتمادا.النظامية في مل

   مقياس التعالف الذاتي اباي 

 الءباي هطريقة معامل أل ا كرونباخ 

قامج الباحءة هلراب الءباي هطريقة اتتراق الداخلي وبلراب معادلة الءباي معامل كرونباخ أل ا،  

 (.12ودلب كما هو موض  في الجدول )

 ( 12جدول )ال

 معامل كرو نباخ أل ا لءباي أداة الدراسة نتائج 
 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت  األبعاد 

 0.79 8 346 الرأفة بالذات 
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 0.82 9 346 اليقظة والوعي بالذات 
 0.79 7 346 األحاسيس اإلنسانية المشتركة  
 0.92 24 346 ( المقياسالدرجة الكلية )جميع فقرات 

  المقياس ( أا جميع قيإل معامالي اباي أل ا كرونباخ لجميع أهعاد  12الواردة في الجدول )تشير البياناي  

 0.79تين )   هعاد مقياس التعالف الذاتيجيدة، حيت تراوحج قيإل الءباي لمعامل كرونباخ أل ا هالنربة 

ا يشير  ( وهي قيمة اباي مرت عة، مم0.92(، وبلغ معامل اباي كرونباخ أل ا للمقياس ك ل ) 0.82  –

المقياس يلقق   أا  الباحءة مؤةرًا على  يعطي  الءباي، وهذا  تدرجة عالية من  كتمتع  المقياس  أا  إلى 

 . ا هداى التي وضع من أجلقا

 إجراءات الدراسة 

 لتلقيق أهداى الدراسة تإل إجراا الدراسة وفق عدد من المراحل وهي:

اللصول على كتاب ترقيل المقمة من عمادة البلت العلمي جامعة اللليل لغاياي عرضا على   -1

الجامعاي المرتقدفة هالدراسة لللصول على الموافقة على تطبيق الدراسة على للبة الجامعاي  

 . موضوا الدراسة

ليل،  اللليل )جامعة الل  ةاللصول على إحصائياي أعداد للبة الجامعاي النظامية في ملافظ -2

 . 2021-2020للعاج الدراسي (  بوجامعة البوليتمني

توزيع المقاكيس هش ل عشوائي على أفراد العينة حيت مءلج العينة لبقية عشوائية ووزعج   -3

 . (1أنظر المللق )،  كلزمة واحدة )مقياس تش ل هوية ا نا ومقياس التعالف الن ري( سالمقاكي

تإل   ( نرلة، 400حزمة المقاكيس التي تإل توزيعقا )جمع البياناي  حيت تلغ عدد النرخ من  -4

( نرلة منقا لعدج اكتمال ارجاهة فيقا، ولوجود هعنقا قد تإل ارجاهة على جميع  54استبعاد )
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(  346فقراي المقاكيس هإجاهة موحدة، ليصب  عدد النرخ التي كانج  اللة للمعالجة ارحصائية )

 نرلة. 

غيراتقا وادخالقا تمقيدا رجراا المعالجاي ارحصائية عليقا  قامج الباحءة تترقيإل اتستماراي ومت -5

 امج اتحصائية للعلوج اتجتماعية. هاستلداج حزمة البر 

 متغيرات الدراسة 

 المرتوى ا كاديمي.و الجامعة، و المتغيراي المرتقلة: الجنس،  •

)القوية ا كدكولوجية، والقوية اتجتماعية( )تلقيق،  هعة: رته هوية ا نا وفق مجاليقا  التاالمتغيراي   •

العقلية،   اليقظة  هالذاي،  )الرأفة  وأهعادا  الذاتي  والتعالف  تشتج(،  انغالق،  ا حاسيس  و تعليق، 

 ارنرانية المشتركة(. 

 

  



72 
 

 

 

 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع 

 الدراسةعرض نتائج 

يشتمل هذا ال صل عرضًا م صاًل لنتائج الدراسة التي تإل التو ل إليقا من خالل ارجاهة عن  
 أسالة الدراسة. 

النظامية في : ما ترتيب رتب هوية األنا لدى طلبة الجامعات  الذي نصؤؤؤؤه األولاإلجابة عن السؤؤؤؤ ال  

 ، وفقا لمقياس الهوية )آدمز(؟محافظة الخليل

( الشااااااارلية المركبة، وا عداد والنراااااااه الماوية  IFال ا ول هاساااااااتلداج معادلة )تمج ارجاهة عن الراااااااؤ 

ونقاط القطع ال ا ااالة، وجاا تصااانيف أفراد عينة الدراساااة وفقًا لرته هوية ا نا وتصاااني اتقا ال رعية كما 

 (:13هو موض  في الجدول )

 ( 13جدول )ال

 وتصني اتقا ال رعية  توزيع أفراد العينة على رته هوية ا نا 
 النسبة المئوية  العدد  التصنيف 

 رتب الهوية الخالصة 

 21.4 74 تشتج
 8.1 28 انغالق 
 1.7 6 تعليق 
 0.3 1 تلقيق 

 31.5 109 المجموع 

رتب الهوية  
 االنتقالية 

 5.2 18 انغالق-تشتج
 1.7 6 تعليق-تشتج
 1.2 4 تلقيق-تشتج
 1.7 6 تعليق -انغالق
 0.3 1 تلقيق -انغالق
 5.2 18 تلقيق -تعليق
 4.9 17 تعليق -انغالق-تشتج
 6.6 23 تلقيق -انغالق-تشتج
 9.5 33 تلقيق -تعليق-تشتج
 10.7 37 تلقيق -تعليق-انغالق
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 النسبة المئوية  العدد  التصنيف 
 21.1 73 تلقيق -تعليق-انغالق-تشتج

 68.2 236 المجموع 
رتب الهوية  

 منخفضة التحديد 
 % 0.3 1 التحديد( )تعليق منخفض 

 %100 346 المجموع الكلي 
( والذي يصنف أفراد عينة الدراسة على رته القوية وتصني اتقا ال رعية أا نربة  13كتن  من الجدول )

%(، حيت كانج نربة  31.5أفراد عينة الدراسة الذكن  ن وا ضمن حاتي القوية اللالصة قد تلغج )

%( فيما كانج نربة ا فراد المصن ين على  21.4القوية اللالص )ا فراد المصن ين على رتبة تشتج  

( اللالص  اتنغالق  )8.1رتبة  اللالص  التعليق  رتبة  على  المصن ين  ونربة  ونربة  %1.7(،   ،)%

 %(. 0.3المصن ين على تلقيق القوية اللالص )

لقوية ا نا هي   اتنتقالية  الرته  الذكن  ن وا ضمن  العينة  ا على حيت تلغج  وقد كانج نربة أفراد 

%(، وقد توزعج هذا النربة على جميع فااي الرته اتنتقالية فيما كاا أعلى الرته اتنتقالية  68.2)

%( من أفراد العينة، وكاا أقلقا نربة  21.1( تنربة تلغج )تلقيق-تعليق-انغالق-تشتج)  نربة هي رتبة 

نربة رته القوية منل نة التلدكد    . فيما تلغجلمل رتبة  %(0.3تنربة تلغج )  (تلقيق-رتبة )انغالق

%(، وهي النربة ا دنى ضمن التصني اي الرئيرية الءالث لرته القوية  0.3)تعليق منل ض التلدكد( )

 )الرته اللالصة، الرته اتنتقالية، الرته منل نة التلدكد(.

ة ا نا، حيت  ( أا النراااااااابة العظمى من الرته اتنتقالية تتجا نلو تلقيق هوي13ويالحظ من الجدول )

( فردًا،  189تلغ مجموا أفراد العيناااة الاااذكن توزعوا على الرتاااه اتنتقاااالياااة التي تنتقي تتلقيق القوياااة )

(  236%( من مجموا ا فراد الاذي توزعوا على الرتاه اتنتقاالياة والباالغ عاددهإل )80.1تنرااااااااااااااباة تلغاج )

 فردًا.

لقوي ا هعاد ا ربعة  إلى  ا نا ال رعية  التلقيق(،  ولرد رته هوية  التعليق،  )التشتج، اتنغالق،  ة ا نا 
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( كوض  14وتجميعقا ضمن هذا ا هعاد فإنا تإل استلداج قواعد التجميع لرته هوية ا نا، والجدول )

 تصنيف أفراد العينة ضمن حاتي هوية ا نا ا ربع هعد تجميعقا.

 ( 14جدول )ال

 هش ل عاجتصنيف الرته وفق حاتي هوية ا نا ا ربع 
 %  النسبة العدد  رتب الهوية 

 % 71.7 248 تشتج
 % 20.8 72 انغالق 
 % 7.2 25 تعليق 
 % 0.3 1 تلقيق 
 % 100.0 346 المجموع 
( أا أفراد العينة توزعوا ضاااااااااامن حاتي ورته هوية ا نا ا ربع على التوالي  14كتناااااااااا  من الجدول )

أعلى نرااااااابة من أفراد عينة الدراساااااااة، تالا  %( وةااااااا ل تذلب  71.7)تشاااااااتج هوية ا نا( تنرااااااابة تلغج )

%(، اإل جاا في الترتيه الءالت )تعليق هوية ا نا( تنرااااااااااابة  20.8)انغالق هوية ا نا( تنراااااااااااابة تلغج )

 %(.0.3%(، واحتل المرتبة ا خيرة )تلقيق هوية ا نا( تنربة تلغج )7.2تلغج )

التعاطف الذاتي لدى طلبة الجامعات النظامية في  : ما مستوى  الذي نصه  الثانياإلجابة عن الس ال  
 محافظة الخليل؟ 

النرااابية  هلرااااب المتوساااطاي اللرااااتية واتنلرافاي المعيارية وا وزاا    الءانيتمج ارجاهة عن الراااؤال  

ودلب كما هو موضااا  في .  التعالف الذاتي لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليللمراااتوى  

 (:15الجدول )
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 ( 15جدول )ال

التعالف الذاتي لدى للبة  لمراااااااااتوى  المتوساااااااااطاي اللرااااااااااتية واتنلرافاي المعيارية وا وزاا النرااااااااابية  
 .الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي % 

 الترتيب 
درجة 
 الموافقة

هارحباط فإنني أحصر ت ميري في عندما أةعر  2
 ا ةياا اللطا. 

 متوسطة 1 66.6 1.43 3.33

أرفض التررا في الل إل على عيوبي وأوجا القصور   1
 متوسطة 1 66.6 1.54 3.33 لدي.

في أوجا قصوري فإنني أميل إلى العزلة   أفمر عندما  4
 متوسطة 2 63.6 1.42 3.18 واتتتعاد عن هقية الناس.

عندما تموا ظروفي قاسية فإنني أميل للقروة لي  8
 ن ري.

 متوسطة 3 62.2 1.48 3.11

أحاول أا أكوا ملبا لن ري عندما كنتاتني ةعور   5
 ها لإل العال ي

 متوسطة 4 52.2 1.43 2.61

أةعر هعدج الم ااة عندما أخ ق في ةيا مقإل النربة   6
 لي.

 متوسطة 5 48.8 1.51 2.44

الصعوباي اليومية هي جزا من جوانه اللياة التي   3
 يمر تقا الجميع.

 منل نة  6 45.8 1.43 2.29

عندما أكوا ملبطا فإنني أدكر ن ري هاا هنال   7
 . ن س الشعور المءير من الناس كنتاتقإل 

 منل نة  7 33.4 1.04 1.67

 متوسطة 2 55.0 1.41 2.75 الدرجة الكلية للرأفة بالذات 
عندما تلدث لي هعض ا ةياا المزعجة فإنني أميل   9

 إلى اتحت اظ تتوازا مشاعري. 
 كبيرة  1 75.8 1.35 3.79

أكوا غير مترام  ونافذ الصبر تجاا النواحي التي ت   11
 أحبقا في ةلصيتي. 

 متوسطة 2 68.6 1.53 3.43

عندما كنتاتني ةعور هارحباط فإنني أميل للشعور   13
 متوسطة 3 64.2 1.41 3.21 لغالبية الناس الرعداا نربيا أكءر مني. 

للموقف نظرة عندما أواجا مواقف مؤلمة فإنني أنظر  14
 متوازنة.

 متوسطة 4 61.2 1.47 3.06

عندما أةعر هعدج الم ااة أحاول أا أدكر ن ري هاا   10
 هذا الشعور مشترل تين العدكد من الناس. 

 متوسطة 5 60.6 1.45 3.03
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي % 

 الترتيب 
درجة 
 الموافقة

عندما أنظر إلى الجوانه الرلبية في ةلصيتي فإنني   16
 متوسطة 6 58.2 1.49 2.91 أةعر هارحباط 

أحاول أا أنظر رخ اقاتي على أنقا جزا ت كتجزأ من   15
 متوسطة 7 57.6 1.45 2.88 حال ا خرين. 

عند مروري هاوقاي عصيبة فإنني أظقر لن ري   12
 اتهتماج والرقة واللناا.

 متوسطة 8 55.4 1.56 2.77

 متوسطة 1 62.8 1.47 3.14 الدرجة الكلية لليقظة والوعي بالذات 
 متوسطة 1 63.2 1.56 3.16 عيوبي وأوجا قصوري. أترام  مع  23
 متوسطة 2 58.6 1.45 2.93 أكوا غير مبال لن ري حين أواجا المعاناة. 21
عندما اكوا في حالة  راا فإنني أميل إلى الشعور   18

مءل الناس ا خرين الذكن يجه أا يقللوا من ةاا  
 دلب.

 متوسطة 3 55.0 1.43 2.75

كزعجني هعض ا ةياا فإنني أدهه همشاعري  عندما  20
 منل نة  4 34.8 1.17 1.74 هعيدا عنقا.

عندما تلدث لي أةياا مؤلمة فإنني أتنقد للتللص  24
 منقا.

 منل نة  4 34.8 1.28 1.74

 منل نة  5 33.4 1.14 1.67 أكوا وديا مع داتي عندما أةعر هالمعاناة واتلإل. 19
هالنربة لي، أحاول أا أضع  عندما أخ ق هشيا مقإل  17

 ا مور في نصاتقا الصلي . 
 منل نة  6 33.2 1.13 1.66

عندما كنتاتني ةعور هارحباط فإنني أحاول مقاربة   22
 منل نة  7 33.0 0.99 1.65 مشاعري هاتن تاح وحه اتستطالا. 

