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 إهداء

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صدق هللا العظيم. {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ }

يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات إال بذكرو.... وال إلهي ال يطيب الليل إال بشكككرو وال 
 تطيب اآلخرة إال بعفوو... وال تطيب الجنة إال برؤيتك هللا جل جالله.

األولين واآلخرين إلى سككككككككيدنا محمد عليه  إلى معلم البشككككككككرية كل خير، إلى الهادي البشككككككككير، إلى سككككككككيد
 أفضل الصالة والسالم.

 الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي )أبي وأمي(.إلى القلوب الطاهرة 

  تقديرًا واحترامًا. وأخواتي أخوتي إلى

 .والعناء المشقةني تالمستقبل وشارك آمالمعي  تحمل تيال ة ام معاذالغالي تيزوجي إلي

 إلى أزاهير المحبة أوالدي معاذ ومحمد وميسرة ومياس وميران.

خص أبحثي هذا ونور يضككككككككككل الظلمة التي كانت تقف أحيانًا في طريقي و لذين كانوا عونًا لي في إلى ا
 الدكتور معتصم مصلح. األستاذبالذكر 

إلى صكككديقي العزيز ياسكككر العيسكككاوي الذي له كامل حبي وتقديري لما قدمه لي من المسكككاندة والتشكككجيع 
 طيلة مسيرة دراستي.

بيد ونحن نقطف  بداع إلى من تكاتفنا يداً إلى من سكككككرنا سكككككويًا ونحن نشكككككو الطريو معا نحو النجا  واإ
زهرة تعلمنا إلى أصكككككككدقائي وزمالئي في جامعة القدس المفتوحة )أحمد، ماهر، فلسكككككككطين، آية، سكككككككعدة، 

 .آالء، جهاد(

نطو الكلمات وأصككككككككوا العبارات الى من فمنهم اسككككككككتقيت الحرو  وتعلمت كيف أإلى أسككككككككاتذتي الكرام، 
 لنا سيرة العلم والنجا .صاغو لنا من فكرهم منارة تنير 

 إليكم جميعًا اهدي ثمرة جهدي.

 الباحث                                                                             

 مهند العيساوي                                                                               
 



 ه
 

 شكر وتقدير

الحمد هلل على توفيقه، والصككككككالة والسككككككالم على خير األنام سككككككيدنا محمد، وعلى آله وصككككككحبه أجمعين، 

وبعد، فال يسعني، وقد انتهيت من إعداد هذه الرسالة، إال أن أرد الفضل إلى أهله، فأتقدم بعظيم الشكر 

والنظرة العميقة  والعرفان إلى أسكككتاذي الجليل األسكككتاذ الدكتور معتصكككم محمد مصكككلح صكككاحب الفراسكككة،

الثككاقبككة، والقريحككة الوقككادة، الككذي عكه بطيككب أصككككككككككككككلككه وكرم أخالقككه كككل معككاني العلم، والخلو والككذوق 

الرفيع، فأعطاني من وقته الكثير، وسككعدت بصككحبته، وشككرفت بالعمل معه، وأفدت من علمه، ووسككعني 

والعزيمة، فكان لنصككككككككائحه حريصككككككككًا على شككككككككحذ همتي بالقوة  أميناً في أوقات راحته، فقد كان ناصككككككككحًا 

وملحوظكاتكه السكككككككككككككككديكدة المبكدعكة أابر األثر في إتمكام هكذا العمكل، داعيكًا هللا أن يمكد في عمره، ويمنحه 

الصكككككحة والعافية، وأن يجعل ما بذله من جهود في خدمة الطلبة الباحثين في ميزان حسكككككناته، فلك مني 

 والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة.يا أستاذي تحية إجالل وإابار. وأتقدم بوافر االحترام 

وأقدم خالص شكككككككككككري إلى أبي وأمي وزوجتي وأهلي  الدراسككككككككككة،اما وأتقدم بجزيل الشكككككككككككر إلى محكمي 

  .وإخواني وأخكواتي وأصكدقائي الذين قدموا لي يد العون والمساعدة في تهيئة األجواء المناسبة

على ما قدموه من جهود  عمر الريماوي  الدكتور تامر سهيلالدكتور  ري لكل منبالغ شكري وتقدي وأقدم

 طيبة في قراءة هذه الرسالة، وإثرائها بمالحظاتهم القيمة فجزاهم هللا عني خير الجزاء.
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 الملخص

الذات لدى المراهقين في مدارس العالقة بين أزمة الهوية ومفهوم هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

مستوى أزمة ب فيما يتعلو، ومعرفة داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة محافظة بيت لحم

على المنهج  الدراسةواعتمدت  والتخصص،، الصف: الجنه، و لمتغيرات الهوية ومفهوم الذات تبعا ً 

 بلغت، عنقوديةاختير منهم عينة وطالبة،  اً ( طالب6443الوصفي االرتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من )

( طالبًا وطالبة، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة كاًل من مقياس أزمة الهوية، ومفهوم الذات 916)

 اأداة للدراسة.

، وأن مستوى مقياس مفهوم ةبدرجة متوسط جاءأزمة الهوية  مقياس وأظهرت النتائج أن مستوى  

أزمة الهوية ومفهوم بين  سالبة وجود عالقة ارتباطيةكما وأشارت النتائج إلى  بيرة،بدرجة ك جاءالذات 

في مقياس أزمة الهوية تبعًا لمتغيرات: الجنه  إحصائيةبينت النتائج وجود فروق ذات داللة  كما ،الذات

 والذي كان لصالح الذكور، ومتغير الصف والذي كان لصالح الصف الثاني عشر، وعدم وجود فروق 

ذات داللة إحصائية في مقياس أزمة الهوية تبعًا لمتغير التخصص، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 

داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تبعًا لمتغير الجنه والذي كان لصالح اإناث، وعدم وجود فروق 

 ذات داللة إحصائية في مقياس مفهوم الذات تبعًا لمتغيرات: الصف والتخصص.



 ك
 

بأنه على الوالدين والمعلمين مساعدة المراهقين في وفي ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث 

ين يتحقيو الهوية من خالل تحديد أدوار اجتماعية مناسبة، كما أنه على المعلمين والمرشدين النفس

ية لديهم، وزيادة التصدي للمشكالت السلوكية والنفسية التي يعاني منها المراهقين والتي تعيو بناء الهو 

االهتمام بموضوع مفهوم الذات لدى الطلبة المراهقين من خالل اتخاذ اإجراءات الالزمة من قبل إدارة 

 المدرسة لرفع مستوى مفهوم الذات وخلو األجواء المناسبة لتحقيو هذا الهد .

 .، المراهقون أزمة الهوية، مفهوم الذاتالكلمات المفتاحية: 
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 Abstract 

This study aims to find out the relationship between the identity crisis and the self-concept 

of adolescents in Bethlehem governorate schools. It also aims to identify the significance of 

the differences between the averages of the responses of the study individuals with regard to 

the level of identity crisis and self-concept according to the variables of gender, grade, and 

specialization. This study employed the correlational descriptive method. The study 

population consisted of (6443) male and female students from whom a cluster sample, 

amounting to (916) male and female students, was chosen. In this study, the researcher used 

both the scales of identity crisis and self-concept as a study tool.   

The results showed that the level of the identity crisis scale was moderate, whereas the level 

of the self-concept scale was high; and they also indicated a negative correlation between 

identity crisis and self-concept.  The results also showed the presence of statistically 

significant differences in the identity crisis scale with regard to the variables of gender, in 

favor of males; grade, in favor of the twelfth grade; while there were no statistically 

significant differences in the identity crisis scale with regard to the specialization variable.  

Furthermore, the results showed statistically significant differences in the self-concept scale 

with regard to the gender variable which was in favor of females and the absence of 

significant statistical differences in the self-concept scale with regard to the variables of 

grade and major.  

 In light of the results of this study, the researcher recommends that parents and teachers 

should assist adolescents in achieving identity through assigning them appropriate social 

roles; and that teachers and psychological counselors must address the behavioral and 

psychological problems that adolescents suffer from and which impede the building of their 

identity. Teachers and psychological counselors should increase their interest in the subject 

of self-concept among adolescent students by taking the necessary actions through the school 

administration to raise the level of self-concept and create the appropriate atmosphere to 

achieve this goal.  

Key words: identity crisis, self-concept, adolescents. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها
 المقدمة 1.1

تعد مرحلة المراهقة من أدق مراحل النمو التي يمر بها اإنسان نظرًا لما تتصف به من تغييرات 

حيث ،(جتماعي والنفسيالجسمي والعقلي واالالنمو )جميع مراحل جذرية وسريعة تنعكه آثارها على 

، إلى المراهقة لكال الجنسينواجتماعية من خالل االنتقال من الطفولة  تسبب هذه التغيرات متاعب انفعالية

فاألفراد بمختلف أعمارهم وبشكل عام يواجهون في الحياة المعاصرة التي أصبحت مليئة بالتغيرات 

الذات، األمر الذي زاد من والتطورات العديد من مصادر التوتر والقلو والضغط النفسي وعدم تحقيو 

اهتمام العلماء والباحثين في البحث في موضوع تحقيو الذات لما له من آثار كبيرة على األفراد وخاصة 

 المراهقين.

في  وتظهر خالل فترة المراهقة العديد من الصراعات النفسية التي يتعرض لها المراهو سواءً 

ث المستمر لتشكيل هويته والبح ماسة لمرحلة إلى حاجةأسرته أو مدرسته، حيث يكون المراهو في هذه ا

ريكسون أزمة الهوية حيث يسعى المراهو من خاللها لتحديد معنى وجوده وأهدا  عنها، وهذا ما يعتبره أ

 (. أ 2015حياته )ااتبي، 

( أن مرحلة المراهقة من أهم المراحل في حياة اإنسان فهي تمثل مرحلة 2013) عطية وقد ذكرت

استيعاب المفاهيم والقيم االجتماعية التي تؤهل اإنسان لالنتقال إلى المراحل  هااءثنأانتقالية مهمة يتم 

، حيث يتعرض المراهقون للعديد من التغيرات النمائية التي تطرأ على كل جوانب الشخصية، الالحقة

حيث  يمثل حاجة حيوية لوجود كل إنسان،  ويمثل بناء الهوية محور هذا التغير حيث إن بناء الهوية

إنها حقيقة تولد وتنمو وتتكون وتتمايز وتعاني من  ،دفعة واحدة وإلى األبد الهوية ليست كيانًا يعطى نإ
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يم نفسها وتتغير إلى وتعيد تنظ ،األزمات الموجودة، وهي على سياق تطورها تتحدد على نحو تدريجي

 .لى تحديد خصوصية الكائن اإنسانيحد تكون فيه قادرة ع

وتعتبر فترة المراهقة فترة األزمات والتوترات النفسية، والصعوبات المترتبة على التغيرات التي 

 ويصعب تحديد الدور الذي يؤديه الفرد ومعرفة الهوية الجنسية وتقبلها وعدم ،تلي عملية البلوا الجنسي

رفضها، وكذلك يصعب تقبل مفهوم الذات والتخلي عن المفهوم القديم، مما يجعل هذا الفترة من العمر 

 (.2006الشيخ، تمثل أخطر الفترات، ولذلك أطلو عليها علماء النفه )أزمة الهوية( )

ويلعب مفهوم الذات دورًا كبيرًا في حياة اإنسان بشكل عام والمراهو بشكل خاص، وذلك لكونه 

يشكل الدافع األساسي لسلوكه وتوافقه مع نفسه ومع اآلخرين، فمفهوم الذات يتأثر بشكل كبير بمدى 

الخبرات الحياتية في حياة الفرد، كما أن مفهوم الذات يلعب دورًا في الدراسات الشخصية، لكونه يساعد 

يؤثر على الفرد في إطار ما فمفهوم الذات ، وافولوكية وسوء الت  وافع الس  عر  على الد  الدارسين في الت  

ن مفهوم الذات حيث إلتفاعله مع اآلخرين،  يحمله عن نفسه من أفكار ومدركات لذاته التي تكونت نتيجةً 

للتفاعل الطبيعي السوي مع الفرد  نتيجةً  اإيجابي يتمثل في تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها، والذي يتكون 

النفسية والتي من أهم مالمحها: التكيف مع  الصحة مظاهرفي مرحلة الطفولة، كما أنه مظهر من 

الذات أو مع اآلخرين، والتوافو النفسي والقدرة على تحقيو الذات، وقد اعتبر كل من مسان وكونجز 

(Massen & Conges)  أن مفهوم الذات مركز التكيف النفسي والسعادة الشخصية واألداء الجيد للدور

 (.2003عبد العلي، )

وذلك  ،الباحث بأن العديد من الطلبة في مرحلة المراهقة يسعون إلى تشكيل هوياتهموقد رأى 

من خالل تعاملهم مع أصدقائهم، فاستجابات اآلخرين تساعد في تحديد هوية المراهو، فيختار استجابات 

بذلك  معينة يشعر بأنها تعبر عن قيمه وتطلعاته، فإن كانت هذه القيم تتوافو بينه وبين أصدقائه فإنه
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ز هويته، أما إن تعارضت هذه القيم والتطلعات مع ما هو موجود عند أصدقائه فإن المراهو يتأثر يعز  

 الممارسات التي تحد من تعزيز هويته كاالنعزال والعدوان.بهذا التعارض ويلجأ إلى العديد من  اثيراً 

موضوع الدراسة فقد أختار  راسات وقراءتها والتي تناولتالع الباحث على العديد من الد  وبعد اط  

محافظة بيت لحم وذلك  مدارسأن يتعر  على العالقة بين أزمة الهوية ومفهوم الذات لدى المراهقين في 

 من خالل عرض مجموعة من األدبيات التي تتناول متغيرات الدراسة.

 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

 منه،يعد تشكيل الهوية من سمات مرحلة المراهقة ألنها فترة تشكيل وصياغة األدوار المتوقعة 

أنا؟ من  )منمر بحالة أزمة تتمحور حول العديد من األسئلة حول الذات لكن مشكلة تشكل الهوية ت

لها   باتإجافي المجتمع الفلسطيني ، هذه األسئلة تحتاج إلى إيجاد  يوما الدور المتوقع من أاون؟

، واالضطراب المرتبط للوصول إلى تحديد واضح المعالم لهوية المراهو، وتظهر األزمة في درجة القلو

بمحاولة المراهو تحديد معنى وجوده في الحياة من خالل محاولته ااتشا  ما يناسبه من األدوار 

المراهو إلى االبتعاد عن ، وتتمثل في سعي والعالقات االجتماعية ذات المعنى أو القيمة بالنسبة له 

ح قات والعالقات االجتماعية وممارسة األنشطة، كما تصباالطفولة وتحقيو األهدا  المرتبطة بعالم الصد

واألنشطة خارج المنزل أاثر ظهورًا ، وكل هذه القضايا تعبر عن حالة  التأثيرات الخارجية مثل الرفاق

، وتحديد أدواره ذاته ومكانته في المجتمع الفلسطينيأزمة يحاول بكل جهده المراهو اجتيازها إثبات 

وبين الراشدين  يخلو كثير من الصراعات بينه ما ،شدالر  ومكانته في مجتمعه وتحقيو ذاته لتلبية مطالب 

 .حول المراهو هاهناو الكثير منفي األسر والمدرسة وتجعل 

 :اآلتيوتتمثل مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيه 

 محافظة بيت لحم؟" مدارسبين أزمة الهوية ومفهوم الذات لدى المراهقين في  عالقة هل توجد"
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 وبناًء عليه، ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:

 ؟محافظة بيت لحم مدارسالهوية لدى المراهقين في  أزمةما مستوى : األولالسؤال 

 لحم؟لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت مفهوم الذات  ما مستوى : السؤال الثاني

وعالقتها أزمة الهوية بين  الحسابية في المتوسطات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية: السؤال الثالث

 الصف والتخصص؟و الجنه،  اتتعزى لمتغير لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم بمفهوم الذات 

بين أزمة الهوية ومفهوم الذات لدى المراهقين في مدارس محافظة  يةهل توجد عالقة ارتباط: السؤال الرابع

 بيت لحم؟

 

 فرضيات الدراسة 3.1

 اختبار الفرضيات اآلتية:تسعى الدراسة إلى 

متوسطات  بين( α≤0.05مستوى الداللة )اللة إحصائية عند ال توجد فروق ذات د: الفرضية األولى

 .الجنهتعزى لمتغير  محافظة بيت لحملدى المراهقين في مدارس  أزمة الهوية

متوسطات  بين( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الثانية 

 .الصف تعزى لمتغير لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم أزمة الهوية

متوسطات  بين( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

 .التخصصلدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير  أزمة الهوية

متوسطات  بين( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الرابعة الفرضية

 تعزى لمتغير الجنه. لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم مفهوم الذات

