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ول  الفصل ال 

 التعريف ابلبحث

 مقدمة:أواًل: 

 فيي تعتبر مرحمة الطفولة من أىم مراحل النمو في حياة االنسان، وحجر األساس في بناء وتكوين شخصيتو،
لمتأثر بكل ما يحيط بو  قاببًل  مما يجعمو الطفل فييا يتسم بالمرونة وقمة الخبرةفمرحمة التكوين واالعداد،  تعد

حيث توضع فييا  "المرحمة التكوينية"، ولذلك كثيرًا ما يطمق عمى ىذه المرحمة (<89، =??7) العيسوي، 
 مشخصية بجوانبيا المختمفة. لالبذور األولى لشخصية الفرد، ويتكون خبلليا اإلطار العام 

يبدأ بتعمم و ، ياوافق معات التميار  ايكتسب من خبلليفمنذ والدتو مع البيئة ويتأثر بيا،  ويتفاعل الطفل
قد تبقى مبلزمَة لو خبلل  أطباعًا وعاداتواالتجاىات االجتماعية نحو اآلخرين، و  واكتساب العادات والقيم

 تنعكس يتأثر بما يتوفر لو من عوامل الرعاية والتربية، والتيف. ، وتؤسس لتحقيق ذاتو في المستقبلحياتو كمِّيا
 .المختمفة، وعمى صحتو النفسية عمى مظاىر نموه السوي  

ن حيث  تحفر جذورىا عميقًا في والتي  ،النفسية واالجتماعية خبراتو ،بيئتو المحيطة خبللمن الفرد يكو 
ميم في الس ونموه فعمى ضوء ما يمقى الفرد من خبرات في مرحمة الطفولة يتحدد إطار شخصيتو،و، شخصيت

، 8272)جودة،  الشخصية لنمواليامة  واالجتماعية النفسية المحددات أحد ىااعتبار ب المراحل النمائية البلحقة
7;) . 

لمتغيرات  وأول ىذه المراحل تأثرًا بخبرات الطفولة ىي مرحمة المراىقة، والتي تتسم بحساسية شديدة نتيجةً 
واالجتماعية، حيث يواجو فييا الفرد أبرز مراحل تطوره ونموه، وتبرز لديو  الكثيرة الجسمية واالنفعالية والنفسية

ى تماسك يصل إل وقيمو ومعتقداتو إلى أن   وقراراتو، بمراجعة خياراتو،فييا يقوم المراىق والتي مشكمة اليوية، 
داف ذات مبادئ وأدوار وأىإلى اكتشاف ما يناسبو من تو حاج فييا تظيرو كما ، سموكي ونفسي مستقر وثابت

 .(Teimouri, Bagheri, &Farokhi 2013, 690)قيمة عمى المستوى الشخصي واالجتماعي  معنى أو
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تو تطوير شخصيو النفسي  هنمو  وجزًء أساسيًا فياة المراىق، يعتبر تحقيق ىوية متماسكة أمرًا حيويًا في حيو 
المراىق في ىذه المرحمة، باعتبار أن تشير إلى مقدار النمو النفسي واالجتماعي الذي يحققو والتي ، السوي ة

مما اقترب نمو اليوية من وك ،تطوير اإلحساس باليوية، ىو المطمب األساس في النمو في مرحمة المراىقة
 .النمو السميماإليجابية أكثر اقترب المراىق من 

 
 مشكمة البحث: ثانيًا: 

ما بأزمة اليوية، حيث يعاني فييا المراىق من عدم معرفتو لذاتو بوضوح أو  ن في وقت  و أغمب المراىق يمر  
ماذا سيكون في المستقبل، ويجد نفسو أمام مطالب متعددة وأفكار متناقضة، يشعر فييا بالتشتت والجيل بما 

ا أن يتمكنومكانو المنتظر داخل المجتمع،  يجب أن يفعمو أو يؤمن بو من  ويكون أمام مفترق طرق، فإم 
الوصول إلى إجابات محددة يمتزم بيا فتتحقق ىويتو، أو يعاني من اضطراب وتشتت في ىويتو يتمثل بالفشل 

 في الوصول إلى إجابات لتساؤالتو وفشل في تحديد أىدافو وأدواره في الحياة.

الذي  ونوما يمر بو من تحوالت وضغوط انفعالية واجتماعية وجسمية، بمخز ل هتجاوز  المراىق أثناءويتأثر 
و في طفولتو حول ذاتو والعالم، والذي تنعكس آثاره عمى قدرتو عمى مواجية المصاعب والصراعات شكم  

نفسيًا  فالطفل السوي  الحياة، وتحقيق ىويتو المستقمة،  في وأدواره أىدافو وتحديد المختمفة التي يتعرض ليا
تكون فرصة عبوره لممراىقة محفوفة بالنجاح أكثر من غيره؛ حيث أن الطفولة المحممة بتراكم خبرات سيئة قد 

"فاإلحساس  ،تمقي عبئًا عمى المراىق فتنقص من قدرتو عمى مواجية متطمبات المرحمة وتخطي مشكبلتيا
السيئة في سن المراىقة، وتؤثر عمى  باأللم ومشاعر الحزن والغضب في مرحمة الطفولة ليا انعكاساتيا
حساسو بالعجز" )بركات، الشعور بالثقة والكفاية لدى المراىق مما قد يزيد من تأثره بالضغوط و   .(;، 8222ا 

وقد تعددت الدراسات التي أكدت عمى تأثير خبرات الطفولة عمى المراىق وعمى صحتو النفسية ومنيا دراسة 
ظيور الضغط رتبط بيفي الطفولة  الوالدية المعاممة إساءةلتعرض لخبرات أكدت أن ا( والتي 8278زرماني، )

المؤلمة ( والتي توصمت إلى ارتباط خبرات الطفولة :822 ،العرفيودراسة )، في مرحمة المراىقة النفسي
( أن ما يخبره الفرد من خبرات في طفولتو يؤثر 8279في حين أكد )الكرنز، بظيور القمق لدى المراىقين، 
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( أن سوء المعاممة النفسية التي يتعرض لو الفرد Allen, 2008) آلنعمى شعوره باالغتراب النفسي. ويؤكد 
 في الطفولة تؤثر عمى توافقو النفسي البلحق، فتؤدي إلى إصابتو بالقمق، واالكتئاب. 

تقديره لذاتو  وقد تنعكس ىذه اآلثار السمبية لخبرات الطفولة عمى المراىق وصحتو وتوافقو النفسي، عمى
تراكمية مستمرة من الخبرات التي يمر ىي عممية  عممية تشكل اليوية أن   وخاصةً وقدرتو عمى تحقيق ىويتو، 

شكل ونوع العوامل المتعمقة بالماضي والحاضر  ىنتيجتيا عمتتوقف متكاممة  ديناميكيةبيا الفرد، وىي عممية 
 (.>7، 8229عسيري، والمستقبل )

 إال أن ووعمى الرغم من أىمية الخبرات النفسية التي مر  بيا المراىق في طفولتو ودورىا في تشكيل ىويتو، 
بعد االطبلع عمى دراسات سابقة تبين وجود قصور في تناول العبلقة بين خبرات الطفولة وتشكل ىوية األنا و 

تي تمعب دورًا ىامًا في تشكل اليوية، حيث والعبلقة مع األقران( وال وخاصة الخبرات خارج األسرة )المدرسة،
الفرد والسياق االجتماعي في تطور اليوية، وأن لمبيئة يؤكد اريكسون عمى أىمية التفاعل المتبادل بين 

نمو اليوية، حيث يكتسب الفرد العمل،...( أىمية في  جماعة االجتماعية )األسرة، المدرسة، جماعة األقران،
مفيومو عن ذاتو، ويعرف نفسو من خبلل ىذا التفاعل، والذي عية مع اآلخرين خبلل عبلقاتو االجتمامن 

 & Rolufs) من اآلخرين غالبًا ما تندمج مع احساس الفرد بيويتو Feed Backيضمن تغذية راجعة 
Adams, 2010)  

من مقومات  ياً أساس اً األساس في الصحة النفسية والتوافق النفسي ومقومباعتبارىا ونظرًا ألىمية تحقيق اليوية 
في تحقيق اإلنسان ليويتو سيؤدي إلى سوء توافقو مع المجتمع الذي  ي  خمل  أ ن  ة، وأتكوين الشخصية السوي  

ىوية األنا خبلل  العبلقة بين ما يخبره الفرد في طفولتو وبين تشكل لدراسةفقد جاءت ىذه الدراسة  .يعيش فيو
العبلقة ولموقوف عمى دور عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في قدرة تمك مرحمة المراىقة، لمعرفة طبيعة 

لما يخمقو التشكل الجيد والمتماسك لنظام اليوية لدى الفرد من  المراىق عمى تجاوزه ألزمة اليوية، وخاصةً 
مع  شعور بالمعنى والتوجيو مما يساعده في النياية في عممية اتخاذ القرار وحل المشكبلت والتعامل الفع ال

والتوافق مع البيئات الجديدة، األمر الذي قد يساعده عمى أن يكون راشدًا سويًا، متطمبات الحياة اليومية 
يستطيع النجاح في أزمة النمو التالية، وذلك باعتبار أن مرحمة المراىقة والنجاح في تحقيق ىوية متماسكة 

 في مرحمة الرشد. لئلحساس باأللفة وتحقيق النمو السوي   أساسيةً  تشكل ركيزةً  فييا،
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 إذًا وباالستناد إلى ما سبق العرض لو يمكننا تحديد مشكمة البحث الحالي بالسؤال اآلتي@

ىل توجد عبلقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وتشكل ىوية األنا لدى طمبة المرحمة الثانوية 
 العامة؟

 ثالثًا: أهمية البحث: 

 تتحدد أىمية البحث في النقاط اآلتية@ 
 :األهمية النظرية 
وتؤثر  في نمو الفردىامًا  راً دو  تمعب أىمية دراسة الخبرات النفسية واالجتماعية في مرحمة الطفولة والتي .7

 صحتو النفسية.و شخصيتو و في سموكو 
  .باعتبارىا محددًا من محددات نمو شخصية الفرد وصحتو النفسية أىمية تشكل ىوية األنا .8
حباطات المراىقة فمرحمة  المرحمة التي يتناوليا البحث أىمية .9 مرحمة حساسة لما تتميز بو من صراعات وا 

 نتيجة التغيرات النمائية العديدة التي يمر بيا المراىق.
وجود دراسة  الطفولة، وعدمندرة الدراسات المحمية التي تناولت متغير الخبرات النفسية واالجتماعية في  .4

محمية _في حدود عمم الباحثة_ تناولت العبلقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وبين تشكل 
 ىوية األنا.

  :األهمية التطبيقية 

ن في االرشاد النفسي عمى التنبؤ بإمكانية تشكل ىوية األنا في المراىقة قد تساعد نتائج ىذا البحث المختصي
وا بيا، والمتغيرات التي قد تؤثر عمى تشكميا وىذا قد يتيح إمكانية  من خبلل طبيعة خبرات الطفولة التي مر 

  وضع الخطط الوقائية والعبلجية المناسبة.

 رابعًا: أهداف البحث:

 تتحدد أىداف البحث فيما يمي@

 ف العبلقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وتشكل ىوية األنا لدى أفراد عينة البحث.  تعر   .7
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الكشف عن الفروق في الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وفقًا لمتغير الجنس لدى أفراد عينة  .8
 البحث.

مستوى الدخل، المستوى التعميمي الكشف عن الفروق في تشكل ىوية األنا وفقًا لكل من )الجنس،  .9
 لؤلب، المستوى التعميمي لؤلم( لدى أفراد عينة البحث.

 الكشف عن إمكانية التنبؤ باإلحساس باأللفة من خبلل تشكل ىوية األنا. .:

 خامسًا: فرضيات البحث:
 في ضوء أىداف البحث الحالي، تتحدد فرضيات البحث وفقًا لآلتي@

إحصائية بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وبين ىوية األنا لدى ال توجد عبلقة ذات داللة .1
 أفراد العينة.

متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس الخبرات النفسية  بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية .2
 واالجتماعية في الطفولة تعزى لمتغير الجنس.

توسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس ىوية األنا تعزى م بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3
 لمتغير الجنس.

متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس ىوية األنا تعزى  بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية  . :
 لمتغير مستوى الدخل الشيري لؤلسرة.

عمى مقياس ىوية األنا تعزى  متوسطات درجات أفراد العينة بين. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ;
 لمتغير المستوى التعميمي لؤلب.

متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس ىوية األنا تعزى  بين. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية >
 لمتغير المستوى التعميمي لؤلم.

 تتنبأ درجة تشكل ىوية األنا باإلحساس باأللفة لدى أفراد عينة البحث. ال. =
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 سادسًا: المجتمع األصمي وعينة البحث:

يتكون المجتمع األصمي لمبحث من طمبة المرحمة الثانوية العامة في الصفين )األول والثاني الثانوي( والبالغ 
 (.:827-8279( في المدارس الثانوية العامة في محافظة دمشق لمعام الدراسي )2<=87عددىم )

سحبت بالطريقة  ( طالبة،22>)( طالبًا و<<:طالبًا وطالبة منيم )( <<72وقد بمغ عدد أفراد عينة البحث )
 %( من المجتمع األصمي. ;العشوائية البسيطة بما يمثل نسبة )

 سابعًا: منهج البحث وأدواته:

 . استخدم في البحث المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج األكثر مبلئمة ألىداف البحث

 استخدام األدوات اآلتية@لتحقيق أىداف البحث تم و

 مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة )إعداد الباحثة(. -
 .ترجمة عبد هللا المنيزل راسموسن،إعداد  (EIS)مقياس ىوية األنا  -

 ثامنًا: حدود البحث:

 تم إنجاز البحث ضمن مجموعة حدود تتمثل بما يمي@

تتمثل بالمجتمع األصمي لمبحث الذي تكون من طمبة الصف األول والثاني الحدود البشرية:  -
 الثانوي في المدراس الثانوية العامة الرسمية في محافظة دمشق. 

المدارس الثانوية العامة الرسمية في محافظة دمشق والبالغ عددىا تتمثل في  الحدود المكانية: -
 (.:827-8279( لمعام الدراسي )>>)

 (.:827-8279تتمثل في الفصل الثاني من العام الدراسي )الحدود الزمانية:  -
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 تاسعًا: مصطمحات البحث وتعريفاته اإلجرائية: 

 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة: 

 الفرد، عايشيا التي الماضية واألحداث المواقف بأنيا مجموعة يعر ف "جودة" الخبرات النفسية واالجتماعية@
 العقمية واالنفعالية الظواىر مجموع باعتبارىا إلييا النظر يمكن ولذلك سواه عمن مختمفة جعمتو صيغة بحيث
 (.78، 8272)جودة،  .معينة لحظة في الفرد يدركيا كما

@ بأنيا مجموعة المواقف واألحداث الماضية اإليجابية أو السمبية التي قد خبرىا الفرد في التعريف اإلجرائي
@ الرعاية الوالدية، التماسك األسري، االتجاه نحو المدرسة اآلتية بالخبراتطفولتو، والمتمثمة في ىذا البحث 

 االبتدائية، النجاح الدراسي، العبلقة مع المعمم، العبلقة مع األقران.
 حصل عمييا الفرد في مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية المستخدم في البحث.وتتمثل بالدرجة التي 

 تشكل هوية األنا:
ريكسون مصطمح ىوية األنا بأنو يشير إلى "حالة داخمية تتضمن اإلحساس بالتفرد والوحدة والتآلف إف يعر  

رد بارتباط ماضيو وحاضره ومستقبمو " )المجنوني، الداخمي، والتماثل واالستمرارية المتمثل في إحساس الف
8227 ،; .) 

والمعتمد  اس ىوية األنا المستخدم في البحثحصل عمييا الفرد عمى مقيبأنيا الدرجة التي  التعريف اإلجرائي:
 عمى نظرية اريكسون في النمو النفسي االجتماعي.

الطفولة بأنيا مرحمة عمرية من دورة حياة الكائن االنساني، تمتد منذ الميبلد إلى بداية تعر ف الطفولة: 
المراىقة، وىي مرحمة حياتية فريدة تتميز بأحداث ىامة، فييا توضع أسس الشخصية المستقبمية لمفرد البالغ، 

والتطور والتغير  وليا مطالب حياتية، وميارات خاصة ينبغي أن يكتسبيا الطفل، وىي وقت خاص لمنماء
 (.>:، 8229)الريماوي، والتربية يحتاج فييا الطفل لمرعاية 

 عشر.وىي الفترة الزمنية من حياة الفرد التي تمتد منذ الوالدة وحتى سن الثانية التعريف اإلجرائي: 



 

 

 

 

 

 اخلربات النفس ية والاجامتعية يف الطفوةل.أ واًل: دراسات ثناولت 

 اثنيًا: دراسات ثناولت جشلك هوية ال ان.

اخلربات النفس ية والاجامتعية  العالقة بني اثلثًا: دراسات ثناولت

 شلك هوية ال ان.ج و  يف الطفوةل

 بني ادلراسات السابقة.ماكنة ادلراسة احلالية رابعًا: 
 

 

 

 الفصل الثاني

 دراسات سابقة
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 لفصل الثاينا

 دراسات سابقة

يتكون ىذا الفصل من ثالثة محاور7 المحور األول يتناول دراسات تناولت الخبرات النفسية 
يتكون من دراسات تناولت تشكل ىوية األنا، والمحور فواالجتماعية في الطفولة، أما المحور الثاني 

تناولت الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وعالقتيا بتشكل ىوية األنا، الثالث يتناول دراسات 
 ،ثم الدراسات العربية ،والمنيج المتبع في عرض ىذه الدراسات ىو عرض الدراسات المحمية أوالً 

تمييا الدراسات األجنبية، ووفق التسمسل التاريخي إلجرائيا من األقدم إلى األحدث، وأخيرًا بينت 
 ثة مكانة الدراسة بين الدراسات السابقة.الباح

 :تناولت الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولةأواًل: دراسات  

 الدراسات المحمية:-1

 (:0212دراسة الشيخ حمود ) -1-1

 أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األسوياء والجانحون. عنوان الدارسة:

 ف الدراسة:اهدأهم أ

 أساليب المعاممة الوالدية بين األسوياء والجانحين. ف الفروق فيتعر   -
 ف الفروق في أساليب المعاممة الوالدية تبعًا لمتغير الجنس.تعر   -

 (.62وجانحين  051فردًا )أسوياء  542بمغت العينة  عينة الدراسة:

 براىمير، ايسمان وشوماخرإعداد المتذكَّرة،  الوالدية المعاممة أساليب أدوات الدراسة:

 E. Braehler, M. Eismann,& J.Schumacher) ،).ترجمة الباحث 

 نتائج الدراسة: 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية المتذكرة بين األسوياء واألحداث  -

لمعقاب من الوالدين مقارنة  تعرضاً  ن أكثرو الجانحين، ما عدا في أسموب العقاب حيث كان الجانح
  باألسوياء.
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 الجنس تبعًا لمتغير المتذكَّرة الوالدية المعاممة أساليب في إحصائية داللة ذات يوجد فروقال  -
 أفراد عينة البحث. لدى

 الدراسات العربية:-0

 (:1988دراسة مرسي ) -5-0

 عالقة سمات الشخصية في المراىقة بإدراك المعاممة الوالدية في الطفولة. عنوان الدراسة:

ف عالقة سمات الشخصية لدى المراىقين )الثقة بالنفس، االكتفاء الذاتي، تعر   الدراسة:هدف 
 الدافعية لإلنجاز( بإدراكيم لممعاممة الوالدية في سنوات الطفولة.

 من طمبة المرحمة الثانوية.وطالبة طالبًا  56تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 نتائج الدراسة: 

لعالية بالنفس كانوا يحظون بتقبل الوالدين وتشجيعيم في طفولتيم عمى عكس الطمبة ذوي الثقة ا
الطمبة ذوي الثقة المنخفضة بالنفس الذين كانوا يعاممون معاممة غير سوية تتسم باإلىمال والنبذ 

. والقسوة من قبل الوالدين مما ساعد بالتالي عمى نمو سمات القمق واالتكالية والشعور بالذنب
 .(12،  5101طالحي، )

 (: ليبيا.0222دراسة العرفي ) -0 -0

الخبرات المؤلمة المبكرة وعالقتيا بقمق السمة لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة  عنوان الدراسة:
  بمدينة بنغازي.

محاولة الكشف عن العالقة بين إدراك الخبرات المؤلمة المبكرة وقمق السمة لدى  هدف الدراسة:
يجاد الفروق بين الذكور واإلناث في إدراك الخبرات المؤلمة  عينة من طمبة المرحمة الثانوية. وا 

 المبكرة والقمق كسمة.

 .  من طمبة المرحمة الثانويةطالبًا وطالبة  7116 تكونت العينة من عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 

 (0650مقياس إدراك الخبرات المؤلمة المبكرة إعداد كمال مرسي ) -



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

01 
 

ترجمة عبد الرقيب  سمة( إعداد سبيمبرجر وآخرون –مقياس التقدير الذاتي لقياس )قمق الحالة  -
 (0651البحيري )

 أهم نتائج الدراسة: 

يوجد عالقة ارتباطية موجبة بين إدراك الخبرات المؤلمة المبكرة )خبرات الحرمان، خبرات سوء  -
 العالقة بين األبناء والوالدين، خبرات سوء العالقة بين الوالدين( وقمق السمة لدى عينة البحث.

 لجنس.ال يوجد فروق دالة إحصائيًا عمى استبيان الخبرات المؤلمة المبكرة تبعًا لمتغير ا -
 يوجد فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس قمق السمة تبعًا لمتغير الجنس.   -

 

 (: غزة.0212دراسة جودة ) -0-3

الخبرات النفسية في الطفولة وعالقتيا باالتجاه نحو المشاركة السياسية لدى الطمبة عنوان الدراسة: 
 .الجامعيين بقطاع غزة

الخبرات النفسية واالجتماعية لمفرد في الطفولة في تحديد طبيعة االتجاه  تعر ف دورا هدف الدراسة:
 نحو المشاركة السياسية لدى الطمبة الجامعيين في المجتمع الفمسطيني.

 طالبًا وطالبة في جامعتي األزىر واألقصى بغزة.  70121 بمغ عدد عينة الدراسة عينة الدراسة

 7أدوات الدراسة

 .(5110، نجيمة) والمراىقة ة واالجتماعية في الطفولةمقياس الخبرات النفسي-

 (.إعداد الباحث)استبيان االتجاه نحو المشاركة السياسية -

 :من أىم نتائج الدراسة نتائج الدراسة:

)خبرات المناخ األسري العام وخبرات االندماج االيجابي وخبرات كل من يوجد عالقة موجبة بين  -
 ل والدرجة الكمية( وبين االتجاه نحو المشاركة السياسية. دعم الثقة بالنفس واالستقال

في كل من )خبرة العالقة بين بين متوسطي درجات الذكور واإلناث  ذات داللة يوجد فروق -
وكانت األسرية، االندماج اإليجابي، تسمط األب، الخبرات المدرسية، خبرات العالقة مع األصدقاء( 

 .العينةالفروق لصالح اإلناث من أفراد 
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بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى بعد خبرات المناخ األسري العام لدى ال يوجد فروق  -
 .أفراد العينة

 (: 0210دراسة زرماني ) -0-2
ساءة الوالدية في مرحمة الطفولة عمى ظيور الضغط النفسي في أثر خبرات اإل عنوان الدراسة:
 .مرحمة المراىقة

  ف الدراسة:اهدأ
  .أثر خبرات اإلساءة الوالدية عمى ظيور الضغط النفسي لدى المراىقين تعر ف -
 الفروق بين الجنسين في كل من التعرض ألنماط اإلساءة الوالدية ودرجة الضغط النفسي.  تعر ف -
الفروق في درجات الضغط النفسي بين المراىقين الذين تعرضوا لخبرات إساءة في مرحمة  تعر ف -

 ذين لم يتعرضوا ليا. الطفولة وال
ة والمرحمة يالجامع المرحمة من طمبةطالبًا وطالبة  505تكونت عينة الدراسة عينة الدراسة: 

 ( سنة .50 -05أعمارىم بين ) تراوحتالثانوية 
 مقياس خبرات اإلساءة في مرحمة الطفولة إعداد الباحثة. - أدوات الدراسة:

 إعداد الباحثة.مقياس الضغط النفسي لدى المراىقين  -
 نتائج الدراسة: 

بين اإلساءة الوالدية في مرحمة الطفولة والضغط النفسي لدى  يوجد عالقة موجبة دالة إحصائياً  -
 المراىقين. 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في درجة التعرض لإلساءة الوالدية في  -
 مرحمة الطفولة. 