 منل نة  3 43.2 1.27 2.16 الدرجة الكلية لألحاسيس اإلنسانية المشتركة 
 متوسطة 53.6 1.38 2.68 الدرجة الكلية  

التعالف الذاتي لدى للبة الجامعاي النظامية  مرااااااااتوى  ( أا 15تشااااااااير المعطياي الواردة في الجدول )

للتعالف الذاتي  جاا تدرجة متوساااااااااطة، إد تلغ المتوساااااااااط اللرااااااااااتي للدرجة الملية    في ملافظة اللليل

 (. 53.6( ونربة ماوية )2.68%)

احتل المركز ا ول همتوسااااااط حراااااااتي تلغ    اليقظة والوعي هالذاي( أا مجال 15الجدول )ويتناااااا  من 

( على أعلى  9، وحصااالج ال قرة )وجاا تدرجة موافقة متوساااطة  %(62.8( ونرااابة ماوية تلغج )3.14)
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عندما تلدث لي هعض ا ةااااااااياا المزعجة  والتي نصااااااااقا )  لليقظة والوعي هالذايدرجة موافقة هالنراااااااابة  

( على أقل درجة موافقة هالنراااابة  12(، تينما حصااااالج ال قرة )فإنني أميل إلى اتحت اظ تتوازا مشااااااعري 

عند مروري هاوقاي عصاااااايبة فإنني أظقر لن رااااااي اتهتماج والرقة  والتي نصااااااقا )  لليقظة والوعي هالذاي

 (.واللناا

 %(55.0ماوية تلغج )( ونراااااااابة  2.75همتوسااااااااط حراااااااااتي تلغ )  الرأفة هالذايفي المركز الءاني   وجاا

  للرأفة هالذاي( على أعلى درجة موافقة هالنراااااابة  2،1)  اي، وحصاااااالج ال قر وجاا تدرجة موافقة متوسااااااطة

أرفض الترااااارا في )  (،عندما أةاااااعر هارحباط فإنني أحصااااار ت ميري في ا ةاااااياا اللطاوالتي نصاااااقا )

للرأفة  ( على أقل درجة موافقة هالنراابة  7تينما حصاالج ال قرة )  (،الل إل على عيوبي وأوجا القصااور لدي

عندما أكوا ملبطا فإنني أدكر ن رااااااااي هاا هنال المءير من الناس كنتاتقإل ن س  والتي نصااااااااقا )  هالذاي

 (.الشعور

( ونراااابة  2.16همتوسااااط حراااااتي تلغ )  ا حاساااايس ارنرااااانية المشااااتركةأما المركز الءالت فاحتلا مجال 

( على أعلى درجة موافقة  23، وحصااااااالج ال قرة )وجاا تدرجة موافقة منل ناااااااة  %(43.2ماوية تلغج )

(، تينما حصالج  أتراام  مع عيوبي وأوجا قصاوري والتي نصاقا )لتحاسايس ارنراانية المشاتركة  هالنرابة  

كنتاتني  عندما  والتي نصااقا )لتحاساايس ارنرااانية المشااتركة  ( على أقل درجة موافقة هالنراابة  22ال قرة )

 (.ةعور هارحباط فإنني أحاول مقاربة مشاعري هاتن تاح وحه اتستطالا 

طبيعة العالقة بين رتب هوية األنا ومستويات التعاطف  اإلجابة عن س ال الدراسة الثالث الذي نصه: ما  
 ؟ الذاتي لدى طلبة الجامعات النظامية في محافظة الخليل

رته هوية ا نا  مل ارتباط تيرسااااااااااااااوا ريجاد العالقة تين  معااسااااااااااااااتلدج  لإلجاهة عن الرااااااااااااااؤال الءالت،  

)ا كاادكولوجيااة واتجتماااعيااة( )تشااااااااااااااتااج، انغالق، تعليق، تلقيق( وبين التعااالف الااذاتي وأهعااادا )الرأفاة  

 هالذاي، اليقظة والوعي هالذاي، ا حاسيس ارنرانية المشتركة(.
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 ( 16الجدول )

 والتعالف الذاتي وأهعادا العالقة تين رته هوية ا نا 

 رتب الهوية 

 أبعاد التعاطف الذاتي 
 التعاطف الذاتي الكلي

 اليقظة والوعي بالذات  الرأفة بالذات 
األحاسيس اإلنسانية  

 المشتركة 

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

 )ر(
مستوى 
 الداللة

جية 
ولو

يدي
 األ

وية
اله
اد 
أبع

 

تشتت  
 الهوية

-
0.244** 

0.000 -0.114* 0.034 -
0.459** 

0.000 -
0.365** 

0.000 

انغالق  
 الهوية

-
0.274** 

0.000 -0.128* 0.017 
-

0.456** 
0.000 

-
0.379** 

0.000 

تعليق  
 الهوية

0.193** 0.000 0.168** 0.002 0.232** 0.000 0.248** 0.000 

تحقيق 
 الهوية

0.362** 0.000 0.187** 0.000 0.276** 0.000 0.343** 0.000 

عية 
تما

الج
ة ا

هوي
د ال

بعا
أ

 

تشتت  
 الهوية

-
0.224** 

0.000 
-

0.139** 
0.009 

-
0.325** 

0.000 
-

0.298** 
0.000 

انغالق  
 الهوية

-
0.262** 0.000 

-
0.178** 0.001 

-
0.435** 0.000 

-
0.381** 0.000 

تعليق  
 الهوية

0.204** 0.000 0.169** 0.002 0.260** 0.000 0.267** 0.000 

تحقيق 
 الهوية

0.111* 0.040 0.122* 0.024 0.151** 0.005 0.160** 0.003 

 (،  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى ) (،  0.01ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون،  ** دالة إحصائيًا عند مستوى )

 األيديولوجية وبين أبعاد التعاطف الذاتي ودرجته الكلية:أواًل: العالقة بين رتب هوية األنا 

تشااااااااااتج القوية: أظقري النتائج وجود عالقة ع رااااااااااية سااااااااااالبة دالة إحصااااااااااائيًا تين تشااااااااااتج القوية   -

ا كادكولوجياة وبين جميع أهعااد التعاالف الاذاتي ودرجتاا الملياة، هليات كلماا زاد التعاالف الاذاتي قالل 

 لبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي . تشتج القوية ا كدكولوجية لدى ل

انغالق القوية: أظقري النتائج وجود عالقة ع رااااااااااااااية سااااااااااااااالبة دالة إحصااااااااااااااائيًا تين انغالق القوية   -
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ا كاادكولوجيااة وبين جميع أهعاااد التعااالف الااذاتي ودرجتااا المليااة، هلياات كلمااا زاد انغالق القويااة قاالل 

 الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي .التعالف الذاتي عند للبة 

تعليق القوياااة: أظقري النتاااائج وجود عالقاااة لردياااة موجباااة دالاااة إحصاااااااااااااااااائياااًا تين تعليق القوياااة   -

ا كادكولوجياة وبين جميع أهعااد التعاالف الاذاتي ودرجتاا الملياة، هليات كلماا زاد التعاالف الاذاتي زاد  

 ة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي .تعليق القوية ا كدكولوجية لدى للب

تلقيق القوياااة: أظقري النتاااائج وجود عالقاااة لردياااة موجباااة دالاااة إحصااااااااااااااااائياااًا تين تلقيق القويااة   -

ا كادكولوجياة وبين جميع أهعااد التعاالف الاذاتي ودرجتاا الملياة، وهاذا يعني أناا كلماا كااا التعاالف  

ي القويااة ا كاادكولوجيااة لاادى للبااة الجااامعاااي النظاااميااة في الااذاتي مرت عااًا، كااانااج هنااال تلقيق ف

 ملافظة اللليل، والع س  لي .

 ثانيًا: العالقة بين رتب هوية األنا االجتماعية وبين أبعاد التعاطف الذاتي ودرجته الكلية: 

ة  تشتج القوية: أظقري النتائج وجود عالقة ع رية سالبة دالة إحصائيًا تين تشتج القوية اتجتماعي  -

وبين جميع أهعاد التعالف الذاتي ودرجتا الملية، هليت كلما زاد التعالف الذاتي قلل تشااااااااتج القوية  

 اتجتماعية لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي .

انغالق القوية: أظقري النتائج وجود عالقة ع رااااااااااااااية سااااااااااااااالبة دالة إحصااااااااااااااائيًا تين انغالق القوية   -

وبين جميع أهعاااد التعااالف الااذاتي ودرجتااا المليااة، هلياات كلمااا زاد انغالق القويااة قاالل   اتجتماااعيااة

 التعالف الذاتي عند للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي .

تعليق القوية: أظقري النتائج وجود عالقة لردية موجبة دالة إحصائيًا تين تعليق القوية اتجتماعية   -

هعااد التعاالف الاذاتي ودرجتاا الملياة، هليات كلماا زاد التعاالف الاذاتي زاد تعليق القوياة  وبين جميع أ

 اتجتماعية لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي .

تلقيق القوياااة: أظقري النتاااائج وجود عالقاااة لردياااة موجباااة دالاااة إحصااااااااااااااااائياااًا تين تلقيق القوياااة   -
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اد التعااالف الااذاتي ودرجتااا المليااة، وهااذا يعني أنااا كلمااا زاد التعااالف  اتجتماااعيااة وبين جميع أهعاا 

الااذاتي، كلمااا كاااا هنااال تلقيق في القويااة اتجتماااعيااة لاادى للبااة الجااامعاااي النظاااميااة في ملااافظاة  

 اللليل، والع س  لي .

رتب هوية األنا لدى طلبة الجامعات النظامية في   توجد فروق دالة إحصؤؤؤؤائيًا فيالسؤؤؤؤ ال الرابع: هل 

 )الجنس، الجامعة، المستوى األكاديمي(؟  تعزى لمتغيراتمحافظة الخليل  

( لغاياي فلص ال روق  MANOVAاختبار تلليل التباكن المتعدد )  لإلجاهة عن الرااؤال الراهع، اسااتلدج

ملاااافظاااة اللليااال تعزى لمتغيراي )الجنس،  رتاااه هوياااة ا ناااا لااادى للباااة الجاااامعااااي النظاااامياااة في  في  

 (:17ودلب كما يشير الجدول )، الجامعة، المرتوى ا كاديمي(

 ( 17الجدول )

رتاه هوياة ا ناا لادى للباة الجاامعااي   لل روق في( Three Way Anovaنتاائج تلليال التبااكن الءالاي )
 النظامية في ملافظة اللليل تعزى لمتغيراي )الجنس، الجامعة، المرتوى ا كاديمي(

 المتغيرات التابعة مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة )ف( 

 المحسوبة 

الداللة  

 اإلحصائية 

 الجنس 

 

Wilks' Lambda= 

(0.929) 

 

الداللة  

 ** 0.002اإلحصائية=

الهوية  

 األيديولوجية 

 0.02* 5.65 324.87 1 324.87 تحقيق  

 0.96 0.00 0.08 1 0.08 تعليق  

 0.96 0.00 0.02 1 0.02 تشتت 

 0.00** 8.78 51.70 1 51.70 انغالق  

الهوية  

 االجتماعية

 0.02* 5.29 35.92 1 35.92 تحقيق  

 0.41 0.67 25.55 1 25.55 تعليق  

 0.17 1.87 22.38 1 22.38 تشتت 

 0.01** 6.52 103.24 1 103.24 انغالق  

 الجامعة 

 

Wilks' Lambda= 

(0.922) 

 

الداللة  

 ** 0.001اإلحصائية=

الهوية  

 األيديولوجية 

 0.00** 9.39 539.99 1 539.99 تحقيق  

 0.09* 2.84 118.98 1 118.98 تعليق  

 0.40 0.72 6.18 1 6.18 تشتت 

 0.11 2.52 14.85 1 14.85 انغالق  

الهوية  

 االجتماعية

 0.28 1.19 8.07 1 8.07 تحقيق  

 0.99 0.00 0.01 1 0.01 تعليق  

 0.19 1.71 20.49 1 20.49 تشتت 

 0.58 0.30 4.73 1 4.73 انغالق  

 0.26 1.36 78.19 2 156.39 تحقيق   المستوى األكاديمي 
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 المتغيرات التابعة مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة )ف( 

 المحسوبة 

الداللة  

 اإلحصائية 

 

Wilks' Lambda= 

(0.910) 

 

الداللة  

 ** 0.011اإلحصائية=

الهوية  

 األيديولوجية 

 0.53 0.64 26.99 2 53.97 تعليق  

 0.02* 3.97 34.20 2 68.41 تشتت 

 0.03* 3.40 20.03 2 40.06 انغالق  

الهوية  

 االجتماعية

 0.17 1.80 12.23 2 24.47 تحقيق  

 0.98 0.02 0.59 2 1.18 تعليق  

 0.79 0.23 2.81 2 5.63 تشتت 

 0.02* 3.85 60.91 2 121.81 انغالق  

 الخطأ 

الهوية  

 األيديولوجية 

   57.50 341 19607.01 تحقيق  

  

  

  

  

  

  

  

 41.94 341 14302.88 تعليق  

 8.61 341 2936.33 تشتت 

 5.89 341 2008.79 انغالق  

الهوية  

 االجتماعية

 6.80 341 2317.27 تحقيق  

 37.98 341 12952.54 تعليق  

 11.98 341 4084.71 تشتت 

 15.83 341 5399.06 انغالق  

 المجموع

الهوية  

 األيديولوجية 

   346 269047.00 تحقيق  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 346 289395.00 تعليق  

 346 188260.00 تشتت 

 346 203797.00 انغالق  

الهوية  

 االجتماعية

 346 349702.00 تحقيق  

 346 297164.00 تعليق  

 346 286822.00 تشتت 

 346 154086.00 انغالق  

 المجموع المعدل

الهوية  

 األيديولوجية 

 345 20846.74 تحقيق  

 345 14478.79 تعليق  

 345 3011.34 تشتت 

 345 2142.06 انغالق  

الهوية  

 االجتماعية

 345 2403.03 تحقيق  

 345 12981.76 تعليق  

 345 4128.07 تشتت 

 345 5671.10 انغالق  
 (.050دالة إحصائيًا عند مرتوى دتلة ) *  /(0.01دالة إحصائيًا عند مرتوى دتلة ) **

 ( ما كلي:17كتن  من خالل النتائج الواردة في الجدول )

 أواًل: الفروق في رتب الهوية وفقًا لمتغير الجنس
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  ، انغالقالقوياة  رتاه القوياة ا كادكولوجياة )تلقيقوجود فروق دالاة إحصاااااااااااااااائياًا في   أظقري النتاائج  -

، تشتج  دتلة إحصائية في رته )تعليق القوية  تينما لإل تظقر فروق داي( تعزى لمتغير الجنس،  القوية

 .( تعزى لمتغير الجنسالقوية

أظقري النتائج وجود فروق دالة إحصااااااااااائيًا في رته القوية اتجتماعية )تلقيق، انغالق( تعزى  كما  -

(  ، تشاااااااااااااتج القوية دتلة إحصاااااااااااااائية في رته )تعليق القوية  تينما لإل تظقر فروق دايلمتغير الجنس،  

  تعزى لمتغير الجنس.