متوسطات  بين( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الخامسةالفرضية  

 .الصفتعزى لمتغير  لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم مفهوم الذات
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متوسطات  بين( α≤0.05الداللة )اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات د: السادسةالفرضية 

 .التخصصلدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير  مفهوم الذات

بين  (α≤0.05) عند مستوى الداللةعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ال توجد : السابعةالفرضية 

 .لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم أزمة الهوية ومفهوم الذات

 

 أهداف الدراسة 4.1

 األهدا  اآلتية: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيو

 .محافظة بيت لحم مدارسلدى المراهقين في أزمة الهوية  مستوى  التعر  إلى .1

 .محافظة بيت لحم مدارسلدى المراهقين في مفهوم الذات  مستوى  التعر  إلى .2

تعزى  محافظة بيت لحم مدارسلدى المراهقين في أزمة الهوية  متوسطات التعر  إلى الفروق في .3

 الصف والتخصص.الجنه،  اتلمتغير 

محافظة  مدارسلدى المراهقين في  بين أزمة الهوية ومفهوم الذاتإلى العالقة االرتباطية التعر   .4

 .لحمبيت 

 

 أهمية الدراسة 5.1

 األهمية النظرية 1 .5. 1

أهمية فترة المراهقة المقابلة لمرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة أزمة تشكيل الهوية، وتعزيز 

المراهقين لهويتهم من المطالب النمائية التي ال بد منها  إنجازاألدوار المتضمنة فيها، ويعد 

لتكوين شخصيتهم، وتعر  مستويات تشكل الهوية عند المراهو يساعد على تكوين لمحة عن 

ن مرحلة ، وإالنمووتصوير التطور الشخصي لديه في هذه المرحلة من  ،ياة المستقبلية لهالح
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تشكيل الهوية ضرورة في كل مرحلة انتقالية للمجتمع من أجل الوقو  على مستوى التنشئة 

في تهيئة الفرص المناسبة لألفراد من أجل إنجاز هوية  ودورهااالجتماعية لمتطلبات التغيرات، 

 .حياة المجتمع وطموحاته منسجمة مع

 

 األهمية التطبيقية 2 .5 .1

وإمكانية إضافة مؤشرات هذه الدراسة  ،المساهمة في إثراء موضوع الهوية تربويا وثقافياً 

إلى مؤشرات الدراسة المماثلة في تأايد دور المؤسسات التربوية في إدراج البرامج التربوية 

في فهم أدوارهم وتطوير هويتهم وتشكيلها  واإرشادية التي تهتم برعاية الطلبة ومساعدتهم تربوياً 

 مفهوملمين في لفت انتباههم إلى ضرورة تعزيز باألطر المناسبة، وقد تفيد مديري المدارس والمع

إرشادية تعمل على  خططعند المراهقين، كما تفيد المرشدين التربويين في رسم  اإيجابيالذات 

 تخفيض أزمة الهوية وتعزيز مفهوم الذات لدى المراهقين لبناء جيل سليم خال من األزمات.

 

 حدود الدراسة ومحدداتها 6.1

 الدراسة الحالية في اآلتي:ستتمثل حدود 

محافظة بيت  مدارسفي من المراهقين  عنقوديةهذه الدراسككككككككة على عينة  اقتصككككككككرت: الحدود البشررررررية

 .لحم

 مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم.الحكومية في مدارس ال: الحدود المكانية

 .2021-2020الفصل الدراسي األول  فيالدراسة  أجريت: الحدود الزمانية

 على المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة. اقتصرت الدراسة: المفاهيميةالحدود 
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 وهي بالتالي، مفهوم الذات، ومقياس أزمة الهويةفي هذه الدراسة مقياس  استخدم: اإلجرائيةالحدود 

ستقتصر على األدوات المستخدمة لجمع البيانات، ودرجة صدقها وثباتها على عينة الدراسة 

 المناسبة. اإحصائيةوخصائصها، والمعالجات 

 

 لمتغيرات الدراسةاإلجرائية و  االصطالحية التعريفات 7.1

 :أزمة الهوية

الشكككعور بالقلو الشكككديد واالضكككطراب النفسكككي والذي ينعكه سكككلبًا على تماسكككك الشكككخصكككية هي 

وثباتها، مما يؤدي بهم إلى االرتباو في أدوارهم، وفقدان المعنى أو الغرض من حياتهم، وعدم معرفة 

 .(Dameshghi & Kalantarkousheh, 2016)ينتمون إلى من 

زمة أأداة على المدارس الحكومية المراهقين في عليها  يحصككككككككككككككلالدرجة التي : بأنها إجرائياً  ويعرفها الباحث

 الهوية المطورة لهذه الدراسة.

 :مفهوم الذات

واجتماعيًا في ضككككككككككوء عالقتنا  المعنى المجرد إدراانا ألنفسككككككككككنا جسككككككككككميًا ونفسككككككككككيًا وعقلياً وهو "

" وهذا المفهوم هو النواة التي تقوم عليها الشككككككخصككككككية ،وهو قابل للتعديل تحت شككككككروط معينة ،باآلخرين

 (.36: 2017، منصر)

 أداة على  المدارس الحكوميةالمراهقين في عليها  يحصككككككككككككككلالدرجة التي : بأنها إجرائياً  عرفها الباحثوي

 مفهوم الذات المطورة لهذه الدراسة.
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 المراهق:

النمو وهذا نتيجة للتغيرات الفيزيولوجية الفرد الذي يعيش المرحلة الحسكككككككاسكككككككة والمهمة في و "وه

 (.6: 2017حمزاوي، والبيولوجية والنفسية واالجتماعية التي يعيشها مع بداية البلوا" )

 للعام ( والمسككككجلينعشككككرالحادي عشككككر والثاني ) فو لصككككاهم طلبة بأن: الباحث إجرائياً  هفويعر  

 .بيت لحم والتعليم في محافظة تربيةالفي المدارس الحكومية في مديرية  2021-2020الدراسي 

  



10 
 

 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

  

 اإلطار النظري  1.2

 المقدمة 1.1.2    
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 الفصل الثاني

 السابقةاإلطار النظري والدراسات 

 اإلطار النظري  1.2

 المقدمة 1. 1. 2

أصبح مفهوم الهوية االجتماعية اهتمام جميع المجتمعات، ألنه يركز على السياق الثقافي 

إلى زيادة التأايد الحضاري على أهمية تعزيز الهوية من  ىأد مما ،والتكويناالجتماعي من حيث المنشأ 

بحيث تصب في المجتمع  ،جميع مختلف مجاالت الحياة االجتماعية من خالل عملية التنشئة االجتماعية

من خالل الشخصية واألدوار التي تؤديها في البيئة اإنسانية، ألن عملية ااتساب الهوية تعتبر من أهم 

، فهي بوابة االنتماء إلى ثقافة المجتمع وبمنزلة ي تقوم عليها التنشئة االجتماعيةلتالوظائف األساسية ا

 ااسابعلى  التنشئة )السياسية، واالقتصادية، والعملية( وغيرها، حيث تعمل بكل جد   األم لجميع أنواع

الطفل عناصر الثقافة وممارسة المهارات المطلوبة للتفاعل مع بيئة ومجتمعه، عن طريو أنواع النشاطات 

دوار ونماذج السلوو المتعلقة التي تتطابو مع الهوية، والعالقات داخل الجماعات وتطوير األ

 .(2011)حمود،بها

 

 مفهوم أزمة الهوية 2. 1 .2

 يلي:ومن تعريفات أزمة الهوية نذكر ما 

 ،إخفاق المراهو في تنمية هوية شخصية بسبب خبرات طفولية سيئة وظرو  اجتماعيةهي "

أو مهنة أو مواصلة تعليم أو يعاني صراع العصر وشعوره  لفتؤدي إلى الشعور بعجز عن اختيار عم

 .(19: 2019، حالسي وفايدي" )بالتفاهة وعدم التنظيم الشخصي وعدم وجود أهدا  للحياة 
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( بأنها "حالة من القلو يخبرها بالدرجة األولى 518: 2015) والخواص وشاهين شندت ووضح

ن يتبنوا ية شخصية محددة المعالم بوضو  وأمو هو المراهقون الذين يجدون أن من الصعب عليهم أن ين  

 دورًا متسعًا لهم في المجتمع". 

 يحصل أن يحاول وهومراهو ال على رضفي قدلذي ا النضال أو وعرفت أيضًا بأنها "الكفا 

 هويته، تحديد في ردفال شلفي عندما وتنشأ مئنان،الطوا بالثقة اً متصف بالهوية شعور أو إحساس على

 جتماعيةالا العالقات وضعف اآلخرين عن واالنعزال الهد  وغموض ،الدورو وارتبا بالتشتت فيشعر

 (.8: 2002)الطرشاوي، 

 المعطيات من متكاملة منظومة عن عبارةميكشيللي": بأنها ليكه فها المفكر الفرنسي "أعر  و 

 وتتميز المعرفي، التكامل عمليات من نسو على تنطوي  التي والمعنوية واالجتماعية ةالنفسيو  المادية

التي تتجسد في الرو  الداخلية التي تتمثل في وحدة العناصر المادية والتمايز والديمومة والجهد  بوحدتها

 الشخص تجعل التي المتكاملة والنفسية الماديةوهذا يعني أن الهوية هي وحدة من العناصر  ،المركزي 

 (.8: 2017حفيظ، ) "الذاتية بوحدته عريشو  سواه  عن يتمايز

بأنها "عبارة عن السمات ( فقد عرفوها Leary & Tangney, 2011: 69) ليري وتاجني أما

مع اآلخرين، وكذلك تعر   ةبناء العالقات االجتماعيوالصفات الشخصية، وتشير إلى دور الفرد في 

على ذلك أيضًا تشير إلى ما كان عليه  الشخص داخل المجتمع والجماعات التي تحيط به، وبناءً 

الشخص في الماضي وما هو في الحاضر أو المستقبل، وتعبر عما يتمنى أن يصبح الفرد أو ما يجب 

 أن يكون، وما يخشى أن يصبح".
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 األهداف الوظيفية للهوية

باتجاهاته من  فهم أي شخص هو يكون، وتعرفه تساعد الفرد فيبأنها ل وظائف الهوية تتمث

في الربط  إحساس يضبط الذات واإرادة الحرة، وتساعدهبه تزود، و واألهدا خالل التعهدات والقيم 

بالمستقبل واالحتماالت واالختيارات اإحساس على  هتساعدبين القيم واالعتقادات والتعهدات، و المنطقي 

 .(2013،)عطية ما هو ممكنن االهتمام بالبديلة لتمكينه م

 في أزمة الهوية ةالعوامل المساهم

تتعلو بالتكوين الماضي  منها: عوامل ،عالقة بحدوث أزمة الهويةهناو عوامل عديدة لها 

الفرد إلى المستقبل: كطموحاته وأهدافه عوامل تتعلو بنظرة ، و لشخصية الفرد مثل التنشئة االجتماعية

عوامل تتعلو بالحاضر: كالقيم والمعايير واألوضاع السائدة في لما يتوقعه من المجتمع، و  وتصوراته

 .(2019حالسيوفايدي،)الثقافة التي يعيش فيها ولدى الجماعات التي ينتمي إليها

 أشكال اضطراب الهوية

 :األنا هوية الضطراب أساسيان شكالن هناو أريكسون  نظر وجهة من 

 واجتماعية شخصية وأدوار وقيم أهدا  تحديد في مراهوال يفشل حيث اضطراب الدور: .1

 البدائل الختبار اجتماعياً  بها المسمو و  ةالمنطقي التعليو فترة تتحول لذلك وكبديل ثابتة،

 أزمة لحل راهوالم إعاقة إلى يؤدي مما األدوار، حيال المستمر االضطراب من نوع إلى

 في االضطراب هذا وينتج، معينة أدوار نحو محددة بالتزامات القيام من وتمنعه الهوية،

 .اً أحيان المتناقضة الطفولة توحدات من متكاملة وحدة خلو في المراهو لفشل انتيجة األدوار

 يقتصر ال حيث ،االضطراب من أعلى درجة سالبة هوية تبني ويمثل: سالبة أنا هوية تبني  .2

 إحساس إلى يتجاوزها بل مقبولة، اجتماعية وأدوار قيم تبني في الثبات عدم على األمر
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 أو اجتماعية وغير بل اجتماعياً  مقبولة غير وأدوار قيم لتبني يدفعه الداخلي بالتفكك المراهو

 ب( 2015)ااتبي،  للمجتمع. مضادة

   الهوية:عناصر تكوين 

 لتكوين وتشكيل األنا وهي:أوضح إريكسون ثالثة عناصر أساسية 

أي إنهم  ،أن يدرو األفراد أنفسهم باعتبار أن لديهم نفه االستمرارية الداخلية أو المماثلة يجب :أوالً 

 .ينبغي أن يخبروا أنفسهم عبر الزمن باعتبار أنهم ما زالوا في الحاضر نفه األشخاص في الماضي

وهذا يعني أن  الفرد.ن في نفه البيئة االجتماعية المماثلة واالستمرارية في يأن يدرو اآلخر  يجب: ثانياً 

ما يكون  مبكر، وبقدرأن يدرو اآلخرون وحدتهم الداخلية التي نموها في وقت  إلىالمراهقين يحتاجون 

المراهقون في شك فيما يتصل بمفاهيم الذات لديهم وصورها االجتماعية المختلفة بقدر ما تعوق مشاعر 

 بالهوية.الشك والخلط وعدم االاتراث إحساسهم البازا 

أي ينبغي  ،أن يتوافر لألفراد ثقة تتزايد في التطابو بين خطوط االستمرارية الداخلية والخارجية يجب :ثالثاً 

)الطنطاوي،  .أن تثبت مدركاتهم للذات مصداقيتها بالتغذية الراجعة المناسبة من خبراتهم مع اآلخرين

 د.ت(

 

 مفهوم الذات 3. 1. 2

 منها ما يلي:  الذات العديد من التعريفات لمفهوم

هو "مفهوم افتراضي شامل يتضمن جميع األفكار والمشاعر عند الفرد التي تعبر عن خصائص جسمية  

 .(29: 2003" )عسيري، هوتشمل معتقداته وقيمه وخبراته وطموحات ،وعقلية وشخصية

بأنه "تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات  (177: 2010وذكرت الحموي )

 والتقويمات الخاصة بالذات يبلوره الفرد ويعتبره تعريفُا نفسيًا لذاته".
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 صفات مفهوم الذات

  اآلتيةمفهوم الذات ومنها الصفات هناو مجموعة من الصفات المكونة ل

 .اً ، ضخماً ، سمين، نحيالً اً ، قبيحاً سليم :مثالً الصفات الجسمية: وتتمثل في أن يكون الجسم أواًل: 

 .اً ، خلوقاً ، كريم، بخيالً اً ، متسلطاً ، مخلصاً متعاونكون ي الصفات المتعلقة بالقيم االجتماعية: كأنثانيًا: 

 .اً ، مجتهداً ، متيقظاً ، غبياً صفات ترتبط بالقدرات العقلية: كأن يكون موهوبثالثًا: 

بركات، ) وغيرها. اً ، عصبياً ، آمن، خجوالً اً االنفعالية: مثل أن يكون متزن صفات تتعلو بالجوانبرابعًا: 

2008:) 

 أبعاد مفهوم الذات

 (2013)سليمان، بما يلي:  اد مفهوم الذاتأبع لوتتمث

 .عتقد الفرد بوجودها في الواقعي كما تهي الذاالواقعية: أواًل: 

 .هي ما يتمنى الفرد أن يكون عليهالمثالية: ثانيًا: 

 .نهعيعتقد بأن اآلخرين يتصورونها هي الصورة التي االجتماعية: ثالثًا: 

 (2013)سليمان،  هي كل ما يشترو فيه الفرد مع اآلخرين مثل العمل والوطن.: الممتدةرابعًا: 

 :أنواع مفهوم الذات

 هما: ،لمفهوم الذات نوعان

 ،المفهوم اإيجابي للذات: حيث يعني هذا النوع أن يكون الفرد متفهمًا لنفسه بشكل جيد وتقبله لذاته -أوالً 

 األمر الذي يزيد هذا الفرد من التمتع بالصحة النفسية، وكذلك تقبل اآلخرين له.

فسه بشكل المفهوم السلبي للذات: ويعني تكوين الفرد لمفهوم سلبي عن ذاته وكذلك التعبير عن ن -ثانياً 

 (2017)منصر، سلبي، وقد ينتج ذلك عن نظرية اآلخرين السلبية له ألحد األسباب وعدم تقديره. 
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 :خصائص الذات

تمتص تنمو من تفاعل الكائن مع البيئة، و  أنها وهي: ،ات ووضحهاحدد روجرز خصائص الذ

بأساليب تتسو مع الذات، لك الكائن يسيم اآلخرين وتدركها بطريقة مشوهة، وتنزع الذات لالتساق، و ق

)القطناني،  وقد تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلمتهديدات، الخبرات ال تتطور مع الذات وتدرو بوصفها و 

2011). 