 لة إحصائية في درجة الضغط النفسي تعزى لمتغير الجنس.ال يوجد فروق ذات دال -
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الضغط النفسي بين المراىقين الذين تعرضوا  - 

 لخبرات إساءة في مرحمة الطفولة والذين لم يتعرضوا ليا.
 (: غزة0213دراسة الكرنز ) -0-5

والمراىقة وعالقتيا باالغتراب النفسي لدى طمبة  الخبرات النفسية في الطفولةعنوان الدراسة: 
 الجامعات في قطاع غزة.



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

01 
 

 ف الدراسة: اهدأ

 العالقة بين الخبرات النفسية في الطفولة والمراىقة وبين االغتراب النفسي. تعر ف -

العالقة بين الخبرات النفسية في الطفولة والمراىقة ببعض المتغيرات الوسيطة )الجنس،  تعر ف -
 يب الوالدي، الوضع االقتصادي لألسرة، عدد أفراد األسرة، مكان اإلقامة، عمل اآلباء(الترت

 العالقة بين االغتراب النفسي لدى الطمبة الجامعيين ببعض المتغيرات الوسيطة. تعر ف -

 عينة الدراسة:

 طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الجامعية.  355بمغت عينة الدراسة 

 (5110مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة والمراىقة )أبو نجيمة، - أدوات الدراسة:

 مقياس االغتراب النفسي )إعداد الباحث(.-

 كانت أىم نتائج الدراسة7 نتائج الدراسة:

 واالغتراب النفسي.والمراىقة يوجد عالقة ارتباطية سالبة بين الخبرات النفسية في الطفولة  -

كل من خبرة المناخ األسري العام والخبرة المدرسية وخبرة العالقة مع األصدقاء يوجد فروق في  -
 تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الخبرات النفسية في الطفولة والمراىقة تعزى لكل من متغير  -
 .صاديوالمستوى االقت الترتيب الوالدي وعدد أفراد األسرة ومكان اإلقامة

سرية والعالقة األات يوجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من خبرة االندماج اإليجابي والعالق -
مع األصدقاء والدرجة الكمية لمخبرات النفسية في الطفولة والمراىقة تعزى لمتغير المستوى 

 االقتصادي لصالح المستوى االقتصادي المرتفع.

 

 (:0212دراسة أبو هاشم ) -0-6

خبرات الطفولة وعالقتيا بالتسامح مقابل التعصب لدى طمبة المرحمة الثانوية  الدراسة: عنوان
 العامة بمحافظات قطاع غزة.
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 أهم أهداف الدراسة:

 معرفة العالقة بين خبرات الطفولة والتسامح مقابل التعصب لدى طمبة المرحمة الثانوية.   -

ح مقابل التعصب تبعًا لممتغيرات7 )الترتيب معرفة الفروق في كل من خبرات الطفولة والتسام -
 الميالدي، الجنس، المستوى االقتصادي، التخصص الدراسي(. 

 طالبًا وطالبة من طمبة الثانوية العامة. 344تكونت عينة الدراسة  عينة الدراسة:

  أدوات الدراسة:

 (5110 مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة )أبو نجيمة، -
 (عداد الباحثإسامح مقابل التعصب )التمقياس  -

 أهم نتائج الدراسة:

 يوجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين خبرات الطفولة وأبعاد التسامح مقابل -

 .التعصب لدى عينة الدراسة

يوجد وجود فروق دالة إحصائيًا في خبرات الطفولة )العالقات األسرية، الخبرات المدرسية،  -
 تعزى لمتغير الجنس, وكانت الفروق لصالح اإلناث.ة مع األصدقاء( عالقال

الطفولة تعزى لمترتيب الميالدي ما عدا في  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في خبرات -
 خبرات المدرسية لصالح الترتيب األول.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في خبرات الطفولة تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لصالح  -
المستوى االقتصادي المرتفع، فيما عدا الخبرات المدرسية حيث لم توجد فروق بين أفراد العينة 

 تعزى لممستوى االقتصادي في الخبرات المدرسية. 

 الدراسات األجنبية:  -3

، سراوف، كولينز، جيمرسون، واينفيمد، هانيغوسين، إيغالندز، هايسون كارلسوندراسة  -3-1
,Weinfield  ,Jimerson ,Collins ,Sroufe Carlson,  ) أندرسون ومايرز

, 1999Meyer & Anderson ,Hyson  ,Egeland  ,Hennighausen:) 



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

03 
 

الدعم المبكر والتوافق الدراسي في المدرسة االبتدائية كمنبئ لمتوافق الدراسي في  عنوان الدراسة:
 مرحمة المراىقة المتوسطة. )دراسة طولية(

Early Environmental Support and Elementary School Adjustment as 
Predictors of School Adjustment in Middle Adolescence 

 طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية. 7041 بمغت العينة عينة الدراسة
 7أدوات الدراسة

 مقياس التوافق في المدرسة الثانوية. - 
   (Matas, Arend, & Sroufe,1978) ,دعم حل المشكالت جودةمقياس  -
 (SEI)مقياس الحالة االقتصادية االجتماعية  -
 ,TRF (Achenbach & Edelbrock, 1986))) قائمة شطب لسموك الطفل -

 7 أهم نتائج الدراسة
يجابية قوية بين الدعم األسري المبكر والحالة االقتصادية االجتماعية وبين إعالقة  يوجد -

 . مع األقران في العالقة الكفاءة
الدعم الوالدي في حل المشكالت في مرحمتي الطفولة والمراىقة يوجد عالقة بين كل من  -

وتقدير الذات في الطفولة ، والصحة االنفعالية، األقرانفي العالقة مع كفاءة وال ،المبكرة
 في المدرسة الثانوية. المدرسي التوافقوبين المتوسطة 

ي الصفوف من األول إلى الثالث االبتدائي  وتقدير الذات ف النفسيةالصحة يوجد عالقة بين  -
 في المدرسة الثانوية. المدرسي رتبط بقوة مميزة مع التوافقي

قبل المدرسة بالتوافق المدرسي في مرحمة  الدعم الوالدي في حل المشكالت في سنوات مايتنبأ  -
 المراىقة.

الطفولة مرحمة في وتقدير الذات  النفسيةالكفاءة في العالقة مع األقران والصحة تتنبأ  -
 المتوسطة بالتوافق المدرسي الالحق. 

 
  (:  Higgins & McCabe, 2000) هيجينز وماكيب دراسة -3-0

العالقة بين أنواع مختمفة من سوء المعاممة خالل مرحمة الطفولة وعالقتيا بالتوافق  عنوان الدراسة:
 في مرحمة الرشد.
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Relationships between Different Types of Maltreatment during Childhood 
and Adjustment in Adulthood 

في مرحمة الطفولة، ي األسر  المناخو  في الطفولة سوء المعاممة بين7 تقييم العالقة هدف الدراسة
 والتوافق النفسي الحالي ) من خالل أعراض الصدمة، انتقاص قيمة الذات (. 

  راشدًا وراشدة.042 تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:
  أدوات الدراسة:

 (.(Finkelhor's , 1979 المناخ األسريمقياس  -
  (Higgins & McCabe, 2000)  (CCMS)مقياس خبرات الطفولة الشامل لمراشدين - 

  (Briere & Runtz,1989)  (TSC-40)قائمة أعراض اضطراب الصدمة
 (Rosenberg, 1965)مقياس روسينبرج لتقدير الذات 

 أهم نتائج الدراسة: 
 النفسي في مرحمة الرشد. التوافقفي الطفولة ب المناخ األسري يتنبأ -
 يتنبأ سوء المعاممة في الطفولة بالتوافق النفسي في مرحمة الرشد. -
أعراض اضطراب الصدمة وانتقاص وبين خبرات سوء المعاممة في الطفولة يوجد عالقة بين  -

 قيمة الذات في مرحمة الرشد.
 ,Masudaماسودا، يامنك، هيراكاو، كوغ، مينوم، مونيموت، تاي ) دراسة -3-3

Yamanak, Hirakaw, Kog, Minom, Munemot &  Tei) (0227:)  اليابان
 وكوريا.

العالقة بين خبرات الطفولة السيئة خارج وداخل األسرة والصحة الجسدية النفسية  عنوان الدراسة:
 والسموكات الشاذة في مرحمة المراىقة.

The relationships between intra- and extra-familial adverse childhood 
experiences and mind-body health and abnormal behaviors in adolescent 

دراسة العالقة بين التعرض لخبرات االساءة في الطفولة داخل أو خارج األسرة  الدراسة:هدف 
 والصحة الجسدية النفسية في مرحمة المراىقة. 
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ة يالجامعالمرحمة  من كوريا من طمبة 651من اليابان و  0265بمغت العينة  عينة الدراسة:
 سنة. 51متوسط أعمارىم 

  أدوات الدراسة:

 (. )النسخة اليابانية (ACEs)مقياس خبرات الطفولة السيئة خارج وداخل األسرة  -

 نتائج الدراسة: أهم 

التعرض لخبرات الطفولة السيئة داخل األسرة )إساءة انفعالية، فقدان العاطفة يوجد عالقة بين  -
 المدرسة. الميول االكتئابية، إيذاء الذات، اإلرىاق المزمن، وسوء التوافق فيو  (الوالدية

 دراك السمبي من قبل المعمم كان العامل األكبر بزيادة الميول االكتئابية واإلرىاق المزمن. اإل -

 سوء التوافق المدرسي. وبين متنمر في المدرسة التعرض ل يوجد عالقة بين -

 (:Tyler, Johnson, Brownridge 0228)   تايمر، جونسون، براونريدج دراسة -3-4

 .نتائج الالحقة في المراىقةالعن تأثير سوء معاممة الطفل عمى طولية دراسة  الدراسة:عنوان 

A Longitudinal Study of the Effects of Child Maltreatment on Later 
Outcomes among High-risk Adolescents. 

 
المعاممة الوالدية واألحياء السيئة عمى سموك و  دراسة تأثير سوء معاممة الطفل هدف الدراسة:

 االرتباط بالمدرسة. والتخريب، الجنوح، الصحة النفسية 
 ًا ومراىقة.مراىق 131تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:
 ,(Connell, 1990)(  Dishion rt al., 1999المعاممة الوالدية 7 ) -
 (Furstenburg, 1990مقياس تقييم سوء الحي ) -
 (Dowd et al., 2004)مقياس االرتباط بالمدرسة  -
 (Elliotte & Ageton, 1980)الجنوح  -
 (Kovacs, 1992)االكتئاب  -
 (Gresham & Elliott, 1990)الميارات االجتماعية  -
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 (Asher & Wheeler, 1985)العالقة مع األقران  -
 نتائج الدراسة:أهم 
من  بو بالمدرسة والير  وكل من االرتباطالمعاممة الوالدية  داللة إحصائية بينتوجد عالقة ذات  -

 ، والصحة النفسية.المنزل
وظيور السموك التخريب في ىمال في الطفولة إلتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعرض ل -

 .مرحمة المراىقة
 والصحة النفسية ل من وبين كاالرتباط بالمدرسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -

 .المشاركة في النشاطات الجانحة
 المشاركة في النشاطات الجانحة.و  من المنزل اليربتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -
 
 ماسون، هاجرني، هاوكنز، سبوث وريدموند، كوسترمان دراسة -3-5

  (Kosterman, Mason, Haggerty, Hawkins, Spoth & Redmond, 2011) 

 خبرات الطفولة االيجابية وعالقتيا األداء االيجابي في الرشد. عنوان الدراسة:
Positive Childhood Experiences and Positive Adult Functioning. 

المتمثل  األداء االيجابي في الرشدب عمى التنبؤخبرات الطفولة االيجابية  تعر ف قدرة هدف الدراسة:
 .(إلنتاجية والمسؤولية، التواصل الشخصي، ولتمارين الجسدية)المشاركة االجتماعية، افي 

 . في مرحمة الرشد 156بمغ عدد أفراد العينة 7 عينة الدراسة
  نتائج الدراسة:

 الرشد.مرحمة أفضل في  بأداءخبرات الطفولة االيجابية  أتنبت -
 .خبرات الطفولة االيجابية باستعمال أقل لممواد المخدرة في مرحمة المراىقة أنبتت -
 .استعمال المراىقين لممخدرات بمشاركة اجتماعية أقل وبمسؤولية اجتماعية وانتاجية أقل أنبتت -
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(: كوريا 0215شين، تشو، شين وبارك )  Shin, Cho, Shin & Parkدراسة  -3-6
 الجنوبية

عمى الصحة النفسية لممراىقين. المبكرة 7 تأثير العالقات مع األقران في الطفولة عنوان الدراسة
 )دراسة طولية(

Effects of Early Childhood Peer Relationships on Adolescent Mental 
Health. 

عمى التوافق النفسي في المبكرة تأثير العالقة مع األقران في الطفولة  تعر ف هدف الدراسة:
 المراىقة.

 سنة. 02-01أعمارىم بين  تراوحتومراىقة،  اً مراىق 0554بمغت عينة الدراسة  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة: 

 و لموالدين(. مقياس عالقة األطفال مع األقران )موج   -
 ( لممشكالت السموكية واالنفعالية )النسخة الكورية(.K-YSR, 2001مقياس ) -

 أهم نتائج الدراسة:

 روق في طبيعة العالقة مع األقران تبعًا لمتغير الجنس.وجد فيال  -
وجد عالقة بين العالقة مع األقران في الطفولة وكل من )الخجل، السموك االنعزالي، ي -

 القمق، االكتئاب( في المراىقة.

 ثانيًا: دراسات تناولت تشكل هوية األنا:

 الدراسات المحمية:  -1

 (:0225دراسة الشيخ ) -1-1

 الطالب المراىق وأزمة اليوية. الدراسة:عنوان 

 هدف الدراسة:

 مصادر الضغوط التي تقمق المراىق وتؤدي إلى أزمة لديو. تعر ف -

 ف الفروق في مفيوم الذات تبعًا لمتغير الجنس.ر  تع- 
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 عدادي.الصف الثالث اإل طمبةوطالبة من  اً ( طالب512بمغت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:

 : أدوات الدراسة

 اختبار مفيوم الذات إعداد الباحثة. -

سؤال مفتوح يطمب من الطالب اإلجابة عنو وىو7 من أنا؟ ليعبر الطالب المراىق عن ىويتو، -
 .بأكثرىا إزعاجاً ومصادر القمق والتي تؤثر في نظرتو إلى ذاتو مبتدئًا 

 أهم نتائج الدراسة: 

 اليوية.  بين تحقيقي تؤثر في إدراك الذات و بين ترتيب الطالب لممشكالت الت يوجد عالقة موجبة-

 ناث.فروق في مفيوم الذات العام ومفيوم الذات االجتماعية تبعًا لمجنس لصالح اإل يوجد-

 (:0227دراسة عمي ) -1-0

رتب اليوية االجتماعية وااليديولوجية وعالقتيا باالغتراب النفسي لدى طمبة  عنوان الدراسة:
 جامعة دمشق.

  الدراسة:ف اهدأهم أ

 ف طبيعة العالقة االرتباطية بين رتب اليوية االجتماعية وااليديولوجية واالغتراب النفسي.تعر   -

ف الفروق في رتب اليوية االجتماعية االيديولوجية تبعًا لمتغيري الجنس، االختصاص تعر   -
 الدراسي.

 أدوات الدراسة: 

 .وااليديولوجية )آدمز وآخرون(المقياس الموضوعي لرتب اليوية االجتماعية 

 عداد الباحثة.إمقياس االغتراب النفسي 

 نتائج الدراسة:أهم 

رتبة انغالق اليوية فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذكور واالناث عمى  يوجد -
 لصالح اإلناث. ديولوجيةياأل



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

11 
 

اليوية االيديولوجية ودرجات يوجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات أفراد رتبة إنجاز  -
أفراد رتب التعميق واالنغالق والتشتت في درجة الشعور باالغتراب النفسي والفرق لصالح أفراد 

 رتبة اإلنجاز )األقل اغترابًا من أفراد باقي الرتب(
دالة إحصائيًا بين درجة تعميق اليوية االجتماعية وااليديولوجية ودرجة  موجبةيوجد عالقة  -

االغتراب النفسي العام. ووجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين رتب اليوية االجتماعية 
 وبعض أبعاد االغتراب النفسي.   

 (: 0211ود )دراسة حم   -1-3

عالقتيا بالمجاالت األساسية المكونة ليا لدى مستويات تشكل اليوية االجتماعية و  عنوان الدراسة:
 عينة من طمبة الصف األول الثانوي من الجنسين.

تعرف تشكل اليوية االجتماعية وفق المجاالت األساسية التي تتكون منيا، في  هدف الدراسة:
 مستويات االنجاز، التعميق، االنغالق، التشتت. 

 ية االيديولوجية واالجتماعية.المقياس الموضوعي لرتب اليو  أدوات الدراسة:

 الصف األول الثانوي. من طمبةطالبًا وطالبة  521عينة الدراسة:

 نتائج الدراسة: 

 فروق دالة إحصائيًا في مستويات اليوية لصالح الذكور في مستوى االنغالق. يوجد -
 وفيالترفيو،  لمجال والتعميق اإلنجاز مستوى في الذكور لصالح الجنسين بين يوجد فروق -

 مستوى االنغالق في اإلناث لصالح الفروق وىذه الجنسي، الدور لمجال االنغالق مستوى
 .اآلخر مع العالقة لمجال

 

 (:0213دراسة الشبمي ) -1-2

 7 أثر استخدام االنترنت في الصراع القيمي وأزمة اليوية لدى الشباب الجامعي.عنوان الدراسة

 ف الدراسة: اهدأهم أ

 استخدام االنترنت في الصراع القيمي وأزمة اليوية لدى الشباب الجامعي.ف أثر تعر   -



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

10 
 

ف العالقة بين استخدام االنترنت والصراع القيمي، والعالقة بين استخدام االنترنت وأزمة تعر   -
 اليوية لدى أفراد العينة.

ت استخدام ف الفروق في كل من الصراع القيمي وأزمة اليوية تبعًا لمتغيرات )عدد ساعاتعر   -
 االنترنت، الجنس، التخصص العممي، السنة الدراسية(.

 .من طمبة المرحمة الجامعية طالبًا وطالبةً  1105تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

 مقياس الصراع القيمي إعداد الباحث. -

 مقياس أزمة اليوية إعداد راسموسن. -

 نتائج الدراسة: أهم 

ة ارتباطية ذات داللة بين عدد ساعات استخدام االنترنت وكل من الصراع القيمي وجد عالقي -
 في كافة مجاالتو وأزمة اليوية لدى أفراد عينة البحث.

 يوجد عالقة بين بين الصراع القيمي بكافة مجاالتو وأزمة اليوية لدى عينة البحث. -
لمتغير ساعات استخدام يوجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مقياس أزمة اليوية تعزى  -

 االنترنت.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مقياس أزمة اليوية تعزى لكل من الجنس،  -

 التخصص األكاديمي والسنة الدراسية.

 (:  0213دراسة عطية )  -1-5

 أزمة اليوية وعالقتيا بصورة الجسد عند المراىقين.عنوان الدراسة: 

 أهداف الدراسة:

 العالقة بين صورة الجسد وأزمة اليوية عند المراىقين.تعر ف  -

 تعر ف الفروق في صورة الجسد وأزمة اليوية تبعًا لكل من )الجنس، المحافظة، العمر(. -

مراىقًا ومراىقة من طمبة المرحمة الثانوية )األول  510تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 
 الثانوي والثالث الثانوي(.
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 اسة:أدوات الدر 

 مقياس صورة الجسد )إعداد الباحثة(. -

 (.5114مقياس حاالت اليوية )بم و،  -

 نتائج الدراسة:أهم 

 يوجد عالقة بين صورة الجسد وأزمة اليوية عند المراىقين.  -

 ال يوجد فروق في أزمة اليوية تبعًا لمتغير المحافظة. -

 لصالح الصف الثالث الثانوي.يوجد فروق في تحقيق اليوية تبعًا لمتغير العمر  -

 يوجد فروق في تحقيق اليوية تبعًا لمتغير الجنس لصالح االناث. -

 ال يوجد فروق في الرضا عن صورة الجسد تبعًا لكل من متغير العمر والجنس.  -

 

 دراسات العربية:ال-0

 (:غزة0220دراسة الطرشاوي )  -0-1 
أزمة اليوية لدى األحداث الجانحين مقارنة باألسوياء في محافظات غزة في ضوء  عنوان الدراسة:

 بعض المتغيرات.
  ف الدراسة:اهدأ
 .بين األحداث الجانحين واألسوياء في مفيوم اليوية الذاتيةالفروق  تعر ف -
 المستوى االقتصادي االجتماعي،لكل من  تبعاً الفروق عمى مقياس اليوية الذاتية  تعر ف -

 المستوى الثقافي.
 حدثًا، 35 عددىم الجانحين األحداث األولى :مجموعتين من الدراسة عينة تكونتعينة الدراسة: 
 .العاشر الصف طمبة من اختيارىم تم اً طالب 100 من فتكونت الثانية أما المجموعة

 أدوات الدراسة:
 .لراسموسن الذاتية اليوية مقياس -
  .شعبان أبو إيمان إعداد االجتماعي، االقتصادي المستوى مقياس -
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 .شعبان أبو إيمان إعداد الثقافي المستوى مقياس -
 نتائج الدراسة:أهم 
 .الذاتية لميوية الكمية بالدرجة فيما يتعمق واألسوياء الجانحين بين دالة فروق يوجد -
 تبعًا لكل من الذاتية اليوية مقياسعمى الكمية  الدرجة في االجتماعي احصائياً  دالة فروق يوجد -

  .لألسرة الثقافي لمستوىوا االقتصادي المستوى
 الدرجة عمى الثقافي المستوى و االقتصادي االجتماعي المستوى بين لمتفاعل جوىري أثر يوجد -

 .المرتفع والثقافي االجتماعي االقتصادي المستوى ذوي لصالح وذلك الذاتية، لميوية الكمية
 
 (: السعودية0225)دراسة الزهراني  -0-0

اجتماعي وفق نظرية اريكسون وعالقتو بالتوافق والتحصيل الدراسي  -7 النمو النفسعنوان الدراسة
 لدى عينة من طالب وطالبات المرحمة الثانوية.

لدى  الدراسي العالقة بين النمو النفس اجتماعي بالتوافق والتحصيلتعر ف طبيعة  7 هدف الدراسة
 المرحمة الثانوية في ظل كل من متغير الجنس، الصف، التخصص. طمبةمن  عينة

 .وطالبة من المرحمة الثانوية اً طالب 111 عينة الدراسة:
 7 أدوات الدراسة

 (0665اختبار النمو النفس اجتماعي )المنيزل، -
 .مقياس التوافق الدراسي-

 نتائج الدراسة:أهم 
كما افترضيا اريكسون والتوافق الدراسي  عالقة دالة إحصائية بين مراحل نمو األنايوجد  -

 والتحصيل الدراسي.
ال يوجد فروق ذات داللة بين الجنسين من تخصصات ومستويات دراسية مختمفة في درجة  -

 النمو النفس اجتماعي.
 الذكور.فروق في التوافق الدراسي بين الجنسين لصالح  يوجد -
إلناث، والتخصصات العممية لصالح فروق في التحصيل الدراسي تبعًا لمجنس لصالح ا يوجد -

 التخصص العممي. 
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 (: األردن0227اسة خالد )ر د -0-3

المرتفع والمتدني  اليوية الذاتية دراسة مقارنة بين الطمبة المراىقين ذوي التحصيلعنوان الدارسة: 
 .ريكسون النفسيةإفي ضوء نظرية 

درجة  فيبين الطمبة المراىقين ذوي التحصيل المرتفع والمتدني  تعر ف الفروقهدف الدراسة: 
 تحقيق اليوية الذاتية.