 ( 18الجدول )

المتوسطاي اللراتية واللطا المعياري لرته هوية ا نا لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة  
 اللليل تعزى لمتغير الجنس 

المعياري الخطأ   المتوسط الحسابي الجنس  أبعاد ورتب الهوية   

 الهوية األيديولوجية 

 إنجاز وتلقيق القوية 
 0.69 28.32 دكر

 0.55 26.28 أنءى

 تعليق القوية 
 0.59 28.10 دكر

 0.47 28.14 أنءى

 تشتج القوية
 0.27 23.30 دكر

 0.21 23.28 أنءى

 انغالق القوية 
 0.22 23.77 دكر

 0.18 24.58 أنءى

 االجتماعيةالهوية 

 إنجاز وتلقيق القوية 
 0.24 32.00 دكر

 0.19 31.32 أنءى

 تعليق القوية 
 0.56 28.98 دكر

 0.45 28.41 أنءى

 تشتج القوية
 0.32 28.34 دكر

 0.25 28.88 أنءى

 انغالق القوية 
 0.36 20.21 دكر

 0.29 21.36 أنءى
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( أا ال روق في رتااه القويااة ا كاادكولوجيااة )تلقيق، انغالق( كااانااج لصاااااااااااااااال  18كتبين من الجاادول )

، حيت تلغ المتوساااااط اللرااااااتي رنجاز وتلقيق القوية  رته )تلقيق القوية، انغالق القوية(الذكور في 

  وكااانااج ال روق لصاااااااااااااااال  ارناااث في رتبااة انغالق( لإلناااث، 26.28( مقاااتاال )28.32عنااد الااذكور )

 .للذكور( 23.77( مقاتل )24.58) ارناثعند ، إد تلغ المتوسط اللراتي تنغالق القوية القوية

أمااا هااالنراااااااااااااابااة لل روق في رتااه القويااة اتجتماااعيااة )تلقيق، انغالق(، فمااانااج في رتبااة تلقيق القويااة  

  ، تينما في رتبة انغالق القويةلإلناث(  31.32( مقاتل )32.00همتوسااط حراااتي تلغ )  الذكورلصااال  

 .للذكور( 20.21( مقاتل )21.36همتوسط حراتي تلغ ) ارناثمانج ال روق لصال  ف

 ثانيًا: الفروق في رتب الهوية وفقًا لمتغير الجامعة

 ( تعزى لمتغير تعليق،  تلقيق أظقري النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في رته القوية ا كدكولوجية )  -

   القوية ا كدكولوجية  دتلة إحصائية في رته  تينما لإل تظقر فروق داي، الجامعة

 . الجامعةتعزى لمتغير    (تشتج، انغالق)

تعليق، تشاتج،  وجود فروق دالة إحصاائيًا في رته القوية اتجتماعية )تلقيق،   عدج  أظقري النتائجو  -

  .الجامعةانغالق( تعزى لمتغير 

 ( 19الجدول )

المتوسااااااااااااطاي اللراااااااااااااتية واللطا المعياري لرته هوية ا نا لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة  
 الجامعةاللليل تعزى لمتغير 

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي الجامعة  أبعاد ورتب الهوية 

 الهوية األيديولوجية 

 إنجاز وتلقيق القوية 
 0.60 26.01 جامعة اللليل 

 0.64 28.58 توليتمنب جامعة 

 تعليق القوية 
 0.51 27.52 جامعة اللليل 

 0.55 28.72 جامعة توليتمنب 

 0.23 23.43 جامعة اللليل  تشتج القوية
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 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي الجامعة  أبعاد ورتب الهوية 

 0.25 23.15 جامعة توليتمنب 

 انغالق القوية 
 0.19 24.39 جامعة اللليل 

 0.20 23.96 جامعة توليتمنب 

 الهوية االجتماعية

 وتلقيق القوية إنجاز 
 0.21 31.51 جامعة اللليل 

 0.22 31.82 جامعة توليتمنب 

 تعليق القوية 
 0.49 28.69 جامعة اللليل 

 0.52 28.70 جامعة توليتمنب 

 تشتج القوية
 0.27 28.36 جامعة اللليل 

 0.29 28.86 جامعة توليتمنب 

 انغالق القوية 
 0.32 20.91 جامعة اللليل 

 0.34 20.67 توليتمنب جامعة 

الجاااادول ) ال روق في رتااااه القويااااة ا كاااادكولوجيااااة )19كتبين من  أا  تعزى لمتغير    (تعليق،  تلقيق( 

ال روق في رتباة  كااناج  الجاامعاة، ظقري تين للباة جاامعاة اللليال وللباة توليتمنياب فلرااااااااااااااطين، حيات

( 26.01( مقاتل )28.58)حرااااااتي   للبة جامعة توليتمنيب فلراااااطين همتوساااااطلصاااااال  القوية    تلقيق

متوساااااط  القوية كانج ال روق لصاااااال  للبة توليتمنيب فلراااااطين ه  رتبة تعليقوفي ،  لطلبة جامعة اللليل

 .لطلبة جامعة اللليل( 27.52( مقاتل )28.72) تلغحراتي 

فلإل تظقر فروق داي  انغالق(،  تعليق، تشتج،  أما هالنربة لل روق في رته القوية اتجتماعية )تلقيق،  

 .إحصائية في رته القوية اتجتماعية تعزى لمتغير الجامعة دتلة

 المستوى األكاديمي: الفروق في رتب الهوية وفقًا لمتغير  ثالثاً 

( تعزى  انغالق،  تشاااااااااااااتجأظقري النتائج وجود فروق دالة إحصاااااااااااااائيًا في رته القوية ا كدكولوجية ) -

دتلة إحصاااااااااائية في رته القوية ا كدكولوجية    تينما لإل تظقر فروق داي،  المراااااااااتوى ا كاديميلمتغير  

 .المرتوى ا كاديمي( تعزى لمتغير تعليق ،تلقيق)
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وجود فروق دالة إحصاااااااااااااائيًا في رته القوية اتجتماعية )انغالق( تعزى لمتغير    أظقري النتائجكما  -

،  اتجتماعية )تلقيق تينما لإل تظقر فروق داي دتلة إحصاااااااائية في رته القوية    .المراااااااتوى ا كاديمي

  تشتج( تعزى لمتغير المرتوى ا كاديمي. ،يقتعل

متوسطاي  ( للمقارناي الءنائية البعدية لل روق في  Scheffeريجاد مصدر ال روق استلدج اختبار ةي يا ) 

، ودلب  ا كاديمي لمتغير المرتوى    رته القوية لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل تعزى 

 (. 20هو واض  من خالل الجدول )كما 

 ( 20جدول )ال

رته القوية  متوسااطاي  ( للمقارناي الءنائية البعدية لل روق في متوسااطاي  Scheffeنتائج اختبار ةااي يا )
 ا كاديميلمتغير المرتوى  لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل تعزى 

 المتغير 
 المقارنات 

المتوسط  

 الحسابي 
 مرتفع  متوسط

 الهوية األيديولوجية 

 تشتت 

 ----- *1.08 23.83 منخفض 

 ----- ----- 22.76 متوسط

 ----- ----- 23.28 مرتفع 

 انغالق 

 ----- *0.61 24.33 منخفض 

 0.76* ----- 23.72 متوسط

 ----- ----- 24.48 مرتفع 

 الهوية االجتماعية 

 انغالق 

 *1.10 ----- 20.56 منخفض 

 *1.51 ----- 20.15 متوسط

 ----- ----- 21.66 مرتفع 

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

كانج كالتالي: ظقري تين للبة    كتناااااااااااااا  أا ال روق في رته القوية ا كدكولوجية )تشااااااااااااااتج، انغالق(

الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل في رتبة التشاااااااتج وكانج تين الطلبة الذكن مراااااااتواهإل ا كاديمي  

ولصااااال  الطلبة دوي المرااااتوى ا كاديمي المنل ض،  منل ض وبين الذكن مرااااتواهإل ا كاديمي متوسااااط  

 الذكن كانج تشتج هويتقإل أعلى.
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القوية تين الطلبة الذكن مرااااااااااتواهإل ا كاديمي متوسااااااااااط من جقة وبين الذكن  وظقري فروق في انغالق  

مرااااااااتواهإل ا كاديمي منل ض والذكن مرااااااااتواهإل ا كاديمي مرت ع، ولصااااااااال  الذكن مرااااااااتواهإل ا كاديمي  

 منل ض والذكن مرتواهإل ا كاديمي مرت ع، الذكن كاا انغالق القوية عندهإل أعلى.

وق في )انغالق القوياااة(، حيااات ظقري ال روق تين الطلباااة الاااذكن  وفي القوياااة اتجتمااااعياااة ظقري فر 

مرااااتواهإل ا كاديمي منل ض ومتوسااااط من جقة وبين الطلبة الذكن مرااااتواهإل ا كاديمي مرت ع من جقة  

 أخرى ولصال  الطلبة الذكن مرتواهإل ا كاديمي مرت ع، الذكن كاا انغالق القوية لدكقإل أعلى.
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 تمهيد 

كتناول هذا ال صااال مناقشاااة نتائج الدراساااة، هارضاااافة إلى التو اااياي التي تقدمقا الدراساااة في ضاااوا     

تلااب النتااائج، هاادفااج هااذا الاادراساااااااااااااااة إلى التعرى على عالقااة هويااة ا نااا والتعااالف الااذاتي لاادى للبااة  

رتيبقإل على الجااامعاااي النظاااميااة في ملااافظااة الللياال، ومعرفااة درجااة التعااالف الااذاتي لاادكقإل، ومعرفااة ت

حاااتي هويااة ا نااا، ومعرفااة هااال روق في متوسااااااااااااااطاااي الاادرجاااي اللاااج لرتااه هويااة ا نااا ا كاادكولوجيااة  

واتجتماعية ومتوساااااااطاي الدرجاي اللاج لرته هوية ا نا ا كدكولوجية واتجتماعية ومتوساااااااطاي درجة 

من النتائج قامج الباحءة  التعالف الذاتي وفقا لمتغيراي الدراساااااة، ولقد خلصاااااج هذا الدراساااااة إلى عدد 

 همناقشتقا ضمن الملاور التالية:

 مناقشة النتائج 

 ؟النظامية في محافظة الخليلما ترتيب رتب هوية األنا لدى طلبة الجامعات  الس ال األول: 

أظقري نتائج الدراسة أا نربة أفراد العينة الدراسة الذكن  ن وا ضمن حاتي القوية اللالصة قد تلغج  

%( فيما كانج  21.4حيت كانج نربة ا فراد المصن ين على رتبة تشتج القوية اللالص )%(،  31.5)

اللالص   اتنغالق  رتبة  على  المصن ين  ا فراد  التعليق  8.1)نربة  رتبة  على  المصن ين  ونربة   ،)%

 %(.0.3)%(، ونربة المصن ين على تلقيق القوية اللالص 1.7)اللالص 

لقوية ا نا هي ا على حيت تلغج   اتنتقالية  الرته  الذكن  ن وا ضمن  العينة  وقد كانج نربة أفراد 

%(، وقد توزعج هذا النربة على جميع فااي الرته اتنتقالية فيما كاا أعلى الرته اتنتقالية  68.2)

تلغج )تحقيق  - تعليق   -انغالق  -تشتتنربة هي رتبة ) تنربة  الع21.1(  أفراد  ينة، وكاا أقلقا  %( من 

تلغج  -نربة رتبة )انغالق تنربة  تلغج نربة رته القوية منل نة  0.3)تلقيق(  لمل رتبة. فيما   )%
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%(، وهي النربة ا دنى ضمن التصني اي الرئيرية الءالث لرته  0.3التلدكد )تعليق منل ض التلدكد( )

 الرته اللالصة، الرته اتنتقالية، الرته منل نة التلدكد(. ) القوية 

وتبين أا النربة العظمى من الرته اتنتقالية تتجا نلو تلقيق هوية ا نا، حيت تلغ مجموا أفراد  

( فردًا، تنربة تلغج  189)العينة الذكن توزعوا على الرته اتنتقالية التي تنتقي تتلقيق القوية 

( فردًا. وتت ق  236)%( من مجموا ا فراد الذي توزعوا على الرته اتنتقالية والبالغ عددهإل 80.1)

( التي أةاري إلى أا اتنتقاتي في حاتي القوية لدى  2003دراسة ملمد )نتيجة هذا النتيجة و 

 الطلبة كلية التربية هجامعة ارسماعلية تتجا نلو تلقيق القوية.

ومن حيت توزيع أفراد العينة على حاتي هوية ا نا ا ربع اتن  أا أفراد العينة توزعوا ضمن حاتي 

%( وة ل تذلب أعلى نربة  21.4ورته هوية ا نا ا ربع على التوالي )تشتج هوية ا نا( تنربة تلغج )

الدراسة، تالا )انغالق هوية ا نا( تنربة تلغج   أفراد عينة  الءالت  8.1)من  اإل جاا في الترتيه   ،)%

تلغج   تنربة  ا نا(  هوية  هوية  1.7))تعليق  )تلقيق  ا خيرة  المرتبة  واحتل  تلغج  %(،  تنربة  ا نا( 

(0.3.)% 

افتراض   النتيجة  هذا  القوية هي نظاج    (Marcia, 1966)  ارةي ماوتؤكد  أا رته  كنص على  والذي 

 تطوري نمائي يرير في خط مرتقيإل كبدأ من تشتج القوية وينتقي تتلقيق القوية. 

حيت جااي نتيجة هذا التراعل مترقة مع هذا اللط من حيت توزيع أفراد العينة على رته القوية،  

أا تش ل القوية قد يرتغرق كامل  ري روا الذي كنص على  ذا النتيجة افتراض أوبذاي الوقج تؤكد ه

 المرحلة الجامعية تذاي الوقج أكد على أنا ت كوجد عمر ملدد تصل فيا القوية إلى التلقق. 

( التي أةاري إلى أا حاتي القوية الن رية  2015دراسة الشافعي )  ونتيجة وقد اختل ج هذا النتيجة  

)تلقيق، تعليق، انغالق، تشتج(، وكذلب    يلدى للبة المدارس الءانوية في الجزائر جااي على التوال 

( والتي أةاري إلى أا ترتيه حاتي القوية الن رية لدى للبة جامعة  Landine, 2013دراسة تندكن )
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التوالي على  كانج  كندا  في  تشتج،    أتالنتيب  جاكروا  )تعليق،  دراسة  وكذلب  تلقيق(،  انغالق، 

(Jackson, 2015 والتي أةاري إلى أا للبة )  جامعة وتية كوتا ا مري ية توزعوا على حاتي القوية

 ,Young & Jung)تلقيق، تعليق، تشتج، انغالق(، وكذلب دراسة كونغ وجونغ )   على النلو اآلتي

( والتي أةاري إلى أا ترتيه حاتي القوية الن رية لطلبة التمريض الموريين في جامعاي كوريا  2016

ج، تعليق، انغالق، تلقيق(، ولعل هذا اتختالى يعود إلى ملورين  الجنوبية جااي على التوالي) تشت

 من العوامل: 

الملور ا ول: كتعلق هالطريقة ارحصائية التي تإل هموجبقا الو ول إلى تصنيف العيناي على حاتي 

القوية، إد إا هعض الدراساي قد تو لج إلى هذا التصني اي من خالل المتوسطاي اللراتية لرته  

(، فيما اعتمدي هذا الدراسة في تصنيف رته ا نا على نقاط القطع  2015دراسة الشافعي )القوية ك

 وقواعد التصنيف التي حددها آدمز في المقياس الموضوعي لقوية ا نا. 

الملور الءاني: كتعلق هالعوامل المؤارة في تش ل هوية ا نا، إد إا هنال جملة من العوامل التي تلعه  

المجتمعية    ل هوية ا نا كالعامل الزمني، ولبيعة الرياق الءقافي واتجتماعي والظروىدورا هارزا في تش 

الرائدة، والعوامل والمتغيراي داي العالقة هالشلصية، والعوامل داي العالقة هاساليه المعاملة في ا سرة،  

من مجتمع إلى آخر  والعوامل داي العالقة هالمدرسة والجامعة، وبطبيعة اللال فإا هذا العوامل تلتلف 

 ومن زمن إلى آخر، وعلى ضوا هذا اتختالى في مجتمعاي الدراسة كانج النتائج ملتل ة ومتغاكرة. 

دراسة  لتلقيق(، فقد ات قج هذا النتيجة ونتيجة  ا   -وعلى  عيد آخر ومن ناحية قطبي هوية ا نا )التشتج

أا ترتيه  Young & Jung, 2016كونج وجونغ ) لطلبة  ( والتي أةاري إلى  الن رية  قطبي القوية 

التمريض الموريين في جامعاي كوريا الجنوبية كتمءل في التشتج كاعلى نربة، والتلقيق كادنى نربة،  

عملية معقدة وليرج    في أا الو ول إلى تلقيق القوية هيري روا  هذا اتت اق يعود إلى ما أوردا أ  ولعل

 ها مر الرقل. 
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عاج إلى اتراا ال ناا اللارجي الذي يعيشا للبة الجامعاي، من  وتعزو الباحءة هذا النتيجة هش ل  

حيت ازدياد حجإل اللياراي والبدائل وبالتالي  عوبة اتنتقاا من تينقا، وهو ما أللق عليا مارةيا ا زمة 

أو اتكتشاى، ومن جانه آخر  عوبة اتلتزاج هالقرار المتلذ تجاا أي تدكل أو خيار، ت سيما للبة  

اللدااة واتن تاح ه ل ما يلتوي الجامعاي   فإنقإل    ايعايشوا عصر  الوقج  من خياراي وبدائل، وبذاي 

يعيشوا في ظل ظروى  عبة في ظل جائلة كورونا التي ولدي كءير من مؤةراي القلق واللوى من  

 المرتقبل، وفي ظل هذا المؤةراي يعيش للبة الجامعاي  راا أزمة القوية. 