 أن خصائص مفهوم الذات هي كالتالي: ذكروا( فقد 133: 2020ومحمود وعبد الرحيم،  مباروأما )

  ،وإنما يتشكل خالل التفاعل مع البيئة التي يعيش مفهوم الذات ليه شيئًا موروثًا لدى اإنسان

 فيها وعبر مراحل النمو المختلفة.

 .يتأثر مفهوم الذات بعمليات النضج والتعلم والتنشئة االجتماعية 

 .يتميز مفهوم الذات أنه مرن غير جامد ويعتبر عملية أاثر من كونه سمة 

 يل والتغيير حسب ظرو  الفرد ومتغيرات مفهوم الذات يتميز بالثبات النسبي، كما أنه قابل للتعد

 البيئة التي يعيشها.

 .مفهوم الذات ال يكون دائمًا في الوعي ولكنه يكون دائمًا متاحًا للوعي 

 .تتحقو الصحة النفسية عندما يتفو مفهوم الذات المثالي مع مفهوم الذات المدرو  

 :سمات تحقيق مفهوم الذات

 أهمها ما يلي:ت مجموعة من السمات لتحقيو الذا

 أن الشخص الذي يحقو ذاته له إدراو مناسب للذات ويتعامل مع الحقيقة بسهولة ويتقبلها.

وأنه غير مهتم بالدفاع عن األمر  ،يكون جزءاً من عملية التغيير أنيكون لهذا الشخص رغبة في  .1

 الراهن.

 ته الواقعية.يكون للشخص وجهة نظر إيجابية نحو نفسه وثقة تزايده بقدراته وله طموحا .2
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النفتا  الشخص على الخبرات له مستوى عال من التكافل الشخصي حيث أنه يخضع تجاربه  .3

 الجديدة للتقويم الموضوعي.

يشعر بالتعاطف مع اآلخرين ألنه قادر على االنطالق من ذاته بحيث يمتد مفهومه للذات ليشمل  .4

 (2008زيد، ) .ومجتمعهعائلته وأصدقائه 

 مصادر تقدير الذات
 بأن هناو أربعة مصادر لتقدير الذات وهي كما يلي: (2019الغامدي )ذكر 
 ( القوةpower وتعني القدرة على التأثير والسيطرة على اآلخرين، وهو تعبير يستخدم لوصف :)

 قدرة الفرد على إدارة بيئته.

 ( األهميةSignificanceويقصد بها التقييم من قبل اآلخرين :)، أهمية وفعالية  اوأن يكون ذ

 بالنسبة لهم، فعندما يكون الفرد مهمل قليل القيمة متروو كل هذا يؤثر سلبيًا على تقدير الذات.

 ( المميزاتVirtue.وتعني التمسك بالمعايير األخالقية :) 

 ( القدرةCompetence. األداء الناجح فيما يتعلو بالهد :) 

 :مفهوم الذاتالتي فسرت نظريات ال
 ، ومنها: مفهوم الذات من النظريات التي فسرتهناو مجموعة 

 :روجرز عند كارلنظرية الذات 

هذه النظرية من الذات جوهر الشخصية إذ تعكه عند روجرز مبادئ النظرية الحيوية،  لقد جعلت

وارتكزت نظرية الذات عند روجرز على عمو خبرته في اإرشاد والعالج النفسي، وخاصة طريقته التي 

 ابتدعها في العالج النفسي وهي العالج المتمركز حول الذات، ومن أهم مفاهيم نظرية روجرز في الذات

 :(2015)عبد القادر، 

مفهوم الكائن العضوي: وهو الفرد ككل، والذي يستجيب ككل منظم للمجال الظاهري إشباع  -1

 حاجاته المختلفة، حيث أن دافع الكائن العضوي األساسي هو تحقيو الذات والحفاظ عليها.
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باستمرار، مفهوم المجال الظاهري: إن كل فرد يحيا في عالم خاص به من الخبرة، عالم متغير  -2

 فالعالم الخاص بالفرد ال يدركه بالمعنى الكامل إال الشخص نفسه.

الذات: وهو مفهوم هذه النظرية األساسي ونواتها، فهي المحور الرئيه التي تحدد شخصية الفرد  -3

 في هذه النظرية، فالطريقة التي ندرو بها ذاتنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا وكيفية إدراانا لها.

ز أن لإلنسان قدرة على إدراو ذاته، وأن كل فرد يعيش في عالم خاص من خبراته، ويرى روجر 

وهو يستجيب للحقيقة  حيث يستجيب الفرد في المواقف المختلفة في ضوء إدرااه الخاص لذاته ولعالمه،

اما يدركها في أسلوب يتسو ومفهومه عن ذاته ويرى روجرز الطريو لتحقيو الذات يمر عبر مفهوم 

 (.2009لدى الكائن اإنساني )جامعة القدس المفتوحة، الذات 

 نظرية الذات عند وليام جيمس

أن يدعي أن له جسده  اإنسانبعموميتها هي كل ما يستطيع  األناجيمه أن الذات أو  يوضح

والكثير غير  -هواياته  -مهنته -هءأعدا -ه ءأصدقا -أسرته -ممتلكاته المادية -قدراته  -سماته -

مستمد مباشرة من جيمه، ولقد ناقش جيمه  األناذلك، ويعتبر الكثير مما يكتب اليوم عن الذات أو 

نشاط البحث عن الذات وحفظ الذات)، حيث تشمل  - مشاعر الذات -مكونات الذات خالل )الذات من 

الخالصة وممتلكات الفرد  ناواالحية، ، والذات الرو االجتماعيةمكونات الذات، الذات المادية، والذات 

إليك، أما الذات الروحية فتتكون  اآلخرينهي نظرة  االجتماعيةالمادية هي الذات المادية في حين الذات 

الخالصة فيرى جيمه أنها ذلك التيار من التفكير الذي  األنامن ملكاته النفسية ونزعاته وميوله، أما 

 .(2017)منصر،  يكون إحساس المرء بهويته الشخصية

 :الشخصية

احتلت الشخصية مكانة هامة في الدراسات النفسية خالل السنوات األربعين األخيرة من القرن 

تأايد هذه المكانة عدد من العوامل من بينها النظر إلى السلوو على أنه  ىالعشرين، وقد ساعد عل
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عليه من سمات ودوافع يحصل لشخصية تعمل من حيث هي وحدة متكاملة، وفيها كل ما تنطوي 

وقدرات، إال أن هذا االهتمام العظيم بالشخصية ال يسلم من االختال ، وخاصة في تعريف الشخصية 

 (.2003حامد، )

 :مفهوم الشخصية

( بأنها "التفاعل المتكامل للخصائص الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية 2017ذكر سمير )

 فريد في سلوكه ومكوناته النفسية".التي تميز الشخص وتجعل منه نمط 

( بأنها "ال االستعدادات والنزعات والميول والغرائز والقوى البيولوجية الفطرية 2003وذكر حامد )

 والميول المكتسبة من الخبرة". توالموروثة وهي كذلك االستعدادا

النفسية  األنظمةالتنظيم الدينامي داخل الفرد يتكون من مجموعة  ( بأنها "هيBernedetto, 2008وعرفها )

 ."وتفكيره هوو الفرد وخصائصلالجسمية التي تحدد س
 أهمية دراسة الشخصية 

إلى أنها موضوع اهتمام الكثير من المختصين، فهي من المنظور العلمي ترجع أهمية دراسة الشخصية 

، الطب النفسي، االجتماعالنفه، علم  مكثيرة أهمها علالتخصصي موضوع يشترو في دراسته علوم 

 ونموها وتطورها ومحدداتها الوراثية وأبعادها األساسيةمن ناحية تركيبها  وهي تدرس. االجتماعيةالخدمة 

رد وكل ذلك على أساس نظريات متعددة هدفها جميعا التنبؤ بما سيكون عليه الف والبيئية وطرق قياسها

 .التحكم فيهيمكن ضبطه و في موقف معين حتى 

ما يصاحب ذلك زيادة ملحوظة في  غالباً و  ،بازدياد الحضارة المدنية تعقيداً  االجتماعيةالحياة  وقد تزداد

فرع التي يتصدى لها و  ،هر آثارها في اضطرابات الشخصيةالنفسية التي تظ المشكالتمعاناة الناس من 

مما  ،والعالجبالتشخيص  الذي يختص أساساً  لينيكياإاوهو علم النفه  ،تطبيقي من فروع علم النفه
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لى إد ما قد يكون لديه من اضطرابات وقلو والتعر  يساعد في الوقو  على دراسة شخصية الفر 

 .دراستهاتي تمكن من التعر  على الشخصية و المختلفة ال األساليب

جماع ما تعد خاتمة مطا  و واضح الحدود بقدر  اما ترجع أهمية دراسة الشخصية إلى أنها ليست فرعاً  

توجد تجربة في علم  التكون كل علم النفه و لذلك فإنها أعقد جانب فيه و  تبعاً و  ،ال فروع علم النفه

  ة.تضيو إلى معرفتنا بالشخصي الالنفه يمكن القول بأنها 

مما أدى إلى تأايد المكانة لهذا الفرع كتخصص  األخيرةبدراسة الشخصية في الفترة  االهتماملقد ازداد و 

 (.علم الشخصية)قائم بذاته إلى الحد الذي اقتر  فيه بعض المتخصصين أن يطلقوا عليه 

 الالتي قد  األساسيةما الى ذلك من السمات و  ،ودوافعه وقيمهواتجاهاته بمدركات الفرد  واهتم هؤالء

 (.28: 2015، يونهبن ) تظهر في سلوكه الخارجي الظاهر

  محددات الشخصية

فكي تحديكد مفهكوم الشخصية  مجموعة المتغيرات أو المنظومات األاثر حكسماً  :المقصود بالمحددات هنا 

معظككم التككراث  في هامانالمنظومة االجتماعية أساسان المنظومة البنائية و  عد   ويمكننا ونموها،

: 2007)خماش،  ، ويمكن توضيحمها فيما يليوهمككا متفككاعالن عفوياً  بالشخككصية،الككسيكولوجي الخككاص 

25): 

  والجهاز  العصبي،يقصد بها بنية الفرد من ناحية األجهزة المختلفة كالجهاز : البنائيةالمنظومة

وفي الدم والعظام  األنسجة،وكذلك األنسجة المختلفة والخاليا في تلك ، والجهكاز الدموي  يدالغد

مات سو زوج من الكرومو  22 علىيا الجسم راد الجنه البشري تشريحا وتحتوي خالويشترو أف

 .البيولوجيوهذا البناء يمثل الجانب  (xx) واألنثى (xy) إحداها خاص بتحديد جنه الذكر
 تعد هذه المنظومة المحدد األخر من محددات الشخصية والمقصود بهذه  : المنظومة االجتماعية

المنظومة الثقافكة التكي يعيشها الفرد أو ينخرط فيها ، وكذلك التراث التاريخي والحضاري لكه ويكشكل 
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هكذا التكراث التاريخي والحضاري والثقافة المعاصرة للفرد نوع من الشخصية التي تراها متباينة من 

، وعليه ال يمكن دراسكة ومن التاريخ الحضاري لشخص من آخر، ثقافة ألخرى ، ومن ألخرمجتمكع 

ألنها بالضرورة تعكه هذا التراث الحضاري،  ؛الشخصية بطريقة مجردة في المجتمعات المختلفة

 ، فمثالً ية واالجتماعية التي تحيط بالفردلك تعكه الظرو  البيئية المادوكذ ،وهذه الثقافة المعاصرة

، أو شخصية رجكل العكصر الحجكري بشخككككصية وحد شخصية األمريكي مع الهندوكي يمكن تال

موسككككيقي ايطككككالي معاصككككر إذ أن البعككككد الثقككككافي التاريخي مختلف في كل حالة مما يطبع الشخصية 

 .في كل حالة بطابع خاص مميز
 صفات الشخصية

  :من الصفات ومنها مجموعةً أجمع العلماء على أن للشخصية 

  :في شكل نسو منظم يختلف  ةهي أن العناصر المكونة للشخصية تكون موحدو الصفة التكاملية

عن صورة العناصر المكونة لها في حالة وجودها منفصلة عن بعضها البعض، فالشخصية 

 .تماسكهاا وانسجامها و تهمكونا وتقاس بتكاملتعر  
 :هي تشير إلى التفاعل بين عناصرها المختلفة مما يطبعها بطابع الحيوية و  الصفة الديناميكية

 (:41: 2005 )محيوز، .التحجرالجمود و  ويبعدها عن
   :"في بعض جوانبها  من الثبات مع الزمن يقابل الطابع الحيوي نوعاً صفة الثبات "النسبي

الثبات المساير لصفة  هو قدر نسبي منما يسمح بالتمييز بين األشخاص، و العامة، م تهاسماو 

وانب معنوية ذات قدر من الدوام جة، فجوانب تخضع للتغير المستمر وهي بيولوجية و الدينامي

الفطرية أو فصيلة الدم أو في بصمات  االستعداداتو كالذكاء  ،لثبات النسبي في الزماناو 

 و.األصابع ألنه ال وجود لتشابه مطل
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 االجتماعية ويتأثر بالبيئةالشخصية هي جزء يؤثر : صفة التكيف مع المحيط الخارجي 

ألهمية بالنسبة لتكوين تأثيرية في غاية ا الطبيعية في تكوينها، حيث أن للعوامل البيئية أدواراً و 

 متميز. طبعها بطابع خاصالشخصية و 
 :نظريات الشخصية

 :النظرية السلوكية في الشخصية

لشخصية ال تورث، بل تتشكل من عادات حيث رأى واطسون مؤسه المدرسة السلوكية أن ا

وسمات مكتسبة طبقًا لالرتباط الشرطي بين المثيرات واالستجابات، فليه هناو ذكاء موروث أو غرائز 

لنجعل منه الشخص الذي نريده أن يكون، أما بورس  ؛موروثة، ويؤكد بأنه باإمكان تدريب الفرد وتعليمه

فقد فسر الشخصية بأنها ردود أفعال المحفزات الخارجية، وأوجد نموذجًا يبرز التفاعل المتبادل  سكينر

تريكي وطيب، ) "اإجرائيللشخص وبيئته، وأن سلوو اإنسان هو نتائج عمليات أطلو عليها "االشتراط 

2017.) 

 نظرية األنماط:

، حيث حاولت تقسيم الشخصيات إن نظرية األنماط كأسلوب لدارسة الشخصية قديمة العهد جداً 

تصلح كأساس للتنبؤ بأهم  مزاجيةعلى أسه جسمية أو نفسية أو  بناءً  األفرادإلى أنماط تجمع بين 

 موضوعيتهاخصائص شخصياتهم وسلوكهم، ورغم الرفض المتواصل من قبل علماء النفه لها لعدم 

في تصنيف شخصيات  األنماطوتكاملها في تفسير جميع جوانب الشخصية واعتمادها على عدد محدد من 

والنمط صفة رئيسية جسمية أو نفسية تضم مجموعة من ، قائمة إلى يومنا هذا تزالإال أنها ال  األفراد

العامة ويختلفون  مشتركون في نفه الصفات األفرادأو صنف من  والمترابطةالصفات الفرعية المتقاربة 

 (.2017)سمير،  فيما بينهم في درجة اتسامهم بهذه الصفة
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 المراهقة 4.1.2

تعتبر مرحلة المراهقة من أهم مراحل حياة اإنسان، فهي بداية لميالد جديد للفرد، ينتقل خاللها من مرحلة 

الية واجتماعية، لذلك الطفولة إلى الرشد. وتصاحب هذه مرحلة تغيرات فسيولوجية ونفسية وعقلية وانفع

تعد مرحلة حرجة في حياة الفرد، وحلقة من حلقات النمو، تتأثر بالمرحلة التي تسبقها، وتؤثر على 

المراحل التي تليها. وتوصف مرحلة المراهقة بأنها مرحلة مشكالت، وقد يرجع سبب ذلك إلى التغيرات 

)السبتي،  ق تكيف المراهو وتوافقه مع اآلخرينالتي تصاحبها، فقد يكون لهذه التغيرات تأثيرات سلبية تعو 

2004). 
 :ةمفهوم المراهق

بيعة بيولوجية، واجتماعية على السواء، إذ تتميز بدايتها بحدوث تغيرات وهي مرحلة ذات ط

 (.2017حمزاوي، ) وتصاحبها تضمينات اجتماعية معينةبيولوجية 

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، وتمتد في  االنتقالهي مرحلة  :المراهقةوأيضًا ف

ك بعام أو عامين، أو لأو قبل ذ ،تقريباً العقد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة 

 .,Zahran) 2005) (سنة 21-11أي بين )بعد ذلك بعام أو عامين 

 والرشد، الطفولة بين المتوسطة النمائية المرحلة على للداللة وصفي مصطلحوعرفت المراهقة بأنها "

 يتحمل مواطناً  يصبح اي النشء إعداد فيها يتم التي المرحلة أنها حيث من أهميتها تكتسب وهي

 بناء على يحافظ الذي واإنتاج المثمر، العمل طريو عن الكبير، المجتمع في االشتراو مسؤوليات

 المجتمعات في فهي المجتمع، في السائدة الثقافية للعوامل ابير حد إلى تخضع والمراهقة المجتمع،

 .عسيرة توافو مرحلة المتزامنة المجتمعات في وهي الطبيعي، والنمو الخبرات ااتساب مرحلة المتحررة

 والميول القدرات فيها تنفتح التي المرحلة أنها حيث من ،تربوياً  وقيمتها المراهقة دراسة وتكمن
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 ما يصبح نأل يؤهله ما السلوكية العادات الفرد فيها يكتسب والتي الشخصية، وصفات واالستعدادات،

 (.47: 2010حيمود، " )المستقبل في عليه سيكون 

 الذي يمر بمرحلة االنتقال من الطفولة المتأخرة إلى المراهقة المبكرة". فهو الطالبأما المراهو 

 .(2006)الشيخ، 

 :خصائص المراهقة

العمر خصائصها التي تميزها عن غيرها من مراحل النمو، فمرحلة المراهقة لها لكل مرحلة من مراحل 

خصائصها ومظاهرها الخاصة بها والمختلفة عن مرحلة الطفولة والشباب والرشد والكهولة والشيخوخة، 

اما أن لكل مرحلة ظروفها ومطالبها بالنكسبة لكل فرد، ولهذا تختلف قدرة الفرد على السلوو والتصر  

اء الموقف الواحكد مكن مرحلة إلى أخرى، ويبدو ذلك واضحًا عند تعبير الفرد عن انفعاالته وكذلك قدرته إز 

اللَّهُ الَّذِي }قال تعالى:  (.2004)السبتي،  على التعلم والتعليم، واألساليب التي يتبعها في تلبية حاجاته.