 مقياس اليوية الذاتية لراسموسن. أدوات الدراسة:

 سنة. 05-01، تراوحت أعمارىم ما بين وطالبة طالباً  51 عينة الدراسة:

ية عمى مقياس اليوية فروق ذات داللة إحصائية في تحقيق اليوية الذات يوجد نتائج الدراسة:
الذاتية ككل وفي كل بعد من أبعاد االزمات النفسية لصالح الطمبة المراىقين ذوي التحصيل 

 المرتفع.

 (: السعودية0211دراسة العمري ) -0-2
أزمة اليوية وعالقتيا بالتصور االنتحاري لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة عنوان الدراسة: 

 الرياض.

العالقة بين أزمة اليوية والتصور االنتحاري تبعًا لمتغيرات التحصيل،  تعر ف :هدف الدراسة
 المستوى االقتصادي.

 طالبة من طالبات المرحمة الثانوية. 511 عينة الدراسة:

  أدوات الدراسة:

 (.0665مقياس اليوية الذاتية إعداد راسموسن ترجمة المنيزل)  -

 .(0665مقياس التصور االنتحاري )فايد،  -
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 نتائج الدارسة:

 بين أزمة اليوية والتصور االنتحاري.إحصائية  ذات داللةعالقة  يوجد  -
 بين أزمة اليوية والتحصيل الدراسي والمستوى االقتصادي. إحصائية  ذات داللةعالقة  يوجد -
 بين التصور االنتحاري والمستوى االقتصادي. إحصائية  ذات داللةعالقة  يوجد -
 بين التصور االنتحاري والتحصيل الدراسي.إحصائية  ذات داللةعالقة  ال يوجد -

 (: السعودية0211دراسة آل جابر ) -0-5
النمو النفس اجتماعي لألنا وعالقتو ببعض المشكالت السموكية_دراسة مقارنة عنوان الدراسة : 

 عمى عينة من المشكمين والعاديين من طالب المرحمة الثانوية.
المشكالت السموكية لدى  وبعضالنمو النفس اجتماعي لألنا  تعر ف العالقة بينهدف الدراسة: 

 المرحمة الثانوية. طمبة
طالب من المشكمين وفقًا لممعايير  511 )المرحمة الثانوية طمبةطالب من  111 عينة الدراسة:

 .(طالب من الطالب العاديين 511المتبعة في إدارة التربية والتعميم، مقابل 
  الدراسة:أدوات 

 (.5101مقياس النمو النفس اجتماعي لألنا )الغامدي، -
 (.5115) الغامدي،  المقياس الموضوعي لتشكل ىوية األنا -

 أهم نتائج الدراسة:
فروق ذات داللة إحصائية بين العاديين والمشكمين في رتبتي تحقيق وتعميق اليوية  ال يوجد -

 بينما كانت ىناك فروق في رتبتي انغالق وتشتت اليوية لصالح العاديين.
فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب العاديين والمشكمين في الدرجات الخام ألزمات  يوجد -

 مات لصالح العاديين ماعدا أزمة االستقالل.النمو النفس اجتماعي في جميع األز 
عالقة ارتباطية بين أزمات النمو النفس اجتماعي )الثقة، االستقالل، المبادرة، يوجد  -

 اإلنجاز، اليوية( بالمشكالت السموكية.
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 (: األردن 0210دارسة الشقران ) -0-6
 المراىق ليويتو النفسية.العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وتحقيق عنوان الدراسة: 

 العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وتحقيق المراىق ليويتو النفسية. تعر ف هدف الدراسة:
الصف الثامن إلى الصف األول الثانوي تراوحت  طمبة طالبًا وطالبة من 745 عينة الدراسة

 سنة(. 04-01)بين أعمارىم 
 7 أدوات الدراسة

 (5115رية )عبيدات، مقياس أنماط التنشئة األس -
 (Adams, Bennion & Huh, 1989) آدمز ،بينيون وىو مقياس اليوية النفسية -

 7نتائج الدراسة
 عالقة ايجابية دالة بين النمط الديمقراطي وتحقيق اليوية النفسية.  يوجد -
 ىمال وبين انغالق اليوية النفسية،عالقة بين نمط التنشئة التسمطي والحماية واإليوجد  -

 واضطراب اليوية النفسية.
 اليوية النفسية. وانغالقيجابية بين نمط النبذ إعالقة  يوجد -
 
 الدراسات األجنبية:-3

 Blustein & Schultheiss (1992:)   سكولثيز وبموستين دراسة -3-1
 عنوان الدراسة:

Contributions of Family Relationship Factors to the Identity Formation 
Process 

 مساىمة عوامل العالقات األسرية في عممية تشكل اليوية.
 رتب ىوية األنا.و العالقات األسرية تعر ف العالقة بين طبيعة  هدف الدراسة:

 طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الجامعية. 041عينة الدراسة: 
  أهم نتائج الدراسة:

إلى  ن  مم  درجة قميمة من االستقالل عن األم ي  و مواقف اعتماد والدية أكبر ن اختبر  الالتي اإلناث -
 .يويةالنغالق إ
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الذين اختبروا مواقف مستقمة والدية كان لدييم غالبًا تشتت أو تعميق لميوية وليسوا في  الذكور -
 حالة تحقيق أو انغالق لميوية.

 
 (: الهند0222) Sandhu & Tung ساندهو وتونغ دراسة -3-0

 مساىمة البيئة األسرية وتشكل اليوية باالغتراب لدى المراىقين.عنوان الدراسة: 

Contribution of family environment and identity formation towards 
adolescents' alienation. 

 لمراىقين. مساىمة البيئة األسرية وتشكل اليوية باالغتراب لدى ا تعر ف طبيعة هدف الدراسة:

 عامًا. 50-05 بين أعمارىم ومراىقة اً مراىق 511بمغت العينة  عينة الدراسة:

 7 أدوات الدراسة

 .(Ray, 1982)مقياس االغتراب العام  -

 .النسخة اليندية لمقياس بينيون وآدمز الموضوعي لرتب اليوية -

 .(Moos & Moos)مقياس البيئة األسرية  -

 نتائج الدراسة: أهم 

 وتحقيق اليوية.  البيئة األسريةبين ذات داللة إحصائية توجد عالقة  -

لدى  النفسي االغترابو  بين التأجيل والتشتت في اليويةذات داللة إحصائية توجد عالقة  -
 الجنسين.

 االغترابوبين بين التماسك األسري يساىم بخفض سالبة ذات داللة إحصائية  توجد عالقة -
 لدى الجنسين. النفسي
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 (: كوريا0227) Eui & Haدراسة إيوي و ها  -3-3
ىوية األنا واالكتئاب في  العالقة بين الترابط األسري، األداء الوظيفي لألسرة،عنوان الدراسة: 

 المراىقة.
Relationship of family strengths, family function, ego-identity and 

depression in adolescence. 
 ف العالقة بين الترابط األسري وىوية األنا واالكتئاب في مرحمة المراىقة. تعر  هدف الدراسة: 
 طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الجامعية.  351تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 
 أدوات الدراسة:

 ((Yoo, 1995مقياس الترابط األسري -
 Fss (Tavitian, 1987)مقياس األداء الوظيفي لألسرة -
 (Ochse & Plug, 1986)مقياس ىوية األنا -

 نتائج الدراسة: أهم 
لصالح المستوى  في الترابط األسري تعزى لمحالة االقتصاديةذات داللة إحصائية فروق  يوجد -

 االقتصادي المرتفع.
لصالح المستوى  في ىوية األنا تبعًا لممستوى التعميمي لألم ذات داللة إحصائية فروق يوجد -

 التعميمي األعمى.
 فروق ذات داللة إحصائية في ىوية األنا تبعًا لممستوى التعميمي لألب. ال يوجد -
 بين الترابط األسري وىوية األنا. ذات داللة إحصائيةعالقة ايجابية  يوجد -
 االكتئابن بيالترابط األسري و كل من ىوية األنا و بين  ذات داللة إحصائية عالقة سمبية يوجد -

 لدى أفراد العينة.
 (: تركيا0229سيمين وكوسديل ) & Kuşdil Çelenدراسة   -3-2

 الضبط الوالدي وانعكاسيا عمى أساليب اليوية لدى المراىقين األتراك. آلياتعنوان الدراسة:

Parental control mechanisms and their reflection on identity styles of 
Turkish adolescents. 
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 هدف الدراسة:

 العالقة بين أساليب اليوية وأنماط الضبط الوالدي المدركة في المراىقة المتأخرة. تعر ف

 عينة الدراسة:

تراوحت أعمارىم بين  ،ةيالجامعالمرحمة طمبة طالبًا وطالبة من  115تكونت عينة الدراسة من 
 عامًا(. 53 -04)

 أدوات الدراسة:

 ( Berzonsky,1992)مقياس أساليب اليوية -

 .(Steinberg & Hill, 1978)المعاممة الوالدية  في مقياس أسموب الثقة-

 (Kağıtçıbaşı, 1996 ) مقياس أسموب التسمطي في المعاممة الوالدية-

 نتائج الدراسة: 

 بين المستوى التعميمي لموالدين وأساليب المعاممة الوالدية. ذات داللة إحصائية عالقة يوجد -

ًا باليوية من لذكور أكثر التزاما حيث كان تأثير لمتغير الجنس عمى االلتزام باليوية يوجد -
 اإلناث.

 يتنبأ أسموب المعاممة المتسمط بأسموب اليوية المعموماتي. -

 .المعياري والمستوى التعميمي لموالدين بين أسموب اليويةذات داللة إحصائية توجد عالقة -

 Camp  Schumacher(0212:) & شوماخر دراسة -3-5
مرحمة الرشد  العالقة بين األداء الوظيفي لألسرة، وىوية األنا، وتقبل الذات في عنوان الدراسة:

 المبكر.
The Relation Between Family Functioning, Ego Identity, and Self-Esteem in Young 

Adults 
ىوية األنا وتقبل الذات خالل مرحمة الرشد تعر ف العالقة بين المناخ األسري و 7 هدف الدراسة

 المبكر.
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 الجامعية.طمبة المرحمة من طالبًا وطالبة  7501 عينة الدراسة
  أهم نتائج الدراسة:

 .نااألىوية المناخ األسري و يوجد عالقة بين  -
 يتنبأ المناخ األسري بتقبل الذات.  -
 .الذكوريوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقبل الذات لصالح  -
 .اإلناث لصالح ىوية األنا يوجد فروق ذات داللة إحصائية في - 
 
 : ايرانYousefi, Z.(2012) يوسفي دراسة -3-6

 عنوان الدراسة: 
 تأثير أداء األسرة عمى رتب اليوية لدى طالب المدرسة الثانوية الذكور. 

Family functioning on the identity statues in High School Boys in Isfahan, 
Iran 

 الثانوية الذكور.أداء األسرة ورتب اليوية لدى طالب المدرسة العالقة بين  تعر ف: هدف الدراسة
 طالب من المرحمة الثانوية. 111عينة الدراسة: 
 : أدوات الدراسة

 ’(EOMEIS-2)المقياس الموضوعي لرتب اليوية  -
 مقياس األداء الوظيفي لألسرة. -

 :نتائج الدراسةأهم 
 عالقة إيجابية دالة بين األداء الوظيفي لألسرة ورتب اليوية. يوجد -
 تحقيق اليوية. بوالتماسك األسري  لألسرة الديمقراطيسموب كل من األيتنبأ  -
 برتب انتشار اليوية.  لألسرة نبأ التوجو الدينييت -
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

20 
 

 & Oslon, Miropolsky(: 0210دراسة أوسمون، ميروبولسكي وكنوتسون ) -3-7
Knutson 

الدعم ودور  تأثير الحالة االقتصادية االجتماعية عمى أسموب اليوية لدى المراىق عنوان الدراسة:
 والمرشدين.من الوالدين والمعممين  المدرك

The effects of socioeconomic status on adolescent identity style with 
regard to perceived support from parents, teachers, and mentor 

عمى نمو ىوية األنا والحصول  الحالة االقتصادية االجتماعية أثر كل من تعر ف راسة:هدف الد
 ن. من الوالدين والمعممين والمرشدي الدعمعمى 

 من طمبة المرحمة الثانوية.وطالبة طالبًا  11سة ابمغت عينة الدر  عينة الدراسة:
 أدوات الدراسة: 

 ISI3 (Berzonsky,  1993 )مقياس أساليب اليوية -
 (Pierce, 1994) (QRI)مقياس جودة العالقات -

 نتائج الدراسة: أهم 
في عالقاتيم  أقل من المستوى االقتصادي االجتماعي المنخفض يتمقون دعماً  ونالمراىق -

المراىقين من المستوى االقتصادي  مع مقارنةً مع الوالدين والمعممين والمرشدين االجتماعية 
 االجتماعي المتوسط. 

ن من المستوى و المراىقيوجد تأثير لممستوى االقتصادي االجتماعي عمى أساليب اليوية ) -
 (.االقتصادي االجتماعي المنخفض لدييم أسموب تجنبي في اليوية

بأساليب اليوية لدى المراىقين من  وبينمن المعمم  المدركاالجتماعي الدعم يوجد عالقة بين  -
  .المستوى االقتصادي االجتماعي المنخفض

 
 : الواليات المتحدة األمريكية.Ranter (2014)دراسة رانتير  -3-8

 7 دور المعاممة الوالدية والتعمق الوالدي في أساليب اليوية.عنوان الدراسة

The role of parenting and attachment in identity style development. 
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 رف دور عالقة الطفل مع والديو في تشكل ىوية األنا.تع   7هدف الدراسة

 عينة الدراسة: 

 طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية.  531تكونت عينة الدراسة من 

 أدوات الدراسة: 

 ISI-3 (Berzonsky 1992)مقياس أساليب اليوية -

  IPPA  (Armsden & Greenberg, 1987)مقياس التعمق الوالدي -

 ((API Jackson, Henriksen & Foshee, 1998مقياس المعاممة الوالدية -

 نتائج الدراسة: أهم 

عالقة دالة إحصائيًا بين المعاممة الوالدية الخاصة باألم وبين كل من أسموب اليوية  يوجد -
 المعموماتي والمعياري. 

 باألب وأساليب اليوية.التعمق نمط ال يوجد عالقة بين -

 التعمق باألم وبين أسموب اليوية المعياري. نمط يوجد عالقة بين  -

 ثالثًا: دراسات تناولت العالقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وتشكل هوية األنا:

 الدراسات العربية:-1

 الجزائر (:0227دراسة معمرية ) -1-1

خبرات اإٍلساءة في الطفولة وعالقتيا باالضطرابات النفسية في مرحمة الرشد   عنوان الدراسة:
 المبكر.

 أهم أهداف الدراسة:

ف عمى العالقة بين خبرات اإلساءة في الطفولة واالصابة  باالضطرابات النفسية  في ر  التع -
 مرحمة لرشد المبكر.



 الفصل الثاني                                                                       دراسات سابقة
 

22 
 

 الفروق بين الذكور واالناث في خبرات اإلساءة في مرحمة الطفولة.  فتعر   -
 الفروق بين الذكور واالناث في االضطرابات النفسية.ف تعر   -

 54-05من مرحمة الرشد المبكر تراوحت أعمارىم بين  132تكونت العينة من  عينة الدراسة:
 سنة.

 أدوات الدراسة: 

 (.)إعداد الباحث قائمة خبرات اإلساءة في مرحمة الطفولة -
 .(0663مود حمودة و إليامي إمام، مقياس الحالة النفسية لمشباب )إعداد  مح -

 أهم نتائج الدراسة:

الحرمان من كل من نية، المفظية، الجنسية، االىمال و توجد عالقة بين كل من االساءة البد -
 .في مرحمة الرشد المبكر )األب، األم، األخوة(  وأزمة اليوية

تبعًا لمتغير  الساءة في الطفولة في كل أشكاليا ومصادرىافي التعرض لخبرات اتوجد فروق  -
 .الجنس لصالح الذكور

 تبعًا لمتغير الجنس لصالح االناث.  في مرحمة الرشد المبكر توجد فروق في أزمة اليوية -

 الدراسات األجنبية:-0

 Grossman, Shea & Adams (1982:)دراسة جروسمان، شيا وآدمز   -0-1

 تأثير طالق الوالدين في مرحمة الطفولة المبكرة عمى نمو األنا وتشكل اليوية. عنوان الدراسة:

Effects of Parental Divorce During Early Childhood on Ego Development 
and Identity Formation. 

تعر ف تأثير طالق الوالدين في الطفولة المبكرة عمى نمو األنا وتشكل اليوية في  7هدف الدراسة
 مرحمة المراىقة.

 طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الجامعية.  561تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

 ( (Marcia, 1966 (EI-ISB)مقياس ىوية األنا  -
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 (Levenson, 1974)مقياس وجية الضبط  -

 أهم نتائج الدراسة:

 ال يتنبأ الطالق في مرحمة الطفولة بتشكل ىوية األنا لدى أفراد العينة. -

توجد فروق بين الذكور واالناث في تشكل اليوية في كل من العائالت المطمقة والعائالت  -
 العادية لصالح الذكور.  

 تشكل اليوية لدى أفراد العينة.ال يوجد تأثير لزواج أحد الوالدين من جديد عمى  -

 & Hofer, Chasisotis, Kiebling هوفر، كاسيسوتيز، كيبمينغ، بوش دراسة -0-0
Busch (0226:) المانيا 

 عنوان الدراسة:

 action) السموكنوعية العالقات األسرية في الطفولة وتشكل ىوية األنا7 التأثير الوسيط لضبط 
control.)   

Quality of Familial Relations in Childhood and Ego Identity Formation: 
The Moderating Influence of Dispositions of Action Control. 

تشكل ىوية األنا و العالقة بين األثر الرجعي لمعالقات األسرية في الطفولة،  تعر فهدف الدراسة: 
 .ضبط السموكو 

 عامًا. 11 – 04 بينأعمارىم  راوحتت 7043 بمغ عدد أفراد العينة عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 

لقياس العالقات األسرية في   RCS)( )(Scheffer, et. Al. ,2000مقياس سياق العالقات -
 الطفولة.

 (  ACS)( )Kuhel,1994 النسخ المختصرة من مقياس ضبط السموك  -

 ( .  ( Kapfhammer, 1995 المقياس الموضوعي لرتب ىوية األنا النسخة األلمانية -
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  أهم نتائج الدراسة:

 .بين رتب اليوية والعمر ذات داللة إحصائية يوجد عالقة -

 .ن إدراك العالقات األسرية والعمريوجد عالقة بي -

 .بين الذكور واإلناث في رتب اليويةذات داللة إحصائية يوجد فروق  ال -

 العالقات األسرية في الطفولة.بين الذكور واإلناث في تقييم ذات داللة إحصائية يوجد فروق  ال -

 .ال يوجد عالقة بين تحقيق اليوية والعالقات األسرية في الطفولة -

 .بين تعميق وانتشار اليوية وبين العالقات األسرية في الطفولة سالبةيوجد عالقة  -

 إليجابية في الطفولة. يوجد عالقة إيجابية بين انغالق اليوية والعالقات األسرية ا -

 :Rolufs & Adams (0212) رولفز وآدامز دراسة -0-3

 في الطفولة وأسموب اليوية في الرشد المبكر.المتذكرة اإلساءة عنوان الدراسة: 

Recollection of Childhood Teasing and Identity Style of Young Adults. 

 بين اإلساءة في الطفولة وأسموب اليوية في الرشد المبكر. تعر ف العالقة هدف الدراسة:

 ًا وطالبة من طمبة المرحمة الجامعية.طالب 555 عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة: 

 .(SES)مقياس تقدير الذات -

 .(Fenigstein et al, 1977)وعي بالذات المقياس  -

 .مقياس وجية الضبط -

 (.(  ,Berzonsky مقياس أساليب اليوية -

 .(POTS)مقياس إدراك اإلساءة  -
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 نتائج الدراسة: أهم 

 وأساليب اليوية.تعرض لإلساءة من األقران في الطفولة ال يوجد عالقة ذات داللة بين ال -

 والوعي بالذات.تعرض لإلساءة من األقران في الطفولة يوجد عالقة ايجابية بين ال -

 .تقدير الذاتبين و تعرض لإلساءة من األقران في الطفولة يوجد عالقة سمبية بين ال -

 

 رابعًا: مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة: 

من خالل االطالع عمى بعض الدراسات السابقة )العربية واألجنبية( التي تناولت تشكل ىوية األنا 
االتفاق بينيا وبين الدراسة الحالية، والخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة، تم تحديد أىم أوجو 

 وتحديد ما استفادت منو الباحثة من الدراسات السابقة في توجو وسير الدراسة الحالية7
 مع الدراسات السابقة في النقاط اآلتية: الدراسة الحالية اتفقت 

الطفولة  ف العالقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية فيفي تعر   الهدفمن حيث اتفقت  -
اإلساءة ىدفت لتعرف دور  Rolufs & Adamsوتشكل ىوية األنا مع كل من دراسة 

لمعالقات األسرية Hofer et.,al. (5113 )دراسة ،  وأسموب اليوية  المتذكرة من األقران
 . الطفولة وتشكل ىوية األنا في

( 0655،مرسي )دراسة  في تناوليا لطمبة المرحمة الثانوية مع كل من العينةمن حيث  اتفقت -
 & Shin, Cho, Shin( ودراسة )(Carlson,et al., 1999 و دراسة  (5111)العرفي، 

Park. 2015))  الطرشاوي،  ودراسة( ، 5101 ،عطية )دراسة ( ، 5100،حمود )دراسة و(
  (5100،آل جابر )دراسة  ، (5100العمري )ودراسة  ،(5112،الزىراني )(، ودراسة 5115

 (Yousefi,,2012) ( ودراسة(Ranter ,2014( ودراسة  ,.5105Oslon, et alودراسة )

(،  5115) (، الطرشاوي5101فقد تشابيت مع دراسة كل من الشبمي ) األداةومن حيث  -
 ( حيث استخدمت مقياس راسموسن ليوية األنا. 5100ودراسة ) العمري ،( 5114)خالد 
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  عن الدراسات السابقة بما يمي: تميزتفي حين أن الدراسة الحالية قد 
و عمى الرغم من تعدد حيث أنَّ  ،ريكسونإ حسب نظريةتناوليا في دراسة ىوية األنا  -

الدراسات التي تناولت ىوية األنا، إال أنيا لم تحظ  بقدٍر كاٍف من اىتمام الباحثين وخاصًة 
محميًا بدراستيا من وجية نظر إريكسون، وخاصًة لدى طمبة المرحمة الثانوية )مرحمة 

 المراىقة المتوسطة(. 
طفولة النفسية واالجتماعية وىوية األنا، تناول الدراسة الحالية العالقة المباشرة بين خبرات ال -

تبين قم ة الدراسات التي تناولت ىذه العالقة، وخاصًة خبرات الطفولة خارج  حيث قد
تناولت  -في حدود عمم الباحثة –لباحثة إلى دراسة لم تتوصل ااألسرة، في حين أنو 

 عالقة خبرات الطفولة في المدرسة االبتدائية بيوية األنا.
 

 ستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:أوجه اال 
الع عمى جوانب خبرات الطفولة التي جرى التركيز عمييا في ىذه الدراسات والتي االط   -

 اىتمت بدراستيا.
المنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صوغ مشكمة الدراسة ومعالجة  -

 النتائج.
استخدمت في الدراسات السابقة من أجل إعداد وتصميم مقياس دوات التي اإلفادة من األ -

 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة، وفي اختيار مقياس راسموسن ليوية األنا.
 االستفادة من الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية.  -



 

 

 الفصل الثالث

 اإلطار النظري

 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولةأوالً:  

 

 
  

 

  
 
 

  

 

 مفهوم اخلربات النفس ية والاجامتغية يف الطفوةل. -1

أ مه النظرايت اليت أ كدت أ مهية اخلربات النفس ية والاجامتغية  -2

 يف الطفوةل.