كدكولوجي واتجتماعي يلوياا مجاتي مت رعة، ومءال دلب وفي المجال  حيت أا مجالي هوية ا نا ا  

إلى درجة من التلقيق في ظل   ها  الرياسية والذي يصعه الو ول  ا كدكولوجي هنال مجال القوية 

قع اتختيار على نقج سياسي معين وفي  االتعدداي اللزبية التي تليط تقا الراحة ال لرطينية، وإا و 

المناهج فإنا يصعه اتلتزاج هاي نقج وسرعاا ما تتبدل اللياراي، أو ترتمر عملية  ضوا إخ اقاي هذا 

 اتستمشاى. 

وت يلتلف واقع القوية المقنية كاحد المجاتي ا كدكولوجية عن ساهقا، فالواقع يشير إلى دلب التلبط  

الت  عملياي  الجانه  هذا  في  ويالحظ  التلصص،  اختيار  في  الجامعاي  للبة  يعيشا  من الذي  لويل 

تلصص إلى آخر، وهذا كدل على عدج قدرتقإل على اتلتزاج هما تإل اختيارا،  ا اتختيار لإل ي ن مبنيا  

القدراي وات  أساس  آخر  على  جانه  جانه، ومن  العستعداداي من  هاللرباا سوق  ا خذ  كتإل  مل  لإل 

تمونج ه عل جادتية التلصص، وبالتالي سرعاا   قد  واحتياجاتا، وبالتالي ي وا اتختيار ناتجا عن ميول

 ما كدرل الطاله الجامعي أنا يرير في الطريق اللالئ. 

  وواقع اللال هالنربة للمجال اتجتماعي لقوية ا نا ت يلتلف كءيرا، فمجاتتا المتعددة وإا كانج أسقل 

 ا. في التلقيق من مجاتي المجال ا كدكولوجي، إت أنقا يصعه تلقيققا جميع

ت يعني هالنرورة تلقيققا في   ، وتاسيرا على ما سبق دكرا كتن  أا تلقيق القوية في مجال فرعي ما
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لقويتا   المقنية، ومشتتا  الدكنية، لمنا ما زال معلقا لقويتا  لقويتا  المجاتي ا خرى، فقد ي وا ملققا 

وبالتالي فإا هذا النتيجة    ،الرياسية، ومنغلقا في هويتا اتجتماعية فيما يلص العالقة هالجنس اآلخر

خر  ليرج مرتغربة في ظل عصر الررعة واللدااة الذي نعيشا، دلب العصر المملوا هالتناقناي والزا

 هش ل جوهري في تش ل هوية ا نا. هالمتغيراي والتي تؤار 

إت  رغإل أا النربة العظمى في حاتي هوية ا نا كانج لصال  تشتج هوية ا نا،  لاللمانااوما كبعت 

على أا النربة العظمى من مجموا أفراد العينة    تدل  أا نظرة مت لصة لنره الرته اتنتقالية لقوية ا نا

الذكن  ن وا ضمن الرته اتنتقالية كانج لصال  اتنتقال نلو تلقيق هوية ا نا، وات قج هذا النتيجة  

الملققة،    ة تتجا نلو القوية ( التي أةاري إلى أا اتنتقاتي في حاتي القوي2003ودراسة ملمد )

عن أا تش ل القوية ما هو إت عملية نمائية مرحلية قاعدتقا تشتج هوية ا نا،  ولعل هذا النتيجة تعبر 

وسق قا ا على تلقيق هوية ا نا، ضمن مرار نمائي متدرج يصعه تلوغ قمتا عبر الق زاي النمائية،  

 من مراحل.فمل مرحلة تؤسس لتاليتقا وتبنى على ما سبقتقا 

وتعلل الباحءة ما تو لج إليا نتيجة هذا الدراسة المتمءلة في أا النربة العظمة من أفراد العينة قد  ن وا  

ضمن الرته اتنتقالية للقوية، إلى أا ال ترة التي يقنيقا الطلبة في الدراسة الجامعية هي هش ل عاج  

للياة التي تنطوي على خبراي وخياراي متباكنة،  فترة انتقالية هلد داتقا، ودلب كونقا مرحلة من مراحل ا

من خياراي    ،يعيش الطلبة فيقا من حالة من الصراا المتمءل في التناقض تين ما تلويا تياتقإل الجامعية

وبدائل وأنماط حياة، وبين ما تلويا البياة خارج أسوار الجامعة من مؤةراي تلالف في مجملقا تلب  

 الرائدة داخل أسوار الجامعة. 

 

 

 ما مستوى التعاطف الذاتي لدى طلبة الجامعات النظامية في محافظة الخليل؟ الس ال الثاني: 
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  مرااااااااتوى التعالف الذاتي لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليلأظقري نتائج الدراسااااااااة أا 

( ونراااابة ماوية  2.68جاا تدرجة متوسااااطة، إد تلغ المتوسااااط اللراااااتي للدرجة الملية للتعالف الذاتي )

%(53.6 .) 

( ونربة ماوية  3.14ويتن  أا مجال اليقظة والوعي هالذاي احتل المركز ا ول همتوسط حراتي تلغ )

جة موافقة هالنراااااابة  ( على أعلى در 9%( وجاا تدرجة موافقة متوسااااااطة، وحصاااااالج ال قرة )62.8تلغج )

عندما تلدث لي هعض ا ةااياا المزعجة فإنني أميل إلى اتحت اظ  لليقظة والوعي هالذاي والتي نصااقا )

( على أقل درجة موافقة هالنربة لليقظة والوعي هالذاي والتي  12(، تينما حصلج ال قرة )تتوازا مشاعري 

 (.اتهتماج والرقة واللنااعند مروري هاوقاي عصيبة فإنني أظقر لن ري نصقا )

متوسااطًا  أا مرااتوى التعالف الذاتي جاا الدراسااة    ةاااريأو (  2019وات قج هذا الدراسااة مع العصااافرة )

على أهعاااد الل إل الااذاتي، والعزلااة، وارفراط في تلاادكااد هويااة الااذاي، تينمااا كااانااج أهعاااد اللطف الااذاتي،  

موريس ورفاقا    وات قج مع دراسااة  .العقلية داي مرااتوى منل ض والصاا اي ارنرااانية المشااتركة، واليقظة  

(Muris et al., 2016)     أا الطلبة الذكن ساااااجلوا درجاي عالية من المقياس التعالف  وأةااااااري إلى

الذاتي أظقروا عوال ا أقل سااااااااالبية وموق ا أكءر قبوت من الطالب الذكن ساااااااااجلوا درجاي منل ناااااااااة من 

 تي.مقياس التعالف الذا

دلاب أا الطلباة عنادماا تواجققإل    مجاال اليقظاة والوعي هاالاذاي احتال المركز ا ولأا  ولعال الرااااااااااااااباه في  

ي ونوا مدركين ومن تلين  ف  مشاااا لة أو موقف مزعج ي وا لدكقإل القدرة على اتحت اظ تتوازا مشاااااعرهإل،

هالمشااعر    لمتوازا على أفمارهإل وأفعالقإل ومشااعرهإل وا حاسايس المؤلمة في الللظة الراهنة، أي الوعي ا

والتعامل مع   لدكقإل  الت مير  ةد الناس على أا يغيروا في لريقواليقظة العقلية ترااع  لرالبية،ا  وردود ال عل

الوعي هالمشااااااااا لة وعدج المؤلمة والمراااااااااببة للناااااااااغوط الن راااااااااية وارحباط وال شااااااااال عن لريق  خبراتقإل  
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منتبقا وواعيا هالذي يلدث في الوقج اللاضااااار، وهو في وا فيقا الطاله  مواجقة ال شااااال  و اتساااااتراااااالج  

 ، فيظقروا مشاعر أقل سلبية.اتهتماج  والوعي هالتجربة الجارية أو الواقع اللالي

%( 55.0( ونراااااااابة ماوية تلغج )2.75همتوسااااااااط حراااااااااتي تلغ )الرأفة هالذاي  وجاا في المركز الءاني  

( على أعلى درجة موافقة هالنراااابة للرأفة هالذاي  1، 2ج ال قراي )وجاا تدرجة موافقة متوسااااطة، وحصاااال

أرفض الترااااارا في (، )عندما أةاااااعر هارحباط فإنني أحصااااار ت ميري في ا ةاااااياا اللطاوالتي نصاااااقا )

( على أقل درجة موافقة هالنراابة للرأفة  7(، تينما حصاالج ال قرة )الل إل على عيوبي وأوجا القصااور لدي

عندما أكوا ملبطا فإنني أدكر ن رااااااااي هاا هنال المءير من الناس كنتاتقإل ن س  هالذاي والتي نصااااااااقا )

 .الشعور

في مواقف ال شل وارحباط    لن راواتستبصار  الوعي    ي ونوا في حالة من  ل دلب كرجع إلى أا الطلبةولع

تدت من   اداتاريجاتي نلو  الجانه  ، وإظقار  ى ن راصدر أح اج قاسية علفال كتررا في أا يوالمعاناة،  

 رلبية على أا يمروا تقا ويتعاملوا معقا هموضوعية.ال  قإلخبرات  مواجقةعلى الطلبة مما يراعد ، نقدها

( ونراااابة  2.16أما المركز الءالت فاحتلا مجال ا حاساااايس ارنرااااانية المشااااتركة همتوسااااط حراااااتي تلغ )

( على أعلى درجة موافقة  23منل ناااااااة، وحصااااااالج ال قرة )%( وجاا تدرجة موافقة  43.2ماوية تلغج )

(، تينما حصالج  أتراام  مع عيوبي وأوجا قصاوري هالنرابة لتحاسايس ارنراانية المشاتركة والتي نصاقا )

عندما كنتاتني  ( على أقل درجة موافقة هالنراابة لتحاساايس ارنرااانية المشااتركة والتي نصااقا )22ال قرة )

 (.مقاربة مشاعري هاتن تاح وحه اتستطالا ةعور هارحباط فإنني أحاول 

الدراسة أا  و  نتائج  الءالت من مجاتي التعالف    ا حاسيس أظقري  المركز  تلغج  المشتركة  ارنرانية 

 . وجاا تدرجة موافقة منل نة %(43.2) ا الماويةالذاتي والتي تبلغ نربت

لوجا هربه جائلة كورنا فلإل يعد هإم انقإل  الباحءة الربه أا للبة الجامعة فقدوا التوا ل وجقا و وتعز  

هليت أنقإل ت يشعروا تبعنقإل البعض في    ، التوا ل إت عن لريق المنصاي اتجتماعية ارلمترونية
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ف قداا ا حاسيس ارنرانية  و   ،لب إلى عدج الشعور هاآلخريند  أوقاي حزنقإل وخبراتقإل المؤلمة مما أدى 

اللا ة على أنقا جزا من اللبرة ارنرانية وهي غير من صلة أو  رعية ال رد للبراتا  تموا في    المشتركة 

الدمج المتوازا    سيس ارنرانية المشتركة فقد افتقرحافإدا انل نج هذا ا    معزولة عن رعية اآلخرين،

ومع انل اض هذا  قنية تشاركية تين ال رد واآلخرين،    هوتين الذاي واآلخرين، فإا التعالف الذاتي  

 نقإل في ظل جائلة    ،الذاتية وتجارب اآلخرين  إلتجاربق  اكرو لطلبة ت يرتعطوا أا  المجال أ بلوا ا

  ين واعي  وا ي ونف  تينقإل،   ارتباط  قوي فلإل يعودا يشعروا هاا هنال    رنا فقدوا التوا ل اللري المشترل كو 

 مشتركة. من معاناة كل فرد من ا فراد وتجربة إنرانية ا جزا إللمعاناتقإل والتي هي من وجقة نظره

ومستويات التعاطف    األيدولوجية واالجتماعية  طبيعة العالقة بين رتب هوية األناما  الس ال الثالث:  
 ؟ الذاتي لدى طلبة الجامعات النظامية في محافظة الخليل

 . إل تجد دراساي تربط تين المتغيرينهذا الدراسة جدكدة على حد علإل الباحءة فل 

الدراسة إلى وجود عالقة ع رية سالبة تين التعالف الذاتي وتشتج القوية ا كدولوجية   هذا تشير نتائج

والقوية اتجتماعية، أي أنا كلما زاد التعالف الذاتي قل تشتج القوية ا كدكولوجية والقوية اتجتماعية،  

 والع س  لي .  

لبا على تش ل هوية ا نا ويجعلقا  وعلى ضوا هذا النتيجة فإا التعالف الذاتي يعد عامال مت رغا كؤار س

هوية مشتتة،  نا كلما قل التعالف الذاتي كلما زاد تشتج القوية لدكقإل، فيصبلوا أقل تقدكرا لذواتقإل،  

كما أنقإل أقل توجيقا وضبطا للذاي، وأكءر أنانية، وأقل ننجا في الجوانه النمو المعرفي ا خالقي،  

تموي في  والرطلية  هالنمطية  كتص وا  اآلخرينكما  مع  العالقاي  ا سرة ن  عن  لالن صال  والميل   ،

التشتج    استمر، فإدا  والمجتمع، والرلبية، والليادية، والالمباتة وضعف ارحراس هالمرؤولية اتجتماعية

كرلول دائإل كؤدي إلى اتنرلاب من الواقع، وفي اللاتي المتطرفة كؤدي إلى عدج تمامل الشلصية  
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على   الطالب  يلصل  ت  لذلب  والرلوكية،  الن رية  اتضطراهاي  من  وغيرها  اتنتلار  أو  واتغتراب 

 التعالف الذاتي المطلوب لوجود تشتج في هويتا. 

الشلص الذي لإل كتلذ قرارا هشاا اتختيار المقني، أو المعتقد  هو  ولعل دلب يعود هاا تشتج القوية  

ا كدكولوجي، وهو غير مقتإل وليس لديا القدرة على اتلاد القرار في مجاتي القوية الن رية الملتل ة،  

وكذلب من الرقل عليا أا كتللى عن اختيارا تلج أي تااير هريط سواا عند ظقور فر ة أخرى أو  

 (.  Marcia, 1966من المم ن تجاوزها ) ظقور عقبة هريطة

وكما أظقري النتائج وجود عالقة ع رية سالبة تين انغالق القوية ا كدكولوجية والقوية اتجتماعية وبين  

والقوية   ا كدكولوجية  القوية  انغالق  زاد  كلما  هليت  الملية،  ودرجتا  الذاتي  التعالف  أهعاد  جميع 

 د للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي . اتجتماعية، قلل التعالف الذاتي عن

ولعل دلب يعود إلى أا انغالق القوية إنما يلصل لدى فاة الطلبة الذكن يظقروا التزاما حدكديا تجاا   

ش ل آلي دوا الت مير في  تن يذ ملططاي الوالدكن وا سرة، ويتمر وا ها عراى والتقاليد ويطبقونقا ه 

ا، وبالتالي فقإل كتماةوا هالرياق العاج الءقافي الذي يعيشوا فيا ويت اعلوا فيا، وبالتالي  ضرره  ن عقا أو

كانج درجة ان تاحقإل على العالإل ملدودة، ومقيدة هملدداي ومعاكير فرضتقا ا سرة من جانه والرياق  

تزموا هما خطط  اتجتماعي من جانه آخر، فقإل لإل يلبروا ا زمة ولإل يلوضوا عملية اتكتشاى، وإنما ال 

لقإل، فقؤتا ا فراد يعانوا من ضعف في الرضا والدعإل اتجتماعي من قبل اآلهاا، ودرجة عالية من  

اتعتمادية والقلق، وقد يظقر دلب جليا في فقداا مصدر الدعإل، حيت يمروا في حالة من اتن صال  

واقع المجتمع ال لرطيني والذي  أو ال طاج قد تتربه هازماي ن رية لدكقإل وعلى  عيد آخر وبالنظر إلى  

كزخر هالمتغيراي الرياسية واتقتصادية واتجتماعية والصلية في ظل جائلة كورنا، فإا الطاله يعيش  

اترتبال والشب والقلق في شل في مواجقة أي مش لة قد تعتريا، مما يقرو على ن را ويجلد    من  حالة
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، فال رد  مشاكلال  تلب   لى ا هل وا  دقاا في حلداتا هربه فشلا في حل مشاكلا تعتمادا المبير ع

 هنا معرض لقزاي ن رية فال يشعر هالرأفة لذاتا.  