)سورة  {ءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاخَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُ 

  (54الروم، آية 
 :(2013أهم خصائص المراهقة هي )عطيه، 

 .النمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة مظاهر الشخصية 

 .التقدم نحو النضج الجسمي 

  نحو النضج العقلي.التقدم 

 .التقدم نحو النضج االنفعالي 

 .تحمل مسؤولية توجيه الذات 

 



25 
 

 حاجات المراهقين

 في األمور االتية:تتمثل حاجات المراهقين 

 تعبر هذه الحاجة عن بذل مختلف المجهودات للوصول إلى األهدا  : الذات تأايدلحاجة إلى ا

 .إليهيسعى المستقبل الذي  تحقيومن أجل  الدراسية بحياتهكاهتمام المراهو  المرجوة،
  :الحاجةحياً إلى البقاء  النفسي، الحاجةتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي و  الحاجة إلى األمن ، 

 .الشخصيةإلى حل المشكالت 
 :يتضمن:، و وقالب اجتماعيالرفقة نمط عالقة  الحاجة إلى المكانة 
   والتقبل منالحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة إلى المركز، الحاجة إلى التعر 

 .، الحاجة إلى تجنب اللوماآلخرينطر  

  الحاجة إلى االنتماء إلى  إلى األصدقاء، الحب الحاجةالحاجة إلى  نالقبول: تتضمالحاجة إلى

 .جماعة األفراد

 وهي من  حياةأو ثقافة وأسلوب ال اإنسان لنفسه فكراً  تعريفتعني  ويةاله ة:لهويالحاجة إلى ا

عند المراهو ذات معنى وهد ، والمراهو  الحياةوالبد أن تكون  الشخصية،المهمة في  المثيرات

استسالمه الظاهري،  بين األمور حتى لو وتبريدالظواهر  ديلبحاجة إلى البرهان في تع دائماً 

 :ثالثة عناصر وهي من وية الصحيحةوالبد من صقل اله

 .السليمة االجتماعية الشخصيةوحدة  أهميةالعام على  التأايد .أ
 .المراهو هويةوصقل  االجتماعيةالمراهو من خالل التنشئة  هويةبناء  .ب
 .وتأسيسهاالمراهو هوية وصقل  تربيةوالمالئمة في  التربوية األساليباعتماد  .ج

 (48 :2019)بوزغارية، 
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 :الهوية المراهقة ودورها في بناء

)اوسة، : للمراهقة دور كبير في بناء الهوية حيث يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أهمها ما يلي

2005): 
العوامل الداخلية: وهي العوامل التي تتعلو بسن البلوا، وهذا ما يسمح للفرد بتكوين فكر خاص  .1

 خالل حياته اليومية. عبه، كما يتأثر الفرد بالمجتم

السياسية التي لها دور كبير ومهم في بناء  لالخارجية: ومن األمثلة على ذلك العوامالعوامل  .2

 وعي الفرد.

 :حاالت الهوية عند المراهقين

 وهي كاآلتي:  ،هناو أربعة حاالت للهوية عند المراهقين

مشتتو الهوية: وهم األشخاص الذين لم يكونوا هوية وال يدركون الحاجة ألن يكتشفوا الخيارات  -1

 أو البدائل بين المتناقضات.

الهوية: وهم أشخاص لم يمروا بأزمة ولكنهم تبنوا معتقدات مكتسبة من قبل اآلخرين،  منغلقو -2

 ويقبلون هذه المعتقدات دون فحص أو انتقاد لها.

الهوية: وهم أشخاص مروا بأزمة الهوية وما زالوا يمرون بها وسعوا بنشاط الاتشا   معلقو -3

 إلى تعريف ذاتي بمعتقداتهم. اصلو ي هويتهم ولكنهم لم

منجزو الهوية: وهم أشخاص مروا بأزمة الهوية ولكنهم تمكنوا من تكوين هوية واضحة ومحددة  -4

 .لهم
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 :تشكيل الهوية عند المراهقين

تعزز قدرة المراهقين على تشكيل هويتهم وتتمثل فيما  أنهناو مجموعة من االعتبارات التي يمكن 

 : (2017حمزاوي، ) يلي

 حرص المعلمين والوالدين على احترام الفروق الفردية بينهم. .1

التحديد الواضح لما يمكن أن يحدث عند مخالفة القواعد السلوكية المتفو عليها بين الوالدين  .2

 والمراهقين.

وقت آلخر فيؤثر حتى ال يحصل تباين في تطبيقها من االتساق في تطبيو القواعد السلوكية  .3

 حيرة من أمرهم. ويجعلهم في ،عليهم

احترام فردية المراهقين من خالل إعطاءهم الحرية في التعبير عن أنفسهم، والعمل على التفاوض  .4

 .معهم

 مواجهة المراهقين ألزمة الهوية 

 يمكن طرق  أربعة يستخدمون  الهوية أزمة لمواجهة سبيلهم في وهم مراهقينال أن "Mercia" ويرى 

 الهوية مشتتو) وهم ذلك سبيل في نجا  من هحققو  ما على بناء رتب أربع إلى فهمتصني من خاللها

:( Identity Diffused) يدركون ال و  بعد، هوية يكونوا ولم بأزمة يمروا لم ينذال األشخاص وهم 

 .ثابتة بأيديولوجية االلتزام في شلون في وربما المتناقضات، بين بدائل أو خيارات وافيكتش ألن ؛الحاجة

 الهوية مغلقو (Identity Foreclosed): تبنوا ولكنهم بأزمة، يمروا لم أشخاص كلذا وهم 

 حالة يختبروا ولم) بهم والمحيطين آبائهم من جاهزة وهاذأخ( اآلخرين من مكتسبة معتقدات

 صفح دون  المعتقدات ذهه ويقبلون  اآلخرين، وأفكار بمعتقدات مطابقتها أو وأفكارهم معتقداتهم

 .المبكرة الطفولة مرحلة في التوحيد عملية العملية ذهه وتماثل .لها انتقاد أو تبصر أو
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  الهوية معلقو: (Identity Moratorium) ولم بأزمة يمرون  أو مروا ينذال األشخاص وهم 

 الهوية، أزمة وبوجود بهويتهم الشعور عام بشكل خبروا أنهم يأ واضحة، هوية بعد يكونوا

 .بمعتقداتهم تيذا تعريف إلى بعد يصلوا لم ولكنهم اتشافها،ال بنشاط وسعوا

 الهوية منجزو :( Identity Achieved) تكوين إلى وانتهوا بأزمة مروا ينذال األشخاص وهم 

 لتحديد بديلة استكشافات وأجروا اجتماعي فسين تعليو خبروا أنهم يأ ة،محدد واضحة هوية

 :(2013أبو فضة،  (.ثابتة بأيديولوجية وااللتزام شخصيتهم

 

 السابقة الدراسات 2.2 .2

سيتناول هذا الجزء من الدراسة الدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة، وسو  يجري عرض 

الدراسات العربية واألجنبية من األحدث إلى األقدم، وقد قسمت إلى دراسات مرتبطة بأزمة الهوية وأخرى 

 .مرتبطة بمفهوم الذات
 

 بأزمة الهويةالدراسات المتعلقة  1.2.2

بين  إلى تناول نموذج هوية مارسيا (Sarouphim & Issa, 2020) دراسة سوروفيموهدفت 

( طالًبا في الصفو  429المراهقين اللبنانيين فيما يتعلو بالجنه واإنجاز األااديمي. كان المشاركون )

ة ( عاًما. تم استخدام استبيان عملية تحديد هوية األنا17و 12(، تتراو  أعمارهم بين )11إلى 7من )

(EIPQ)  التعويو، واالنتشار، أظهرت لتصنيف المشاركين إلى أربع حاالت هوية: اإنجاز، والوقف، و

٪(. لم يتم 35.1٪( بينما الذكور في التعويو )37.4النتائج أن اإناث كانت في الغالب في الوقف )

العثور على اختالفات إنجاز كبيرة بين الطالب في حاالت الهوية األربعة، تشير هذه النتائج إلى تحوالت 
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لهوية من خالل مسارات يعتقد أنها ذكور في المجتمعات محتملة في المعايير الثقافية مع تطور اإناث ل

 .التقليدية

إلى مقارنة فعالية تدريب مجموعة  (Said &Boriali, 2020) سعيد وبريليوهدفت دراسة 

التنشيط السلوكي وتدريب مجموعة إدارة الغضب مع النهج المعرفي السلوكي على أزمة الهوية لمرضى 

قة البحث شبه تجريبية مع االختبار القبلي واالختباري باستخدام اانت طري .(MS) التصلب المتعدد

مجموعة ضابطة، من بين السكان اإحصائيين، الذين شملوا جميع النساء المصابات بمرض التصلب 

العصبي المتعدد الذين كانوا أعضاء في جمعية مدينة كاراج لمرض التصلب العصبي المتعدد، تم اختيار 

طريقة أخذ العينات المتاحة، وتم تقسيمهم عشوائًيا إلى ثالث مجموعات من  ( شخًصا باستخدام45)

( شخًصا. وأظهرت نتائج تحليل التغاير أن التدريب الجماعي على التنشيط السلوكي والتدريب 15)

 .الجماعي على إدارة الغضب مع النهج السلوكي المعرفي يقلل من أزمة هوية مرضى التصلب المتعدد

فهدفها البحث في التجربة  (Imoniana&Imoniana, 2020) ونيانا وأمونيانادراسة أمأما 

من البرازيل. التصميم / التي تم بناؤها اجتماعيًا ألزمة الهوية لكبار مراجعي الحسابات األربعة السابقين 

 النهج: بتوجيه تفسيري من خالل تحليل الخطاب، تتكون قاعدة البيانات من نتائج مقابلة /المنهجية

خمسة من كبار المديرين السابقين وشريك تدقيو نشط. وأظهرت النتائج أن هي تحمل المدققون السابقون 

الضغينة لبيئة أقل إنسانية لشركة المراجعة. أيضًا، يشعر باإحباط حول مستويات سوء السلوو األخالقي 

الحفاظ على إحساسهم  في مؤسستهم الجديدة. اآلثار العملية: يواجه المدققون حواجز وهم يحاولون 

أزمة الهوية الضوء  بالنزاهة وقيمهم األخالقية، وبالتالي خلو أزمة هوية. األصالة / القيمة: يفترض تحليل

في نهاية النفو حيث تنظر شركات المراجعة اآلن في الخطط المهنية بعناية بقدر ما تعيد التفكير في 

 .الفوائد التي تعود عليها
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التعر  إلى العالقة بين السلوو المضاد للمجتمع وأزمة الهوية لدى  (2020) دراسة لباشي تهدف

تالميذ مرحلة الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومقياسي أزمة الهوية والسلوو المضاد 

( تلميذ وتلميذة في المرحلة الثانوية، وقد أشارت النتائج 60للمجتمع على مجموعة البحث المتكونة من )

تالميذ المرحلة  عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوو المضاد للمجتمع وأزمة الهوية لدىإلى 

الثانوية، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سلوو العنف وأزمة الهوية لدى تالميذ المرحلة 

دى تالميذ مرحلة المتوسط، وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سلوو التمرد وأزمة الهوية ل

الثانوية، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سلوو السرقة وأزمة الهوية لدى تالميذ مرحلة 

 .الثانوية

التعر  إلى فاعلية برنامج إرشادي في خفض التشوهات  (2019) دراسة المشهراوي  وسعت

نت ( طالبة من 36عينة الدراسة من ) المعرفية؛ لمواجهة أزمة الهوية لدى المراهقات الفلسطينيات، وتكو 

طالبات الصف العاشر من مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات شمال غزة، مقسمة إلى مجموعتين؛ 

( طالبة، واستخدمت الباحثة 18( طالبة، ومجموعة ضابطة وعددها )18مجموعة تجريبية وعددها )

امج اإرشادي كأدوات للدراسة، وات بعت الدراسة مقياس التشوهات المعرفية، ومقياس أزمة الهوية، والبرن

لت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات أفراد  المنهج شبه التجريبي، وتوص 

المجموعة التجريبية والضابطة، في القياس الَبعدي على مقياس التشوهات المعرفية، بعد تطبيو البرنامج 

ة، ووجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة لصالح المجموعة التجريبي

التجريبية في القياس القبلي والَبعدي على مقياس التشوهات المعرفية لصالح القياس الَبعدي، ووجود فروق 

دالة إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي على 

 .اس التشوهات المعرفية لصالح القياس التتبعيمقي
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التعر  إلى مستوى أزمة الهويَّة ودرجات اضطراب الشخصيَّة ( 2019) دراسة األسمري هدُ  

الحديَّة، وتحديد الفروق في مستوى أزمة الهويَّة لدى عينة من المراهقين الذكور واإناث، واستخدم المنهج 

راَسة وعينتها من طالب المرحلة الثانويَّة، وبلغ عددهم )الوصفي المقارن، تمثل مجتمع  ( طالب 203الد ِّ

( طالبات في مدينة الرياض، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستويات أزمة الهويَّة، 201و)

راَسة من المراهقين الذكور واإناث، وكذلك د وجو  وانخفاض في أبعاد اضطراب الشخصيَّة الحديَّة لعينة الد ِّ

فأقل في الدرجة الكليَّة النغالق الهويَّة بين  ( α≤05.)فروق ذات دالة إحصائيَّة عند مستوى داللة 

 .الذكور واإناث، وبينت أن الفروق كانت لصالح الذكور

(،التي هدفها التعر  إلى أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها 2018دراسة محمد وزكي )وفي 

عينة البحث، والتعر  إلى الفروق في أزمة الهوية تبعًا لمتغير الجنه والصف بالتنشئة االجتماعية لدى 

الدراسي، والتعر  إلى مستوى التنشئة االجتماعية وفو متغير الجنه والصف الدراسي وتكونت عينة 

( طالب وطالبة من طالب المرحلة اإعدادية في محافظة ديالى، وقكد أشارت نتائج 200البحث من )

ى أن هنكاو عالقة ارتباطية قوية بين التنشئة االجتماعية وأزمة الهوية وأن أفراد عينة البحث الدراسة إل

الحالي بشكل عام يتمتعون بانخفاض مستوى أزمة الهوية ،وال يوجد تفاعل بين متغيري )الجنه 

 .والتخصص( في أزمة الهوية بين طلبة التخصصات العلمي واألدبي لدى عينة الدراسة

فهدفها التعر  إلى وجود فروق دالة إحصائًيا في رتب الهوية  (،2015العويني ) دراسةأما 