 اخلربات النفس ية والاجامتغية يف الطفوةل: -3

 ال رسية.اخلربات 

.خربات املدرسة الابتدائية 

خربات الؼالقة مع ال قران. 

 أ اثر اخلربات النفس ية والاجامتغية يف الطفوةل ػىل الفرد. -4
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 أواًل: الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة

مف اإلطار النظري لمبحث الحالي تعريؼ الخبرات النفسية واالجتماعية في  ىذا القسـيتناوؿ 
تأثيرىا عمى المراحؿ العمرية الالحقة، والنظريات التي أكدت عمى أىمية تمؾ الخبرات، و الطفولة، 

 إضافًة إلى عرض كؿ مف الخبرات األسرية والمدرسية وخبرات العالقة مع األقراف.

 واالجتماعية في الطفولة: مفهوم الخبرات النفسية -1

بالنسبة لمكثير مف موضوعات عمـ النفس،   Experienceة مفيـو الخبرة عمى الرغـ مف أىمي
وعمى الرغـ مف تداولو واستخدامو بكثرة في كتابات عمـ النفس، خاصة كتابات الشخصية والنمو 

اث الكثير مف التعريفات ال يوجد في التر  و أنوعمـ النفس االجتماعي، وعمـ النفس المرضي، إالّ 
  .وليذا المفيوـ، ومف ثـ ال يوجد الكثير مف اإلطار النظري أو الفمسفي، حوؿ تعريف

واتشو، وقمما نجد لو  Wattchowلذا فإف تعريؼ مفيوـ "الخبرة" ليس باألمر الييف كما يشير 
 (11، 2014)أبو ىاشـ، زاؿ يمقى اىتمامًا ضئياًل ومايتعريفًا واضحًا محددًا، 

في دراستيـ لطبيعة  النظرية ومنطمقاتيـ الباحثيف ىداؼأ بتنوع المفيـو ىذا تعريؼ ويتنوع
 تغطييا.  و  ييتموف بدراستيا والفترة الزمنية التي الخبرات

 ّربو وامتحنوػػػيء: أي جػػالش رػبػتػوتعني الخبرة لغًة: َخبر الشيء: أي عممو عف تجربة. واخ
 (. 2010،20)جودة،
و حدث عاش الفرد لعمـ النفس: بأنّ  APAفي قاموس  Experienceمصطمح الخبرة  ويعني
 .( vandenbos, 2015, 396)خاللو 

يا كؿ موقؼ يعيشو الفرد في زماف ومكاف معيف ويتفاعؿ معيا وينفعؿ ؼ زىراف الخبرة: "بأنّ يعرّ 
 .(17 ،2004بيا ويؤثر فييا ويتأثر بيا" )العرفي، 

الخبرة بأنيا لفظ عريض يشير إلى مجموع كافة الفاعميات واألنشطة ( 1988ؼ دسوقي )ويعرّ 
 (.11، 2013التي حدثت خالؿ حياة الفرد )الكرنز، 

قنديؿ: بأنيا مجموعة مف المواقؼ واألحداث التي يعيشيا الفرد في لحظة معينة مف  يافيعرّ كما 
عمره، سواء أكانت مواقؼ أـ خبرات ماضية أـ قائمة، أثرت في سموكو وتركت عمى شخصيتو 

 .(315، 1993آثارًا )طو وآخروف، 
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 المواقؼ يا مجموعةبأنّ  :في الطفولة الخبرات النفسية واالجتماعية( 2010جودة، ) ؼرّ يعو 
 ،سواه عمف مختمفة جعمتو صيغة بحيث، طفولتو في الفرد عايشيا التي الماضية واألحداث

 في الفرد يدركيا كما العقمية واالنفعالية الظواىر مجموع باعتبارىا إلييا النظر يمكف ولذلؾ
  .معينة لحظة

يا كؿ ما قد عاشو الفرد في خبرات مرحمة الطفولة: بأنّ تعّرؼ ( 2012)شنيار، في حيف أف ّ  
 طفولتو وأثر في نفسيتو وسموكو. 

يا يؼ الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة بأنّ مف خالؿ التعريفات السابقة يمكف تعرّ 
األحداث والتجارب الماضية التي عاشيا الفرد في السياؽ االجتماعي الذي كاف يعيش  مجموع

تجارب المف  الفردبو  مرّ والتي تشكمت مف خالؿ ما  ،(12فيو في مرحمة طفولتو )قبؿ سف 
 خبرىا مف البيئة المحيطة بو سواًء داخؿ األسرةالتي و ع المعاممة والعالقات مواقؼ ونو الو 

)الخبرات المدرسية والعالقة مع أـ خارجيا  والتماسؾ األسري(  )خبرات الرعاية الوالدية
 يغة مختمفة عف سواه.تفاعؿ معيا وتأثر بيا وجعمت منو صو  األقراف(،

  
 الطفولة:النفسية واالجتماعية في خبرات ال أكدت عمى أهميةالنظريات النفسية التي أهم  -2

ومرحمة الطفولة المبكرة ، بشكؿ عاـ عمى أىمية مرحمة الطفولةفي نظرياتيـ أكد عمماء النفس 
والطفولة المبكرة ليست بشكؿ خاص، فعمى الرغـ مف أف تعاقب األحداث خالؿ مرحمتي الميد 

كؿ المنظريف تقريبًا قد أجمعوا عمى أنيا مرحمة في غاية األىمية  محددة تمامًا لمشخصية، إال أفّ 
الوحيد الذي لـ يعِط أىمية تذكر  Albort بورتلأ( وقد يكوف 687، 1998)عبد الرحمف، 

يرى أف الحاضر ، فيو ( 331، 2009)رزؽ،  ألحداث الميد والطفولة المبكرة في شخصية الفرد
نساف السوي الناضج فاإل، ىو األىـ لمشخصية، وأف الفرد ليس سجينًا لصراعات الطفولة وخبراتيا

 .(63، 2010ال يرتبط وظيفيًا بخبرات الماضي )الفتالوي، برأيو 

النظريات بعض بحسب األحداث والخبرات في مرحمة الطفولة أىمية مدى يوضح  اآلتيوالجدوؿ 
 النفسية:
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 (687 ،1998)عبد الرحمف، 

  ومف أىـ النظريات النفسية التي أكدت عمى أىمية الخبرات في مرحمة الطفولة:

 فرويد  نظريةFreud  : عمى أىمية ما يخبره الطفؿ في السنوات األولى مف حياتو مف حيث أكد
 لمفرد ويعتبرىا محددات ىامة في بناء ورسـ شخصيتو، فعدـ توفر البيئة المناسبة ،خبرات مؤثرة

ونوع ، في السنوات األولى مف حياتو يؤدي الى تكويف "أنا" ضعيفة ال تعرؼ وظيفتيا الحقيقية
. (37، 2009حدد نمط صحتو النفسية )الزبيدي، ي ذيال وىذه الخبرات التي يخبرىا الطفؿ ى

أىمية كبيرة لسنوات الحياة المبكرة ورأى أف بناء الشخصية يتكوف دائمًا مف  فرويد أولىوقد  
يو السمات التي تتكوف خالؿ ىذه المرحمة تكوف غير قابمة لمتغيير، فأف و ، خالؿ خبرات الطفؿ

التطور التالي لمشخصية ىو مجرد أف سمات الشخصية تتكوف في الطفولة المبكرة و يرى أف 
أرجع فرويد جميع حاالت المرضى إلى  ( وقد64، 1998د الرحمف، )عب تطور ليذه السمات
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وأكد أف جميع اىتمامات الشخص البالغ  ، تجارب السنوات الخمس األولى مف حياة الشخص
بيئة الطفؿ األولى ذات تػأثير ، وأف وتفضيالتو واتجاىاتو وضعت جذورىا في مرحمة الطفولة

 .(10، 2007رحمة الرشد )رشواف، ىائؿ في تعييف الطريؽ أماـ التوافؽ في م

ويقسـ فرويد النمو النفسي إلى عدة مراحؿ يستمد الطفؿ إشباعو لطاقتو الغريزية في كؿ مرحمة  
طبيعة كؿ  د( وتتحد58، 2010منيا مف خالؿ عضو معيف مف أعضاء جسمو )القاسمي، 

التي تحدد النتاج السيكولوجي ليذه ، و مرحمة سيكولوجيًا وفقًا لنوع وطبيعة المواقؼ التي يمر بيا
تخمؼ معظميا في  مدى انتظاـ الطاقة في خطيا المرسوـ سمفًا أو تعثرىا في السير أوو المراحؿ 

 ،)العواممة والمزاىرة Fixation مراحؿ معينة، ىذا التخمؼ الذي يطمؽ عميو فرويد التثبيت
 ( 241، 1999ية )كفافي، ( والتثبيت يحدث لعوامؿ ذات طبيعة تربوية اجتماع36، 2003

ميا، فإذا كاف ىناؾ اىتماـ مفرط نتيجة لسموؾ األـ مع طفيحدث التثبيت  يةو المرحمة الفم ففي
 ويصبح ساذجًا يثؽ بسرعة ويتكؿ عمى اآلخريف عندىا، لطفؿ في ىذه المرحمة فقد يثبت الطفؿبا

في رشده شخصًا معتمدًا تمامًا عمى اآلخريف وال  ويكوف( 158، 2004)واطسوف وليندجريف، 
نما يتوقع مف غيره أف يزوده بحاجاتو إذا أحسف التصرؼ، وأف  يتعمـ إشباع حاجاتو بمجيوده، وا 
يسمبو إياىا إذا أساء. ويطمؽ عمى ىؤالء "ذوي الشخصيات االتكالية الفمية" )قناوي وعبد 

يا الحب والرعاية وجعمتو يقاسي الحرماف ( أما إذا صدت األـ عف طفم258، 2001المعطي، 
مف إشباع حاجاتو ورغباتو فقد تنمو لديو سمة االتكالية الممتزجة بمزيد مف الحسد والغيظ مف 

 .ـعَ محاسف اآلخريف أو مما أوتي اآلخروف مف نِ 

بيدؼ عرض اآلثار النفسية  ،ية في شكؿ ثنائي القطبو صؼ فرويد سمات الشخصية الفمقد و و 
فراط في اإلشباع لذي يرجع إلى التدليؿ الزائد واإلوا ،عمى عممية التثبيت في ىذه المرحمةالمترتبة 

ؽ سير النمو الطبيعي ومف ىذه يألنو يع ،أو إلى اإلحباط والحرماف. وكال النقيضيف غير مرغوب
، السذاجة مقابؿ التشكؾ، المشاركة مقابؿ السمبية، اإلعجاب  السمات: التفاؤؿ مقابؿ التشاـؤ

  .(67، 1998قابؿ الحسد والغيرة، الغرور مقابؿ تحقير الذات )عبد الرحمف، م

والتي تعد فترة التدريب عمى اإلخراج، ولممارسات األـ في التدريب عمى  المرحمة الشرجيةتمييا 
مف  أف كالً ويرى فرويد  (105، 2001ضبط اإلخراج دور ىاـ في ىذه المرحمة )عبد الرحمف، 
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البخؿ، النظاـ( تنبع مف المرحمة الشرجية، فالشخصية التي تتسـ بيذه خاصية )العناد، 
( فإذا حدث 50، 2002الخصائص ىي امتداد لمطفولة في ىذه المرحمة ومشتقة منيا) سميـ، 

ذا كاف  ، تكوف النتيجة شخصية ذات تنظيـ زائد وعناد وبخؿ، التدريب مبكرًا جدًا وكاف قاسياً  وا 
سراؼ. فإنو مف المفترض أف يطور سمات عدـ االكتراث وعدـ الدقة واإلقادرًا عمى ىزيمة والديو 
 .(159، 2004)واطسوف وليندجريف، 

تظير عقدة أوديب بالنسبة لمذكور وىي سموكيات تتميز  المرحمة القضيبية )األوديبية(وفي 
ؼ األـ ويبدو لو كمنافس في عواط ،بتعمؽ قوي باألـ متخذًا العدائية ومشاعر الغيرة تجاه األب

كترا بالنسبة لإلناث )واطسوف وليندجريف، إلواىتماماتيا، والنمط المضاد يطمؽ عميو عقدة 
أرجع فرويد االضطرابات النفسية لمرضاه إلى أساليب مواجية الوالديف  ، وقد(159، 2004

( فإذا لـ يحؿ 110، 2001لمرغبات والسموكيات الجنسية في ىذه المرحمة المبكرة )عبد الرحمف، 
مف يتخمص الطفؿ مف كراىيتو لألب مف نفس الجنس، ففي ىذه المرحمة، الموقؼ األوديبي 

، 2001إلى األعماؽ لتبرز مرة ثانية بأشكاؿ أخرى )قناوي وعبد المعطي،  تمؾ المشاعر يدفعسو 
يؿ إلى المغاالة تمنمط شخصية  يؤدي إلى تشكؿفسىذه المرحمة  فيتثبيت  حدوثأما  ،(265

لى انشغاؿ في الميارة ال جنسية، وحب الذات، مما قد يؤدي إلى عالقات جنسية غير شرعية، وا 
، 2001الفرد بجاذبيتو الجسمية أو خصائص أخرى كالغرور والجبف واإلىماؿ )عبد الرحمف، 

 ،جنسي تنتيي بالمرحمة التناسمية في البموغ والمراىقة مرحمة كمونتتبع ىذه المرحمة ، (110
( وتتراجع فييا االىتمامات والمشاغؿ 159، 2004وبداية مرحمة الرشد )واطسوف وليندجريف، 

الجنسية، وتبدأ عممية واسعة مف الكبت، وتكمف الخياالت الجنسية إلى حد كبير ويتـ االحتفاظ 
بيا بشدة في أعماؽ الالوعي. واعتقد فرويد أف كبت المشاعر الجنسية في ىذا الوقت يكوف 

لكف أيضًا تمؾ الخاصة بالمرحمة  ،تمامًا فيو ال يكبت فقط المشاعر والذكريات األوديبية شامالً 
وميمة التحميؿ النفسي ىي انبعاث الذكريات التي تـ كبتيا )سميـ،  ،ية والشرجية أيضاً و الفم

2002 ،54). 

  بولبي نظريةBowlby : ّعمى مرحمة الطفولة وخاصة المبكرة منيا، ومف خالؿبولبي ز رك 
مالحظاتو اقتنع أنو ال يمكف فيـ النمو بدوف االىتماـ إلى أقصى درجة بفيـ طبيعة العالقة أو 

االعتبار البيئة التي تكيؼ وتأقمـ بمفيـ السموؾ البشري يجب األخذ الرابطة بيف الطفؿ واألـ. ف
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( فالجو االنفعالي الذي 69، 2001البيئة األساسية التي نشأ فييا )عبد الرحمف،  :أي ،معيا
يشكؿ عاماًل مؤثرًا لو قيمتو وخطورتو في تشكيؿ الطفؿ وفي تأثيره  ،يعيش فيو األبناء في األسرة

عداده نفسيًا بما يمكّ  ،لسميـاالكبير عمى أمنو النفسي ونموه  نو مف الحياة المستقرة فيما بعد وا 
فيرى أف نوعية العالقة األولية مع األـ، ومنذ الشيور األولى ىي التي ، (2، 2010)العنزي، 

  .(186، 2004) حجازي،  تعيقيماتحدد صحتو النفسية ونموه المعافى أو 

أىـ أسس الصحة النفسية لمطفؿ، أف تكوف لو عالقة دافئة حميمة ومستمرة مع األـ. وتمؾ ف
ـ مقاميا وراء نمو شخصية الطفؿ وصحتو النفسية. أما اإلساءة مف العالقة مع األـ أو مف يقو 

رتبط بزيادة السموؾ المضاد يفإف ذلؾ الوالديف ومعاناة األبناء مف العقاب والرفض واإلىماؿ، قبؿ 
ثمرة  برأيوالصحة النفسية وتمثؿ   .(96، 2007)السيكوباتية( لدى األبناء )معمرية،  لممجتمع

يرجع معظـ االضطرابات النفسية إلى قمؽ االنفصاؿ ف ،طيد ومستقر مع األـتجربة تعمؽ إيجابي و 
ات وردود الفعؿ الدفاعية يوما يولده مف انعداـ الطمأنينة القاعدية التي تؤسس لكؿ السموك

التعمؽ اآلمف ف ، (42، 2004) حجازي،  المرضية في التعامؿ مع ظروؼ الحياة واآلخريف
ويرى بولبي ، ( 146، 2003يحيط بو مف أشخاص )الريماوي،  بمايؤدي إلى بناء ثقة الطفؿ 

ىو المحدد الرئيسي لنوعية التعمؽ المالحظ عند  ،أف التاريخ التفاعمي بيف الطفؿ ومقدـ الرعاية
وع الرعاية المقدمة لمطفؿ ىي العامؿ الحاسـ في إنتاج التعمؽ اآلمف والتي وأف ن ،األطفاؿ

ي تصدر عف الطفؿ، في حيف أف التقة والمناسبة لإلشارات تتضمف االستجابة الفورية والمتس
وأحيانًا سمبي  ،وسموؾ روتيني ،طفؿ التعمؽ غير اآلمف كاف لديو أـ تتميز باتصاؿ جسدي قميؿ

ضطرابات األطفاؿ اويرجع بولبي في ضوء ذلؾ  ،(238، 2007، ةوامتعاضي ورافض )أبو غزال
يتاـ، والذيف تظير لدييـ مشكالت وجدانية وف في مؤسسات الرعاية ومالجئ األؤ الذيف ينش

ىـ فرصة تكويف تعمؽ قوي بصورة قادمتنوعة بما فييا عدـ القدرة عمى تكويف صداقات، إلى افت
كي ينمو الطفؿ متمتعًا بصحة نفسية عميو أف م( ف99، 2002األـ في الطفولة المبكرة )سميـ، 
كؿ منيما متعتو ورضاه، في يجد و بديمتيا  ة ومستمرة مع األـ أوييعيش خبرة عالقة دافئة، حميم

يضع مف خالليا أسس الطمأنينة القاعدية والثقة، والتي تزود الطفؿ بالقدرة عمى االنفتاح عمى 
الدنيا مف موقع اإلحساس بالسيطرة عمى واقعو. ذلؾ اإلحساس الذي يطمؽ طاقات النمو لديو 

   .(187، 2004)حجازي، 
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  هورني Horny  : عمى أىمية خبرات الطفولة المبكرة في نمو الشخصية، وترى أكدت ىورني
وأف الطفؿ يعتمد عمى  ،أف الطفولة تتميز بحاجتيف أساسيتيف ىما الحاجة لألمف والحاجة لمرضا

( فإذا خبر الطفؿ الحب والدؼء، فإنو 127، 2008الوالديف اعتمادًا تامًا إلشباعيما )جابر،  
عمى األغمب، أما إذا لـ يشعر الطفؿ بأنو محبوب فإنو يشعر يشعر باألمف وينمو نموًا سميمًا 

 ،2004ف الطفؿ ووالديو ) العرفي، بالقمؽ األساسي، فالعصاب يرجع إلى العالقة المضطربة بي
صابات والتي تؤدي إلى المرض النفسي، إذا ( والقمؽ األساسي ىو األرضية الخصبة لمعُ 44

حميا، فعندما يحـر الطفؿ مف الحب والحناف  وصمت لدرجة معينة دوف أف ينجح الفرد في
الكافييف مف والديو فإنو يشعر نحوىما بالكراىية، وتعمـ ىذه الكراىية نحو اآلخريف وكؿ 
المحيطيف بو. ويكبت الطفؿ ىذا الشعور بالكراىية. فال يستطيع أف يعبر عف اتجاىو العدواني 

ليما، ىذا الموقؼ الذي يمأل نفسو قمقًا ىو  إزاء والديو، كما أنو ال يستطيع التخمص مف كراىيتو
( فإذا لـ يشعر الطفؿ بأنو محبوب فإنو 245، 1999الشرط األساسي لنمو العصاب )كفافي، 

ويصبح  ،يشعر بالعداء نحو والديو، وىذا العداء سوؼ يسقط في النياية عمى كؿ شيء وكؿ فرد
أساسي فيو في طريقو ألف يصبح راشدًا  قمقًا أساسيًا، فترى ىورني أف الطفؿ إذا كاف لديو قمؽ

 .(129، 2008عصابيًا )جابر، 
 لر أدAdler  : ىذه في واعتقد أف  ، لمسنوات الخمس األولى مف الحياةأىمية كبيرة أدلر أولى

يكوف  حتىما إف يبمغ الطفؿ الخامسة مف عمره فالسنوات يتـ صياغة ما أسماه "أسموب الحياة"، 
أسموب الحياة ىو الذي يحدد و  . قد عثر عمى المعنى الذي يضفيو عمى حياتو وعالقاتو بالعالـ

 ،ا، وىو الذي يفسر تفردىا، ولكؿ شخص أسموب حياةالنظاـ الذي تمارس بو الشخصية وظائفي
 ،2008يصطنعو الفرد في سنواتو القميمة األولى، ويظؿ ثابتًا في خطواتو الرئيسية )جابر، 

فمف خالؿ  ،يرى أف أقدـ ذكريات الفرد ىي مفتاح ىاـ لفيـ أسموب حياتو األساسيةو  .(101
الدافع وراء التفوؽ وأسموب الحياة بوجو ىذه الذكريات نستطيع التعرؼ عمى أسباب التنافس و 

 (49، 2007عاـ، وقد وجد أدلر أف ىذه الطريقة ىي أسيؿ الطرؽ لدراسة الشخصية )بطرس، 
 في أسرتو في الطفؿ يتمقاىا التي التربية عو ن إلى كبيرة بدرجة يعود األمف بعدـ الشعور أف ويرى
  .(16، 2010)جودة،  النفسي القمؽ نشأة في الكبير األثر ليا التي الطفولة، مرحمة
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عممية التنشئة لديو تأخذ مكانًا كبيرًا، فاىتـ بضرورة توفير الجو المناسب الذي ينشأ فيو الطفؿ، و 
وأف أنواع التربية الخاطئة التي قد يمارسيا الوالداف مع أبنائيما )مف السيطرة إلى اإلسراؼ في 

ف الوالديف في التبايف بيو العطؼ، والطموح الزائد مف اآلباء وانعكاسو عمى معاممتيـ لألبناء، 
طريقة التربية( تؤثر عمى شخصية الفرد فيما بعد، فقد ينتج عنيا شخصيات مضطربة تبعد الفرد 

دلر أف إىماؿ الطفؿ ومعاممتو أيرى ( ف244، 1999عف الحياة السوية المستقيمة )كفافي، 
سيطر عمى ألف يكوف راشدًا ناقمًا عمى المجتمع وي اً قاسية وسيئة يجعمو أكثر استعداد معاممة

الخبرات الطفولية المبكرة الخاطئة تكوف سببًا في حيث أف أسموب حياتو الرغبة في االنتقاـ، 
، 2007تكويف مفاىيـ وتصورات خاطئة عف العالـ وتؤدي إلى أسموب حياة غير سوي )بطرس، 

 استقاللو ويسمبو قدراتو، في بالنقص ويشعره نفسو في ثقة الطفؿ يحطـ التدليؿكما أف  (49
 مشاعر البدني العقاب فيما يعمؽ لو. كمو العالـ بأف االعتقاد فيو ويزرع ،توذا عمى واعتماده
 مع االجتماعية والعالقات التعاوف نحو سمبيةتو نظر يجعؿ  الحد عف الزائد النقدو  لديو النقص

 .( 5، 2000)بركات، بالخوؼ شعوره لىيؤدي إاآلخريف، و 

 روجرز Rogers  : التأثيرات الباقية لمعالقات االجتماعية المبكرة، وأف كؿ يركز روجرز عمى
فرد يحتاج أف يحصؿ مف اآلخريف الميميف عمى االعتبار اإليجابي والدؼء العاطفي والقبوؿ 