أا ا ةلاا الذكن لإل يلبروا ا زمة ومع دلب لدكقإل التزاماي ااتتة نربيا، حيت  ولعل الربه في دلب  

يريروا وفق ما يلططا اآلخروا لقإل أو ما يقصدونا لقإل وإا اعتقاداتقإل أو انتقادهإل لالعتقاداي هو  

يميز ةلصيتقإل فإدا واجا    جمودالنتيجة ريمانقإل توجقة نظر ملددة وهي وجقة نظر والدكقإل. وإا  

 .إل وضعا تموا فيا القيإل ا توية غير مالئمة فيشعر هانا مقددأحده

واتروا   دراسة  مع  النتائج  هذا  تين   (Watson, 2018)وتت ق  سالبة  وجود عالقة ع رية  إلى 

القادئة والمادية وأنا كلما كاا ا فراد مادكين للغاية كلما كاا التعالف الذاتي    نا وا  التعالف الذاتي  

 القادئة قليلة والع س  لي . واتنا

والقوية  وكذلب   ا كدكولوجية  القوية  تعليق  تين  إلى وجود عالقة لردية موجبة  الدراسة  نتائج  أظقري 

ية، هليت كلما زاد التعالف الذاتي زاد تعليق  اتجتماعية وبين جميع أهعاد التعالف الذاتي ودرجتا المل 

 القوية اتجتماعية لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي . 

 زمة القوية دوا الو ول لقرار، وعادة فإا ا فراد الذكن يلققوا  ولعل دلب يعود إلى خبرة الطاله اآلتية  

المؤقج، إت أا الوقوا في هذا الرتبة تعني ديمومة مرور ال رد  هوياتقإل يمروا تقذا المرحلة من التعليق  

في أزمة القوية، فقو في حالة استمشاى نشط للبدائل الملتل ة التي تواجقا في حياتا، وبالتالي فقو لإل  

فقو هلاجة إلى أا ي وا مت قما    يصل هعد إلى تموين التزاماي واضلة التعبير تقود إلى تلقيق هويتا 

ا عليقا ليتم ن من اتستمرار للبلت عن حل لمشاكلا التي تواجقا ولمي كنتقل إلى تلقيق  لن را وعطوف

 هويتا.
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( أا ال رد الذي يمر حاليا في فترة أزمة وليس لديا  Marcia, 1966)  ارةيماويت ق هذا اتتجاا مع  

التزاماي أي أنا  التزاماي واضلة، كتميز عن ا فراد الذكن لدكقإل اضطراب هوية ه  احا النشط لعمل  

مشغول البال. وإا الرغباي الوالدية، تبقى مقمة هالنربة لا لمنا يلاول الو ول إلى حل توفيقي كتوسط  

 . تين الرغباي الوالدية ومتطلباي المجتمع وقدراتا الذاتية

وبين   وأظقري النتائج إلى وجود عالقة لردية موجبة تين تلقيق القوية ا كدكولوجية والقوية اتجتماعية،

جميع أهعاد التعالف الذاتي ودرجتا الملية، وهذا يعني أنا كلما زاد التعالف الذاتي، كلما كاا هنال  

 تلقيق في القوية اتجتماعية لدى للبة الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل، والع س  لي .  

أعل  وتعزو يمتلموا مرتوى  هانقإل  الربه إلى أا منجزي القوية كتص وا  الذاي،  الباحءة  تقدكر  ى من 

ويمتازوا هالت مير المجرد الناقد، ويلبروا توافقا أعلى تين الذاي المءالية والواقعية، وهإل أقل انشغات  

استطاعوا أا يلقق نوعا من اتلتزاج الملدد، أي أنقإل تو لوا إلى  ،  نقإل هالذاي وأكءر إحراسا ها من

إل وميولقإل واتجاهاتقإل، كما أنقإل كلتزموا هللول للمش الي  التعري اي الملددة التي تتعلق هرماتقإل وقدراتق

،  التي كواجقونقا حتى لو كانج مغاكرة لرغباي الوالدكن، فذلب يعتبر من المؤةراي النمو الروي والرليإل

كورنا   جائلة  ظل  في  الجامعة  للبة  تقا  يمر  التي  الظروى  هلياراتقإل  هانقإل  فرغإل  اتلتزاج  استطاعوا 

وهذا تدورا جعلقإل قادرين على تلقيق هويتقإل ال ردية، فالظروى القاسية لإل   ،أرض الواقعوتلقيققا على  

 تنل من فمرهإل وبالتالي كانوا متعال ين مع دواتقإل. 

أا ا فراد الذكن لدكقإل    Allen & Leary, 2010)كما يم ن ت رير دلب  في ضوا ما دكرا آلين وليري )

ي ونوا  الذاتي  التعالف  الرلبية كلقلق    مرتوى مرت ع من  اتن عالية  للصدماي، واللبراي  أقل عرضة 

والتوتر، كما أنقإل ت يجتنبوا المقاج الصعبة خوفا من ال شل، وهذا كت ق أينا مع ما أةار إليا كاركردكو  

تعلمقا، وأا    Karakasidou & Stalikas, 2017)وستيلمى ) الذاي مقارة يم ن  التعالف مع  أا 
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الف الذاتي كرتبط همرتوياي مرت عة من اتن عاتي اريجاتية، والرضا عن المرتوى المرت ع من التع

الجوانه   إدرال  للياتا، ومراعدتا على  ال رد  تقييإل  إعادة  دلب  الذاتية حيت كتنمن  والرعادة  اللياة، 

الرلبية إلى إيجاتية، وتوسيع رعيتا لتمور، مما يرقل عليا   اتن عاتي  اريجاتية في حياتا، وتغيير 

 قيق القوية. تل

التي أةاري إلى وجود    (Pieterse & Carter, 2010)وتت ق هذا النتائج مع دراسة تيترس وكارتر  

عالقة موجبة تين وجقة النبط الداخلية الصلية والقوية العرقية المدركة. وتدعإل دراسة توفيق وسليماا  

تين القدرة على اتلاد القرار ( هذا اتتجاا حيت أةاري نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط موجه  1995)

 ومركز النبط. 

( أا الشلص قد مر في فترة أزمة وكوا التزاماي ااتتة  Marcia, 1966)  ا رةيما  ويدعإل هذا اتتجاا 

اختيار ةريب اللياة،   لوجي سواا الدكني أو الرياسي، أو نربية نلو اتختيار المقني، أو المعتقد ا كدكو 

ومن المم ن جدا أا ي وا اتختيار    .اختيار نمط فلر ة اللياة المناسهأو اختيار النشاط الترويلي، أو  

النقائي لا مغاكرا لرغباي الوالدكن، ومع ا خذ هعين اتعتبار اتعتقاداي ا كدولوجية فإا ال رد في هذا  

لى حلول تجعلا حرا في القياج في النشاط المالئإل لا. كما  المرتوى يعيد تقييإل خبراتا الراهقة للو ول إ 

 أا ال رد ي وا ملققا لقويتا الن رية في جانه دوا غيرا من الجوانه ا خرى  

أنا كتإل العبور من حالة ا زمة من خالل تلقيق القوية وإنجازها  ( 2013ويت ق هذا اتتجاا مع حمود )

القلاق   حالة  وانتقاا  مناسابة  ظاروى  وحال  فاي  هالذاي  القوي  لإلحراس  المراهق  وتلقيق  واتضطراب 

الصاراعاي والتوفيق تين اللاجاي الشلصية والمتطلباي اتجتماعية تدرجة تؤكد إحراسا تواجباا نلااو  

 . داتاا ومجتمعا هما كنع س في اختيارا لقيما ومبادئا وأدوارا والتزاماتا
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( أحيلى  اتتجاا  هذا  يعت2004ويدعإل  فرويد  أا  تناا  (  أا  ارنرانية،  الشلصية  نظريتا حول  في  قد 

ا على، وأا لمل م وا من هذا الم وناي الءالاة وظي تا،    ناوا  ،  ناوا  الشلصية كتموا من القو،   

،  نا وا  وهى تت اعل مع هعنقا، وأا سلول ال رد هو نتاج الت اعل تين هذا الم وناي، وهذا تعمل القو، 

تتعارض مع هعنقا، تل تعمل  ا على وفق نظإل تلتل  ناوا   العادية ت  الظروى  ف في مبادئقا وهى 

متآزرة ك ريق واحد تلج قيادة ا نا فالشلصية في الظروى العادية تعمل تو  قا كال واحدًا، ويمءل  

القو الم وا البيولوجي الليوي في الشلصية، ويمءل ا نا الم وا الن ري، ويمءل ا نا ا على الم وا  

 اتجتماعي.

الرلوكي للقوية فيتمءل هالرلوكياي التي تعتبر مؤةراي على القوية، والتي يم ن مالحظتقا    هالجان أما

أا القوية هي نظاج دكنامي للبناا    ا رةيماوقياسقا، والتي تظقر في المجاتي الملتل ة للقوية. وأوضلج  

الداخلي للذاي وللدوافع والقدراي والمعتقداي والتاريخ اللاا هال رد، فتطور هذا البناا وتميزا عن اآلخرين 

 (.Kroger, 2007حيت يعي ال رد جوانه قوتا الداخلية هالش ل الجيد، ويجعل ال رد أكءر وعيا وتميزًا )

، (2019( والعصافرة )2020ومطاوا )،  (2021راسة الجندي والطنطاوي )وتت ق هذا الدراسة مع نتائج د

حيت أس ري الدراسة عن وجود فروق في درجاي التعالف الذاتي تعزى لجنس الطاله لصال  ارناث،  

وإلى وجود فروق في الت اعل تين الجنس وموقع الجامعة للصال  فاة ارناث في كل من الشمال والوسط،  

 فروق تعزى لموقع الجامعة.  فيما لإل تمن هنال

وأةاري نتائج الدراسة إلى وجود فروق    (2016وزهراا )  (،2019وتت ق أينا مع دراسة المرعدي )

 داي دتلة إحصائية في رته هوية ارنجاز. 

هل توجد فروق دالة إحصؤؤؤؤائيًا في رتب هوية األنا لدى طلبة الجامعات النظامية في السؤؤؤؤ ال الرابع: 

 الخليل تعزى لمتغيرات )الجنس، الجامعة، المستوى األكاديمي(؟محافظة  
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 .الفروق في رتب الهوية وفقًا لمتغير الجنس  مناقشة نتائج أواًل:

إلى وجود فروق داي دتلاااة إحصااااااااااااااااائياااة في رتاااه تلقيق وانغالق القويااة   نتاااائج الااادراسااااااااااااااااةأظقري  

رتااه تلقيق القويااة ا كاادكولوجيااة  ا كاادكولوجيااة واتجتماااعيااة لصاااااااااااااااال  الجنس، وقااد كااانااج ال روق في  

واتجتماعية لصال  الذكور، تينما في رتبة انغالق القوية ا كدكولوجية واتجتماعية لصال  ارناث، أي  

 أا الذكور لدكقإل تلقيق هوية أكءر من ارناث.

فروق في رتاااه القوياااة ا كااادكولوجياااة )تلقيق، انغالق( كاااانااج  كماااا وأظقري نتاااائج الااادراس إلى وجود  

، حيت تلغ المتوساااط اللرااااتي رنجاز وتلقيق  رته )تلقيق القوية، انغالق القوية(صاااال  الذكور في  ل

  وكانج ال روق لصااال  ارناث في رتبة انغالق( لإلناث،  26.28( مقاتل )28.32القوية عند الذكور )

 .للذكور( 23.77( مقاتل )24.58) ارناثعند ، إد تلغ المتوسط اللراتي تنغالق القوية القوية

أمااا هااالنراااااااااااااابااة لل روق في رتااه القويااة اتجتماااعيااة )تلقيق، انغالق(، فمااانااج في رتبااة تلقيق القويااة  

  ، تينما في رتبة انغالق القويةلإلناث(  31.32( مقاتل )32.00همتوسااط حراااتي تلغ )  الذكورلصااال  

 .للذكور( 20.21( مقاتل )21.36همتوسط حراتي تلغ ) ارناثمانج ال روق لصال  ف

ولعل دلب فإا الباحءة تعزو الراااااابه لقذا النتيجة والمتمءلة توجود فروق في تلقيق هوية ا نا لصااااااال  

الطلباة الاذكور، إلى ا دوار والمرااااااااااااااؤوليااي المنولاة هاالاذكور والتي حاددهاا الراااااااااااااايااق اتجتمااعي الذي  

ظل وعي الطلبة الذكور هما يليط تقإل من عيشاونا، وهي مراؤولياي ت وق تلب المنولة هارناث، وفي ي

أحداث وخبراي وظروى إت أنقإل كانوا أكءر قدرة من ارناث على تلمل هذا النااااااااااااااغولاي والظروى  

جدكدة في كافة نواحي    اياكتشاااافو ومجاتي  اترااااعاللبراي أكءر   إلال جائية التي أساااقمج في تعريناااق

مما جعلقإل قادرين على مجاراة عملية اتكتشااااى وايجاد حلول لمشااا التقإل التي تعتريقإل وتلمل   ،اللياة

 المرؤولية واتلتزاج والو ول إلى العيش في كنف هوية ملققة.
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لمتغ  كتعلق توجود فروق في حاتي هوية ا نا تعزى  نتيجة هذا الدراسة هش ل عاج وفيما  ير وات قج 

( التي إلى وجود فروق في حاتي هوية ا نا )تشتج، تعليق،  2015دراسة جبر )مع نتيجة  الجنس  

انغالق( والدرجة الملية لدى للبة جامعة هغداد تعزى لمتغير الجنس، وكذلب دراسة عالا الدكن التي  

للبة الجامعة  أةاري إلى وجود فروق في حاتي القوية )التلقيق، التعليق، التشتج، اتنغالق( لدى  

( والتي أةاري إلى  Landine, 2013وكذلب دراسة تندكن )القاةمية ها ردا تعزى لمتغير الجنس،  

وجود فروق منل نة في حاتي القوية الن رية لدى للبة جامعة أتالنتيب في كندا تعزى لمتغير الجنس،  

فروق في حاتي هوية    ( والتي أةاري إلى وجودYoung & Jung, 2016وكذلب دراسة كونج وجونغ ) 

 ا نا لمتغير الجنس. 