)تشتت الهوية، وتعليو الهوية، وإنجاز الهوية، وانغالق الهوية( لدى المراهقات مجهوالت الهوية المقيمات 

ئية في في المؤسسات اإيمائية والملتحقات باألسر البديلة، والتعر  إلى وجود فروق ذات داللة إحصا

مستوى الطمو  لدى المراهقات مجهوالت الهوية المقيمات في المؤسسات اإيوائية والملتحقات باألسر 

( من 20( من المراهقات المقيمات في المؤسسات اإيوائية، و )40وتكونت عينة الدراسة من ) .البديلة
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، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى المراهقات الملتحقات باألسر البديلة، استخدم المنهج الوصفي االرتباطي

تباين العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة ما بين عالقات ارتباطية جوهرية دالة موجبة وعالقات 

( في الدرجة الكلية إنجاز 0,01جوهرية دالة سالبة، كما أظهرت وجود فروق جوهرية دالة عند مستوى )

 .ر البديلةالهوية لصالح المراهقات المقيمات مع األس

التعر   إلى مستوى أزمة الهوية لدى طلبة المرحلة  (2013دراسة علي وعبد الرحمن )وهدُ  

اإعدادية، والتعر   إلى مستوى السلوو المضاد للمجتمع لدى طلبة المرحلة اإعدادية، وتألفت العينة 

( طالبة من المدارس اإعدادية من مديريات 200( طالب و)200( طالب وطالبة بواقع )400من )

نتائج الدراسة إلى أن طلبة المرحلة اإعدادية يتمتعون بمستوى عال  من تربية الكرخ الثالثة .وقد أشارت 

تحقيو الهوية، وأن طلبة المرحلة اإعدادية يتمتعون بمستوى عال  من السلوو االجتماعي المرغوب 

ضمن منظومة القيم والمعايير االجتماعية ، ومسايرة القوانين واألنظمة، والشعور بالمسؤولية ، وأن أزمة 

وية لدى طلبة المرحلة اإعدادية ال تتأثر بمتغير الجنه والتخصص الدراسي، يتأثر السلوو المضاد اله

للمجتمع لدى طلبة المرحلة اإعدادية بمتغير الجنه )ذكور، إناث ( لصالح الذكور، وال يتأثر السلوو 

بي(، وقد أظهرت المضاد للمجتمع لدى طلبة المرحلة اإعدادية بمتغير التخصص الدراسي )علمي، أد

 .بأن هناو ارتباطًا موجبًا قويًا بين أزمة الهوية والسلوو المضاد للمجتمع لدى طلبة المرحلة اإعدادية

( فهدفها التعر  إلى قلو المستقبل وعالقته بأزمة الهوية لدى 2013دراسة أبو فضة )أما 

وترتيب األصم بين إخوته كككك  -المراهقين الصم في محافظات غزة، في ضوء عدد من المتغيرات )الجنه

ودخل األسرة ككك ووجود إخوة صم في العائلة ككككك ووجود أحد الوالدين أصم أو كليهما(. وقد تم تطبيو تطبيو 

( طالبًا وطالبة مكونة 190أدوات الدراسة ) مقياسي قلو المستقبل وأزمة الهوية(. وبلغت عينة الدراسة )

افعي الثانوية للصم )بنين وبنات(، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى من طلبة مدرستي  مصطفى صادق الر 

%(، وهذا يشير إلى وجود مستوى فوق 60.50أن الوزن النسبي لدى العينة لمقياس قلو المستقبل بلغ )
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وهذا   (%61.04)الوسط من قلو المستقبل، وبينما بلغ الوزن النسبي لدى العينة لمقياس أزمة الهوية

مستوى فوق المتوسط من أزمة الهوية، كما وأظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية يشير إلى وجود 

 .بين قلو المستقبل وأزمة الهوية لدى المراهقين الصم في محافظات غزة

 & Hiley& Coatsworth & Douglas & Cumsille) دراسة هيلي وآخرون هدفت 

Ranieri, 2007)   والمهارات العاملة في تكوين الهوية وفو تجربة إلى ااتشا  االهتمامات والمواهب

التعبير وتحديد الشخصية وتوجيه السلوو، ودور الدوافع الغريزية في صياغة الهوية من خالل النشاط، 

( مراهقاً من طلبة المدرسة العليا في الواليات المتحدة، 572وفو متغيري الجنه والبلد، تكونت العينة من )

نت النتائج اختالفات بالنسبة للجنه والبلد في أنواع أنشطة تحديد الهوية، وأن وإيطاليا، وتشيلي، وبي

دبية حول دور كل الهوية تختلف بشكل فعال من خالل التجارب، وقد تكون متضمنة في المناقشات األ

 .، واستخدام الوقت، والدور الجنسي، وعالقتها باستكشا  الهويةمن نشاط المراهو

فهدفت إلى بيان أثر  (Taylor & Bhanot & Shin, 2006) ون دراسة تيلور وآخر أما 

( من المراهقين في الفلبين، والصين، 639عينة مكونة من ) ىالبيئة في الهوية االجتماعية لد النمذجة

والهنود، وفيتنام، والسلفادور، أشارت النتائج إلى أن التربية العائلية لعبت دورًا مهمًا في عملية تشكيل 

الهوية االجتماعية، واالنتماء لدى كل المراهقين بعض النظر عن الخلفية األثينية، حيث ارتبطت تقارير 

ين بشكل ملحوظ إيجابيًا باالستكشا  وااللتزام والتأاد نحو امتالو هويتهم، وهذه النتائج متسقة المراهق

مع العمل التجريبي الذي يجد أن التربية العائلية مكون مركزي في تشكيل الهوية عند األطفال، والمنطلو 

 .النظري الذي أاد دور العائلة في تشكيل الهوية وفو األدوات الثقافية
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 المتعلقة بمفهوم الذات الدراسات 2.2.2 

( التعر  إلى طبيعة العالقات بين اتخاذ القرار األااديمي وكل من 2020دراسة )مقلد،  تهدف

( طالبًا 317مفهوم الذات )األااديمي واالجتماعي( والتحصيل الدراسي، وقد تكونت عينة البحث من )

التربية جامعة المنيا، وتم إعداد مقياس مفهوم الذات وطالبة من طالب الفرقة األولى والثانية بكلية 

ومقياس اتخاذ القرار األااديمي، وأشارت النتائج إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة بين مفهوم الذات 

األااديمي وكل من مفهوم الذات االجتماعي واتخاذ القرار األااديمي والتحصيل الدراسي، وبين مفهوم 

ذ القرار األااديمي، وفيما يتعلو بالفروق التي ترجع للنوع والتخصص الدراسي؛ الذات االجتماعي واتخا

 .لم تتضح أي فروق دالة إحصائيًا بين الطالب الطالبات بالتخصصات العلمية واألدبية

التعر  إلى مفهوم الذات وعالقته ببعض  (2020، ومحمود وعبد الرحيم دراسة )مباركهد  

( طالب 108عينة من المراهقين المعاقين بصرًيا، حيث تكونت العينة من ) المتغيرات الديموغرافية لدى

وطالبة بالمرحلتين اإعدادية والثانوية بمدرستي النور للمكفوفين بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وقد طبو 

ن عليهم مقياس مفهوم الذات للمراهقين المعاقين بصرًيا، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة بي

المقياس المستخدم تبًعا الختال  متغيرات درجة اإعاقة، والنوع،  ىطات درجات أفراد العينة علمتوس

الترتيب، بينما  ى( سنة عل19-16ر، والعمر الزمني )والعمر الزمني، لصالح اإعاقة الجزئية، والذكو 

أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد العينة علي المقياس تبًعا الختال  

 .متغيرات المرحلة الدراسية، والنشأة، والترتيب الميالدي

إلى معرفة العالقة بين مفهوم الذات األااديمية والدافعية األااديمية  (2017دراسة )الخياط، هدفت 

باتباع  ( طالبًا وطالبة تم اختيارهم370دى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، تكونت عينة الدراسة من )ل

العينة العشوائية الطبقية من طلبة مركز جامعة البلقاء التطبيقية، وتم تطوير مقياسين أحدهما أسلوب 
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شارت نتائج الدراسة إلى أن لقياس مفهوم الذات األااديمية واآلخر لقياس الدافعية األااديمية، كما أ

المستوى العام لمفهوم الذات األااديمية، والمستوى العام للدافعية األااديمية كانا عاليين، ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األااديمية تعزى لمتغيرات جنه الطالب، والمستوى الدراسي، 

افعية األااديمية تعزى لمتغيرات جنه الطالب، ومكان السكن، وعدم وجود فروق ذات داللة في الد

 .والمستوى الدراسي، وطبيعة التخصص، ومكان السكن

( فهدفها التعر  إلى مفهوم الذات وعالقته بالتكيف النفسي لدى األحداث 2017دراسة سليم )أما 

)مكان السكن الجانحين المسجلين في وزارة التنمية االجتماعية، وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية 

الحالي، العمر، مستوى الدخل الشهري( على مفهوم الذات والتكيف النفسي لديهم، اختيرت عينة الدراسة 

( حدثًا جانحًا، استخدم المنهج 334بالطريقة العنقودية العشوائية تمثلت بمديريتي طوباس ورام هللا قوامها )

كان مستوى مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين الوصفي االرتباطي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه 

المسجلين لدى وزارة التنمية االجتماعية متوسطًا، وأن مستوى التكيف النفسي لدى األحداث الجانحين 

المسجلين لدى وزارة التنمية االجتماعية قد كان متوسطًا، كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباط إيجابيه 

 .هوم الذات والتكيف النفسيذات داللة إحصائية بين مف

( التعر  إلى السمة العامة لمفهوم الذات لدى متعاطي المخدرات 2016دراسة أسرم )هد  

بسجن الهدى بأم درمان في السودان، كذلك التعر  إلى الفروق المعنوية في أبعاد مفهوم الذات لدى 

متعاطي المخدرات في ضوء متغيرات )العمر والمستوى التعليمي(. ولتحقيو هذه األهدا  استخدم المنهج 

( سنة تم 42 -22( فردًا، تراوحت أعمارهم بين )30لدراسة على عينة تكونت من )الوصفي. أجريت ا

اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. وقد تم تطبيو مقياس مفهوم الذات لهارس وبيرس. توصلت الدراسة 

إلى أن مستوى مفهوم الذات منخفض لدى متعاطي المخدرات. كذلك اتضح عدم وجود فروق في أبعاد 

 .) التعليميالمستوى  –م الذات تعزى لمتغيرات )العمر مفهو 



36 
 

التعر  إلى وجود عالقة بين مفهوم الذات، ووجهة الضبط،  (2016دراسة الحمدان )هد  

والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى المجرمين السعوديين العائدين إلى الجريمة، وتكون مجتمع 

ة، اعتمد الباحث التطبيو باستخدام أسلوب الحصر الشامل وتم ( نزياًل عائدًا إلى الجريم89الدراسة من )

( من النزالء السعوديين العائدين إلى الجريمة. استخدم 89التطبيو على جميع أفراد المجتمع وعددهم )

المنهج الوصفي االرتباطي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين مفهوم الذات وكل 

 :عصابية، ووجود عالقة عكسية بين أبعاد الشخصية األربعةمن وجهة الضبط وال

االنبساط، التفاني، الوداعة، االنفتا  على الخبرة( ومفهوم الذات لدى المجرمين السعوديين العائدين إلى )

 .الجريمة

التعر  إلى مفهوم الذات لدى الجنسين في ضوء سمات الشخصية  (2003دراسة غانم )هد  

 ( فردًا، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة69ية، وتكونت عينة الدراسة من )االنبساطية والعصاب

إحصائيًا لمفهوم الذات الجسمية واالجتماعية تبعًا لمتغير الجنه لصالح الذكور، ووجود فروق دالة 

 .إحصائيًا لمفهوم االنفعالية والقلو لصالح اإناث

فقد هدفت إلى التعر  على تأثير نوع المدرسة  (Usher & Adin, 2003) دراسة أشر وأدينأما 

( طالبًا وطالبة 38حكومية أو خاصة في اتجاه الطالب نحو ذواتهم واحترامهم لها، وتكونت العينة من )

( طالبًا وطالبة من مدرسة حكومية. وقد أشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين 32من مدرسة خاصة و)

وا بشكل ملحوظ شعورًا أقوى نحو مفهوم الذات والبيئة المدرسية أاثر يلتحقون في المدارس الخاصة قد بين

من طالب المدرسة الحكومية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية في مفهوم الذات تبعاً لمتغير 

 .الجنه

 



37 
 

فإن لقد تناولت جميع الدراسات السابقة بفرعيها العربية واألجنبية مفهوم الهوية وأزمة الهوية، كذلك 

جميع الدراسات ربطت بين أزمة الهوية والمراهقين كون هذه األزمة تنشأ عند المراهقين أاثر من غيرهم 

 .حيث يكونوا في مرحلة تكوين أنفسهم وتحقيو مفهوم لذاتهم

مفهوم الذات ب اتناولت مفهوم أزمة الهوية عالقته أنهاوما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

بناء اإطار النظري للدراسة وصياغة المشكلة  منالباحث من الدراسات السابقة  أفادتوقد  المراهقين،عند 

في ، واألسلوب اإحصائي فهاتوظيف أدوات الدراسة وتحديد أهداوتحديدها وصياغة الفروض المالئمة و 

 .النتائج ومناقشتها تحليل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

 

 منهجية الدراسة  1. 3

 مجتمع الدراسة 2 .3

 عينة الدراسة3 .3

 الدراسة أدوات 4 .3

 متغيرات الدراسة 5 .3

 الدراسةإجراءات تنفيذ  6 .3 

 المعالجات اإلحصائية 7 .3
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

معرفة العالقة بين أزمة الهوية ومفهوم الذات لدى المراهقين  من أجل تحقيو هد  الدراسة وهو

هذا الفصكككل منهجية الدراسكككة ومجتمع الدراسكككة والعينة، إضكككافة فقد تناول في مدارس محافظة بيت لحم، 

التي أداة الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك متغيرات الدراسة وإجراءاتها والمعالجة اإحصائية  وصف إلى

 .النتائج يل البيانات للتوصل إلىاستخدمت في تحل

 

 الدراسة يةمنهج 1 .3

بهد   الرتباطياالمنهج الوصفي  استخدم فيهاتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الميدانية التي 

"، وقد تم محافظة بيت لحم مدارسلدى المراهقين في أزمة الهوية وعالقتها بمفهوم الذات  " إلىالتعر  

يتناسب مع نوع الدراسة، من حيث وصف الظاهرة كما هي دون تدخل أو  استخدام هذا المنهج ألنه

 .إجراء أي تعديل من قبل الباحث

 

 مجتمع الدراسة  2 .3

طلبة الصفو  الحادي عشر والثاني عشر من جميع  جميع مجتمع الدراسة من تكون 

في الفصل  وطالبةًا طالب( 6443) عددهم والبالغ الحكومية لحمبيت محافظة  مدارس في التخصصات

 بيت لحم.والتعليم في محافظة تربية المديرية  سجالتوذلك حسب ، 2021-2020 األولالدراسي 
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 عينة الدراسة 3. 3

( طالبًا وطالبة من طالب مدارس محافظة بيت لحم 916)أجريت الدراسة على عينة قوامها 

 (1.3)تم اختيارهم بطريقة عنقودية، والجدول  % من مجتمع الدراسة، حيث14وتتمثل ما نسبتهالحكومية، 

 اآلتي يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.

 غرافيةخصائص العينة الديم(: 1.3جدول )

 األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة  

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنه
 39.1 358 ذكر 
 60.9 558 انثى

 100.0 916 المجموع

 الصف

 55.5 508 الحادي عشر

 44.5 408 الثاني عشر

 100.0 916 المجموع

 التخصص

 32.8 300 العلمي
 55.8 511 األدبي

 11.5 105 غير ذلك

 100.0 916 المجموع

 ةأدوات الدراس 4 .3

 كاآلتي:لجمع البيانات الالزمة لتحقيو أغراض الدراسة تم استخدام مقياسين، 

 مقياس أزمة الهوية 1 .4. 3

طور مقياس أزمة الهوية بالرجوع إلى األدب السابو، والمقاييه ذات العالقة، حيث استفاد 

في  (2017السعدي، كدراسة ) زمة الهويةالباحث من هذه المقاييه والدراسات التي استخدمت مقياس أ

 .الحاليةتطوير مقياس الدراسة 
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 الهوية صدق مقياس أزمة 1.1.4.3

 استند الباحث إلى نوعين من الصدق، وهما كما يلي:

 (Face Validityأواًل الصدق الظاهري )

، قام الباحث بعرضه للتحقو من الصدق الظاهري أو ما يعر  بصدق المحكمين لمقياس أزمة الهوية

والبالغ عددهم القدس المفتوحة، بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من جامعة القدس وجامعة 

( فقرة، 28محكمين كما هو موضح في ملحو )ث(، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من ) (10)

( فقرة في 18، وتكون المقياس من )وفي ضوء مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة

 صورته النهائية.