أف الذات تتكوف مف خالؿ التفاعؿ المستمر بيف الطفؿ وبيئتو، وما يتبع ( و 45، 2004)العرفي، 
  .(20، 2008)الدويؾ،  فيـو الذاتذلؾ مف تقويمو وتكوينو لم

فيعتبر بزوغ مفيوـ الذات أىـ حدث منذ الميالد وبعده. ويتكوف مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع بيئتو. 
والتفاعؿ الياـ الذي يؤدي إلى تكويف مفيوـ الذات ىو الذي يتضمف طريقة تقويـ اآلخريف 

خريف في مرحمة الطفولة لمطفؿ. فمفيوـ الذات إذًا ىو إلى حد كبير مرآة وانعكاس لتقييمات اآل
الطفؿ يكّوف صورة إيجابية أو سمبية عف ذاتو مف خالؿ عالقاتو ف (518، 2008)جابر، 

باآلخريف وتعامميـ معو، فشعور الطفؿ باألمف والطمأنينة مف خالؿ معاممة الوالديف وحبيـ لو 
صورة إيجابية عف  فيشعره أنو مقبوؿ لدييـ، ويؤكد إحساسو باألمف والطمأنينة، ويستطيع أف يكوّ 

ذاتو، بينما إذا لـ يتقبؿ الوالديف قيـ طفميما فيذا يشعره بتيديد وعدـ إحساس باألمف 
 .(19، 2010)جودة،
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 نسوليفا Sullivan كد سوليفاف عمى أىمية خبرات الطفولة في تشكيؿ شخصية الفرد، فيو : أ
التطبيع االجتماعي في مرحمة يرى أف الشخصية ىي نتاج التفاعالت مع الوالديف خالؿ عممية 

( فأكد عمى أىمية العالقات االجتماعية التي ينشأ وسطيا الطفؿ، 44 ،2004الطفولة )العرفي،
 .(239، 1999ميددة لو )كفافي،  اتويرى أف القمؽ ينشأ عندما تكوف ىذه العالق

. وبذلؾ ويرى أف نظاـ الذات ما إف يتـ وضعو في الطفولة حتى يميؿ لالستمرار والتدعيـ 
ذا عجزت الذات الحقيقية عف ضبط  يستخدـ نظاـ الذات لحماية الذات مف النقد أو العقاب وا 

  .(28، 2007نظاـ الذات عندىا تظير أعراض االضطراب في السموؾ )بدير، 

(، أطمؽ عمييا مصطمح )التشخيصات، والتي نيا الفرد عف اآلخريفالصور التي يكوّ  ويؤكد أف
تؤثر في فكرة الشخص عف اآلخريف واتجاىو ، وىي لمتبادلة في الطفولةنتاج لمعالقات اىي 

 .(191 ،2006بدير، تفيد في تحميؿ شخصية األطفاؿ وتصوراتيـ )و نحوىـ، 

ف مف خالؿ معاممتيما يلوالدوأّف انمو النظاـ النفسي يبدأ خالؿ منتصؼ مرحمة الميد، ويرى أف 
سوية الغير لمطفؿ يساىماف في تحقيؽ التشخص الحسف أو الجيد. فيحذر مف أساليب التنشئة 

ف، فيرى أف المكونات المرتبطة بمشاعر الالسواء سوؼ تكوف أكثر سيطرة االتي يتبعيا الوالد
كما  ،لعدواني لدييماعمى نظاـ الذات، بسبب قمؽ الوالديف وعدـ ثباتيما والالعقالنية أو السموؾ ا

أعداًء لو.  فيرى يعتبرىـ ؿ الحاقد ينتج مف االعتقاد المضمؿ بأف أناسًا آخريف يكرىونو و أف التحوّ 
سوليفاف أف تحوؿ الحقد ربما يمثؿ التشويو األكبر الذي يمكف أف يحدث في طور الطفولة عمى 

الطفؿ إذا فشؿ في فيشير إلى أف  (141-140، 2001طريؽ تطور الشخصية )عبد الرحمف، 
الحصوؿ عمى رضا الكبار فإنو يتحوؿ مف السموؾ الممتـز بقواعد األسرة إلى سموؾ كراىية 

وىو مصطمح وضعو  Malevolent Transformationىجومي مدمر يسميو التحوؿ الحاقد 
سوليفاف ليصؼ بو مشاعر الشخص الذي يعيش بيف أناٍس يدركيـ كأعداء، وال يستطيع أف يثؽ 

ٍد منيـ. وىذا االتجاه يعود إلى المعاممة الجافة الجائرة أثناء الطفولة، وربما كاف األساس في أح
طبيعة بارانية  حاالت قد يؤدي إلى اضطراب نفسي ذيفي االنسحاب االجتماعي. وفي بعض ال

 (. 125، 1999)كفافي، 
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 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة:  -3

 الخبرات األسرية: -3-1

الوسط اإلنساني األوؿ الذي ينشأ فيو الطفؿ، ويعتمد عميو اعتمادًا كاماًل في إشباع  سرة ىياأل
حاجاتو وتشكيؿ شخصيتو، وىي العالـ الصغير الذي تتكوف فيو خبرات الفرد منذ طفولتو عف 

 .(140، 2001الناس واألشياء والمواقؼ )قناوي وعبد المعطي، 

كياف نفسي عاطفي لجماعة صغيرة تكّونت إراديًا إلشباع " ىي:واألسرة مف المنظور السيكولوجي 
 االحتياجات النفسية لإلنساف ولتحقيؽ أفضؿ مستوى ممكف مف الصحة النفسية ألفرادىا"

 وليا وظائؼ عديدة أىميا:  (12، 2010)قوجة،

 .األسرةالوظيفة البيولوجية: إشباع الحاجات البيولوجية مف أحد أىـ الوظائؼ التي تقوـ بيا  -

الوظيفة االجتماعية: مف خالؿ األسرة يكتسب الطفؿ االتجاىات والقيـ ويتعمـ التفاعؿ مع  -
 اآلخريف والمشاركة في المسؤولية االجتماعية وبالتالي يتحقؽ لو النمو االجتماعي السوي.

الوظيفة العاطفية: اىتماـ أعضاء األسرة بترابطيـ ببعض والتوازف في الحب والحـز كفيؿ  -
 سـ األبعاد السميمة لمسموؾ السوي.بر 

يتمثؿ الطفؿ األفكار التي يكتسبيا  إذتكويف األفكار الدينية  يايتـ مف خاللالوظيفة الدينية:  -
 مف أفراد أسرتو وتصبح جزءًا مف تكوينو.

تشكؿ ويتكوف داخؿ يالوظيفة األخالقية: القيـ األخالقية والضمير األخالقي لدى الفرد  -
 .(37، 2007األسرة قويت الضمائر وصمحت األخالؽ )الفيمكاوي،  األسرة، فإف صمحت

 ونجاح األسرة في نيوضيا بدورىا ووظائفيا مرىوف بأمريف:

البيئة األسرية المناسبة الخالية مف المشكالت واألزمات األسرية والتصدع األسرة أف تييئ  . أ
المحبة واألماف، والود األسري بكافة أشكالو لتنشئة األطفاؿ وتربيتيـ في جو آمف يتميز ب

واالستقرار النفسي لتوفير مشاعر األمف لدى الطفؿ، وتوفير عوامؿ النمو االنفعالي  والعطاء
 لو.
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بع األساليب التربوية الصحيحة في تنشئة أبنائيا، والتي تتمثؿ في الحياة اليومية أف تت . ب
 .(16، 2010لألسرة مف خالؿ عالقة اآلباء باألبناء )قوجة، 

 التماسك األسري:أواًل: 

تتشكؿ الخبرات التي يعيشيا الفرد مف خالؿ البيئة األسرية التي تنشأ عف العالقات األسرية 
تعتبر أنماط التفاعالت السموكية في محيط األسرة ىي المسؤولة عف نمو الفرد و ، التفاعمية

الصراعات  توتحديد شخصيتو االجتماعية بحسب شدة ىذه التفاعالت وتكيفيا السميـ، فإذا ساد
ويسبب ليـ مشاعر اإلحباط المصحوب بعمميات الرفض ىا األسرة فإف ذلؾ سيؤثر عمى أفراد جو

والمقاومة والكراىية وسيتعرض أفراد األسرة لمظاىر الفشؿ في مرحمة ما في مراحؿ حياتيـ 
حيث ( ومف خالليا يكتسب الطفؿ الشعور بقيمة ذاتو، 28، 2000النفسية واالجتماعية )العزة، 

ي خبرتو عف الحب والعاطفة والحماية، فيزداد وعي الطفؿ أنو مف خالؿ ىذه العالقات األولية ينمّ 
 .(24، 2007لذاتو ويزداد نموه بزيادة تفاعمو مع المحيطيف بو )الفرح، 

 لعالقات األسرية عف العالقات االجتماعية األخرى بعدة طرؽ:اتختمؼ و 

  ال يتـ اكتسابيا )تحقيقيا( بؿ ىي متضمنة في شبكة األسرة، فال يختارىا الشخص
تتنوع طبيعة ىذه العالقة مثؿ أي عالقة و اختيارًا ذاتيًا بؿ ينتسب ليا منذ الوالدة، 

 اجتماعية أخرى فتزدىر أو تذبؿ نتيجة األفراد في األسرة.
  لعالقات األخرى )العمؿ أو الصداقة( وتتميز باالستمرارية الزمانية والمكانية مقارنة با

حيث  ،والتي تكوف محددة لفترة معينة مف الحياة، فالعالقات األسرية ليا رابطة رسمية
مشترؾ يجعؿ  أف أعضاء األسرة لدييـ شعور بالتماسؾ األسري كونيـ يشتركوف بماضٍ 

 األشخاص خارج ىذه األسرة غريبيف عنيا.
   لزمف بسبب موقع األفراد في تغير ساللة األجياؿ، تتغير عبر او وتتصؼ بالديناميكية

  .(Dykstra, et al, 2006, 8فاألوالد يصبحوف آباء، واآلباء أجداد.  )

بيف وتغطي العالقات األسرية كؿ العالقات الثنائية بيف األب واألـ مف جية، وبيف كؿ منيما و 
وبيف كؿ مف  ،خوة واألخواتإلالطفؿ مف جية أخرى. كما تغطي العالقات المتبادلة بيف كؿ مف ا

يسودىا المحبة والمودة وتتصؼ بالتماسؾ األقرباء الذيف يعيشوف معيـ. فإذا كانت ىذه العالقات 
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 متسمة بالمحبة والمودة وموفرة ليـ الطمأنينة في جو مف الرعاية األسرية الناضجةو ، واالنسجاـ
 (.492، 2010بد الوىاب وشند، )ع مستقرةً  نفسيةً  حياةً يا ستوفر جوًا أسريًا يؤمُف فإن

التماسؾ األسري بأنو العالقة العاطفية الدافئة التي تربط بيف أفراد األسرة، والمتمثمة بتقديـ  ويعّرؼ
 (. Bishop, 2008, 27الدعـ والمساعدة لبعضيـ البعض ) 

 بعدد مف السمات لعؿ أىميا: ينبغي أف تتصؼ ة األسرة متماسكة وسويّ  ولكي تكوف

 الوئاـ والمحبة بيف أفراد األسرة. أف يسود .1
نتيي إلى ، تعدـ وجود تيارات متنازعة ومتصارعة تؤدي إلى تقطيع األسرة إلى أحزاب وشيع .2

 ويض دعائميا. قتفكؾ األسرة وت
 . البعض أفراد األسرة وقتًا كافيًا مع بعضيـقضاء  .3
 وجود آماؿ وأىداؼ مشتركة بيف أفراد األسرة. .4
لحاجات ألفراد األسرة بما يساىـ بتأميف متطمبات كؿ فرد بحيث ال التنسيؽ بيف المطالب وا .5

 يشعر أي عضو فييا بالحرماف. 
تكوف مدعاة لمتفكؾ كي ال متصارعة  وغير متماثمة قيـ دينية وأخالقيةأفراد األسرة بتمسؾ  .6

 والنزاع في المستقبؿ. 
لنيؿ فائدة مقابؿ ما ب ترقّ  وأبغير حساب  أفراد األسرةلمتضحية مف أجؿ  استعداد كؿ فرد .7

  . ـ، وبعيدًا عف األنانيةيقدّ 
 وفي حدود طاقاتو سواًء كاف نموًا جسديًا أ اآلخر نموكؿ فرد مف أفراد األسرة تشجيع  .8

  .(65-61، 2007اجتماعيًا )فييـ،  وأ معرفياً وجدانيًا أو 

 الطفؿ كاف إذا ما كبير حد تحدد إلى ،سرتوأ كنؼ في عالقات مف الطفؿ رهخبَ يَ  ما طبيعةإف 
الحب تتصؼ بالقات ع بيف أفرادىاسود فاألسرة المتماسكة التي ي، أـ ال سميماً  نفسياً  نمواً  سينمو

 سيئة نفسية بيئة تعد المضطربة األسرة، في حيف أف النفسية حاجاتإشباع تساىـ في والتعاوف 
جتماعية واال النفسية واالضطرابات لالنحرافات السموكية خصب مرتع بمثابة تكوفف لمنمو،

     يؤكدو  (483، 2006)خميؿ،  فرد مف أفراد األسرةأداء كؿ آثارىا عمى تنعكس و 
(Sheeber et al.,1997) ترتبط بمستوى الدعـ الذي  لدى المراىقيف أف أعراض االكتئاب
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أغمب االضطرابات السيكوباتية إضافة إلى أف   في طفولتو. في بيئتو األسريةالمراىؽ خبره 
 ،ىماؿدماف، االنحراؼ الجنسي...( تنشأ في جو أسري بارد انفعاليًا يشعر فيو الطفؿ باإلاإلك)

خالؿ ىذه األفعاؿ السيكوباتية عف الحاجة إلى اإلشباع نتيجة الحرماف مف االشباع  يعبر مف
 . (422، 2009االنفعالي والذي عانى منو طوياًل )أبو النيؿ، 

ريو األسري الذي سيحممو الطفؿ معو عند خروجو إلى حياة العالقات األسرية تشكؿ السيناف
العالئقية والمعرفية –المجتمع )المدرسة وبقية المؤسسات(، فتحدد عدتو النفسية العاطفية 

ووسائطو التفاعمية التي سيخوض بيا معركة الحياة. وكمما توفرت مقومات الصحة النفسية في 
تاح واالغتناء والمرونة التكيفية أكبر، وعمى العكس ىذا السيناريو، كانت فرص التفاعؿ واالنف

بمقدار ثقؿ حمؿ ىذا السيناريو مف االضطرابات والمعوقات كانت احتماالت التصمب والنمطية 
والتكرار القيري المميزة لمدفاعات النفسية أكبر ما يجعؿ مف الحياة مشروعًا متعثرًا )حجازي، 

2004 ،215). 

 :ثانيًا: الرعاية الوالدية

ؿ الوالداف في طفولة الفرد أساس استقراره النفسي، ومصدر شعوره باألمف واالطمئناف والتمتع يمثّ 
، 1999كفافي، )بالحب والقبوؿ ومصدر ثقتو بنفسو، والعامؿ الفّعاؿ في تطبيعو االجتماعي 

األساسية  يعد مف العوامؿ توجييو وحسف تربيتو حيث مف الطفؿ حياة في الوالديف فدور( 99
 .نموه السوي في المساعدة

تقوـ الرعاية الوالدية عمى تعميـ الطفؿ وتدريبو وتوجيو سموكو، ورعايتو الرعاية الشاممة المتعمقة و 
بجميع جوانب شخصيتو المعرفية والوجدانية والخمقية وتوفير البيئة المالئمة إلشباع حاجاتو 

 الالزمة لجسميةو اومتطمبات صحتتأميف حاجاتو األساسية  تشمؿ وىذه الرعاية، ورغباتو وآمالو
 /والعالج المطموب ،والوقاية الالزمة ،والسكف المناسب ،وتأميف الغذاء الصحي نموه، الستمرار

لو العطؼ والحب في  ايقدمأف و  (14، 2010)أحرشاو،  واجتماعياً  ،ً وفكريا ،عاطفياً  رعايتوو 
عمى التغمب عمى مشكالتو )الزىراني،  اً جعمو قادر يو تو في تنمية شخصي يـيس مماشتى المواقؼ 

2009 ،25).  
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إلى  ،التي تالحظ عمى سموؾ الطفؿ ،رجاع الكثير مف مظاىر التوافؽ أو سوء التوافؽإيمكف و 
فسموؾ الوالديف المفعـ بالدؼء والمحبة، يجعؿ األطفاؿ  أسموب معاممة والديو في محيط األسرة.

ـ يروف العالـ مكانًا مميئًا بفرص التعمـ واالكتشاؼ ويساىـ في تحقيؽ نموىـ النفسي يكبروف وى
 .(313، 2007واالجتماعي )بطرس، 

 والمحبة لمدؼء الطفؿ إدراؾ في يتمثؿ الذي القبوؿ اتجاه في والديو مف يدرؾ الطفؿ المعاممةو 
 الذي الرفض اتجاه في أو لفظية، غير أو لفظية بصورة واألماف، واالستحساف واالىتماـ والعطؼ
 وخيبة بالمرارة شعورىـ أو منو، واستيائيـ عميو وغضبيـ الوالديف لعدواف الطفؿ إدراؾ في يتمثؿ
 والسباب الضرب سموؾ خالؿ مف وتأنيبو إىانتو وتعمد شأنو مف والتقميؿ والتجريح واالنتقاد األمؿ

  .(17، 2000)بركات،  والالمباالة والتيكـ والسخرية

واآلباء الذيف يتقبموف أبناءىـ ويتعامموف مع عيوبيـ بطريقة ىادئة، ويشعرونيـ بحبيـ وعاطفتيـ 
، يسيموف في تدعيـ صحتيـ النفسية وتدعيـ شخصياتيـ يـمف قبم يفومحبوب ـوبأنو مرغوب فيي

باألمف الذي  ـالوجدانية بشكؿ سميـ، إلى جانب شعورى ـتنمو حياتي( و 182، 2003)اليابط، 
 (15، 2008يجابية )الدويؾ، لمواجية العالـ الخارجي، بصورة تتسـ باإل ـمف شأنو أف يؤىمي

فالعالقة المفعمة بالحب والعطؼ والرعاية تغرس في الطفؿ القبوؿ والثقة بالنفس، بينما العالقة 
الطفؿ، فيصاب المفعمة بالنبذ والقسوة والحرماف واإلىماؿ تؤدي إلى عواقب سيئة عمى شخصية 

حساس بمكانتو في يفقد الطفؿ اإلف( 4، 2009الزىراني، القمؽ والخوؼ وضعؼ الثقة بنفسو )ب
االىماؿ قد يكوف وىذا . (78، 2001ويفقده اإلحساس بحبيـ لو وانتمائو إلييـ )مختار،  ،أسرتو

في الحاجات  إىمااًل وتقصيرًا متعمدًا، وقد يكوف إىمااًل غير مقصود، وقد يكوف كذلؾ إىماالً 
 . (70، 2005)الجبريف،  قد يكوف إىمااًل في أمور أخرى أقؿ خطورة أو ،األساسية

اآلباء الذيف ينبذوف أبناءىـ مف خالؿ إىماليـ والتيديد بالعقاب والقسوة في المعاممة والسخرية إّف 
الكآبة والشؾ في نوايا اآلخريف، ويشعروف  تؤدي إلى ىـ وىـ يحمموف خبراتؤ منيـ، ينمو أبنا

إليو عمى أنو مكاف غير  وففينظر  ـبعدـ األمف، وقد تمتد ىذه النظرة السمبية إلى العالـ مف حولي
فاستخداـ القسوة والعقاب البدني لمطفؿ يترتب عميو اعتالؿ في ، (19، 2000آمف )بركات، 

وقد يشعر انية كوسيمة لمتنفيس والتعويض. صحتو النفسية، والتي قد تؤدي إلى التمرد والعدو 
يفقده مف ثقتو بنفسو وتجعمو مترددًا في أي عمؿ مما بالذنب والتقميؿ مف شأنو نتيجة ذلؾ الطفؿ 
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 ىعم قدرة الطفؿكما أنو قد ينعكس عمى  (78، 2001)مختار،  يقوـ بو خوفًا مف الموـ والتعنيؼ
 ثاره في نمو شخصية الطفؿ منياآيتػرؾ نو ث إحيتكويف عالقات سوية مع اآلخريف  ىالنجاح عم

: عدـ الشعور بػاألمف، الشػعور بالوحدة، محاولة جذب انتباه اآلخريف، في عدة مجاالت أىميا
 .(34، 2010 تبادؿ العواطؼ )بو قري، ىدـ القػدرة عمالسمبية، الشعور العدائي وع

في  مشككاً  متردداً  وبوالديو، فيصبح غاضباً يفقده ثقتو بنفسو شعور الطفؿ بالرفض مف والديو ف 
مف الغضب واالكتئاب، ويزداد األمر  في دوامةٍ  وؽ تعممو ونموه بشكؿ سميـ، ويدخمييعمما قدراتو 
مف  يقابؿمرات عديدة. فبدؿ أف يناؿ الطفؿ التشجيع عمى المبادأة والتعمـ فإنو لإذا تكرر  سوءاً 

عمى ذاتو ألنو يخاؼ مف  ومنعزالً  منطوياً  صبح طفالً التشكيؾ في نفسو وتصرفاتو، فيبوالديو 
 .(7، 2013)بو طباؿ ومعوشة،  اإلىانة التي تزعزع كيانو النفسي واالجتماعي

وبالتالي فإف ما يتعرض لو الفرد في طفولتو مف خبرات داخؿ األسرة يؤثر تأثيرًا ىامًا في نموه 
تو االجتماعية ءفسية وتطوير كفاوتشكيؿ سماتو النالنفسي وتكويف شخصيتو المستقبمية 

 . حدد مدى امتالكو إلمكانات تحقيؽ التوافؽ النفسي واألسري واالجتماعيي مما ،واالنفعالية

 خبرات المدرسة االبتدائية: -3-2

في حياة الطفؿ وفي تحديد مسار حياتو المدرسية. فالسنوات  حاسماً  المدرسة االبتدائية تمعب دوراً 
الخمس أو الست األولى التي يقضييا الطفؿ في أحضاف المدرسة االبتدائية تساعد الطفؿ في 

وتشربو لمقيـ الثقافية  ،تمثؿ المعايير السموكية فيعممية اكتساب األدوات األساسية لممعرفة و 
انب األسرة في شخصية حطة تربوية رئيسية تؤثر إلى جوتعد م ،(149، 2003)وطفة وشياب، 

ىناؾ إجماعًا شبو عاـ حوؿ أىمية األسرة ودورىا في تشكيؿ شخصية  كما أف، فالطفؿ ونموه
الطفؿ عبر أساليبيا التربوية المتنوعة، فيناؾ إجماع آخر ال يقؿ عنو شأنًا بخصوص أىمية 

ر الحياة كميا تظؿ فترة المدرسة راسخة في عبو  ،(11، 2010تجارب الطفؿ المدرسية )أحرشاو، 
الذاكرة كمجمع مف الصور والخبرات: طريؽ المدرسة، بناء المدرسة، ذكريات عف تالميذ المدرسة 

أو الذيف أصبحوا مثاًل  ،أو مع الذيف شاغب معيـ ،منيـطفؿ والمعمميف الذيف كاف يخاؼ ال
يؤثر عمومًا في الكفاءة والمظير االجتماعي أعمى. والنجاح في الحياة المدرسية بمختمؼ جوانبيا 
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مر مشاعر القيمة الذاتية وبالمطمؽ لمطفؿ، في حيف يمكف لمخبرات المدرسية السمبية أف تدّ 
 (.235، 2010)كوزف،  الدافعية لمعمؿ المنيجي، بصورة وخيمة

مف ًا مناسب مستوىً قد بمغ الطفؿ حيث يكوف  ،تبدأ مرحمة المدرسة في السنة السادسة مف العمر
ؤىمو لمغادرة دؼء وىدوء البيت إلى الصخب واإلثارة في يالنمو البدني والنفسي واالجتماعي 

ومحفز لمقمؽ بالنسبة  ،ودخوؿ المدرسة شيء مثير وضاغط ،(338، 2009المدرسة )الشيخمي، 
تمؼ ويخ ،فالمدرسة أوؿ مجتمع يواجو الطفؿ بمفرده بعد خروجو مف المنزؿ ،لكثير مف األطفاؿ

( وبدخولو لممدرسة 115، 2000الشربيني وصادؽ،و التي قضى فييا فترتو السابقة )عف أسرت
مف الحياة الذي ينطمؽ مف الخضوع لبعض مظاىر النظاـ والقانوف  أصبح يواجو نوعًا منظماً 

يعامؿ عمى أنو ( فكاف قبميا يجد نفسو 194، 2000والقياـ ببعض األعباء والمياـ )الرواجبة، 
أنو طفؿ صغير، يحاط بأساليب التدليؿ والتساىؿ، فإذا بو ينتقؿ إلى مرحمة يستشعر فييا أساس 

كما أف تقدير قيمة الطفؿ في المدرسة تقـو  ،(186، 2003نضجًا وتحماًل لممسؤولية )عبود، 
مو أي ف أساس قيمة الطفؿ ىو مقدار ما يستطيع تعمّ إيث عمى أساس مختمؼ عنو في األسرة، ح

دى مسايرتو ألنظمة المدرسة وقواعد السموؾ المطموبة، ومدى إسيامو ومشاركتو في تحصيمو، وم
و وقدرتو وسموكو، بينما ءتاألنشطة المدرسية المختمفة، فقيمة الطفؿ في المدرسة مستمدة مف كفا

، 2005)الرشداف،  ىي في األسرة معطاة أو ممنوحة مف مجرد كونو ابنًا أو ابنة في األسرة
311).  