فبعناقا تو ال كدراساة    الدراسااي ساال ة الذكر متباكنة،  وفيما كتعلق هاتجاا هذا ال روق فقد كانج نتائج

( إلى وجود فروق في حاااتي هويااة ا نااا )اتنغالق، التعليق( لاادى للبااة جااامعااة هغااداد  2015جبر )

( التي تو ااااااالج إلى وجود 2016تعزى لمتغير الجنس ولصاااااااال  ارناث، وكذلب دراساااااااة عالا الدكن )

تعزى لمتغير الجنس  فروق في حاااتي هويااة ا نااا )تلقيق، انغالق( لاادى للبااة الجااامعااة القاااةااااااااااااااميااة 

 ولصال  ارناث.

( 2016وبعنااقا تو اال إلى فروق في حاتي هوية ا نا ولصااال  الذكور كدراسااة أينااا عالا الدكن )

لدى للبة الجامعة القاةمية  (  ي القوية الن رية )التشتج، التعليقالتي أةاري إلى وجود فروق في حات 

 تعزى لمتغير الجنس لصال  الذكور.

يجة هذا الدراساااااة والدراسااااااي الرااااااهقة من حيت وجود فروق في حاتي هوية ا نا تعزى  ورغإل ات اق نت

، وهاذا كتناااااااااااااا  من خالل  تقاالمتغير الجنس، إت أنقاا تاذاي الوقاج اختل اج في موالن ال روق واتجااهاا

العرض الراااتق، وتعزو الباحءة هذا اتختالى في موالن ال روق واتجاهاتقا إلى اللصااائص والرااماي  
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والعوامل التي تؤار في حجإل  والعاداي والتقاليد المجتمعية    ية للم لو ااين وإلى الظروى اآلنيةالشاالصاا 

 العينة من جقة وتش ل القوية من جقة أخرى.

ري راااااوا الذي نص على وجود ل ة الذكر مع افتراض أوتت ق هذا النتيجة أيناااااا ونتائج الدراسااااااي ساااااا

ت الملتوى، حياات أكاد أا هاذا ال روق هي فروقااي فروق تين الاذكور وارنااث في نمو القوياة من حياا 

 متعلمة تؤار في ملتوى القوية عند كال الجنرين.

نس تيولوجيا، وإنما  وهذا يعني أا ال روق في هوية ا نا لدى الجنراين، هي فروق ت تتصال هماهية الج

لنمذجة ضامن الراياق  جندرية لمال الجنراين، تراتند أسااساا إلى عملياي التعلإل والملاكاة واتتعلق هادوار  

 الءقافي واتجتماعي الرائد.

 .الفروق في رتب الهوية وفقًا لمتغير الجامعةمناقشة نتائج  ثانيًا: 

( تعزى  تعليق،  تلقيقوجود فروق دالة إحصاااااااائيًا في رته القوية ا كدكولوجية )  الدراساااااااة  نتائجظقري  أ

( تعزى لمتغير  تعليق،  تلقيقا كااادكولوجياااة )ال روق في رتاااه القوياااة  فيماااا تبين أا    ،الجاااامعاااة  لمتغير

ال روق في رتباة  كااناج  ظقري تين للباة جاامعاة اللليال وللباة توليتمنياب فلرااااااااااااااطين، حيات  و الجاامعاة،  

( 26.01( مقاتل )28.58القوية لصاااااال  للبة جامعة توليتمنيب فلراااااطين همتوساااااط حرااااااتي )  تلقيق

 روق لصاااااال  للبة توليتمنيب فلراااااطين همتوساااااط  القوية كانج ال  رتبة تعليقلطلبة جامعة اللليل، وفي 

لدكقإل    البوليتمنابجامعاة   . أي أا للباةلطلباة جامعاة اللليال(  27.52( مقااتل )28.72حراااااااااااااااتي تلغ )

موا جااامعااة الللياال أكءر  أكءر من للبااة جااامعااة الللياال وتعزو الباااحءااة هااذا النتيجااة ل )تلقيق، تعليق(

كالذكور هربه الرياق اتجتماعي في   كبيرة فارناث ت يرتطعن تلمل مرؤولياي  ،أغلبيتقا من ارناث

لقذا    ،ي لذكور ادة نمط التنشاااة ا سااري التراالطي اكونا مجتمعا كتصااف هالملافظة وبراايمجتمع اللليل  

 جامعة اللليل. للبة أكءر )تلقيق، تعليق( لدكقإل من بالبوليتمن ةجامع للبة

 المستوى األكاديميوية وفقًا لمتغير  : الفروق في رتب الهثالثاً 
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( تعزى  انغالق،  تشاااااااااااااتجأظقري النتائج وجود فروق دالة إحصاااااااااااااائيًا في رته القوية ا كدكولوجية ) -

وجود فروق دالة إحصائيًا في رته القوية اتجتماعية    أظقري النتائجو كما    ،المرتوى ا كاديميلمتغير  

  .المرتوى ا كاديمي)انغالق( تعزى لمتغير 

كانج كالتالي: ظقري تين للبة    كتناااااااااااااا  أا ال روق في رته القوية ا كدكولوجية )تشااااااااااااااتج، انغالق(

ا كاديمي  الجامعاي النظامية في ملافظة اللليل في رتبة التشاااااااتج وكانج تين الطلبة الذكن مراااااااتواهإل 

منل ض وبين الذكن مرااااتواهإل ا كاديمي متوسااااط ولصااااال  الطلبة دوي المرااااتوى ا كاديمي المنل ض،  

 الذكن كانج تشتج هويتقإل أعلى.

وظقري فروق في انغالق القوية تين الطلبة الذكن مرااااااااااتواهإل ا كاديمي متوسااااااااااط من جقة وبين الذكن  

الذكن مرتواهإل ا كاديمي  الطلبة  مرتواهإل ا كاديمي منل ض والذكن مرتواهإل ا كاديمي مرت ع، ولصال  

 منل ض والذكن مرتواهإل ا كاديمي مرت ع، الذكن كاا انغالق القوية عندهإل أعلى.

في القوياااة اتجتمااااعياااة ظقري فروق في )انغالق القوياااة(، حيااات ظقري ال روق تين الطلباااة الاااذكن  و 

مرااااتواهإل ا كاديمي منل ض ومتوسااااط من جقة وبين الطلبة الذكن مرااااتواهإل ا كاديمي مرت ع من جقة  

 أخرى ولصال  الطلبة الذكن مرتواهإل ا كاديمي مرت ع، الذكن كاا انغالق القوية لدكقإل أعلى.

ولعل الرااابه يعود إلى أا الطلبة الذكن مراااتواهإل ا كاديمي منل ض كاا تشاااتج هويتقإل أعلى والراابه  

يعود أا الطلبة الذكن يعانوا من تشااااااتج هوية ت يمتلموا القدرة على التركيز على الوضااااااع ا كاديمي  

توجيقا وضاابطا للذاي،  وي ونوا أقل تقدكرا لذواتقإل، وأنقإل أقل   اتلتزاج يرااتعطوا ت   ، نقإل وب ل هرااالة

 وأقل ننجا في الجانه المعرفي وا خالقي.

أما الطلبة الذكن مرااااااااتواهإل ا كاديمي مرت ع فقإل لدكقإل انغالق هوية أعلى ولعل الراااااااابه تذلب يعود أا 

منغلقي القويااة هااالعااادة ي وا لاادكقإل التزاماااي جاااهزة من اآلهاااا فقراراتقإل تموا ملتااارة من قباال والاادكقإل،  
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اآلخرين  وأنقإل اعتمادكوا هش ل كبير على   ، نقإل لإل يمروا هازمة هعد  ،لى الوضع ا كاديميفيركزوا ع

 توجد لدكقإل مرؤولياي، فليس هنال ما يشغلقإل فيبقى تركيزهإل على دروسقإل ووضعقإل ا كاديمي. فال

 التوصيات 

 هاآلتي: ةو ي الباحءد إلى نتائج الدراسة ومناقشتقا، تهاتستنا

عمل جلرااااااااااااااي إرةااااااااااااااد جمعي لطلبة الجامعة للماكتقإل من الوقوا في انغالق وتشاااااااااااااتج القوية   -1

كياا ةاااااااااالصااااااااااي للطاله يعتز ها ويشااااااااااعر أنا جزا من  هاعتبارهما عامل مراااااااااااعد على تموين 

 المجتمع.

تناامين مناهج التربية المقوماي وا سااس التي تقوج عليقا القوية العربية وفق ا هعاد ا كدكولوجية   -2

 جتماعية حتى ت يلدث تشتج تين هوية المراهق ومجتمعاوات 

على تطوير المقاكيس الصااااااادقة والمناساااااابة للءقافة المللية، كما يجه على واضااااااعي يجه العمل  -3

م ن أا تؤار على المقاااكيس اللاااليااة العماال المرااااااااااااااتمر على تطويرهااا ومواكبتقااا للتغيراي التي ي

 ا ولى منقا.مصداقية الصورة 

 . والال  يةتعزيز انتماا الطلبة لقويتقإل اللنارية من خالل ا نشطة المنقجية  -4

أخرى مرتبطاة تقوياة ا ناا على فاااي أخرى في المجتمع ال لرااااااااااااااطيني وربطقاا إجراا دراسااااااااااااااااي  -5

 هالتعالف الذاتي، وما كتصل تقما من متغيراي.
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 المصادر والمراجع 

 المراجع العربية 

 المعارى.  القاهرة، دار  لراا العرب،(. 1981اتن منظور، جمال الدكن. )

 دار المريرة، عماا، ا ردا.  ،علإل ن س التطوري الط ولة والمراهقة(. 2007أتو جادو، علي. )

( اروة.  فارة،  القوية(.  2010أتو  هلاتي  وعالقتا  الذاتية  المراقبة  سلول  الطلبة    تطور  لدى  الن رية 

 رسالة دكتوراا غير منشورة، الجامعة ا ردنية، ا ردا. المراهقين في ملافظة اللليل،

 مؤسرة ا مة للنشر والتوزيع، الرياض.المرونة،  (.2009ا حمدي، أنس. )

 ا على، وممارسة ألياي الدفاا الن ري وعالقتقا   نا وا  ، ناوا  مظاهر القو، (. 2004أحيلى، فتلية. )

رسالة ماجرتير غير منشورة،  هالصراا الن ري لدى لالب الءانوياي التلصصية هشعبة المرقه،  

 كلية اآلداب. 

 )ترجمة عادل نجيه هشرى(، المجلس ا على للءقافة: القاهرة.   معنى اللياة،(. 2005أدلر، ال ريد. )

العالقة تين متغيراي القوية واتغتراب والتلصيل والجنس لدى المراهقين  (.  2005إغبارية، سوسن. )

 رسالة ماجرتير غير منشورة، الجامعة ا ردنية.   ال لرطينيين في مدكنة أج ال لإل،

 دار المريرة للنشر والتوزيع، عماا، ا ردا. ا سس الن رية لنمو الط ل،(. 2010تدكر، كريماا. )

(. الش قة هالذاي وعالقتقا هالمرونة الن رية لدى لالباي جامعة  2019خياط، وجداا. )و ،  هريوني، سوزاا

الرعودية،   العربية  هالمملمة  القرى  التربيةأج  لملية  العلمية  أسيوط   -المجلة   ،(4)35  ،جامعة 

550-517 . 

هالقوية الن رية لدى نزتا سجن الرلول العدواني والتوتر الن ري وعالقتقما (. 2012البلوي، عبد هللا. )

 رسالة ماجرتير غير منشورة، جامعة مؤتة، ا ردا. مدكنة تبول،

 (. عالقة مصدر النبط هالقدرة على اتلاد القرار " دراسة  1995توفيق، سميلة  وسليماا، سيد. )
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   .جامعة قطرمجلة مركز البلوث التربوية، عبر اقافية " 

مجلة مركز هاتل  (. تش ل هوية ا نا وعالقتقا هالتوافق الن ري لدى للبة الجامعة،  2015جبر، حرن. )

 . 496-473 (،1)5 ،للدراساي ارنرانية

 لشلصية والمعرفية على تش يل هوية (. أار هعض العوامل ا2011لمود. )م عبيدي، ، و الجندي، نبيل

 .26-1 ،(6)2 ،مجلة اللليل للبلوث، مدكنة القدس ا نا لدى الشباب ال لرطيني في        

لمقياس "نيف" للتعالف الذاتي   ةالري و مترياللصائص   (.2021الطنطاوي، حناا. )و   ، الجندي، نبيل

  ة مجلة جامعة القدس الم توحة للبلوث ارنرانية واتجتماعيعلى للبة الجامعاي ال لرطينية،  

 )قيد النشر(. 

تناا الشلصية وفق نمودج إري روا وعالقتا هاتغتراب والرلول العدواني  (. 2011)اللاراي، مرتورة. 

لدى عينة من نزتا دور التربية من ا كتاج واللقطاا وعينة من العادكين همرحلة المراهقة هم ة  

 رسالة ماجرتير غير منشورة، جامعة أج القرى، الرعودية. الم رمة، 

رسالة ماجرتير غير منشورة، جامعة   ي الشباب وكي ية معالجتقا،مش ال(. 2010اللقباني، عبد هللا. )

 دمشق، سوريا. 

منشوراي جامعة القدس  اررةاد والتوجيا في مراحل العمر،  (.  2015أتو لاله،  اتر. )و   ،حمدي، نزيا

 الم توحة، عماا.

(. اتحتراق الن ري وعالقتا همرونة ا نا لدى المعلمين ال لرطينيين هملافظاي  2007)  اد. جو   اللطيه،

كلية التربية    ، الجودة في التعليإل ال لرطيني مدخل التمييز  -المؤتمر التربوي الءالت هعنوااغزة،  

 جامعة ا زهر، غزة. 

( أحمد.  الذاتي  (.  2017داود،  والتعالف  العقلية  لليقظة  التنبؤية  لدى مرضى  القدرة  الوظي ي  هالللل 

 ، كلية اآلداب والعلوج، عماا.غير منشورة رسالة ماجرتيراتكتااب الرئيس، 
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ماجد.    اللياط،و   ،عزيز  ،الرحامنةو   ،اللياط، فقيدو ،  جريراي، أحمدو ،  اللياط، أمجدو   ، الدهاس، خولة

(. العالقة تين لبيعة تش ل هوية ا نا والجندر والتلصص لدى للبة جامعة البلقاا  2019)

 . 118-80 ،(1)29 ،مجلة العلوج التربويةالتطبيقية، 

دور الشباب ال لرطيني الجامعي في المشاركة الرياسية وال عالياي الجماهرية  (.  2016دوي اي، سام . )

 جامعة النجاح، فلرطين.   ،رسالة ماجرتير غير منشورة (،2015- 1993)الولنية 

 دار المريرة، عماا، ا ردا.   علإل الن س العاج، (.  2006العتوج. )  ملمد،، والتلةادية،  و   اآلا،  الريماوي،

 دار المريرة للنشر والتوزيع، عماا، ا ردا. مبادئ علإل الن س التربوي،(. 2010الزغلول، عماد. )

  رسالة   هوية الذاي وعالقتقا هالتوكيدية والوحدة الن رية لدى مجقولي النره،(.  2011جد. )زقوي، ما

 غزة، فلرطين.–ماجرتير غير منشورة، الجامعة ارسالمية 

أنماط التنشاة اتجتماعية وعالقتقا هلاتي القوية الن رية وم قوج  (.  2011الررحاني، عبد الرحمن. )

رسالة ماجرتير غير منشورة،    ،ى في المملمة العربية الرعوديةالذاي لدى من للبة جامعة الجو 

 عمادة العليا، جامعة مؤتة، ا ردا.