 (Construct Validityثانيًا: صدق البناء )

طالب وطالبة في مدارس  (80)تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  البناءللتحقو من صدق 

استخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم محافظة بيت لحم ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة و 

 ( اآلتي:2.3معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، كما هو موضح في الجدول )

 لمقياس م معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية( استخد2.3جدول )
 أزمة الهوية 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
 البعدي القبلي  البعدي القبلي 
1 .587**  .798** 10 .937** .711** 
2 .641** .874** 11 .901** .398** 
3 .714** .658** 12 .654** .854** 
4  .687** .654** 13 432** .754** 
5 .742** .532** 14 .687** .632** 
6 .658** .574** 15 .587**  .741** 
7 .967** .687** 16 .611** .732** 
8 .714** 498** 17 .632** .814** 
9 .532** .574** 18 .921** .830** 
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 الهويةثبات مقياس أزمة  2.1.4.3

فقد تم حساب معامالت ارتباط الدرجة الكلية للمقياس على اإجراء  الدراسة،للتحقو من ثبات أدوات  

للمقاييه  الفا( )ارونباخحسب معادلة الثبات القبلي واإجراء البعدي، وكذلك احتساب معامل الثبات 

 (:4.3( )3.3القبلية والبعدية، كما هو موضح في الجدول )

 على اإلجراء القبلي واإلجراء البعدي لمقياس أزمة الهوية( معامالت ارتباط الدرجة الكلية 3.3جدول )

 (0.05)يمة معامل االرتباط للمقياس كانت مرتفعة بدرجة عالية ودالة عند مستوى داللة قنالحظ ان 
 

 بلي والبعديقال أزمة الهوية سايمقالثبات كرونباخ الفا لمعامل ( 4.3جدول )

 .داة بدرجة عالية من الثباتيدل معامل الثبات على تمتع األ يضاً أ
 
 الذات مفهوممقياس  2. 4. 3

الذات بالرجوع إلى األدب السابو، والمقاييه ذات العالقة، حيث استفاد مفهوم طور مقياس 

عبد الحو وفاتح، كدراسة ) الذات مفهومالباحث من هذه المقاييه والدراسات التي استخدمت مقياس 

 في تطوير مقياس الدراسة الحالية.  (2016

 الذات مفهوممقياس صدق  1.1.4.3

 استند الباحث إلى نوعين من الصدق، وهما كما يلي:

 (Face Validityأواًل الصدق الظاهري )

الذات، قام الباحث بعرضه  مفهومللتحقو من الصدق الظاهري أو ما يعر  بصدق المحكمين لمقياس 

بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من جامعة القدس وجامعة القدس المفتوحة، والبالغ عددهم 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المقياس
 000. 962. ازمة الهوية

 البعدي القبلي 
 قيمة معامل الثبات كرونباخ الفا قيمة معامل الثبات كرونباخ الفا المقياس

 821. 801. ازمة الهوية
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( فقرة، 30( محكمين كما هو موضح في ملحو )ث(، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من )10)

( فقرة في 21وتكون المقياس من ) ،وفي ضوء مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة

 صورته النهائية.

 (Construct Validityثانيًا: صدق البناء )

للتحقو من صدق البناء، استخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة 

 ( اآلتي:5.3بالدرجة الكلية للمقياس، كما هو موضح في الجدول )

 لمقياس( استخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية 5.3جدول )

 الذات مفهوم 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
 البعدي القبلي  البعدي القبلي 
1 .937** .587 ** 12 .937** .741** 
2 .901** .641** 13 .901** .732** 
3 .654** .714** 14 .654** .814** 
4 .432** .687** 15 .432** .554** 
5 .742** .742** 16 .687** .432** 
6 .658** .658** 17 .587** .687** 
7 .967** .967** 18 .611** .714** 
8 .714** .714** 19 .632** .631** 
9 .532** .532** 20 .921** .830** 

10 .934** .514** 21 .836** .514** 
11 .754** .610**    
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 مفهوم الذاتثبات مقياس  2.1.4.3

للتحقو من ثبات أدوات الدراسة، فقد تم حساب معامالت ارتباط الدرجة الكلية للمقياس على اإجراء  

الفا( للمقاييه  القبلي واإجراء البعدي، وكذلك احتساب معامل الثبات حسب معادلة الثبات )ارونباخ

 (:7.3( )6.3القبلية والبعدية، كما هو موضح في الجدول )

 على اإلجراء القبلي واإلجراء البعدي الذات مفهوملمقياس ( معامالت ارتباط الدرجة الكلية 6.3جدول )
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المقياس

 000. 909. مفهوم الذات
 (0.05)يمة معامل االرتباط للمقياس كانت مرتفعة بدرجة عالية ودالة عند مستوى داللة قنالحظ ان 

 
 بلي والبعديقال الذات مفهوم سايمقالثبات كرونباخ الفا لمعامل ( 7.3جدول )

 البعدي القبلي 
 قيمة معامل الثبات كرونباخ الفا قيمة معامل الثبات كرونباخ الفا المقياس

 901. 899. مفهوم الذات
 .داة بدرجة عالية من الثباتيدل معامل الثبات على تمتع األ يضاً أ
 

 متغيرات الدراسة 5 .3
 :اآلتية( وتشمل المتغيرات Independent Variablesالمتغيرات المستقلة ) .أ

 .أنثى -2 ،ذكر -1مستويان: وله  :الجنه .1

 الثاني عشر. -2الحادي عشر،  -1: مستويانالصف وله  .2

 غير ذلك. -3علمي،  -2أدبي،  -1التخصص وله ثالثة مستويات:  .3

 (Dependent Variableالمتغير التابع ) .ب

وعالقتها بمفهوم الذات لدى المراهقين في  زمة الهويةأويتمثل في استجابة أفراد مجتمع الدراسة على 

 محافظة بيت لحم والدرجة الكلية. مدارس
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 إجراءات تنفيذ الدراسة 6. 3

 الباحث في تنفيذ الدراسة عددًا من الخطوات على النحو اآلتي: اتبع

مي من قسم الدراسات والبحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة لمديرية التربية توجيه كتاب رس .1

 والتعليم في محافظة بيت لحم؛ للسما  بتوزيع االستبانة على الطالب.

 انة قام الباحث بتوزيعها على الطالب.بعد موافقة مديرية التربية والتعليم توزيع االستب .2

 ( طالبًا وطالبة باليد وبشكل مباشر.916والبالغ عددهم )سلمت االستبيانات إلى الطالب  .3

 تم جمع االستبيانات من الطالب. .4

للعلوم  إدخال االستبيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيًا باستخدام برنامج الرزم اإحصائية .5

 .(SPSS) االجتماعية

 

 اإلحصائية المعالجات  7 .3

للمعالجة اإحصائية تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إجابات عينة 

 One way)واختبار تحليل التباين األحادي الدراسة على فقرات االستبانة، وكذلك استخدم اختبار )ت( 

analysis of variance)  لقياس داللة الفروق في المتوسطات حسب المتغيرات المستقلة في الدراسة وتم

كما تم حساب معامل الثبات كرونباخ  استخدام معامل ارتباط بيرسون لفحص العالقة بين المتغيرات،

 (.SPSS)ألفا للتحقو من صدق األداة اإحصائي وثباتها وذلك ضمن برنامج الرزم اإحصائية 
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 ابعالر  الفصل

 عرض نتائج الدراسة

 

 النتائج المتعلقة باألسئلة 1.4

 النتائج المتعلقة بالفرضيات 2.4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةعرض 

يتناول هذا الفرض عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسئلتها وفرضياتها التي  

 العرض، كاآلتي:طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة من 

، المئوية لكل فقرة وللدرجة الكليةاسكككتخدمت المتوسكككطات الحسكككابية والنسكككب  أسكككئلة الدراسكككةلإلجابة عن 

غير  ،3= محايد، 4= موافق، 5= موافق بشرررردةوقد اعتمد التدريج حسككككككب مقياس ليكرت الخماسككككككي )

 (1=  إطالقاً غير موافق ، 2=  موافو

 : مفاتيح المتوسطات التاليةجل تفسير النتائج اعتمدت أمن 

 ضعيفة جداً  1-1.8

 ضعيفة 1.81-2.6

 متوسطة 2.61-3.4

 كبيرة 3.41-4.2

 كبيرة جداً  4.21-5 
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 باألسئلةالنتائج المتعلقة  1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 1.1.4

 السؤال األول: ما مستوى أزمة الهوية لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم؟

عن السؤال األول حسبت المتوسطات الحسابية لمستوى أزمة الهوية لدى المراهقين في مدارس لإلجابة 

 ( يوضح ذلك.1.4محافظة بيت لحم والجدول)

 لفقرات مقياس أزمة الهوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (1.4جدول )

 

 درجات 5أقصى درجة لالستجابة 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة النسبة

 كبيرة %74 1.23 3.69 ي ال زلت بحاجة إلى مساعدة أسرتي.نأرى أن  .1
 متوسطة %68 1.16 3.39 أتعامل مع زمالئي بحذر.  .2
 متوسطة %65 1.01 3.27 ينتابني شعور بعدم الرضا في كثير من األحيان.  .3
 متوسطة %65 1.16 3.27 أشعر بأن المجتمع يوفر لي ما أستحقه.  .4
 متوسطة %65 1.23 3.25 الغموض.أشعر بأن مستقبلي ينتابه   .5
 متوسطة %60 1.26 3.00 أستطيع استرجاع ما فاتني من الماضي.  .6
 متوسطة %59 1.27 2.96 سلبية.تسيطر علّي أفكار   .7
 متوسطة %58 1.20 2.88 االجتماعية.أتفادى حضور المناسبات   .8
 متوسطة %57 1.20 2.83 أتجنب الحديث مع زمالئي عن المستقبل.  .9

 متوسطة %54 1.15 2.69 الصف.يراودني الشك تجاه زمالئي داخل   .10
 ضعيفة  %51 1.18 2.54 الحرجة.أشعر بالضعف في مواجهة المواقف الحياتية   .11
 ضعيفة  %50 1.08 2.48 أشعر باألمان بالنسبة لحياتي المستقبلية .  .12
 ضعيفة  %46 1.16 2.32 أحاول االبتعاد عن  زمالئي قدر المستطاع.  .13
 ضعيفة  %45 91. 2.24 أهتم بالعادات والتقاليد االجتماعية.  .14
 ضعيفة  %41 96. 2.04 أستطيع أن أواجه مشكالتي وحلها بنفسي.  .15
 ضعيفة  %37 1.29 1.86 عالقتي بأفراد أسرتي ضعيفة.  .16
 ضعيفة  %34 99. 1.72 تتوافر لدي الدافعية نحو تحسين التحصيل الدراسي.  .17
 ضعيفة  %30 89. 1.52 أشعر بمحبة أسرتي لي.  .18

 متوسطة %53 45. 2.66 الدرجة الكلية
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أزمة الهوية الدراسة على مقياس  أفراد عينة( أن األوساط الحسابية الستجابات 1.4يتضح من الجدول )

ي ال زلت بحاجة إلى مساعدة نأنأرى هي:  وكانت أعلى الفقرات (،3.69 -1.52)تراوحت ما بين 

قل الفقرات أكانت  وقد (،3.39بمتوسط ) أتعامل مع زمالئي بحذريليها  (3.69)حسابي بمتوسط  أسرتي

 (.2.66)غت الدرجة الكلية وبل (1.52)مقداره بمتوسط  أشعر بمحبة أسرتي لي

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.1.4
 "الذات لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم؟ما مستوى مفهوم " :السؤال الثاني

 استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية الثاني لإلجابة عن السؤال
 الذات لفقرات مقياس مفهوم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( 2.4)جدول 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة النسبة

 كبيرة جداً  %90 77. 4.50 أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة اآلخرين.  .1
 كبيرة جداً  %88 77. 4.41 .احترامي لذاتي يشعرني باألمان  .2
 كبيرة جداً  %86 91. 4.28 أهتم بمظهري الخارجي أثناء مقابلة زمالئي.  .3
 كبيرة جداً  %85 93. 4.27 تساعدني التعاليم الدينية في تعزيز ذاتي.  .4
 كبيرة جداً  %85 79. 4.25 أستطيع أن أنسجم مع زمالئي .  .5
 كبيرة %84 96. 4.18 أشعر أنني عضو  هام في أسرتي.  .6
 كبيرة %83 93. 4.15 أتمسك برأيي أثناء الحوار والمناقشات طالما كان النقاش إيجابيًا.  .7
 كبيرة %83 92. 4.14 أستطيع اتخاذ قراراتي بنفسي.  .8
 كبيرة %81 1.06 4.07 أنا راٍض عن ذاتي بما فيها من محاسن وعيوب.  .9

 كبيرة %81 87. 4.07 أستمع جيَدا لزمالئي أثناء الحوار معهم.  .10
 كبيرة %81 1.13 4.03 أكره فكرة االعتماد على غيري دون داعي.  .11
 كبيرة %80 94. 3.98 أشعر بأني محبوب من اآلخرين.  .12
 كبيرة %79 92. 3.95 حديثي مع اآلخرين.أجد متعة في   .13
 كبيرة %77 95. 3.87 أمتلك العزيمة في مواجهة الضغوط.  .14
 كبيرة %77 1.02 3.84 أستطيع التعبير عن ذاتي بسهولة أمام زمالئي.  .15
 كبيرة %77 1.08 3.84 أشعر بالفرح تارة وبالضيق تارة دون معرفة السبب.  .16
 كبيرة %75 87. 3.77 اآلخرين.أشعر أن أفكاري مقبولة لدى   .17
 كبيرة %75 1.00 3.74 أتكيف بسهولة مع أي موقف اجتماعي.  .18
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الدراسة على مقياس مفهوم الذات  أفراد عينة( أن األوساط الحسابية الستجابات 2.4يتضح من الجدول )

 أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة اآلخرين الفقرات وكانت أعلى (4.50-3.34بين )ما بين تراوحت 

قل الفقرات أوقد كانت  (4.41)بمتوسط  احترامي لذاتي يشعرني باألمانيليها  (4.50حسابي )بمتوسط 

 (.3.98)غت الدرجة الكلية وبل (3.26)مقداره بمتوسط  أستطيع أن أعفو عن اآلخرين بسهولة
 

 بالفرضياتالنتائج المتعلقة  42.