ختالؼ بيف األسرة والمدرسة في طبيعة العالقات والتفاعالت، ال يعني فقداف أو انقطاع إف اال
الصمة بينيما، فالمدرسة تدفع اإلمكانات العقمية والميارات االجتماعية التي بدأتيا األسرة أو 

تمثؿ ف (117، 2000الروضة لتبني عمييا ما يتناسب مع طبيعة المجتمع )الشربيني وصادؽ،
المرحمة االبتدائية لمطفؿ بذلؾ خطوة كبيرة نحو العالـ الواسع المحيط بو، حيث تعتبر بداية فترة 

مة واتساع بيئتو االجتماعية يانفصاؿ الطفؿ عف المنزؿ واألسرة، بشكؿ منتظـ ولفترات طو 
   .(186، 2003وانضمامو إلى جماعات جديدة وزيادة تنشئتو االجتماعية )عبود، 

 :المدرسة االبتدائية لنفسية واالجتماعية التي تتشكؿ في ومف أىـ الخبرات ا
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 :يمكف أف تعد المدرسة مصدر إحباط ومصدر رضا في نفس الوقت،  االتجاه نحو المدرسة
ع أف فإذا كانت تجربتو مؤلمة ولـ يستط بينو وبيف المدرسة ومتطمباتيا،الطفؿ  ـيوائويجب أف 

يرفض المدرسة ويعمؿ كؿ ما بوسعو مف فإنو سمف خالليا، يرضي عمى األقؿ بعض رغباتو 
أجؿ محاربة تأثيرىا عميو وينتظر اليوـ الذي يصبح فيو بعمر يؤىمو لتركيا. وفي أثناء ذلؾ قد 
يحارب األساتذة وكذلؾ التالميذ الذيف يقبموف المدرسة ويصبحوف أعداءه الحقيقييف )واطسوف 

 .(570، 2004وليندجريف، 

يكوف متوافقًا معيا.  ،يئتو المدرسية ما يساعده عمى النمو والشعور باألمففالتمميذ الذي يجد في ب
يسودىا اإلحباط والتيديدات أو النظر إلى التمميذ نظرة دونية فقد  ت بيئتو المدرسيةأما إذا كان

يؤدي ىذا كمو إلى حدوث اضطرابات سموكية واتجاىات سمبية نحو مدرستو والدراسة فييا 
البيئة المدرسية الصحية التي توفر لتالميذىا المثيرات المطموبة، والجو و  .(105، 2011)ىندي، 

والجو التدريسي الذي يتصؼ  ،االجتماعي الذي يتصؼ بالتفاعؿ االيجابي والود والفيـ والقبوؿ
ضعؼ،  دوفعنؼ والميف دوف بالتشويؽ واالستثارة والحوار، والجو اإلداري الذي يتصؼ بالشدة 

 ،(40، 2003ادرة عمى أف تحقؽ أدوارىا في تنمية األطفاؿ فييا )الريماوي، ىذه البيئة قتكوف 
يساعده عمى حسف التكيؼ مع  اً ميم يجابي نحو المدرسة يعد عامالً إ إف تكويف الطفؿ التجاهٍ 

 ظروؼ الحياة فييا، فيشعر بالكفاءة والسعادة. ويمكف تحقيؽ ذلؾ بالوسائؿ اآلتية: 

عطؼ، فالرىبة الحناف و يسودىا ال معاممةأف تكوف معاممة المشرفيف عمى تربية الطفؿ  .1
وثيقة ىي ف الداخمي، ذلؾ أف الحاجة إلى الحنو اوالتيديد يؤدياف إلى شعور التمميذ بعدـ األم

االتصاؿ بالحاجة إلى االنتماء. التمميذ اآلمف يشعر بالرضا واليدوء، والطفؿ غير اآلمف 
 نحو مدرستو. إيجابيةً  اً ف عواطفبسبب ىذه المشاعر أف يكوّ  يتعذر عميو

كثرة القوانيف  ،نحو مدرستو طيبةٍ  تجاىاتٍ الالتمميذ  تحوؿ دوف تكويفومف األمور التي  .2
والموائح والنظـ المدرسية. فيجب عمى المدرسة أف تُفيـ التالميذ أف ىذه القوانيف موضوعة 

 التالميذ مستقباًل اتجاىاتٍ  عندتكوف يىذه بداية ألف شؾ أف  وال ،لحمايتيـ وحماية زمالئيـ
 نحو أمتيـ وحكومتيـ.  صحيحةٍ 
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 ،يمكف أف تتكوف االتجاىات الطيبة نحو المدرسة عف طريؽ المظير العاـ لمباني المدرسة .3
وتوفير الصفوؼ الرحبة ذات اإلضاءة الجيدة والتيوية الكافية، وقاعات  ،وتنسيؽ المالعب
 النشاط...الخ. 

ىذه النواحي تساعد عمى تنمية المشاعر المحببة لدى التالميذ نحو مدرستيـ ويزداد ميميـ إلى 
لىالتعميـ و  إتاحة الفرصة المالئمة لممدرسة لمنيوض برسالتيا في تحقيؽ النمو ثـ النضج  ا 

  .(131، 2007لمتالميذ في الجوانب الصحية والذىنية واالجتماعية والنفسية )فييـ، 

 يبرز دور المدرسة وأىميتيا في توفيرىا فرصًا لمطفؿ إلشباع الرغبة في النجاح  :راسيالنجاح الد
فخبرات النجاح لدى طفؿ المدرسة االبتدائية يكوف ليا أعظـ تأثير مف حيث اكتسابو  ،نجازواإل

تـ فيو لممرة األولى في حياة الطفؿ ينجاز، والمدرسة بشكؿ خاص ىي المكاف الذي اتجاه اإل
نجاحو وفشمو بشكؿ منيجي. فاىتماـ الوالديف والمعمميف واعترافيـ يرتبط اآلف باإلنجاز تقويـ 

كؼء أو غير كؼء، متفوؽ أو أقؿ مف ، الذي يختبر الطفؿ مف خاللو نفسو عمى أنو المدرسي
غيره، مجتيد أو غير متحمس، وىي خبرات جديدة تصب في ىوية العمؿ البادئة بالتشكؿ 

 .(235، 2010ف، ز )كو 

فممتحصيؿ الدراسي الجيد أثر كبير عمى شخصية الطفؿ يبث الثقة في نفسو ويدعـ فكرتو عف  
النجاح في ف( 189، 2003)اليابط،  مما يقوي صحتو النفسية ،ذاتو ويبعد عنو القمؽ والتوتر

األمر  ،المدرسة يجعؿ التمميذ يشعر بالراحة والطمأنينة والحماس ويشبع رغبتو باإلنجاز والنجاح
ذي يجعمو يشعر بالكفاءة ويعتبر نفسو جديرًا باالحتراـ، فيثؽ في نفسو ويقدرىا ويكّوف عواطؼ ال

في مستقبؿ حياتو مف جية أخرى  ةشخصيقوية نحو مدرستو مف جية، ويساعد عمى بناء 
 .(137 ،2009)فييـ،

ويشعر بالعجز عف تعمـ  األكاديمي، تحقيؽ النجاح صعوبة فيعندما يجد الطفؿ  في حيف أف
مف مشكالت انفعالية، وبذلؾ قد تصبح  -غالباً –الميارات اليامة بالنسبة لممدرسة، فإنو يعاني 

المدرسة خبرة مؤلمة إلى الحد الذي قد ينعكس عمى مفيومو عف ذاتو بشكؿ عاـ. وعندما يتكرر 
 أف يشعر بأنو "فاشؿ". فشؿ الطفؿ في ىذه المرحمة الدراسية، فإنو قد ال يممؾ في الواقع إال

ويكفي أف يمر بخبرات قميمة مف  ،فطفؿ المدرسة االبتدائية غالبًا ما يشعر بالخجؿ إزاء الفشؿ
الفشؿ لكي يخمؽ ذلؾ لديو مشاعر سمبية قوية يمكف أف تؤدي بو إلى تجنب القياـ بواجبات 
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نقص إلى عزوؼ عف جديدة تفاديًا لمفشؿ المحتمؿ، ويدور بذلؾ في حمقة مفرغة مف شعور بال
( 291 -289، 1996القياـ بنشاط إيجابي جديد إلى زيادة في الشعور بالنقص )اسماعيؿ، 

وأف  ،تمثمة في عدـ الصالحية ألي شيءمويكمف الخطر مف المدرسة في نمو مشاعر النقص ال
خمؽ سببًا في ف الحقًا و يمكنو أف ينجز شيئًا، وىو ما يمكف أف يك أقؿ مف اآلخريف وال طفؿال

عدد كبير مف ظيور كؿ األشكاؿ الممكنة مف النفور مف التعمـ واضطرابات العمؿ. وفي 
رىاب االحمرار المزمف أو الخوؼ مف مثؿ ) اً راشدفرد عندما يصبح األعراض العصابية لم

 .(237، 2010ف، ز االمتحاف أو التكمـ أماـ الجميور( )كو 

 :درة في إيجاد وتوفير المناخ الدراسي المالئـالمعمـ ىو أكثر األشخاص مق العالقة مع المعمم، 
فيو يتمتع بقوة  ،وىو المسؤوؿ األوؿ عف مشاعر التالميذ نحو المدرسة داخؿ الصؼ وخارجو

والعالقة بيف المعمـ والتمميذ وشكميا ليا أثر فعاؿ  ،(12، 2009تؤثر عمى تالميذه )الشيري، 
 عمى تنشئة التمميذ اجتماعيًا.

إف ىذه العالقة ىي عالقة بيف طرفيف أحدىما أدنى واآلخر أسمى، فالمعمـ مكتمؿ افتراضًا  
ونموذج يحتذى بو، والتمميذ تابع في مرحمة التكويف، والمعمـ كممثؿ لمسمطة يوقظ في التمميذ 

( فالمعمـ في السنوات 123، 2000ردود فعؿ مف قبيؿ مشاعره نحو األب )الشربيني وصادؽ،
نسانية اليامة التي يقابميا ويعتبر مف النماذج اإل ،ف الدراسة يعتبر بدياًل مباشرًا لألباألولى م
يترؾ في نفوسيـ أثرًا بالغ المدى، و ( 476، 2009أثروف بيا ) العبيدي، تفي حياتيـ وي التالميذ

سعو فيو سمطة قوية األثر في نفوس التالميذ وىذه السمطة مستمدة مف األدوار المتعددة التي بو 
القياـ بيا فيو أواًل وقبؿ كؿ شيء يقـو بدور األب، ثـ ىو يقوـ بدور المشرؼ والخبير، والعالـ 

 و. والموجّ 

ينبغي أف تعتمد ىذه السمطة عمى القوة أساسًا  اللكف إذا كاف المعمـ بالنسبة لمتالميذ سمطة، ف
 ،الشديد ألقؿ سببفي ضبط الصغار وتوجيييـ، فإف ظيور القسوة عمى صورة العقاب البدني 

 ؛ىاؽ بالعمؿ أو شدة في وضع النظاــ أو توبيخ أو إبراز األخطاء أو إر أو في صورة نقد أو تيكّ 
 .(136، 2007دراسيًا )فييـ،  ـوقد يؤدي إلى فشمي ،يؤدي إلى كراىية التمميذ لممعمـ والعمـ
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 ،نفسي والصحي والتربويؽ عممية النمو الشامؿ اليإف إساءة معاممة التمميذ عالوة عمى أنيا تع 
فإحساسو بالتيديد والرعب والخوؼ يؤدي  ،فإنيا تؤثر سمبيًا عمى إحساسو باألمف المادي والنفسي

ويجعمو يشعر بالنفور مف  ،حساسو باإلىماؿا  باألماف و  ووفقداف إحساس ،وبنفس ثقتوإلى فقداف 
 ،المجتمعضد أو  ،نفسوقد يؤدي المتالؾ طاقات عدوانية ضد و  ،المدرسة وعدـ التمتع بيا

ولديو  ،وتستمر ىذه اآلثار مع التمميذ فيصبح شابًا مريضًا غير قادر عمى العطاء أو اإلنتاج
في حيف أف العالقة اإليجابية  .(245، 2004عدواف عمى الذات وعمى مف حولو )عبد المجيد، 

لدؼء، تساىـ في جعؿ تتميز باالتي  والقائمة عمى الرعاية واالىتماـ و ،بيف المعمـ والتمميذ
وأكاديميًا. فالعالقة االيجابية مع المعمـ المدرسة مكانًا فعااًل يساىـ في نمو الطفؿ اجتماعيًا 

ي التحديات األكاديمية وتسيـ في تشكؿ لمطفؿ قاعدة أماف وركيزة أساسية تساعده عمى تخطّ 
             مرتفع  نموه االنفعالي واالجتماعي وفي تحقيؽ الكفاءة الذاتية، وتقدير ذات

(Hamre & Pianta, 2001)،  ًفي مساعدة الطفؿ عمى تحقيؽ النجاح  كما أف ليا دورًا ىاما
تساىـ في زيادة  ،يجابية مع المعمـ القائمة عمى الرعاية والدعـف العالقة اإلإحيث  ،األكاديمي

يجابية ودافئة إنيا أالدافعية والرغبة في التعمـ، فالتالميذ الذيف يدركوف عالقتيـ مع المعمـ عمى 
يجابية أكبر نحو المدرسة، مما ينعكس إتكوف لدييـ دافعية أكبر ويشكموف اتجاىات ي ،وقريبة

ثير طبيعة ىذه العالقة ويظير تأثير العالقة مع المعمـ مف خالؿ تأ، عمى تحصيميـ األكاديمي
في صراع مع ىو يرفضوف التمميذ الذي فالتالميذ في الصؼ غالبًا ما  عمى تقبؿ األقراف لمطفؿ،

ينعكس بدوره عمى تقديره لذاتو ويؤثر سمبًا مما  ،سمبيةالعالقتو مع المعمـ بوالذي تتصؼ المعمـ، 
                       تو االجتماعية وعالقتو بأقرانوءكفاكعمى عدة أوجو اجتماعية 
(Hughes, Cavell, & Willson, 2001). 

 العالقة مع األقران:خبرات  -3-3

وفي النمو النفسي واالجتماعي  ،في عممية التنشئة االجتماعية ىاـٍ  تقوـ جماعة األقراف بدورٍ 
 .(47، 2007)الفرح،  تؤثر في معاييره االجتماعية وفي قيمو وعاداتو واتجاىاتوو  ،لمفرد

أو  ،تألؼ جماعة الرفاؽ مف مجموعة أفراد يتقاربوف في العمر وتجمعيـ روابط الجيرة في الحيت
البيئات  ىحدإوتعتبر ىذه العالقات  ،أو روابط الزمالة في المؤسسة كالمدرسة وغيرىا ،المدينة

 . (141، 2010االجتماعية اليامة والفاعمة التي تسيـ في تكويف الفرد )القاسمي، 
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نتماء إلى جماعة مف األصدقاء عمى االلفرد في أي مرحمة عمرية يصؿ إلييا يحرص او 
يتقاربوف معو في العمر مف أجؿ تحقيؽ قدر مف التفاىـ المتبادؿ، وقدر مف اإلحساس المشترؾ 

فتقبؿ جماعة الرفاؽ لمطفؿ لو تأثير قوي عميو, فالفرد  ، (129، 2000)الشربيني وصادؽ، 
آلخريف لو، وىذه الحاجة ىي التي تدفعو إلى أف يحاوؿ باستمرار حة لتقبؿ الديو حاجة ممّ 

 ،(558، 1997) سميماف، االرتباط بالجماعة ومسايرتيا وعمؿ ما يعتقد أف الجماعة تريد عممو
ف الطفؿ وخاصة في مرحمة التعميـ األساسي يغدو أكثر حساسية ووعيًا برأي زمالئو، إحيث 

القدرة عمى المقارنة يو ( فتتطور لد281،  2000وصادؽ ربيني فيما إذا كانوا يحبونو أـ ال )الش
مع  تقبمو االجتماعي مدىتقييـ بقدرتو عمى  التي ترتبطاالجتماعية وتقييـ قيمتو الذاتية، 

 (miller, 2003 ,11). اآلخريف 

األقراف عمى درجة كبيرة مف األىمية، فاألصدقاء ال يوفروف لبعضيـ  االيجابية معالعالقة وتعتبر 
فقط الصحبة والترويح عف النفس، ولكنيـ يعمموف أيضًا عمى تمبية احتياجاتيـ المتبادلة. وتوفر 

لديو الصداقة أيضًا البيئة المناسبة حيث يجد الطفؿ الفرصة لمتعبير عف نفسو بوضوح، وتتزايد 
  .(396، 2007،ي والتطور األخالقي )أبوجادوفرص النمو االنفعال

إلى أف ( بعد مراجعة عدد مف الدراسات والبحوث النفسية 1993لقد خمص )أبو سريع،    
 تعكس في مجموعيا وظيفتيف نفسيتيف أساسيتيف وىما:  الصداقة

تساىـ في خفض التوتر  حيث :يجابية السارةض مشاعر الوحدة، ودعم المشاعر اإل.خف1
 ودعـ االنفعاالت االيجابية مف خالؿ عدة آليات أىميا:

  اإلفصاح عف الذات: ما يحدثو مف آثار نفسية إيجابية، باعتباره آلية مف آليات خفض
 المشقة ومشاعر الوحدة.

 وتقوية إرادة الشخص وقدرتو  ،المساندة االجتماعية: والتي تساىـ في خفض وطأة المشقة
 مميا.عمى تح

  المشاركة في الميوؿ واالىتمامات الشخصية: وتؤدي ىذه المشاركة إلى إثارة المشاعر
 اإليجابية السارة متضمنة المرح والتسمية والترفيو.
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تيسر الصداقة اكتساب عدد مف الميارات إذ .اإلسهام في عمميات التنشئة االجتماعية: 2
األطفاؿ بإدراؾ واقعي لذواتيـ  د  مِ ًا. وتُ والقدرات والسمات الشخصية المرغوب فييا اجتماعي

اآلخريف، وتبصرىـ بمعايير السموؾ االجتماعي المالئـ في مختمؼ المواقؼ. ويتسع مع بالمقارنة 
فتشير البحوث إلى وجود عالقة بيف  ،آخر مف السمات والقدرات اً تأثير الصداقة لتشمؿ عدد

  صدقاء في تحسيف التحصيؿ الدراسياألالصداقة والسموؾ الغيري، وتكشؼ أيضًا عف تأثير 
 .(49 -42، 1993)أبو سريع، 

يبرز مف خالؿ دورىـ في مساعدتو في حؿ مشكالتو الشخصية،  الطفؿحياة  األقراف في فتأثير
فمشاركة الطفؿ أقرانو في مشكالتو وصراعاتو ومشاعره قد يعود بالكثير مف الطمأنينة عمى 

 مفالطفؿ . وتقبؿ يسود بيف أقرانو مف قيـ واتجاىات واىتماماتبما أيضًا ر الطفؿ ، ويتأثالطفؿ
عمى حيف أف الطفؿ الذي ترفضو الجماعة قد  ،بالرضا عف نفسو في شعوره أقرانو يساىـجماعة 

  .(89، 2003ال يشعر بالرضا )عمواف، 

األطفاؿ وتتشكؿ نظرة األطفاؿ لذاتيـ في المرحمة االبتدائية مف خالؿ عالقاتيـ االجتماعية، ف 
ؽ ػد الحقًا إلى تعميػمتػد يػذي قػر الػاألم ،المنعزلوف عف األقراف قد يدركوف أنفسيـ بطريقة سمبية

                              دراتيـ الذاتيةػػـ وقػيػتػمػيػػر قػػديػف تقػػية عػمبػػػورة السػذه الصػى
(Flook, Repetti & Ullman, 2005,  320).  االيجابية مع األصدقاء كما أف العالقات

في حيف أف العالقات الضعيفة مع األقراف ترتبط بتقدير ذات  ،تتنبأ بدرجة أكبر في تقدير الذات
مف قبؿ أقرانو خبرة نفسية مؤلمة ليا  الطفؿِ  رفُض ويشكؿ  (miller, 2003 ,11)منخفض 

 األصدقاء مف والمالئـ المناسبالطفؿ لمقدر فتقاد فا انعكاساتيا السمبية عمى صحتو النفسية،
    Argyle أرجايؿ شيرحيث ي ،والجسمية النفسية الصحة اختالؿ مظاىر مف بالعديديرتبط 
 لإلصابة استيدافاً  أكثر يكونوف األصدقاء يفتقدوف الذيف األشخاص أف إلى  Duck ودؾ

 كما .الذات يرتقد وانخفاض ،والسأـ ،مؿلما ومشاعر ،والقمؽ ،االكتئاب :منيا ،نفسية باضطرابات
 إلى الظروؼ تضطرىـ عندما الكؼء التصرؼ عف والعجز ،الشديد والخجؿ ،التوتر مف يعانوف
 في وتأخرىـ ،الجسمية لألمراض في مقاومتيـ وتبيف أف لدييـ ضعؼ .اآلخريف مع التفاعؿ
 المرضىمع  بالمقارنة األمراض بتمؾ اإلصابة بعد الوفاة معدالت بينيـ بؿ وتزيد ،منيا الشفاء
 ( 41، 1993الوجدانية )أبو سريع،  بالمساندة طيبة تمدىـ اجتماعية بعالقات يتمتعوف الذيف



 النظريالفصل الثالث                                                                    اإلطار 
 

44 
 

السموكية الالحقة، في  ووجود أصدقاء تحمي الطفؿ مف المشكالت ،العالقة االيجابية مع األقرافف
 لحؿ  كوسيمة  دواف ػػالع  تخداـػػػاس  ومف ،مف ظيور السموؾ العدوانييزيد  حيف أف رفض األقراف

 ,Gifford-Smith & Brownell)   ب بياػػػػػيرغ  التي  اءػػيػػػػػاألش  عمى ولمحصوؿ  ،النزاعات
2003, 241)      .   