(. أزمة القوية وعالقتقا هالرضا عن اللياة لدى الشباب الجامعي ال لرطيني  2018الرعدي، رحاب. )

أنمودجا(،   حي ا  )جامعة  ارسرائيلية  الجامعاي  لتهلاث في  النجاح  جامعة  )العلوج    مجلة 

 .1316 -1285 ،(7)32 ،ارنرانية( 

رسالة ماجرتير    هوية ا نا وعالقتقا هالت مير الللقي لدى المراهقين ا كتاج،(.  2012س يب، سقى. )

 غزة، فلرطين.-غير منشورة، الجامعة ارسالمية

 ردا.دار   اا للنشر والتوزيع، عماا، ا  التطور الللقي للمراهقين، (. 2009سلطاا، اتتراج. )

أسباب وتشليص وعالج،(.  2006سمور، عايش. ) الن رية،  المقداد للنشر والتوزيع،    ا مراض  دار 

 القاهرة، مصر.
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المجلة العربية  (. التلوث ال مري لدى الشباب ودور خدمة ال رد في التعامل معا،  2013الرنبل، منيرة. )

 . 197-133 ،(58)29 ،للدراساي ا منية والتدريه

( توعجج.  لدى  2015الشافعي،  الشلصية  هالقوية  وعالقتقا  ا تناا  كدركقا  كما  الوالدية  الرلطة   .)

 .595- 579 ،(43)26 ،مجلة العلوج ارنرانية  المراهقين،

(. المرونة الن رية والعصاتية والش قة هالذاي وا ساليه الوجدانية لدى لالب  2016الشربيني، كامل. )

والتدخل(،   )العالقاي  اللا ة  التربية  اللا ةقرإل  التربية  التربوية    -مجلة  المعلوماي  مركز 

 . 106 -1(، 3478)27 ،والن رية والبياية 

 ار المريرة للنشر والتوزيع والطباعة، عماا، ا ردا.د سي ولوجية المراهقة،(. 2009ةريإل، رغدة. )

مجلة  (. العالقة تين أنماط التنشاة ا سرية وتلقيق المراهق لقويتا الن رية،  2012الشقراواا، حناا. )

 . 1098-1080 ،(5)26 ،جامعة النجاح لتهلاث )العلوج ارنرانية(

المقنية وعالقتقما هاتختيار المقني لدى عينة  الوعي المقني وتش ل القوية  (.  2010الصبلي، مقا. )

ا كاديمية هالمرحلة الءانوية   الموهوبين والعادكين من الجنرين في ضوا هعض المتغيراي  من 

 رسالة ماجرتير غير منشورة، جامعة أج القرى، الرعودية.  همدكنة م ة الم رمة،

( الرجن(.  2015 ياج، لارق.  لدى  الن ري  والتوافق  الذاي  في  هوية  وأتنائقإل  الملدراي  متعالي  اا 

 غزة، فلرطين. -الجامعة ارسالمية  ،رسالة ماجرتير غير منشورة قطاا غزة،

(. التعالف مع الذاي كمدخل لل ض الشعور هاللزي ا كاديمي لدى لالب  2018النبع، فتلي. )

 .. جامعة أسيوط، مصر639-569 ،(3)34 ، مجلة كلية التربيةالجامعة، 

( معتصإل.  مؤتة،(.  2003الطراونة،  جامعة  للبة  لدى  القرار  هاتلاد  وعالقتقا  الن رية  رسالة    القوية 

 ماجرتير غير منشورة، جامعة مؤتة، ا ردا.
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رسالة   دور ارعالج الجدكد في تعزيز القوية الولنية لدى الشباب الجامع،(. 2016الطريري، موسى. )

 بية للعلوج ا منية، الرعودية. ماجرتير غير منشورة، جامعة نايف العر 

وك ااة الذاي للتعلإل ارلمتروني  (. التعالف مع الذاي كمنبئ هالتدفق ا كاديمي  2020)  مطاوا، ملمد.

      كلية   المجلة التربوية،  وك ااة الذاي ا كاديمية لدى للبة الجامعة دوي ارعاقة الرمعية،

 .1305 -1247(، 80)22 ،التربية، جامعة سوهاج       

(. الش قة هالذاي وعالقتقا تبعض سماي الشلصية لدى عينة من لالب  2014العاسمي، رياض. )

 . 56- 17  ،(1)30 ،، مجلة جامعة دمشقجامعة الملب خالد، دمشق 

( ترهاا.  الرحمن،  التنمية    (.2010عبد  على  وأارا  ال لرطينية  القوية  تعزيز  في  العالي  التعليإل  دور 

جامعة النجاح أنمودجا، رسالة ماجرتير غير منشورة،    وجقة نظر الطلبة والعاملين،الرياسية من  

 جامعة النجاح الولنية. 

 . 366-344 ،(205)2 ،ا ستاد  ةمجل اليقظة الذهنية لدى للبة الجامعة،(. 2013عبد هللا، أحالج. )

دار الرلاب للنشر والتوزيع،    ،الن ري واتجتماعي وتش يل القوية النمو  (.  2004عبد المعطي، حرن. )

 القاهرة. 

مجلة العلوج  (. الش قة هالذاي لدى للبة الجامعة في ضوا هعض المتغيراي،  2017عبيدي، ع راا. )

 . 55-41 ،(26)26 ،اتجتماعية

عالقة تش ل هوية ا نا اكل من م قوج الذاي والتوافق الن ري اتجتماعي  (.  2004عريري، عبير. )

رسالة ماجرتير غير منشورة،   ن لالباي المرحلة الءانوية في مدكنة الطائف،والعاج لدى عينة م

 جامعة أج القرى، المملمة العربية الرعودية.  

(. التعالف الذاتي وعالقتا هاتهتماج اتجتماعي لدى للبة الجامعة ا ردنية،  2019العصافرة، إكقاب. )

 .836- 855 ،(6)27 ،والن ريةمجلة الجامعة ارسالمية للدراساي التربوية 
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(. حاتي هوية ا نا لدى الطلبة الجامعيين، دور العافية الن رية وا داا  2016عالا الدكن، جقاد. )

 . 134- 103 ،(1)34 ،ا ردا -دراساي العلوج التربوية، الوظي ي ا سري 

منل ني ومرت عي  الشلصية المتصنعة وعالقتقا هالتلوث الن ري لدى من  (.  2015عالونة، للل. )

رسالة دكتوراا غير منشورة، كلية التربية للبناي، جامعة هغداد،    م قوج الذاي عند الطلبة الجامعة، 

 العراق. 

( عماد.  تدار  2016علواا،  المودعين  الجانلين  ا حداث  لدى  هالذنه  والشعور  هالذاي  الش قة   .)

 . 401-380، (9)5 ،المتلصصة المجلة التربوية الدولية المالحظة اتجتماعية همدكنة أتقا،  

تءينة. ) العمرية من  (.  2001عمارة،  ا تناا لل اة  لتنشاة  العلمية  إلى  6ا سس  دار    ،سنة18سنواي 

 ا مين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. 

 (. تش يل هوية ا نا وعالقتقا ه ل من إدماا ارنترنج ووجقة النبط لدى   2016زهراا، ني ين. )

 107 ،جامعة تنقامجلة كلية التربية،   لالباي جامعة ارماج ملمد تن سعود ارسالمية، 

 (27 ،)243- 203 . 
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رسالة دكتوراا غير منشورة،  وارناث من سن المراهقة وحتى الرةد همدكنة أتقا همنطقة عرير،  

 جامعة أج القرى، م ة الم رمة.  

 زاريطة، مصر. دار المعرفة الجامعية، ا    نظرياي الشلصية،(. 2005عيروى، عبد الرحمن. )

المجلة العربية للدراساي ا منية  (. تش ل هوية ا نا لدى ا حداث الجانلين، 2000الغامدي، حرين. )

 . 246 -183 ،(30)15 ،لرعوديةاوالتدريه، 
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 . 255-221 ،(29)11 ،الن رية

( حرين.  ا نا(.  2010الغامدي،  فاعلياي  أريب    -مقياس  منظور  من  ا نا  فاعلياي  لتقييإل  مقياس 

 لرعودية. مركز الدراساي والبلوث، جامعة نايف العربية للعلوج ا منية، ا إري روا،

 (. هوية ا نا وعالقتقا ها من ال مري لدى عينة من أعناا القياة  كاديمية  2019المرعدي، أميرة. )

 . 452 -469(، 35)4 ، جامعة أسيوطمجلة كلية التربية،  هجامعة ليبة هالمدكنة المنورة،        

( اائر.  النمو  (2009غباري،  سي ولوجية  الط ولة  .  تين  للنشر  والمراهقةارنراني  المجتمع  م تبة   ،

 والتوزيع، عماا، ا ردا.

دار الرةاد،    ، ، )ترجمة عبد المنعإل اللن ي(الله واللرب واللنارة والموي(.  1990فرويد، سيجموند. )

 . القاهرة

( حمداا.  والمدا  2000فنة،  القرى  قالني  الجامعة  للبة  من  وارناث  الذكور  ا نا  لقوة  دراسة   .)

لدكقإل واتقتصادي  والءقافي  اتجتماعي  هالمرتوى  اررةاد  وعالقتقا  لمركز  الراهع  المؤتمر   ،

 جامعة عين ةمس، القاهرة، مصر. الن ري،

فاعلياي ا نا وفق نظرية اري روا وعالقتقا هالتلصيل الدراسي في ضوا  (. 2008القلطاني، تركية. )

ا المرحلة  لالباي  لدى  ا كاديمية  المتغيراي  أتقا،هعض  همدكنة  ماجرتير غير   لءانوية  رسالة 

 جامعة أج القرى، م ة الم رمة.   ،منشورة

الرياضية لدى  2017العمد، سليماا. )و   ،قدومي، ملمد هالقوية  الرياضية وعالقتقا  الءقافة  (. مرتوى 

الولنية،   النجاح  جامعة  في  الرياضية  التربية  تلصص  لتهلاث  للبة  النجاح  جامعة  مجلة 

 . 58-35 ،(1)31 ،رانية()العلوج ارن
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التغير القيمي وعالقتا تقوية الذاي واتغتراب الن ري لدى للبة الءانوية العامة  (.  2015)  كباجة، سناا.

 رسالة ماجرتير غير منشورة، الجامعة ارسالمية، غزة، فلرطين.  في قطاا غزة،

 دار ال مر، عماا، ا ردا.  علإل الن س ا سري، (. 2009ك افي، عالا الدكن. )

( )تقبل(.  2014للمر، فنيلة.  الوالدية  المعاملة  القوية،   -نمط  المشتج  المراهق  كدركا  كما    رفض( 

 رسالة ماجرتير غبر منشورة، جامعة ملمد خينر هر رة، الجزائر. 

لباي  (. تش ل هوية ا نا وعالقتقا تبعض المتغيراي لدى عينة من لالب ولا2010المجنوني، سلوى. )

 . 310-269، (3)4 ،دراساي عربية في التربية وعلإل الن سجامعة أج القرى هم ة الم رمة، 

رسالة ماجرتير غير منشورة،    مرتوى النمو ا خالقي وفقا لنظرية كولبرج،(.  2009ملمد، معلومة. )

 جامعة عمر الملتار اللا ة، كلية اآلداب البيناا، قرإل علإل الن س والتربية. 

،  مجلة كلية التربية هارسماعلية (. نمو القوية لدى لالب الجامعة: دراسة لولية، 2003منى. ) ملمد،

4(3)، 84-107 . 

، م تبة النقنة المصرية،  جة لإلرةاد الن ريأزمة القوية في المراهقة واللا(.  2002مرسي، أتو ه ر. )

 ، مصر.ةالقاهر 

اضطراب القوية وعالقتا همتغيراي الذاي وبعض سماي الشلصية عند لالب  (.  2009مشعل، عال. )

 رسالة ماجرتير غير منشورة، جامعة الزقازيق.  الجامعة، 

 دار ال مر، عماا، ا ردا.  ،دورة حياة ارنراا -علإل ن س النمو(. 2012مللإل، سامي. )

عادل اررهاق  2016)  .المنشاوي،  من  وكل  هالذاي  الش قة  تين  المتبادلة  للعالقاي  سببي  نمودج   .)

 . 225  -153  ،(5)26  ،مجلة كلية التربية هارس ندريةوالصمود ا كاديمي لدى الطاله المعلإل،  

(. المرونة الن رية والعصاتية والش قة هالذاي وا ساليه الوجدانية لدى لالب  2016منصور، الريد. )

 . 163-16، (16)4، البيايةو مجلة مركز المعلوماي التربوية والن رية قرإل التربية اللا ة، 
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 المتلدة. 
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 المقياس الموضوعي لتشكل الهوية  

 عزيزي الطاله/ة 
تقوج الباحءة هإجراا دراسة ماجرتير حول موضوا التعالف الذاتي وهوية ا نا.. كرجى قرااة كل فقرة  

( في العمود المقاتل لقا لبياا  xومشاعرل، ووضع إةارة )مما كلي تتاا وتلدكد درجة قياسقا  فمارل 
مدى انطباق تلب ال قرة على وضعب. أرجو أا تترإل إجاتتب هالدقة، والصراحة، والموضوعية التامة  
علما هاا أي معلوماي ستدلي تقا ضمن سياق هذا اتستبياا ستعامل هررية تامة وسيتإل استلدامقا  

  غراض البلت العلمي. 
 ةاكرين لمإل حرن تعاونمإل                                          

  
 القرإل ا ول: المعلوماي ا ولية 

 الجنس: دكر )  (                         أنءى )  (   
 الجامعة: جامعة اللليل ) (    جامعة توليتمنب)  (                   
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 مرت ع )    (    المرتوى ا كاديمي: منل ض )  (    متوسط )   (     
 
 

 القرإل الءاني: مقياس هوية ا نا 

رقإل 
 العبارة  ال قرة 

موافق  
 موافق  تماماً 

موافق  
إلى حد  

 ما

غير 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 إلالقاً 

6 5 4 3 2 1 

 

لإل أختر المقنة التي سالتلق أو التلقج تقا، وت  
في  نوا الدراسة المطلوبة لقا، ويم ن أا أعمل 

أي عمل )أو أدرس في أي مجال( كتاح لي إلى  
 أا كتوفر مجال أفنل منا. 

      

 
رغإل جقلي لبعض المرائل الدكنية، فإا دلب ت  

يقلقني، وت أةعر هاللاجة للبلت عن هذا  
 الوسائل. 

      

 
وجقة نظري عن دور الرجل والمرأة تتطاتق مع  

أفمار والدي وأسرتي، فما يعجبقإل يعجبني  
 ويروق لي. 

      

 
ت كوجد أسلوب حياة يجذتني أكءر من غيرا من  

 ا ساليه، وليس لي فلر ة خا ة في اللياة. 
      

الناس ملتل وا، ولذا فانا ما زلج أهلت عن نوا  
 كناسبني من ا  دقاا. 

      

 
هالرغإل من أنني أةترل أحيانًا في ا نشطة  

كقمني نوا النشاط،  الترفيقية الملتل ة، إت أنا ت 
 ونادرًا ما أفعل دلب همبادرة مني. 

      

 
لإل أفمر في الواقع في اختيار أسلوب ملدد  

مقتإل   رللتعامل مع الجنس اآلخر، وأنا غي
 إلالقًا هاسلوب التعامل معقإل. 
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يصعه فقإل كءير من القنايا الرياسية  
واتجتماعي )مءل العالقاي الدولية، حقوق  

ا قلياي المرلمة( في عالإل اليوج المتغير، ولمني  
أعتقد أا لي وجقة نظر ااتتة حول هذا  

 القنايا. 

      

ما زلج أحاول اكتشاى وتلدكد قدراتي وميولي،   
 وتلدكد المقنة )نوا الدراسة( التي تناسبني. 