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.2.4

في متوسطات  ( α≤05.عند مستوى الداللة ) اللة إحصائية: ال توجد فروق ذات دالفرضية األولى 

 .تعزى لمتغير الجنه لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحمأزمة الهوية 

داللة الفروق في  المستقلة لقياسللعينات  (ت)اختبار  استخدمولى األللتحقو من صحة الفرضية 

 لدى المراهقين في مدارس محافظة بيتأزمة الهوية  متوسطات فيالمتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

 ( اآلتي:3.4، كما في الجدول )تعزى لمتغير الجنه لحم

متوسطات أزمة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية  ت لقياسنتائج اختبار : (3.4الجدول )

 تعزى لمتغير الجنس لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحمالهوية 

 

 كبيرة %75 1.17 3.74 أشعر بمعنويات مرتفعة.  .19
 متوسطة %67 1.26 3.34 أحرص على إرضاء اآلخرين .  .20
 متوسطة %65 1.21 3.26 أستطيع أن أعفو عن اآلخرين بسهولة.  .21

 كبيرة %80 51. 3.98 الدرجة الكلية

الوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 000. 914 4.199 51. 2.74 358 ذكر الدرجة الكلية
    40. 2.61 558  أنثى
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  في(  α≤ 05.)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلى (3.4يتضح من الجدول )

 .لصالح الذكور لمتغير الجنهتعزى  لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحممتوسطات أزمة الهوية 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.2.4

في متوسطات أزمة (  α≤05.): ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثانية

 .تعزى لمتغير الصف لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحمالهوية 

متوسطات داللة الفروق في  المستقلة لقياسللعينات  (ت)استخدم اختبارالثانية للتحقو من صحة الفرضية 

 (4.4كما في الجدول )، تعزى لمتغير الصف لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحمأزمة الهوية 

 اآلتي:

لدى المراهقين في مدارس متوسطات أزمة الهوية لقياس داللة الفروق في  (ت  )نتائج اختبار (4.4الجدول )

 تعزى لمتغير الصف محافظة بيت لحم

 

  في(  α≤05.)فروق ذات داللة إحصككككككائية عند مسككككككتوى الداللة  وجود إلى (4.4يتضككككككح من الجدول )

لصالح الثاني تعزى لمتغير الصف  لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحممتوسطات أزمة الهوية 

 .عشر

 

 

 الصف 
 العدد

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 014. 914 2.467- 45. 2.63 508 الحادي عشر الدرجة الكلية

    44. 2.70 408 الثاني عشر
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.2.4

في متوسطات أزمة (  α≤05.)اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د: الفرضية الثالثة

 .(5.4لجدول )ا، كما في تعزى لمتغير التخصص لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم الهوية

 التخصصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقا لمتغير ( 5.4الجدول )

 
 المتوسط الحسابي العدد التخصص

االنحراف 
 المعياري 

 46. 2.65 300 العلمي الكليةالدرجة 
 45. 2.68 511 االدبي

 42. 2.64 105 غير ذلك
 

أزمة لقياس داللة الفروق  اختبار تحليل التباين األحادي اسككككككككتخدمالثالثة للتحقو من صككككككككحة الفرضككككككككية 

 (.6.4اما في الجدول ) تعزى لمتغير التخصص لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم الهوية

لدى المراهقين في مدارس  أزمة الهويةداللة الفروق في  األحادي لقياسنتائج اختبار تحليل التباين ( 6.4)الجدول 

 تعزى لمتغير التخصص محافظة بيت لحم

 

  (  α≤05.)فروق ذات داللة إحصكككائية عند مسكككتوى الداللة  جدال يو أنه إلى  (6.4يتضكككح من الجدول )

 .تعزى لمتغير التخصص لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم أزمة الهويةفي 

 

 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
 627. 466. 094. 2 189. بين المجموعات الدرجة الكلية

   202. 913 184.757 داخل المجموعات
     915 184.946 المجموع
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 بالفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة  4.2.4

في متوسكككككطات (  α≤05.): ال توجد فروق ذات داللة إحصكككككائية عند مسكككككتوى الداللة الفرضرررية الرابعة

 تعزى لمتغير الجنه. لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحممفهوم الذات 

داللة الفروق في  المسككككككتقلة لقياسللعينات ( ت  )اختبار اسككككككتخدمالرابعة للتحقو من صككككككحة الفرضككككككية 

لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت متوسطات مفهوم الذات  فيالمتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 

 (.7.4كما في الجدول )، تعزى لمتغير الجنه لحم

لدى المراهقين في مدارس متوسطات مفهوم الذات داللة الفروق في  لقياس (ت )نتائج اختبار (7.4الجدول )

 تعزى لمتغير الجنس لحم محافظة بيت

 

 في(  α≤05.)وجود فروق ذات داللة إحصككككككائية عند مسككككككتوى الداللة  إلى (7.4يتضككككككح من الجدول )

لصككككككككككككككالح  تعزى لمتغير الجنه لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحممتوسككككككككككككككطات مفهوم الذات 

 .اإناث

 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 5.2.4

في متوسككطات (  α≤05.): ال توجد فروق ذات داللة إحصككائية عند مسككتوى الداللة الفرضية الخامسة

 .تعزى لمتغير الصف لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم مفهوم الذات

داللة الفروق في  المستقلة لقياسللعينات  (ت )اختبار استخدمالخامسة للتحقو من صحة الفرضية 

كما في ، تعزى لمتغير الصف لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم متوسطات مفهوم الذات

 (.8.4الجدول )

الوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 000. 914 8.634- 61. 3.81 358 ذكر الدرجة الكلية
    40. 4.10 558 انثى 
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لدى المراهقين في مدارس  متوسطات مفهوم الذاتداللة الفروق في  لقياس (ت)نتائج اختبار  (8.4الجدول )

 تعزى لمتغير الصف محافظة بيت لحم

 

 ( α≤05.)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   أنه ال توجد إلى ( 8.4)  يتضح من الجدول

 .تعزى لمتغير الصف لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم متوسطات مفهوم الذات في

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 6.2.4

في متوسككطات (  α≤05.)اللة إحصككائية عند مسككتوى الداللة فروق ذات د : ال توجدالفرضية السادسة

لجدول ا كما في، تعزى لمتغير التخصككككككككككككككص لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم مفهوم الذات

(9.4). 

 التخصصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقا لمتغير ( 9.4الجدول )

 

مفهوم لقياس داللة الفروق  دم اختبار تحليل التباين األحادياسككتخالسككادسككة للتحقو من صككحة الفرضككية 

 (.10.4كما في الجدول ) تعزى لمتغير التخصص لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم الذات

 

الوسط  العدد الصف 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 613. 914 505. 48. 3.99 508 الحادي عشر الدرجة الكلية
    55. 3.97 408 عشرالثاني 

 
 التخصص

 المتوسط الحسابي العدد
االنحراف 
 المعياري 

 52. 3.99 300 العلمي الدرجة الكلية
 48. 3.99 511 االدبي

 62. 3.94 105 غير ذلك
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لدى المراهقين في  مفهوم الذاتداللة الفروق في  األحادي لقياسنتائج اختبار تحليل التباين  (10.4الجدول )

 تعزى لمتغير التخصص مدارس محافظة بيت لحم

 

مفهوم في (  α≤05.)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أنه ال توجدإلى  يتضح من الجدول

  .تعزى لمتغير التخصص لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم الذات

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة 7.2.4

بين أزمة (  α≤05.) : ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالفرضية السابعة

 .لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحمالهوية ومفهوم الذات 

لدى بين أزمة الهوية ومفهوم الذات للتحقو من صحة الفرضية تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 

  .المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم

 لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحمأزمة الهوية ومفهوم الذات ( معامل ارتباط بيرسون بين 11.4) الجدول

 مفهوم الذات 
 مستوى الداللة بيرسون معامل ارتباط  

 000. -340. أزمة الهوية
 

أزمة الهوية ومفهوم الذات بين (  α≤05.)عند مستوى ذات داللة إحصائية  سلبية ةتوجد عالقة ارتباطي

 .لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم

 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
 674. 395. 103. 2 206. بين المجموعات الدرجة الكلية

   261. 913 238.739 داخل المجموعات
     915 238.946 المجموع
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها 

 

 تفسير نتائج األسئلة ومناقشتها 1.5

 تفسير نتائج الفرضيات ومناقشتها 2.5

 التوصيات والمقترحات 3.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

يتناول هذا الفصل عرضًا لنتائج األسئلة والفرضيات، ومناقشتها وتفسيرها في ضوء ما جاء في  

 اإطار النظري والدراسات السابقة.

 تفسير نتائج األسئلة ومناقشتها 1.5

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها 1.1.5

(، وبلغ 2.66لقد أتى مقياس أزمة الهوية بدرجة متوسككككككطة، حيث بلغ المتوسككككككط الحسككككككابي له )

يرون أنهم  بككأن المراهقين%(، وتفسككككككككككككككر هككذه النتيجككة 53(، وبككدرجككة مئويككة )45.االنحرا  المعيككاري )

بحاجة إلى مسككككاعدة أسككككرتهم، وتعاملهم الحذر مع زمالئهم، وشككككعورهم بعدم الرضككككا، كما أنهم يرون أن 

 .المجتمع يوفر لهم ما يستحقونه، وكذلك فإنه يراودهم شعور بأن مستقبلهم ينتابه الغموض

ه الفترة هي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المراهقين يعيشكون بفترة من التشكتت حيث أن هذ

فبالهوية يعر  اتجاهاته من خالل التعهدات والقيم واألهدا ، وتزوده فترة بناء الشكككخصكككية والهوية لهم، 

بإحسكككككاس يضكككككبط الذات واإرادة الحرة، وتسكككككاعده في الربط المنطقي بين القيم واالعتقادات والتعهدات، 

 ة.وتساعده باإحساس بالمستقبل واالحتماالت واالختيارات البديل

 

 تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشتها 2.1.5

(، وبلغ االنحرا  3.98لقد أتى مقياس مفهوم الذات بدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسككككككككككط الحسككككككككككابي له )

%(، وتفسكككككككر هذه النتيجة بأن المراهقين يشكككككككعرون بالسكككككككعادة عند 80(، وبدرجة مئوية )51.المعياري )

احترامهم لذاتهم يشكككككككعرهم باألمان فهم عادة يهتمون بمظاهرهم الخارجية مسكككككككاعدة اآلخرين لهم، كما أن 
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عنكككد مقكككابلكككة زمالئهم ويلتزمون بكككالتعكككاليم الكككدينيكككة التي تعزز ذاتهم، كمكككا أن لكككديهم القكككدرة الكبيرة على 

 .االنسجام مع زمالئهم وأسرهم، كذلك فهم يتمسكون بآرائهم أثناء النقاش عندما يرون بأنهم على صواب

زو الباحث هذه النتيجة إلى أنه يمكن ألي شككككككككككككككخص أن يحقو ذاته من خالل قدرته على التأثير ويع

والتأثر باآلخرين، كذلك فإن ثقته بنفسككه تزيد من أهميته لدى اآلخرين وتقديرهم له، ويمكن تحقيو الذات 

النجاحات في  من خالل المعايير األخالقية التي يتمتع بها الفرد وأيضككككككككككككككًا من خالل قدرته على تحقيو

 .األداء، فهذا كله يساعد الفرد على تحقيو ذاته وتعزيز مكانته أمام اآلخرين

( التي بينت نتائجها أن هناو انخفاضكًا في 2016وقد اختلفت نتيجة الدراسكة الحالية مع دراسكة )أسكرم، 

 .مستوى مفهوم الذات لدى عينة الدراسة

 

 تفسير نتائج الفرضيات ومناقشتها  2.5

 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتها 1.2.5 

في متوسطات (  α≤05.)أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .أزمة الهوية لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنه لصالح الذكور

هويته وتبنى بناًء على الواقع الذي يعيشه فالذكور بطبيعة ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن كل فرد تتحقو 

 .الحال هم أاثر تأثرًا من اإناث بالظرو  والمجتمع

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن بعض المتغيرات تلعب دورًا بارزًا في تغير بعض المفاهيم المتعلقة 

، ومن أبرز هذه المتغيرات هي الجنه، بجميع الجوانب سواء النفسية أو االجتماعية أو الصحية للمراهو

 فالذكور دائمًا يبحثون عن هويتهم وهم أاثر تأثرًا بالمجتمع والسلوكيات من اإناث،

فاإناث من الممكن أن تجد هويتها وتتأقلم مع الظرو  الخاضككككككككككككككعة لها أما الذكر فغالبًا ال يقبل بهذا 

 .فيسعى دائمًا إلى بناء هويته بنفسه
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( والتي بينت نتائجها وجود فروق ذات 2019ة الدراسكككككة الحالية مع دراسكككككة )األسكككككمري، وقد اتفقت نتيج

داللة إحصكككائية في مسكككتوى أزمة الهوية تعزى لنتغير الجنه وقد كانت لصكككالح الذكور، واختلفت نتيجة 

( والتي بينت 2013(، ودراسكككككة )علي وعبد الرحمن، 2018الدراسكككككة الحالية مع دراسكككككة )محمد وزكي، 

 .جها عدم وجود فروق في مستوى الهوية تعزى لمتغير الجنهنتائ

 

  تفسير نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها 2.2.5 

في متوسطات (  α≤05.)أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ولصالح الصف الثاني أزمة الهوية لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الصف 

 .عشر

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الصف يؤثر على أزمة الهوية أو يتأثر بها؛ ويعود ذلك إلى وعيهم 

الذي يساعدهم الاتساب بعض المهارات التي تؤدي إلى فهم التباين في الحياة االجتماعية واألسرية 

نة للنفه، فطالب الصف الثاني عشر وعيه أابر واالقتصادية والسياسية وما ينتج عنها من أمان وطمأني

من طلبة الصف الحادي عشر منطقيًا، فهو قد مر بأحداث لم يمر أو يشعر بها طالب الصف الحادي 

 .عشر في معظم الحاالت، وهذا بدوره يجعل هناو فروق تعود لمتغير الصف

ق أي دراسة سابقة إلى اتخاذ لقد انفردت الدراسة الحالية باستخدام متغير الصف، حيث أنه لم تتطر 

 .الصف كمتغير لدراستها
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 تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها  3.2.5

في متوسطات  ( α≤05.)أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .أزمة الهوية لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير التخصص

وتفسر هذه النتيجة إلى أن المراهو يسعى إلى هد  واحد أال وهو البحث عن الهوية وتشكيلها وتطويرها 

 .حتى تصبح أاثرًا استقراراً 

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه ال يمكن أن يكون التخصص أحد األسباب المحددة لكل مالمح أزمة الهوية، 

نع هويته، كذلك فإن هدفه هو تحقيو النجا  فالمراهو هو من يختار تخصصه وليه تخصصه من يص

لذلك فهو يتبع ما يكون سائدًا ومعروفًا من أجل الوصول إلى هدفه وتحقيقه، ويمكن القول بأن المراهقين 

بالرغم من اختال  تخصصاتهم فإن التأثير األابر على هويتهم هو أنهم يعيشون في مجتمع متقلب 

 .لصعوبات التي يواجهونهابشكل عام فيه الكثير من المشكالت وا

( 2018(، ودراسة )محمد وزكي، 2013وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )علي وعبد الرحمن، 

 .فروق في مستوى أزمة الهوية تعزى لمتغير التخصصأن ال توجد والتي بينت نتائجها 

 

 تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها  4.2.5

في متوسطات  (α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أظهرت نتائج الدراسة

 .مفهوم الذات لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنه ولصالح اإناث

( أن مفهوم الذات 2020، ومحمود وعبد الرحيمدراسة )مبارو وتفسر هذه النتيجة بحسب ما جاء في 

لدى اإنسان، وإنما يتشكل خالل التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها وعبر مراحل النمو ليه شيئًا موروثًا 

المختلفة، ويتأثر بعمليات النضج والتعلم والتنشئة االجتماعية، كما يتميز مفهوم الذات أنه مرن غير 

للتعديل  جامد ويعتبر عملية أاثر من كونه سمة، مفهوم الذات يتميز بالثبات النسبي، كما أنه قابل
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والتغيير حسب ظرو  الفرد ومتغيرات البيئة التي يعيشها، وأيضًا مفهوم الذات ال يكون دائمًا في الوعي 

 .ولكنه يكون دائمًا متاحًا للوعي

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن األنثى دائمًا تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع لها ولدورها المتمثل في 

تكوين األسرة والحفاظ عليها وحمايتها من أي عنصر قد يهدد تكيفها، فدمجها  التربية األسرية من حيث

في مجال التعليم زاد من وعيها حول هذه الثقافة وجعل لديها القدرة واإرادة على تغيير نظرة هذا المجتمع 

اصة بها والعمل على تحقيو ذاتها والوصول إلى أهدافها والعمل على تحقيقها حتى يكون لها مكانتها الخ

 .والتي تميزها عن اآلخرين

( ودراسة )الخياط، 2020، وعبد الرحيم ومحمود ع دراسة )مباروالدراسة الحالية موقد اتفقت نتيجة 

( التي بينت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مفهوم 2003( ودراسة )غانم، 2017

بعكه الدراسة الحالية، واختلفت نتيجة الدراسة الذات تعزى لمتغير الجنه وقد كانت لصالح الذكور 

( والتي بينت نتائجها عدم وجود 2020ودراسة )مقلد،  (Usher & Adin, 2003) الحالية مع دراسة

 .فروق في مستوى مفهوم الذات تعزى لمتغير الجنه

 

 تفسير نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتها 5.2.5 

في متوسطات (  α≤05.)أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .مفهوم الذات لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الصف

وتفسر هذه النتيجة بأنه ال يمكن أن يؤثر الصف على مفهوم الذات فهم المراهو هو الوصول إلى تحقيو 

 .عيدًا عن صفه أو تعليمهذاته ب

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المراهو يسعى إلى تحقيو ذاته وإثبات نفسه وقدراته بالمجتمع وبأي 

مكان ينتمي إليه، وبهذا فإن الصف ال يعد من العوامل أو المؤثرات التي يمكن أن تساهم في تحقيو 
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ه في واقعه، فهذا ما يساعده على تحقيو ذاته فالظرو  ذاته، فالفرد يتأثر بما يمر به في حياته وبما يعيش

التي يعيشها الفرد هي التي تؤثر عليه بإيجابياتها وسلبياتها وهي التي تخلو لديه اإرادة والقدرة على 

 .تحقيو ذاته

لقد انفردت الدراسة الحالية باستخدام متغير الصف، حيث أنه لم تتطرق أي دراسة سابقة إلى اتخاذ 

 .كمتغير لدراستهاالصف 

 

 تفسير نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها 6.2.5 

في متوسطات (  α≤05.)أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .مفهوم الذات لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير التخصص

التخصص هو جزء من مرحلة بحياة المراهو ولكن ال عالقة لها ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن 