إّف الرفض أو القبوؿ مف األقراف في مرحمة الطفولة غالبًا ما يبقى تأثيره مستمرًا إلى المراحؿ 
وذلؾ قد يعود إلى أف األطفاؿ المرفوضيف مف أقرانيـ غالبًا ما يكوف لدييـ العمرية الالحقة، 

والتي تؤثر عمى التفاعؿ االجتماعي مع  ،ميارات العاطفية والسموكية والمعرفيةالنقص في 
وتكوف فرصيـ محدودة في التفاعالت االجتماعي االيجابية مع األقراف، مما يؤدي إلى اآلخريف، 

                دراؾ االجتماعيتعمـ األنماط السوية لمتفاعؿ واإلحرمانيـ مف الفرص ل
(Flook,et al., 2005,  318). 

(     Keily et al., 2000 ) فيمنيا دراسة كيمي وآخر و العديد مف الدراسات  تحيث أكد
ضوف مف قبؿ رفَ لمراىقيف الذي يُ اأف   Bagwell, et.al., 1998)) فودراسة بجويؿ وآخري

مشكالت مع أقرانيـ يشعروف بدرجة عالية مف العزلة الذيف عانوا مف و  ،في الطفولةأقرانيـ 
الرفض المبكر مف األقراف يزيد مف العدواف والجنوح ، وأف واالنسحاب االجتماعي، واالكتئاب

  .(Shin et al., 2015, 5) والتمرد لدى المراىقيف

 ،وتفاعمو مع أصدقائو ،أقرانو الطفؿ مععالقة  خبرات الفرد التي تتكوف مف خالؿوبالتالي فإف 
 وجود إلى إضافةً  تؤثر عمى نموه في مختمؼ جوانب حياتو في )األسرة، المدرسة، المجتمع(،

 الحياة مراحؿ كؿ في واالجتماعي التوافؽ النفسيبيف و  ،األصدقاء مع بيف التفاعؿ وثيقة صمة
 .خاصة والمراىقة الطفولة مرحمتي وفي عمومًا،

 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة عمى الفرد:آثار  -4

 بظالليا يوتمق ذاتيا المرحمة عمى تؤثر متنوعة، واجتماعية ات نفسيةر مرحمة الطفولة خب تتضمف 
الخبرات ف .(15، 2010المستقبؿ )جودة،  في والسمبية اإليجابية اوسماتي الشخصية طابع وتحدد

تشكؿ الدعامات والقواعد  ومدرستو ورفاقو في مرحمة الطفولة،التي يتمقاىا الطفؿ مف أسرتو 
جودنؼ  فتشير ،عمييا التنظيـ العاـ لشخصية اإلنساف الراشد ىبناألساسية التي يُ 
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Goodenough  تمثؿ الفترة التي يتـ  ،وسنوات المدرسة االبتدائية ،أف السنوات قبؿ المدرسةإلى
والعادات التي تتكوف أثناء ىذه الفترة  ،أسرع ما يمكفبفييا النمو الجسمي والعقمي واالجتماعي 
 ، 2005كما أنو يصعب إنماؤىا فيما بعد. )الزعبي،  ،يصعب تغييرىا في فترات النمو التالية

ففي مرحمة الطفولة توضع الجذور أو البذور األولى لمشخصية، بحكـ ما يتمتع بو  .(8-11
ويكوف  ،والتنمية. فالطفؿ يكوف في طور اإلعداد الطفؿ مف المرونة والقابمية لمصقؿ والتشكيؿ

 .( 69، 1997مستعدًا لقبوؿ ما يقع عميو مف المؤثرات إضافة إلى قمة خبراتو. )العيسوي، 
قوية  آثارٌ ليا تعد بالغة األىمية، و  طفولتواالجتماعية كخبرات يتعرض ليا الفرد في  العالقاتو 

تشكؿ تاريخًا خصبًا مف  ونمو اليوية لديو، باعتبارىا االجتماعيو عمى شخصيتو وتكوينو النفسي 
يحدد ما ستكوف عميو شخصيتو و التجربة اإلنسانية العاطفية التفاعمية والمعرفية لدى الطفؿ. 

الصحة أو االضطراب. ومف خالؿ  ،الفريدة، وماذا سيكوف مصيره عمى صعيد النماء أو التعثر
ويتشكؿ أسموب الوجود الخاص بو،  ، نيانو النفسيىذه العالقات األولية يتكوف لدى الفرد ب

لى إعادة إنتاج ذاتيما في مواقؼ الحياة الالحقةاذمالو  )حجازي،  ف يميالف إلى االستقرار وا 
2004 ،213) 

ويظير تأثير الخبرات النفسية واالجتماعية في مرحمة الطفولة عمى المراحؿ الالحقة في عدة 
 مجاالت أىميا: 

 نمط  إذ إفّ سمات شخصية الفرد في المراىقة والرشد تعكس خبرات طفولتو ف :سمات الشخصية
  .(3 ،2004لنوع الخبرات التي يتعرض ليا )العرفي،  شخصية الفرد يتحدد نتيجةً 

سبت في الطفولة المبكرة تميؿ إلى أف السمات التي اكتُ  ( أف  1977) Brophyيرى بروفي حيث 
 ،  االنبساطو  ومف أمثمة ىذه السمات: االنطواء ،في العمر تكوف أكثر ثباتًا ووضوحًا مع التقدـ

ف حدثت تغييرات فيما بعد عد عف األصوؿ التي غرست في تعددًا قمياًل مف األفراد يب أفّ  إالّ  ،وا 
 .(3، 1992إذا ما أخذت ىذه األصوؿ التزامًا ثابتًا )جوانة،  تمؾ الفترة المبكرة، خاصةً 

يؤثر  في سنوات الطفولة ومعاممة والدي ما يدركو المراىؽ مف ( عمى أف  1988وقد أكد مرسي )
حظوا بتقبؿ الوالديف وتشجيعيـ في طفولتيـ كانوا  ف قدالمراىقيف الذيفعمى سمات شخصيتو، 

يعامموف معاممة غير سوية تتسـ باإلىماؿ والنبذ والقسوة مما أكثر ثقة بالنفس مف أولئؾ الذيف 
 .(35 ،2013طالحي، ). القمؽ واالتكالية والشعور بالذنبساعد بالتالي عمى نمو سمات 
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 كدراسة) عدد مف الدراسات تقد وجدف  :صحة الفرد النفسية Rutter, et al. 2006   روتر
 ياً باق اً خبرات الطفولة تأثير لأف   (Schilling & Gore, 2007 وآخروف، ودراسة سكيمينغ وجور

يجابية تساعد األطفاؿ الخبرات األسرية اإلوأف أو لألفضؿ،  أإما لألسو صحة الفرد النفسية عمى 
، بينما الخبرات السمبية يكوف ليا تأثير سمبي عمى صحة األطفاؿ بصحة نفسية جيدة النمو عمى

. (Robertson, Smart, & Bromfield, 2010)           النفسية وعمى نموىـ الالحؽ 
 ،الفصاـو  ،واالغتراب ،العزلة االجتماعيةأعراض االنسحاب والخجؿ وأحالـ اليقظة، و ف

نادرًا ما تظير فجأة في المراىقة أو  ،أو اضطرابات الشخصية ،والمشكالت السموكية الحادة
نما تكوف أصوليا في مظاىر سوء التوافؽ في سنوات الطفولة المبكرة )قناوي  ،الرشد عبد و وا 

  .(53، 2001المعطي، 

تشعر الفرد بفقداف األمف، وتضع في نفسو بذور في مرحمة الطفولة المعاممة السيئة  أف  حيث 
التناقض الوجداني، وتنمي فيو مشاعر النقص والعجز عف مواجية مصاعب الحياة وتعوده كبت 
انفعاالتو وتوجيو الموـ إلى نفسو، وعندما يكبر توقظ صراعات الحياة الجديدة الصراعات القديمة 

 .(6، 2012ئاب )زرماني، لديو فتظير العصابية واالكت

ىماؿ يؤدياف إلى تكويف صيغة سمبية لمذات تجعؿ الطفؿ يركز أف الرفض واإل Beckويرى بيؾ 
فيبالغ مف شأف  ،عمى جوانب الفشؿ، ىذه النظرة تمتد إلى العالـ مف حولو فيشعر بأنو غير آمف

عوره بالعجز وعدـ مواجيتيا مما يزيد مف ش ىؿ مف شأف قدرتو عمما يواجيو مف أحداث ويقمّ 
سوء المعاممة أف  (Allen, 2008)يؤكد و  .(3، 2000فيصاب باالكتئاب )بركات، ،القيمة

ؤدي إلى يؤثر عمى توافقو في مرحمة الرشد المبكر في النفسية الذي يتعرض لو الفرد في الطفولة
   .BPD)الجسدية، واضطراب الشخصية الحدية )ى الشكاو  القمؽ، االكتئاب،

دراؾ الخبرات المؤلمة المبكرة )خبرات الحرماف، خبرات سوء العالقة بيف األبناء ف إلوكما أ
العرفي في مرحمة المراىقة )في ظيور القمؽ  والوالديف، خبرات سوء العالقة بيف الوالديف( دورٌ 

رتبط بعدد مف االضطرابات مالتعرض لخبرات اإلساءة الجسمية مف قبؿ األب واألـ ( و 2004
النفسية التالية )اضطراب التأقمـ، اضطراب السموؾ( ويمكف التنبؤ باالكتئاب مف خالؿ اإلساءة 

 .(2003مخيمر والظفيري، األب )قبؿ النفسية مف 
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 المراىؽ صابةإمف خطر ،  داخؿ األسرة وخارج أ خبرات الطفولة السمبية سواءً وتزيد 
 .((Masuda, 2007 باالضطرابات السيكوسوماتية

في الشفاء مف االضطرابات  بدور فعاؿيجابية في الطفولة تساىـ في حيف أف الخبرات اإل
يجابية أكبر، كمما كاف احتماؿ الشفاء والتعافي مف وكمما كانت الخبرات اإل  الشخصية الفصامية

  .(Skodol et al., 2007االضطرابات الشخصية أفضؿ )

 ,Matsuura) ماتسوراو  ((Higgins & McCabe, 2000 ىايجنز وماكيب ؿ كؿ مفوقد توصّ 
رتبط مع انتقاص قيمة الفرد لذاتو مالتعرض لخبرات سوء المعاممة في الطفولة إلى أف  (2009

  . في مرحمة الرشد

 الفردلدى  االنحراؼ السموكي عمى ظيورالسمبية تؤثر خبرات الطفولة : االنحراف السموكي، 
 أفّ  إلى (2010 حمود، الشيخ) حيث توصمت دراسة .ؿ سموؾ سمبي ومضاد لممجتمعيوتشك

 .  باألسوياء مقارنة طفولتيـ في الوالديف قبؿ مف لمعقاب تعرضوا الجانحيف
لخبرات  في الذاكرةات نيا بمثابة مخمفّ أر فرويد موقؼ الشخصيات المعادية لممجتمع ويفسّ  

وأف الشحنات االنفعالية الناتجة عف تمؾ الخبرات لـ يتح ليا في سنواتيـ الماضية  ،انفعالية
تجد  ت منعزلة عف باقي الحياة النفسية الوظمّ  ،ما حيؿ بينيا وبيف اإلفصاحنوا   ،التفريغ المناسب

 إال بعد التراكـ وزيادة المواقؼ المؤلمة فتفجرت في المحظة ،فصاح عف نفسيالمتنفيس واإل سبيالً 
، 2003، أحمدالمناسبة دوف أف يدرؾ الفرد العالقة بيف المواقؼ الراىنة وخبراتو السابقة )

في مراحؿ حياتو ينمي لديو االستعداد لمجنوح  تعرض الفرد في طفولتو لخبرات مؤلمةف .(257
( إلى أف الجانحيف كانوا قد خبروا في طفولتيـ خبرات 1986حيث توصؿ )مرسي،  الالحقة
األسرة )الحرماف، سوء العالقة بيف الوالديف، سوء العالقة مع الوالديف(، وفي  داخؿ مؤلمة

 المدرسة االبتدائية )الفشؿ الدراسي وسوء العالقة مع المعمـ(. 

 ,Zlotnick) في مرحمة الرشد  تعاطي المخدراتو عالقة بيف أحداث الطفولة السمبية  توجدكما 
et.al. 2004)  في حيف أف خبرات الطفولة االيجابية كانت تقمؿ مف احتماؿ استعماؿ المواد

 .(Kosterman et al., 2011المخدرة في مرحمة المراىقة )
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بارتباط المراىؽ بمدرستو وبيربو  ،ترتبط الخبرات المتمثمة بنوعية المعاممة الوالدية في الطفولة و
لفرد في طفولتو بنشوء سموؾ التخريب لديو في ىماؿ الذي يتعرض لو اويساىـ اإل .مف المنزؿ

  Tyler et. al., 2008). ة ) مرحمة المراىق
أف اآلباء الذيف يمارسوف العنؼ مع أبنائيـ  إلى  Spinetta & Riglerيشير سبينتا و ريجمير و 

 .(46 ،2005 )اليوسؼ وآخروف،قد مروا بخبرات حرماف وقسوة وسوء معاممة في طفولتيـ 
طفاليـ كانوا ىـ أنفسيـ في طفولتيـ ألديف نتائجيا بأف اآلباء المضطيِ  يث توحابحأ عدةىناؾ و  

 ,Bergman & Brismar ومنيـ ) بيرجماف وبريسمار لمعنؼ األسري ضحايا أسرىـ أو شيود
إلى إعادة  وفيميمبعض اآلباء إذ أف ىناؾ  Milner et al., 1991)، ممنير وآخروف  1992

في طفولتو يحاوؿ   وعنفاً  ، فاألب الذي خبر قسوةً السابقة في حياتيـ العائميةإنتاج النموذج األبوي 
)بو طباؿ  "تصرفاتو العنؼ بمختمؼ أشكالويطبع تجسيده مع أطفالو، ف الشعورياً  وأ قصداً 

 .(11، 2013ومعوشة، 
 قاـ مف مع الطفولة يف آمنة عالقة يعشف لـ المواتي األميات أف إلىMoncher  مونتشر يشيرو 

 في لمعنؼ تعرضوا الذيف اآلباء، كما أف أطفاليف مع التعامؿ في إساءة أكثر ىف   ،برعايتيف
 كاف فقد وبالتالي الطفؿ، لسموؾ المراقبيف تقديرات مف سمبية أكثر أطفاليـ سموؾ يروف الطفولة
  .(719، 2010)العشا،  الدؼء وانخفاض السمبية نسحابيةباال يتميز أطفاليـ مع سموكيـ

 في مرحمة تحصيؿ الفرد األكاديمي  نعكس عمىيخبرات الطفولة  تأثير: التحصيل األكاديمي
زيد مف ي متمثمة بسوء العالقة مع الوالديف،  المراىقة، فتعرض المراىؽ لخبرات طفولة سمبية

نجاز الواجبات إفي  شاكؿإضافًة إلى زيادة تعرضو لم ،احتماؿ حصولو عمى تحصيؿ منخفض
خارج األسرة  برات الطفولة السمبية سواءخكما أف  ((Sladea & Wissowb, 2007المدرسية 

تؤثر سمبًا عمى قدرة المراىؽ عمى التوافؽ المدرسي وتزيد مف ظيور السموؾ غير  خميادا ـأ
يجابية مف خالؿ في حيف أف خبرات الطفولة اإل ((Masuda, 2007السوي لديو في المدرسة 
تتنبأ بالتوافؽ المدرسي في كانت  بؿ المدرسةق المشكالت في سنوات ماالدعـ الوالدي في حؿ 

 . (Carlson et al., 1999مرحمة المراىقة )
 حيث وجد : تأثير خبرات الطفولة قد يمتد ليؤثر عمى صحة الفرد الجسدية صحة الفرد الجسدية

كاف يساىـ في ( أف المستوى العالي مف التماسؾ األسري في الطفولة، 2016)الشاوي ولفتة، 
الحد مف مخاطر المرض الجسدي المزمف إلى النصؼ في مرحمة الرشد، وأف التعرض لمستوى 
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عاٍؿ مف العنؼ المنزلي واإلساءة في مرحمة الطفولة، يزيد مف مخاطر اإلصابة باألمراض 
المزمنة بنحو الضعؼ، مقارنة مع الذيف لدييـ مستويات منخفضة مف التعرض لمعنؼ في مرحمة 

 فولة.  الط

لوظيفي وسوء األداء ا أف سوء المعاممةعمى  Felitti et al., 1998)) فيميتي وآخروفويؤكد 
يزيد مف عوامؿ استخداـ السموكيات الضارة بالصحة والتي قد تؤدي لألسرة في مرحمة الطفولة 

في طفولتيـ فاألفراد الذيف اختبروا  إلى الوفاة المبكرة وتؤثر عمى الصحة الجسدية لدى الراشديف. 
خبرات سيئة )سوء المعاممة، التجاىؿ، سوء األداء الوظيفي لألسرة( كانت لدييـ سموكيات ضارة 

.. (  مقارنة مع الذيف لـ  بالصحة حيث كاف يزداد لدييـ استعماؿ )الكحوؿ، مخدرات، التدخيف،
وا خبرات سيئة يتعرضوا لمثؿ تمؾ الخبرات، وكانت صحتيـ الجسدية أسوأ مقارنة بالذيف لـ يختبر 

زيادة في احتماؿ و أمراض الرئة المزمنة، و حيث كانت تزيد لدييـ أمراض القمب، والسرطاف، 
 (. أمراض الكبدو كسور العظـ، 

ليا أىمية كبيرة في تشكيؿ أساس تكويف وبالتالي فإف خبرات الفرد في سنوات حياتو األولى، 
قات األسرية واالجتماعية تترؾ أثرًا شخصيتو، فالخبرات التي يمر بيا الفرد مف خالؿ العال

 واضحًا عمى شخصيتو في المستقبؿ، وصحتو النفسية ونموه السوي.
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 ثانياً: تشكل هوية األنا

نمو لمراحل ال مفصبلً  اً وشرح، وعممية تشكميا ،مفيوم ىوية األنا ويتناول ىذا القسم من اإلطار النظري
االجتماعية في الطفولة و إضافة إلى عبلقة الخبرات النفسية ، النفسي االجتماعي وفق نظرية إريكسون
  وعبلقتيا بتشكل ىوية األنا في المراىقة.

 مفهوم هوية األنا: -1

من خبلل الرجوع إلى المصدر )ىو( فإن كممة )ىوية( تشير بالتحديد إلى الشخص المساوي لذاتو،     
من حيث المواصفات الخاصة بو والتي تميزه عن غيره، وغالبًا ما يستعمل الناس )تذكرة اليوية( التي 

عمى بعض الخصائص الفردية العامة )االسم، الكنية، محل وتاريخ الوالدة...(، أما من الناحية  يتحتو 
 )عمي، من أنا؟ ومن سأكون؟ 9السيكولوجية فإن مفيوم اليوية يعني اإلجابة عمى السؤال المّمح

"إحساسي بأني أنا ىو أنا في سائر حاالتي  Ego Identityويعني مصطمح ىوية األنا  (7002،53
 .(523 ،7003 ،)جبر "وعمى مر األيام

في شيوع مفيوم اليوية، فقد تناولو في عرضو لنظريتو عن نمو األنا، وأرجع  إريكسون يرجع الفضل إلى
عن رؤية جديدة خرجت بالتحميل النفسي من الدائرة  إريكسونبر نظرية وتعّ  نمو األنا إلى نمو اليوية.
ومتطمبات األنا  Id فأكد أن وظيفة األنا ليست التوسط بين نزوات اليو  ،الضيقة لمفرضية الفرويدية

لوظيفة األساسية أن او  (72 ،7002غزالة،  بل إنيا قوة إيجابية في التطور )أبو Super egoاألعمى 
يشير بأنو مصطمح ىوية األنا  ريكسونيعّرف إ. و الشعور باليوية أو ىوية األناة ىي احتفاظيا بلؤلنا السويّ 

إلى "حالة داخمية تتضمن اإلحساس بالتفرد والوحدة والتآلف الداخمي، والتماثل واالستمرارية المتمثل في 
 (. 3 ،7000إحساس الفرد بارتباط ماضيو وحاضره ومستقبمو " )المجنوني، 

( اليوية بأنيا9 تنظيم داخمي ذاتي ديناميكي لمدوافع والقدرات والمعتقدات 0870) Marcia مارشياف يعرّ و 
بدا أن األفراد واعون أكثر لتميزىم  ذه البنية متطورة بشكل أفضل،والتاريخ الشخصي. كمما كانت ى

 .(Marcia, 1980, 109) وتشابييم مع اآلخرين، ولقوتيم وضعفيم في اتخاذ طريقيم في العالم
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اليوية بأنيا9 امتبلك تعريف محدد واضح لمذات، يتألف من  Waterman0875  ووترمانف ويعرّ 
أىداف وقيم ومعتقدات يمتزم بيا الفرد بشكل واضح متماسك، ألنو يرى في ىذه األىداف والقيم والمعتقدات 

 .(waterman,1988,187لحياتو ) ومعنىً  اً وىدف اً المختارة بأنيا تستحق أن تكون اتجاى

القدرة عمى تجربة المرء بوصفو شيئًا لو  ئ( ىوية األنا بأنيا "اإلحساس الذي ييي0877الدسوقي ) فويعرّ 
 .(523 ،7003 ،( ثم التصرف تبعًا لذلك" )جبرsamenessاستمرارية وكونو ىو الشيء نفسو )

( بأنيا9 "إحساس الفرد بذاتو وتمايزه، والقدرة عمى اتخاذ القرار ووضوح التصورات 0883رفيا محمد )ويعّ 
 .(707، 7002)مكطوف وسعيد، والثبات في االلتزام القيمي وتحديد أىداف في الحياة 

، لمذات واضح محدد تعريف امتبلكىي عمى أن ىوية األنا ركزت  ا أنيالتعاريف السابقة  ويتضح من
يطورىا لنفسو في إطار النسق االجتماعي الذي يعيش داخمو و  ،من قيم ومعتقدات توجو سموكويتألف 

حساسو بالتفرد، والتماثل  ويتفاعل معو، والتي تميزه عن غيره ويمتزم بيا، وتتضمن وعي الفرد بذاتو وا 
عيشو وبين ما يتوقع أن والتكامل واالستمرارية عبر الزمن لخبراتو الماضية التي مر بيا والحاضر الذي ي
تمسك بالمثاليات والقيم ييحدث في المستقبل فيشعر بأنو ىو نفسو في سائر حاالتو وعمى مر األيام، و 

 السائدة في ثقافتو. 

 عممية تشكل هوية األنا: -2

تشكل اليوية إنجازًا رئيسًا لمشخصية في مرحمة المراىقة كخطوة أساسية ليصبح الراشد  إريكسونيعتبر     
منتجًا وسعيدًا فيما بعد، فيرى أن الميمة الرئيسة ليذه المرحمة ىي مواجية أزمة اليوية مقابل اضطراب 

ليصبح  Role Confusionضطراب الدور ا أو  Identity versus Identity Confusionاليوية 
 .(52، 7008يم في المجتمع )شريم، المراىق راشدًا لديو حس متكامل بالذات، ودور قّ 

 حساس واضح بيوية األنا يتميز ببعض الخصائص9إأن البحث عن  إريكسونويرى 
مستمرة إلى إدراك الفرد لمتماثل الداخمي واالستمرارية  نمائيةعممية البحث عن اليوية كعممية  دتستن -

 فرد ذاتو عمى أساس من استمرار الماضي المرتبط مع للخبراتو الماضية وأدواره المستقبمية. فيحدد ا
 المستقبل.
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تمعب الدوافع الشعورية والبلشعورية دورًا رئيسًا في البحث عن اليوية الذي يستند إلى اإلحساس بالتماثل  -
 اخمي واالستمرارية لمخصائص الشخصية الخاصة بالفرد.الد

تمثل اليوية مفيومًا اجتماعيًا لذلك البد أن يكون الفرد عمى يقين من أن صورة الذات التي شكميا عمى  -
 مرارية مدركة من قبل اآلخرين ومتبلئمة مع مدركاتيم.ستأساس من التماثل واال

االجتماعية والعقمية والبدنية، ويجب أال يكون ىناك  يتطمب تطور اإلحساس باليوية بعض المتطمبات -
تأخير أو إعاقة مفرطة في تحقيق ىذه المتطمبات، ألن المراحل المستقبمية من النمو تعتمد عمى تمبية 

زمة، وكذلك فإن العوامل االجتماعية ىذه المتطمبات. وربما تمعب العوامل النفسية دورًا في إطالة األ
 .(20، 7002شد )بمو، اتزامات وتعيدات الر ال ربما تؤخر والتغيرات التاريخية
بما يتعمق بأساسيات تشكل اليوية يستند بشكل محدد عمى مفيومو النفسي  ريكسونإن الفيم النظري إل

االجتماعي حول نمو الشخصية، فيو ينظر لميوية من خبلل منظور يستمر عبر مراحل الحياة، والتي 
 .((Chavezm, 2010, 21األفراد والمجتمع فييا يحدث تأثير متبادل بين 

نساني عنده يمر عبر مراحل متسمسمة ولكل مرحمة أىدافيا واىتماماتيا ومياميا ومخاطرىا، النمو اإلف
د أكقد و  ،(8، 7008يجابية وأخرى سمبية غير صحيحة )نجيب، إبين بدائل  اً تتضمن كل مرحمة صراع

، 7002)خالد،  شكميا وتحديد باليوية اإلحساس تطوير في تساىم المتراكمة المراحل ىذه جميعأن 
552).  