      

 
ت أفمر كءيرًا في هذا المرائل الدكنية وت أهلت  

 تتمءل مصدر قلق لي هاي ة ل. فيقا، وت 
      

 
هنال مراولياي أو أدور ملددة للرجل و المرأة  
في حياتقإل الزوجية أو العملية، وأحاول جاهدًا  

 تلدكد مرؤولياتي في هذا الصدد.

      

رقإل 
 العبارة  ال قرة 

موافق  
 موافق  تماماً 

موافق  
إلى حد  

 ما

غير 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 إلالقاً 

 
هالرغإل من أنني أهلت عن أسلوب مقبول  

للياتي، إت أني في الواقع لإل أجد ا سلوب  
 المناسه إلى اآلا. 

      

 
هنال أسباب عدكدة للصداقة، ولمني أختار  

أ دقائي على أساس تشاها قيمقإل مع القيإل التي  
 أعمن تقا.

      

 
ترفيقي ملدد،  هالرغإل من أني ت أميل إلى نشاط 

إت أني أمارس أنشطة متعددة في أوقاي فراغي  
 هلءًا عن تلب التي تمتعني وأندمج فيقا. 

      

 
من خالل خبراتي الراهقة، فقد اختري ا سلوب  

الذي أراا مناسبًا و اللًا للتعامل مع الجنس  
 اآلخر.
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ت أهتإل هص لاي ا خبار الرياسية والقنايا  

اتجتماعية في الجرائد،  ا هذا القنايا  عبة  
 ال قإل وت تءير اهتمامي.

      

 

ربما أكوا قد فمري في العدكد من المقن) أو  
إت أا هذا ا مر لإل   ،نوا الدراسة المطلوبة لقا(

يعد يقلقني هعد أا حدد لي والداي العمل ) أو  
وأعتقد أني   ،مجال الدراسة( التي كريدونا لي

 راٍض عن دلب.  

      

 
وقد فمري في   ،درجة إيماا ال رد مرالة نربية

 هذا ا مر مرارًا حتى تاكدي من مدى إيماني. 
      

 
لإل أفمر في دور ومراولياي كل من الرجل 

فقذا   ، والمرأة داخل ا سرة أو في اللياة العامة
 ا مر ت يشغلني كءيرًا وت أهتإل ها.  

      

 
لقد كونج وجقة نظر) فلر ة (عن أسلوب  

وت يم ن  ي ةلص  ،  حياتي هعد ت مير عميق
 أا يغير وجقة نظري.  

      

 
 ني   ،أقبل تدخل والداي في اختيار أ دقائي

مقتنع من أنقما أعرى مني هافنل أسلوب  
 يم ن ها أا اختار أ دقائي.  

      

 
لقد اختري ا نشطة الترويلية التي أمارسقا  

 هانتظاج، وأنا راٍض تمامًا هاختياري لقا.  
      

ت أفمر كءيرًا في مرالة التعامل مع الجنس   
 اآلخر وأقبل هذا ا مر كما هو.

      

رقإل 
 العبارة  ال قرة 

موافق  
 موافق  تماماً 

موافق  
إلى حد  

 ما

غير 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 إلالقاً 
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عندما كتإل نقاش حول موضوعاي الراعة  

الرياسية أو اتجتماعية، فانني أرى ما تراا  
 الغالبية، وأنا راٍض تذلب.  

      

 

موضوا اختيار وتلدكد مقنة ملددة )أو مجال  
التعليإل الممقد لقا( موضوا ت كقمني،  ا أي 

عمل )أو مجال دراسي( سي وا مناسبًا وأنا  
 أتميف مع أي عمل كتاح.  

      

 

أنا غير متاكدًا من فقمي لبعض المرائل الدكنية  
ومدى ةرعيتقا) ةرعية أج تدعة ( وأريد أا أتلذ  

ولمني لإل أفعل دلب حتى   ،هذا الشااقرارًا في 
 اآلا.

      

 
لقد أخذي أفماري عن دور الرجل المرأة من  

وت أةعر هاللاجة إلى البلت   ،والداي وأسرتي
 عن المزيد من تلب ا فمار. 

      

 
لقد اكتربج فلر تي في اللياة وأسلوب حياتي  

وأنا مقتنع هما اكتربتا وما   ، من والداي وأسرتي
 تعلمتا منقما. 

      

وت أفمر في البلت  ، ليس لدي أ دقاا حميمين 
 عن هذا النوا من ا  دقاا اآلا.

      

 
أمارس أحيانًا ا نشطة الترويلية الملتل ة في  

أوقاي فراغي، ولمني ت أهتإل هالبلت عن نشاط  
 ملدد أمارسا هانتظاج.  

      

 
أجرب أساليه ملتل ة للتعامل مع الجنس  

ولمني لإل أحدد هعد أيا من ا ساليه   ،اآلخر
 أفنل من غيرا هالنربة لي. 

      

 
كوجد كءيرًا من اآلراا حول قنايا الراعة  

الرياسية واتجتماعية، ولمني لإل أستطيع تلدكد  
 ا فنل منقا إلى اآلا لعدج فقمي التاج لقا.  
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الوقج لتلدكد   ربما أكوا قد استغرقج هعض 
المقنة )أو نوا الدراسة المطلوبة لقا( والتي كريد  

اآلا أعرى اتلتلاق تقا هش ل دائإل، ولمني 
تمامًا لبيعة المقنة )نوا الدراسة المطلوبة لقا(  

 التي أريدها. 

      

رقإل 
 العبارة  ال قرة 

موافق  
 موافق  تماماً 

موافق  
إلى حد  

 ما

غير 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 إلالقاً 

 

اعتقد أنني اجقل هعض المرائل الدكنية، ولذا  
يجعلني أغير  فقي غير واضلة لي اآلا، مما 

وجقة نظري عن الصواب واللطا أو اللالل 
 واللراج هش ل دائإل. 

      

 

لقد استغرقج هعض الوقج لتلدكد دور  
)مراولياي( الرجل والمرأة في العالقة الزوجية أو  

اللياة العملية العامة، إت أنني أخيرًا حددي  
 الدور الذي كناسبني تمامًا. 

      

 

لتلدكد وجقة نظر )فلر ة أو  في ملاولة مني 
أسلوب( مقبولة عن اللياة، أجد ن ري مشغوًت 

في مناقشاي مع اآلخرين ومقتمًا هاكتشاى  
 داتي. 

      

       اختار ا  دقاا الذكن كوافق عليقإل والداي فقط.  

 
أحه دائمًا ممارسة ا نشطة الترويلية التي  

أحدهما(، ولإل أفمر  يمارسقا والدي و والدتي )أو  
 جديًا في ةيا غيرها. 

      

 
تعاملي مع الجنس اآلخر مقيد هما ترم  ها  

 الءقافة والدكن وما تعلمتا من والداي. 
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لقد هلءج في أفماري حول القنايا الرياسية  
واتجتماعية، واعتقد أنني أت ق مع والداي في  

 هعض ا فمار دوا أخرى. 

      

 
من وقج لويل   )والداي )أو أحدهمالقد حدد 

المقنة )أو الدراسة( الذي كريدونقا لي، وها أنا  
 أتبع ما حدداا لي ساهقًا. 

       

 
ربما ي وا قد دار تذهني مجموعة من ا سالة  

عن قنايا اريماا أو مدى ةرعية هعض  
 الشعائر، إت أنني افقإل جيدًا ما أعمن ها اآلا.

      

 

كءيرًا وما زلج أفمر في الدور  لقد فمري 
المناسه الذي كلعبا الرجل والمرأة كزوجين أو  
في اللياة العامة، وما زلج أحاول اتلاد قراري  

 المناسه في هذا الصدد. 

      

 
في اللياة   )إا وجقة نظر والدي )أو أحدهما

 تناسبني هش ل جيد وت احتاج لغيرها. 
      

رقإل 
 ال قرة 

موافق   العبارة 
 تماماً 

 موافق 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 إلالقاً 

 
لقد كونج عالقاي  داقة عدكدة ومتنوعة،  

وأ ب  لدي فمرة واضلة عما يجه أا كتوفر 
 في  ديقي من   اي. 

      

 
هعد ممارسة العدكد من ا نشطة الترويلية،  

ستمتع ها حقًا سواا  أتم نج من تلدكد ما  
 هم ردي أو هصلبة ا  دقاا.

      

 
ما زال أسلوبي في التعامل مع الجنس اآلخر 

 كتطور، ولإل أ ل إلى أفنل أسلوب هعد. 
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لرج مقتنعًا هافماري حول كءير من القنايا  

واتجتماعية، وأحاول تلدكد ما يم نني  الرياسية 
 اتقتناا ها. 

      

 

لقد استغرقج وقتًا لوياًل في تلدكد توجقي  
المقني )اختيار المقنة المناسبة أو مجال التعليإل  

ولمني اآلا متاكد من سالمة   ،المطلوبة لقا(
 اختياري وراضي عنا تماما. 

      

 

أمارس الشعائر الدكنية تن س الطريقة التي  
واعتقد  لة ما   ، يمارسقا والدي وأسرتي

وليس لي رأي ملالف حول ما هو   ،يعتقدوا 
 ةرعي أو تدعي في هذا الشعائر. 

      

 

توجد لرق كءيرة لتقريإل المراولياي تين الرجل 
  ،والمرآة في اللياة العامة أو تين لزوج والزوجة

عرى اآلا أ و  ، وقد فمري في هذا ا مر كءيرا
 الطريقة المناسبة. 

      

 
اتستمتاا اعتقد أنني من النوا الذي يله 

عتقد أا لي وجقة  أ وت  ،هاللياة عموما
 نظر)فلر ة( ملددة في اللياة. 

      

 
هلت عنقإل  أليس لدي أ دقاا مقربين، وت  

اآلا. إنني فقط أحه أا أجد ن ري ملالا  
 همجموعة كبيرة من الناس. 

      

 
لقد مارسج أنشطة ترويلية متنوعة على أمل أا  

المرتقبل نشالا أو أكءر يم ن أا أجد منقا في 
  استمتع ها.

      

رقإل 
 ال قرة 

موافق   العبارة 
 تماماً 

 موافق 
موافق  

إلى حد  
 ما

غير 
موافق  
 إلى حد 

غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 إلالقاً 

عرى تماما ا سلوب ا مءل للتعامل مع الجنس  أ  
 والشلص الذي سوى أعاملا.  ،اآلخر
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القنايا الرياسية واتجتماعية  ندمج في ألإل 

تدرجة كافية تم ني فقإل هذا القنايا وتموين  
 وجقة نظر ملددة في هذا الناحية. 

      

 

لإل استطع إلى اآلا تلدكد المقنة التي تناسبني  
تا هنال   ،أو مجال التعليإل المطلوب لقا

ولمني أحاول   ،احتماتي عدكدة من هذا الناحية 
 جاهدا تلدكد ما كناسبني. 

      

 
لإل اسال ن ري حقيقة حول هعض الشعائر 

الدكنية ومدى ةرعيتقا )أ ل أج تدعة(، ولمني  
 افعل ما ي علا والداي.  

      

 
ت أفمر في ادوار ومراولياي الرجل و المرأة في  

ا اآلراا  أو اللياة العامة    ، العالقة الزوجية
 حول هذا القنية ملتل ة. 

      

 
تم نج من تموين فلر تي   ،هعد ت مير عميق

وتم نج من تلدكد نمط   ، اللا ة في اللياة
 اللياة المالئإل لي. 

      

  ، عرى هعد أي نوا من ا  دقاا كناسبنيأ ت  
  ني ما زلج أحاول تلدكد معنى الصداقة. 

      

 
ولإل  ، أخذي أنشطتي الترويجية عن والداي

       مارس أو أجرب غيرها. أ

ا ةلاا من الجنس اآلخر إت ت أتعامل مع  
 في حدود ما يرم  ها والدي. 

      

 

لدى الناس من حولي أفمارا ومعتقداي سياسية  
واجتماعية تتعلق تبعض القنايا مءل حقوق  

  ،والعالقاي الدولية أو اردماا، ا قلياي المرلمة
 وأنا ات ق دائما معقإل في هذا ا فمار.

      

 
 

 مقياس التعالف الذاتي  
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 عزيزي الطاله/ة 
( في  xكرجى قرااة كل فقرة مما كلي تتاا وتلدكد درجة قياسقا  فمارل ومشاعرل، ووضع إةارة )

 العمود المقاتل لقا لبياا مدى انطباق تلب ال قرة على وضعب.  
 ةاكرين لمإل حرن تعاونمإل                                     

مواقف  ال قرة  الرقإل 
 هشدة 

معار ملاكد  موافق  
 ض 

معارض 
 هشدة 

1 
أرفض التررا في الل إل على عيوبي وأوجا القصور 

 لدي. 
     

2 
هارحباط فإنني أحصر ت ميري في  عندما أةعر 

 ا ةياا اللطا. 
     

3 
الصعوباي اليومية هي جزا من جوانه اللياة التي  

 يمر تقا الجميع. 
     

4 
قصوري فإنني أميل إلى العزلة   فمر في أوجاأعندما 

 عن هقية الناس.  تتعادوات 
     

5 
أحاول أا أكوا ملبا لن ري عندما كنتاتني ةعور  

 ها لإل العال ي 
     

6 
أةعر هعدج الم ااة عندما أخ ق في ةيا مقإل النربة  

 لي. 
     

7 
عندما أكوا ملبطا فإنني أدكر ن ري هاا هنال  

 المءير من الناس كنتاتقإل ن س  الشعور. 
     

8 
عندما تموا ظروفي قاسية فإنني أميل للقروة لي  

 ن ري. 
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9 
ا ةياا المزعجة فإنني أميل  عندما تلدث لي هعض 

 إلى اتحت اظ تتوازا مشاعري. 
     

10 
عندما أةعر هعدج الم ااة أحاول أا أدكر ن ري هاا 

 هذا الشعور مشترل تين العدكد من الناس. 
     

11 
أكوا غير مترام  ونافذ الصبر تجاا النواحي التي ت  

 أحبقا في ةلصيتي. 
     

12 
عصيبة فإنني أظقر لن ري  عند مروري هاوقاي 

 اتهتماج والرقة  واللناا. 
     

13 
عندما كنتاتني ةعور هارحباط فإنني أميل للشعور 

 لغالبية الناس الرعداا نربيا أكءر مني. 
     

14 
عندما أواجا مواقف مؤلمة فإنني أنظر للموقف نظرة  

 متوازنة. 
     

15 
ت كتجزأ من أحاول أا أنظر رخ اقاتي على أنقا جزا 

 حال ا خرين. 
     

16 
عندما أنظر إلى الجوانه الرلبية في ةلصيتي فإنني  

 أةعر هارحباط 
     

17 
عندما أخ ق هشيا مقإل هالنربة لي، أحاول أا أضع  

 ا مور في نصاتقا الصلي . 
     

18 
عندما اكوا في حالة  راا فإنني أميل إلى الشعور 

الذكن يجه أا يقللوا من ةاا  مءل الناس ا خرين  
 دلب. 

     

      أكوا وديا مع داتي عندما أةعر هالمعاناة واتلإل.  19
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20 
عندما كزعجني هعض ا ةياا فإنني أدهه همشاعري  

 هعيدا عنقا. 
     

      أكوا غير مبال لن ري حين أواجا المعاناة.  21

22 
مقاربة  عندما كنتاتني ةعور هارحباط فإنني أحاول 

 مشاعري هاتن تاح وحه اتستطالا.
     

      أترام  مع عيوبي وأوجا قصوري.  23

24 
عندما تلدث لي أةياا مؤلمة فإنني أتنقد للتللص  

 منقا.
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