 .بتحقيو مفهوم الذات لديه

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المراهقين بمختلف التخصصات يعيشون التحدي المستقبلي نفسه في 

ات مواجهة مصيرهم بتحقيو مفهوم الذات لديهم، فالتخصص ال يوجد له أي تأثير جوهري في مفهوم الذ

 لدى المراهو، ويمكن أن يعود ذلك لتأثرهم بالمحيط الثقافي واالجتماعي والسياسي السائد

الذي يسيطر على تفكيرهم ونفسيتهم، أاثر مما يؤثر عليهم التعليم وتخصصاته فالمراهو وكما نرى فإن 

 .المجتمع يساهم بشكل كبير في تحقيو مفهوم الذات لديه أاثر من أي شيء آخر في حياته

( والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق في 2020وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )مقلد، 

 .مستوى مفهوم الذات تعزى لمتغير التخصص
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 تفسير نتائج الفرضية السابعة ومناقشتها 7.2.5 

أزمة الهوية بين (  α≤05.)أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سلبية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .ومفهوم الذات لدى المراهقين في مدارس محافظة بيت لحم

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أنه كلما زادت أزمة الهوية لدى المراهقين انخفض مفهوم الذات لديهم 

 .والعكه صحيح

 ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المراهو يمكن أن يحقو مفهوم الذات في حال استطاع أن يتخلص

من أزمة الهوية التي لديه التي تتشكل نتيجة العديد من العوامل سواء أاانت عوامل داخلية أو شخصية 

أم كانت عوامل خارجية كاألوضاع السياسية واالجتماعية المحيطة به، فمفهوم الذات يتحقو بدرجة كبيرة 

 .لهوية لديهعند المراهو إن تمكن من التغلب على العوامل المؤثرة عليه وتخفيف أزمة ا

راهقين، حيث أنه لم لقد انفردت الدراسة الحالية بدراسة العالقة بين أزمة الهوية ومفهوم الذات لدى الم

 .ة سابقة على حد علم الباحث لهذا الموضوعستتطرق أي درا
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 التوصيات والمقترحات 3.5 

 :وهيفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها، فقد انبثقت عنها عدة توصيات، 

أواًل: على الوالدين والمعلمين مساعدة المراهقين في تحقيو الهوية من خالل تحديد أدوار اجتماعية 

 .مناسبة

ن التصدي للمشكالت السلوكية والنفسية التي يعاني منها المراهقين يثانيًا: على المعلمين والمرشدين النفسي

 .والتي تعيو بناء الهوية لديهم

م بموضوع مفهوم الذات لدى الطلبة المراهقين من خالل اتخاذ اإجراءات الالزمة من ثالثًا: زيادة االهتما

 .قبل إدارة المدرسة لرفع مستوى مفهوم الذات وخلو األجواء المناسبة لتحقيو هذا الهد 

رابعًا: تدعيم مفهوم الذات والهوية لدى الطلبة المراهقين من الجنسين من قبل المعلمين من خالل األنشطة 

 .التي لها عالقة بالجانب االجتماعي من شخصية المراهو

خامسًا: إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول موضوع مفهوم الذات وأزمة الهوية وتطبيقها على شرائح 

 .مختلفة من المجتمع وباستخدام متغيرات مختلفة للدراسة
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 واألجنبية:المراجع العربية 

  العربيةأواًل: المراجع باللغة 

  القرآن الكريم

العلوم  مجلة الهدى، أبعاد مفهوم الذات لدى متعاطي المخدرات بسجن (.2016، نزر. )أسرم

  .882-811 :(2) 17 ،والتكنولوجيا

تشكل أزمة الهوية وعالقتها باضطراب الشخصية الحدية لدى المراهقين:  (.2019األسمري، سمر. )

  منشورة(، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.)رسالة ماجستير غير  ،دراسة مقارنة

(. عالقة مفهوم الذات بمستوى الطمو  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في 2008) بركات، زياد.

  .255- 219(: 2)1 ،الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد المجلة، المتغيرات ضوء بعض

، الهوية الجنسية لدى المراهق: دراسة ميدانية في الثانوياتاضطراب  (.2019، سارة. )بوزغارية

  ، الجزائر.-بأم البواقي– )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة العربي بن مهيدي

دور السمات الشخصية في تحديد مراكز الالعبين في كرة  (.2017) تريكي، مهدي وطيب، أمير.

ير غير منشورة(، جامعة العربي بن ، )رسالة ماجستسنة 19القدم صنف أواسط أقل من 

   مهيدي، الجزائر.

  األردن. . عمان:التكيف ورعاية الصحة النفسية (.2009) جامعة القدس المفتوحة.

العقلية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وعالقتها  – السمات الشخصية (.2003) حامد، سامر.

  نشورة(، جامعة النجا  الوطنية، فلسطين.، )رسالة ماجستير غير مببعض المتغيرات الديمغرافية

، )رسالة ماجستير غير أثر أزمة الهوية على بناء الدولة: دراسة حالة الجزائر (.2017) حفيظ، منير.

  ، الجزائر.-أم البواقي -منشورة(، جامعة العربي بن مهيدي
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المسعفات: دراسة ميدانية أزمة الهوية لدى المراهقات  (.2019) ، هالة.وفايدي حالسي، فاطمة زهراء

 1945ماي  8غير منشورة(، جامعة  ، )رسالة ماجستيربدار الطفولة المسعفة قالمة وعنابة

   قالمة، الجزائر.

مفهوم الذات ووجهة الضبط وعالقتهما بالعوامل الخمسة الكبرى  (.2016الحمدان، سلطان. )

ة نايف العربية للعلوم األمنية، ، )أطروحة دكتوراه(، جامعللشخصية لدى المجرمين العائدين

  السعودية.

صورة الجسد وعالقته بتقدير الذات عند المراهقين: دراسة ميدانية لتالميذ  (.2017) حمزاوي، زهية.

  ، الجزائر.2، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة وهران الثانوية بوالية مستغانم

جتماعية وعالقتها بالمجاالت األساسية المكونة لها (. مستويات تشكل الهوية اال2011) حمود، فريال.

لدى عينة من طلبة الصف األول ثانوي من الجنسين" دراسة ميدانية في المدارس الثانوية العامة 

  .596-553(: 27)  ،مجلة جامعة دمشق في مدينة دمشو،

مجلة جامعة  الذات،(. التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم 2010) الحموي، منى واألحمد، أمل.

  .208–178(: 26)17 دمشو،

المكانة االجتماعية لتلميذ مرحلة التعليم الثانوي وعالقتها بمفهوم الذات  (.2010، أحمد. )حيمود

 -منتوري  ، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعةواالتجاهات نحو النشاط البدني الرياضي

  قسنطينة، الجزائر.

دراسة إلبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة وعالقتهما ببعض  (.2007خماش، أحمد. )
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  .256-221(: 5) 33 ،ؤتة للبحوث والدراساتمجلة م البلقاء التطبيقية،
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لدى األحداث الجانحين مقارنة باألسوياء في محافظات غزة أزمة الهوية  (.2002) خليل. ،الطرشاوي 
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68 
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، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السودان، الحلقة الثالثة بمرحلة األساس بمدينة شندي
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)رسالة  مفهوم الذات وعالقته باالنبساطية والعصابية لدى طلبة الجامعة، (.2003غانم، محمد. )

  ماجستير غير منشورة(، جامعة عين شمه.
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)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد  دراسة ميدانية بثانوية جابر بن حيان بالمسيلة،
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 مالحق الرسالة

 

 (بعد التحكيم ملحق )أ(: مقياس الدراسة )نسخة نهائية

 (قبل التحكيمملحق )ب(: مقياس الدراسة )األداة 

 ملحق )ت(: كتاب تحكيم أدوات الدراسة

 ملحق )ث(: قائمة المحكمين للمقياس.

 (: كتاب تسهيل مهمة الباحثجملحق )
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 (بعد التحكيم ملحق )أ(: مقياس الدراسة )نسخة نهائية

 
 جامعة القدس المفتوحة
 والبحث العلميعمادة الدراسات العليا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...

زمة الهوية وعالقتها بمفهوم الذات لدى المراهقين في مدارس أبين أيديكم اسككككككككككككككتبانة لدراسكككككككككككككككة بعنوان "

 ".محافظة بيت لحم

 والتربوي. وهي دراسة مكملة للحصول على درجة الماجستير في اإرشاد النفسي
أرجو منكم التفضل بتعبئة االستبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض، آماًل الموضوعية في اإجابة، علمًا  

 أن اإجابات ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
 

 شاارًا لكم حسن تعاونكم
 
 

 الباحث
 مهند العيساوي 

 أ.د. معتصم مصلح إشراف: 
 
 

 البيانات األولية:القسم األول: 
 

 الجنس: .1

  أنثى (ب ذكر (أ
 

 الصف: .2

  الثاني عشر (ب الحادي عشر (أ
 

 التخصص الدراسي: .3

 ج( غير ذلك األدبي (ب العلمي (أ
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 القسم الثاني: 
 وفقًا لما يتناسب ورأيك المقياسأمام كل فقرة من فقرات )×( ُيرجى وضع إشارة 

 
 مقياس أزمة الهوية

 

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

 موافق

 

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

      أهتم بالعادات والتقاليد االجتماعية.  .1
      عالقتي بأفراد أسرتي ضعيفة.  .2
      ينتابني شعور بعدم الرضا في كثير من األحيان.  .3
      أشعر بأن مستقبلي ينتابه الغموض .  .4
      أشعر بمحبة أسرتي لي.  .5
      ما أستحقه. أشعر بأن المجتمع يوفر لي  .6
      يراودني الشك تجاه زمالئي داخل الصف .  .7
      أشعر باألمان بالنسبة لحياتي المستقبلية .  .8
      أحاول االبتعاد عن  زمالئي قدر المستطاع.  .9
      أشعر بالضعف في مواجهة المواقف الحياتية الحرجة  .10
      أستطيع أن أواجه مشكالتي وحلها بنفسي.  .11
      أتفادى حضور المناسبات االجتماعية .  .12
      أتعامل مع زمالئي بحذر.  .13
      أتجنب الحديث مع زمالئي عن المستقبل.  .14
      تسيطر علّي أفكار سلبية .  .15
      أستطيع استرجاع ما فاتني من الماضي.  .16
      ي ال زلت بحاجة إلى مساعدة أسرتي.نأرى أن  .17
      نحو تحسين التحصيل الدراسي.تتوافر لدي الدافعية   .18
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 مقياس مفهوم الذات

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

 موافق
 

غير  محايد
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

      أستطيع أن أنسجم مع زمالئي .  .1
      .احترامي لذاتي يشعرني باألمان  .2
      أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة اآلخرين.  .3
      ذاتي بما فيها من محاسن وعيوب. أنا راٍض عن  .4
      أستمع جيَدا لزمالئي أثناء الحوار معهم.  .5
      أستطيع التعبير عن ذاتي بسهولة أمام زمالئي.  .6
      تساعدني التعاليم الدينية في تعزيز ذاتي.  .7
      أمتلك العزيمة في مواجهة الضغوط.  .8
      أشعر بأني محبوب من اآلخرين.  .9

10.  
أشرررررررررعر بالفرح تارة وبالضررررررررريق تارة دون معرفة 

   السبب.
 

  

11.  
أتمسك برأيي أثناء الحوار والمناقشات طالما كان 

   النقاش إيجابيًا.
 

  

      أشعر أن أفكاري مقبولة لدى اآلخرين.  .12
      أجد متعة في حديثي مع اآلخرين.  .13
      أكره فكرة االعتماد على غيري دون داعي.  .14
      اتخاذ قراراتي بنفسي.أستطيع   .15
      أهتم بمظهري الخارجي أثناء مقابلة زمالئي.  .16
      أشعر أنني عضو  هام في أسرتي.  .17
      أتكيف بسهولة مع أي موقف اجتماعي.  .18
      أحرص على إرضاء اآلخرين .  .19
      أستطيع أن أعفو عن اآلخرين بسهولة.  .20
      أشعر بمعنويات مرتفعة.  .21
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 (اس الدراسة )األداة قبل التحكيمملحق )ب(: مقي
 

 

 

 

 

 جامعة القدس المفتوحة
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...
المراهقين في مدارس زمة الهوية وعالقتها بمفهوم الذات لدى أ بين أيديكم اسككككككككككككككتبانة لدراسككككككككككككككة بعنوان "

 ".محافظة بيت لحم

وهي دراسكككة مكملة للحصكككول على درجة الماجسكككتير في اإرشكككاد النفسكككي والتربوي، أرجو منكم التفضكككل 
بتعبئة االسككككككككككككككتبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض، آماًل الموضككككككككككككككوعية في اإجابة، علمًا بأن اإجابات 

 لبحث العلمي.ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض ا
 

 شاارًا لكم حسن تعاونكم
 
 

 الباحث
 مهند العيساوي 

 
 

 القسم األول: بيانات شخصية
 

 الجنس: .4

  أنثى (ث ذكر (ت
 

 الصف .5

 ج( الثاني عشر الحادي عشر (ث العاشر (ت
 

 :التخصص .6

 ج( غير ذلك األدبي (ث العلمي (ت
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 القسم الثاني: 
 لما يتناسب ورأيك أمام كل فقرة من فقرات االستبانة وفقاً )×( ُيرجى وضع إشارة 

 )بدون تظليل في الجداول، وتنسيقها بحسب أبعاد الصفحة( الهويةمقياس أزمة 

موافق  الفقرات الرقم
 موافق بشدة

 

غير  محايد
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

      أعاني من الضياع وسط زمالئي الطلبة.  .19
      أقوالي ال تتفو مع أفعالي.  .20
      والسالم.أبادل اآلخرين التحية   .21
      انقاد وراء اآلخرين بسهولة.  .22
      ال يهمني االلتزام بالعادات والتقاليد االجتماعية.  .23
      أعتقد بأن اإنسان يستطيع التحكم بسعادته.  .24
      أمتلك رؤية واضحة لمستقبلي.  .25
      أشكو من انخفاض مستواي التعليمي.  .26
      ال شيء يشعرني بلذة الحياة.  .27
      دائمًا ينصحني المدرسون لالنتباه للدرس.  .28
      أتمنى أن أعود طفاًل.  .29
      أرى أن لحياتي معنى.  .30
      أحه بالشك تجاه اآلخرين.  .31
      ال اشعر باألمان في عالم اليوم.  .32
      أشعر أنني شخص سعيد.  .33
      أشعر بالنقص في معظم المواقف الحياتية.  .34
      مشكالتي بنفسي.أحل   .35
      أفضل االنعزال عن الضيو  عند زيارتهم لنا في البيت.  .36
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 مقياس مفهوم الذات

موافق  الفقرات الرقم
 موافق بشدة

 

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 
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 ملحق )ت(: كتاب تحكيم أدوات الدراسة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المحترم. .................................................. حضرة الدكتور:

المراهقين في مككدارس زمككة الهويككة وعالقتهككا بمفهوم الككذات لككدى أبككإجراء دراسكككككككككككككككة بعنوان ) يقوم البككاحككث
لمتطلبات الحصكككككول على درجة الماجسكككككتير في تخصكككككص اإرشكككككاد  اسكككككتكماالً (. ذلك محافظة بيت لحم

مقياس النفسكككي والتربوي من جامعة القدس المفتوحة. ولتحقيو أغراض هذه الدراسكككة قام الباحث بتطوير 
 ات السابقة.استنادًا إلى اآلدب النظري والدراس أزمة الهوية ومقياس مفهوم الذات

 علما بأن اإجابة عن فقرات المقياس ستكون وفقا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو اآلتي:

 غير موافق إطالقاً  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
5 4 3 2 1 

 

ولما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يسككككككككككككككر الباحث أن يضككككككككككككككع بين أيديكم هذا المقياس في 

 راجين منكم التكرم بقراءة فقراته وتحكيمها من حيث:صورته األولية 

 مدى انتماء الفقرة ومالءمتها لموضوعها ومجالها. .1

 شمولية ووضو  الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية. .2

 اإضافة أو الحذ  أو التعديل لما ترونه مناسبًا. .3

 أية مالحظات أو اقتراحات أخرى. .4

الفعال في تطوير األداة وإخراجها بصورة مالئمةكككككككككككككككككككككك لذا يرجو ام وتوجيهاتكم األثر ار هذا سيكون أل

( في الحقل الذي ترونه ( أو )xالباحث إبداء رأيكم في كل فقرة من فقرات األداة وذلك بوضككع إشككارة )

 مناسبًا وتدوين مالحظتكم )حذ ، إضافة، تعديل، دمج، إعادة صياغة(.

 مهند كامل العيساوي الباحث: 

 مصلح أ.د. معتصم إشرا :
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 ملحق )ث(: قائمة المحكمين للمقياس.
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