أن المحور األساسي لمحياة يتمثل في البحث عن "اليوية" وىي تعني فيم وقبول النفس  إريكسونويؤمن 
والمجتمع. فمن خبلل الحياة يسأل الفرد "من أنا؟" ويقوم باإلجابة بصورة مختمفة في كل مرحمة. فإذا 

، 7003طبيعية ينتقل فيم اليوية إلى مستوى أعمى عند نياية كل مرحمة )ميممر،  استمر النمو بصورة
األنا منذ بداية ميبلد الفرد حيث تتأثر بكل من و يبدأ مع بدايات نم إريكسونل اليوية عند (. فتشكّ 057

والسيكولوجي، التفاعل بين سموكيات الفرد وشخصيتو والتركيب البيولوجي وبما يساعد عمى نموه الجسمي 
( وبذور اليوية تزرع عندما يميز 50-58، 7003  ،من الغذاء والمعاممة والجو الذي يعيش فيو )الزىراني

( منفصل عن والديو. ويأخذ المواصفات والصفات المعجب فييا uniqueالطفل نفسو ككائن منفرد)مميز 
وىي عممية .   identificationدالتوحى ىذه العممية بوسمّ  ،دين واألشخاص الميمين بالنسبة لومن الوال

إاّل أنو  ،ي يتمنى أن يكون عمييا أو يفعمياتسمح لمطفل بأن يبني مجموعة من التوقعات حول األمور الت
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وفي  ،يفقد في النياية االىتمام بأن يقوم بمجرد تبني أدوار ومميزات شخصية الوالدين واألشخاص الميمين
 ،عند الشعور بعدم الرضا من أخذ صفات من اآلخرينوية الفعمية ىذه المرحمة تبدأ عممية تشكل الي

ل عالمو بطريقة خاصة بو يشكتيشعر برغبة لفالرضا، لو ن مّ أخذ صفات اآلخرين لم يعد يؤ عندما يصبح و 
 .(sokol, 2009, 3ومميزة )

المتمثمة في درجة القمق  Crisisفتبدأ عممية التشكل الفعمية لميوية خبلل مرحمة المراىقة بظيور األزمة  
واالضطراب المختمط المرتبط بمحاولة المراىق تحديد معنى لوجوده في الحياة من خبلل اكتشاف ما 
يناسبو من مبادئ ومعتقدات وأىداف وأدوار وعبلقات اجتماعية ذات معنى أو قيمة عمى المستوى 

   .(7، 7003الشخصي واالجتماعي )الغامدي، 

مين في حياتيم. أما المراىقون، يمقمص ىويات الوالدين واآلخرين الاألطفال تمثل عادة تن ىويات إحيث 
 .(073، 7008)شريم،  فإنيم يعكسون في ىوياتيم وعيًا بالصفات التي لدييم، وتمك التي يفتقرون إلييا

يمكن العثور و فإن تشكل اليوية ىو الوظيفة النفسية االجتماعية األساسية في المراىقة.  إريكسونحسب و 
فيرى أن ىذه  ،واجتماعي ،عمى السبب من خبلل طبيعة اليوية والتي تحتاج إلى نمو بيولوجي، ونفسي

حساس باليوية عند الفرد. وفي مرحمة جوانب واسعة ومتقاطعة تساىم في تشكل اإل ةالجوانب الثبلث
بطة بالبموغ، التغيرات المراىقة ىناك تغيرات في كل ىذه الجوانب الثبلث9 التغيرات الجسدية مرت

وظيور قدرات معرفية جديدة. وىذه التغيرات تجعل االجتماعية من حيث زيادة االستقبللية والمسؤولية، 
ففي مرحمة المراىقة يصل  .((Wängqvist,2013,12 ة يحدث بشكل أساسي في ىذه الفترةتشكل اليوي

التي تمكن الفرد من تصنيف وتركيب  المرحمةالجسمي والمعرفي والنفسي واالجتماعي إلى نمو ال
لرشد )أبو جادو، في مرحمة الطفولة تمييدًا لموصول إلى النضج في مرحمة االتي كانت  خصائص ىويتو 

 ،وقدرات جسدية جديدة ،ن بداية البموغ أثناء المراىقة يقود إلى ميارات معرفيةإ( حيث 552، 7002
 فردملوالمدرسة مما يسمح زيادة التفاعل مع الحي والمجتمع إضافة إلى زيادة االستقبللية التي تقود إلى 

 . (sokol,2009, 4)جديدة  وعبلقاتٍ  ،وايديولوجياتٍ  ،اً بأن يكتشف مين إريكسونحسب 

بًل ممثّ  ،بتحقيق المراىق لئلحساس القوي بالذات ،ويتم تحقيق اليوية في الظروف الحسنة ،وتنتيي األزمة
وقدرتو عمى حل الصراع  ،وتماثل استمرارية ماضيو وحاضره ومستقبمو ،الكميةفي إحساسو بتفرده ووحدتو 
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والمتطمبات االجتماعية بدرجة تؤكد إحساسو بواجبو نحو ذاتو  ،والتوفيق بين الحاجات الشخصية الممحة
ومجتمعو. وينعكس ذلك سموكيًا في قدرتو عمى اختيار قيمو ومبادئو وأدواره االجتماعية والتزامو بيا 

( ويعمل المراىقون عمى حل ثبلث 7، 7003التزامو بالمثل االجتماعية بداًل من مواجيتيا )الغامدي، و 
يؤمنون بيا ويعيشون وفقًا ليا، وتطوير ىوية جنسية مرضية  اً ي قيمقضايا رئيسة ىي9 اختيار المينة، وتبنّ 

 (.077، 7008)شريم، 

لم يقدم شرحًا و  أنّ إالّ كتاباتو الموسعة والمعمقة في عممية تشكل ىوية المراىقة،  لو إريكسونأن  رغمو 
رأى أن نمو اليوية ال يتوقف عند تشكميا، بل رآىا كعممية حيث مفصبًل لتطور اليوية في مرحمة الرشد، 

ة ىو فترة مستمرة تستولي عمى اىتمامو خبلل سنوات الرشد الطويمة، وبيذا فإن نمو اليوية في المراىق
بعد أن تتشكل اليوية فإنيا تخضع و (. sokol, 2009, 5))تأسيسية( وفي مرحمة الرشد تصبح تطورية 

، 7008قوم األفراد بإعادة تقييم المسؤوليات والخيارات السابقة )شريم، يا ىلعمميات الصقل في الرشد، عند
ير عبر الرشد بسبب الخبرات الجديدة لمتغ(. فقضايا تحديد اليوية في المراىقة تحافظ عمى المرونة 077

في الحياة فالمجاالت التي تحدد اليوية من اختيارات مينية وسياسية ودينية وتفاعمية وجنسية تبقى قضية 
أساسية أثناء مرحمة الرشد المبكر. وأثناء االنتقال من الرشد المبكر إلى الرشد األوسط فإن كبًل من الرجال 

. والتغيرات في إليياميمًا في الحياة واألىداف التي يسعون و نيرو افو وما والنساء قد يغير قيمو وأىد
، تغيير مكان السكن، ظروف الحياة يمكن أن تسبب إعادة النظر في قضايا اليوية. )كتغييرات المينة

، التبني( كميا أمور ممكنة الحدوث في قريب لوالعودة لمدراسة، الطبلق، الزواج مرة ثانية، موت شخص 
الرشد، وبالتالي فإن تطور اليوية يبقى قضية ميمة في الرشد المتأخر مثمما ىو في مراحل الحياة المبكرة 

(sokol, 2009, 5-6.) 

ال تبدأ وال تنتيي في المراىقة بل تبدأ مع تمييز الذات في مرحمة الرضاعة  إريكسونلدى فاليوية  التاليوب
  .(Marcia,1980,110األعمار الكبيرة ) فيوتصل إلى مرحمتيا األخيرة 
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وقد لقيت ىوية األنا اىتمام العديد من الباحثين، الذين اىتموا بدراسة عممية تشكل ىوية األنا وقد اتبعت 
 اتجاىات رئيسة ىي9  ةتمك الدراسات ثبلث

 :رّكز عمى مبدأ أّن دراسة اليوية تتم من خبلل دراسة مراحل إريكسون الثمانية المتصفة  االتجاه األول
 بالتبلحق المتعاقب. وأبرز أصحاب ىذا االتجاه9

Rasmussen (1964) راسموسن ،Boyed and Koskela (1970) بويد وكوسكيبل، 

Constantinople (1967, 1969) كونستانتينوبل، Hamachek (1988, 1989) ىاماشيك، 

Rosenthal, Gurney and Moore (1981)  .روسنثال، جورني ومور 

مقاييس تقرير ذاتية لدراسة اليوية بارتباطيا بالمراحل النفسية االجتماعية األخرى في وقد قاموا بتصميم 
واحدة لدراسة اليوية ال  نمائيةى مرحمة معط فقويدافع أصحاب ىذا االتجاه بأن التركيز  .إريكسوننموذج 
محمولة في المراحل المبكرة من النمو سوف الالصراعات غير  حقو والذي أكد أنّ  إريكسوننموذج يعطي 

 وظائف الحياة البلحقة. ة وباقي المراىقفي يوية التؤثر عمى تشكل 

 عمى المرحمة الخامسة فقط من مراحل إريكسون )اليوية مقابل أصحاب ىذا االتجاه ز كّ 9 ر االتجاه الثاني
القطب،  ةثنائي بطريقةحددت مفيوم اليوية  يا أصحاب ىذا االتجاهالتي صمم والمقاييستشتت الدور( 

 تحقيقىما9  متناقضينطرفين لحل يقع في مكان ما عبارة عن ف بأنيا اليوية تعرّ  ووفقًا ليذا المنيج فإنّ 
 أبرز أصحاب ىذا االتجاه9 ومن واضطراب الدور. اليوية

Simmons (1970) سيمونس ،Tan, Kendis, Fine, and Porac (1977)  تان، كنديس، فاين
 وبوراك.

 في كتاباتو   يوية التي وصفيا إريكسونمفة لمأبعاد مختب أصحاب ىذا االتجاه  اىتم 9 الثالث االتجاه
 Marcia، ببلسي Blasi (1988)ىاوسر،   Hauser (1972) 9وأبرز أصحاب ىذا االتجاه، النظرية

 ، كوتيو  Cote (1986) ،ببلسي وميمتون Blasi and Milton(1991)،مارشيا (1966,1980)  

 .Bar-Joseph and Tzuriel (1990 ) جوزيف وتزوريل-بار
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مارشيا، حيث قام بمعالجة الجوانب النفسية واالجتماعية لميوية عن  جيمسولعل األكثر شعبية كان  
طريق فحص االلتزام واستكشاف المتغيرات. وبيذه الطريقة قام بزيادة الدخول في التفاصيل عمى مفيوم 
إريكسون ثنائي الجانب عن طريق التعرف عمى أربع رتب ىوية مختمفة لحل المشاكل المتعمقة باليوية. 

 .(Kroger, 2013, 4)اليوية األساس لعدد من األبحاث تناولت موضوع اليوية وشكمت رتب 

االكتشاف إلى ويشير 9 االكتشاف وااللتزام. تشكل اليوية وفقًا لبعديّ  إلى عمميةينظر  مارشياحيث أن 
 اً خططو المعتقدات، واألىداف ويختبر عدة أدوار، و ، ال القيمَ الدرجة التي يفحص فييا الفرد بشكل فعّ 

يديولوجيات اجتماعية مختمفة. أما االلتزام فيو يشير إلى تأسيس اإلخبلص )تكريس نفسو( لمجموعة من ا  و 
  .((Chavezm, 2010, 21 األىداف والقيمو القناعات، 

 مجالين ىما9 تشمل ىوية األنا من وجية نظرهو 

 المرتبطة الحيوية المجاالت من عدد في.ىوية األنا األيديولوجية9 وترتبط بخيارات الفرد األيديولوجية 0
 .الحياة وأسموب ،والمينية ،والسياسية ،الدينية األنا ىوية ىي فرعية مجاالت أربعة عمى وتشتمل بحياتو

 عمى وتشتمل االجتماعية، والعبلقات األنشطة مجال في الفرد بخيارات .ىوية األنا االجتماعية9 وترتبط7
 اآلخر بالجنس والعبلقة ،بالوقت االستمتاع وأسموب ،الجنسي والدور ،الصداقة ىي9 فرعية مجاالت أربعة

 (.6، 7000)الغامدي، 
ويحدد مارشيا أربع رتب أساسية لميوية في كل من المجالين السابقين تبعًا لظيور أو غياب أزمة ىوية 

 وىي9 ؛م اختياره منيا من جانب آخرومدى االلتزام بما يت ،األنا من جانب
عني مرور تو تعبر عن تكامل تطور ونمو الشخصية، و  :Identity Achievementتحقيق الهوية .0

                               ن يحقق نوعًا من االلتزام المحددالفرد بفترة استكشاف البدائل وأنو استطاع أ
Basak & Ghosh, 2008, 337))  تكوين وا بأزمة اليوية وانتيوا إلى مرّ فالمراىقين في ىذه الرتبة قد

وأجروا استكشافات بديمة لتحديد شخصيتيم  اً اجتماعي اً نفسي اً روا تعميقبىوية واضحة محددة، أي أنيم خ
 .(778، 0887ولوجية ثابتة. )عبد الرحمن، يوااللتزام بأيد
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ىوية  انو م يكوّ كن لزمة ولاأل األفراد في ىذه الرتبة يختبرون :Identity Moratoriumتعميق الهوية .7
، وسعوا بنشاط الكتشافيا، ولكن لم بعد، أي أنيم خبروا بشكل عام الشعور بيويتيم وبوجود أزمة اليوية

 (778، 0887معتقداتيم. )عبد الرحمن، ليصموا بعد إلى تعريف ذاتي 

يم من خبلل تبني قيم يتأوجدوا ىو األفراد في ىذه الرتبة  : Identity Foreclosedانغالق الهوية.5
                   ومعايير الوالدين )أو غيرىم( بدون فحص الطبيعة ونوعية ومبلئمة ىذه االلتزامات

(Basak & Ghosh, 2008, 337) وقبمواخرينا معتقدات مكتسبة من اآلولكنيم تبنوّ  ،مم يمروا بأزمةف ، 
 .(778، 0887ىذه المعتقدات دون فحص و تبصر أو انتقاد ليا )عبد الرحمن، 

زام ليجدوا لتلم يكتشفوا ولم يشعروا باالاألفراد في ىذه الرتبة  : Identity Diffusionتشتت الهوية.5
 نيدركو  ولم يكّونوا ىوية بعد، وال مروا بأزمةي( فمم (Basak & Ghosh, 2008, 337  ىوية ليم
يديولوجية ثابتة أم باوربما يفشمون في االلتز  ،يكتشفوا خيارات أو بدائل بين المتناقضاتإلى أن الحاجة 

 .(778، 0887)عبد الرحمن، 

الُيوية يركز فيو بشكل  تشكل لفيم نظرياً  راً قد وضع إطا Grotevant (1987جروتيفانت )في حين أن 
لعممية تشكيل اليوية ونظر  فاقترح نموذجاً  (56 ،7007خاص عمى عممية استكشاف اليوية )الصبحي، 

          إلييا عمى أنيا عممية استكشاف وعّرف استكشاف اليوية بأنو "سموك حل المشكبلت بيدف
               ''خاذ قرار حول خيار ميم في الحياةالحصول عمى معمومات عن الذات أو بيئة الفرد من أجل ات

BERMAN et al., 2001, 513) ) وبأنيا مرحمة باالستكشاف تبدأ تشكل اليويةاعتبر أن عممية و 
 .(56 ،7007جيدة )الصبحي،  ىوية تشكل إلى أدى اإلنسان بيا مر إذا ميمة

المعرفية االجتماعية التي يستخدميا  اإلستراتيجيةميوية في سياق ل Berzonskyبيرزونسكي  بينما نظر
الفرد في استكشاف واتخاذ القرارات حول المعمومات المتعمقة بفيمو لذاتو، بداًل من اعتبار اليوية كحالة 

( فيو يرى أنو بداًل من التركيز عمى سمات (Allan et al.,2009, 5والتي تكون ثابتة عبر الزمن 
والعمميات المعرفية  اإلستراتيجيةركز بنموذجو عمى الدور الذي تمعبو اليوية المختمفة فإنو ي رتباألفراد ب

فاليوية لديو بناء معرفي يخدم  في عممية تشكل أو تعديل اليوية.االجتماعية أثناء المشاركة أو التجنب 
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المختمفة تعكس  اإلستراتيجيةجابة عن األسئمة حول معنى وأىمية وىدف الحياة. وىذه كإطار ذاتي لئل
االختبلفات في طريقة اتخاذ األفراد لمقرارات والتعامل مع المشاكل الشخصية والتحكم وتنظيم حياتيم. 

ت وحل المشكبلت وبناء اوتوضح الفروق في كيفية يعالج المراىق المعمومات المتعمقة بالذات واتخاذ القرار 
وب اليوية ىو الطريقة التي يستخدميا الفرد ( فأسم(Koops, 2004, 305 عادة بناء نظرتيم لذاتيم ا  و 

 .(Kerpelman, 2008,153 )  ليعرف ويفحص المعمومات المتعمقة باليوية

 األساليب عمى بيرزونسكي وجية من المعمومات معالجة في أو أساليب اليوية اإلستراتيجيةىذه  وتشتمل
  :التالية

ال وتطور المعمومات يتضمن البحث الفعّ  :The informational style.األسموب المعموماتي 0
( ويشير إلى االنفتاح وتجميع مصادر مختمفة من (Tsang, Hui & Law,2012المرتبطة باليوية.

( فاألفراد الذين يستخدمون ىذا Kerpelman, 2008,153 )  المعمومات لمقيام بصنع قرارات لميوية
الة تتضمن  الوعي واإلدراك الجيد، والتقييم األسموب يتخذون القرار حول قضايا اليوية بطريقة فعّ 

لممعمومات ذات العبلقة قبل اتخاذ قرار حول الذات، وىم قادرون عمى دمج وضم المعمومات المختمفة 
   (Allan et al.,2009,5) .لون ويراجعون ىويتووالجديدة في فيميم لذاتيم وبالتالي بناًء  عمى ذلك  يعدّ 

لعادات واالعتماد عمى التوقعات با9 يشير إلى االلتزام The normative style.األسموب المعياري 7
ىذا األسموب  األفراد عندما يستخدم( ف(Tsang, et al., 2012من اآلخرين عند مواجية قضايا اليوية 

فإنيم يتبنون منحًى سمبيًا في معالجة المعمومات ويميمون إلى تقبل توقعات وأىداف اليوية المرسومة من 
 Allan et ) قبل والدييم أو األشخاص الميمين في حياتيم )أو أي نماذج أخرى( )

al.,2009,6 ون ىدفيم توقعات وقيم وتعميمات من األشخاص الميمين في حياتيم، ويكبفيمتزمون
األساسي ىو الحفاظ عمى ىذه اآلراء والمعتقدات الموجودة والدفاع عنيا في وجو المعمومات التي يمكن أن 

 .((  Koops, 2004, 306 تيدد القيم والمعتقدات التي يعتنقونيا أو يتعصبون ليا

يدل عمى الميل إلى المماطمة في  :The diffuse-avoidant style المشتت أو التجنبياألسموب .5
( فيميل األفراد الذين يتبعون ىذا األسموب إلى التجنب (Tsang, et al., 2012معالجة قضايا اليوية.
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في التعامل مع قضايا اليوية وكنتيجة لذلك يكون لدييم ميل إلى التأجيل والمماطمة في اتخاذ قرار حول 
 .(Allan et al.,2009,6)ذ قرارات ىناك ضرورة إلى اتخا يكوناليوية حتى ال 

 المعمومات، معالجة بأسموبعند بيرزونسكي  Commitment identity بالهوية االلتزام ويتأثر
 وحل ليا، العميقة والمعالجة بالمعمومات التأمل بعد إال باليوية يمتزم ال يالمعمومات اليوية أسموب فصاحب

 فيمتزم المعياري اليوية أسموب صاحب أما .الصمة ذات القضايا جميع ومناقشة بيا، المتعمقة الصراعات
 التجنبي اليوية أسموب صاحب يفشل حين في أخرى، نماذج أية أو اآلباء قبل من المرسومة باليوية
 .(68، 7005)البدارين وغيث،  والمماطمة لمتأجيل يميل تجنبية شخصية ألنو باليوية بااللتزام

 

ونظرًا ألّن البحث الحالي سيتبع االتجاه األول في دراسة اليوية فسيتم ذكر مراحل النمو النفسي 
 بالتفصيل. إريكسوناالجتماعي حسب نظرية 

 :إريكسونمراحل النمو النفسي االجتماعي حسب نظرية اريك  -3

أىدافيا واىتماماتيا ومياميا ر عبر مراحل متسمسمة ولكل مرحمة نساني يمّ النمو اإل أنّ  إريكسونيرى      
يجابية وأخرى سمبية غير صحيحة، فكل مشكمة إتتضمن كل مرحمة أزمة صراع بين بدائل و  ،رىااطأخو 

يتعرض ليا الفرد في حياتو تعتبر بمثابة نمو وقوة في نفس الوقت إذا استطاع اإلنسان معالجتيا بالشكل 
 إريكسون( ويقترح 8، 7008قة فيما بعد )نجيب، الذي ينبغي مما سيساعده ذلك في حل مشكبلتو البلح

لكل واحدة من ىذه المشكبلت. وعمى اإلنسان أن يعمل جاىدًا عمى حل ىذه  ) Crisisةأزم)مصطمح 
( فمكل مرحمة أزمة قواميا 738 ،7008 األزمات حبًل إيجابيًا حتى يستمر في تطوره السميم )عبلونة،

يجابية التي يخبرىا الفرد في كل مرحمة وىذا الصراع البد من أن يحل قبل صراع بين العمميات السمبية واإل
أن  إريكسوناالنتقال إلى المرحمة الثانية والتعامل مع الصراعات التي تفرضيا المرحمة الجديدة. ويرى 

، فإذا لم يستطع المراىق مثبًل أن ةمعين سمةالحمول الناضجة لمصراعات تؤثر عمى الشخصية وتسميا ب
ر ذلك عمى أسموبو في التعامل مع ب التشتت إلى شخصيتو وأثّ ف عمى ىوية خاصة بو مميزة لو، تسرّ يق

يجابي وبعدىا السمبي، فإذا عولج بعدىا اإلمرحمة لكل و  (58، 7007الوحيدي، )أزمة المرحمة التالية ليا. 
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ن الموجب أو الفاعمية األساسية إلى األنا النامية تستوعب المكوّ  الصراع بطريقة ُمرضية في األساس فإنّ 
حد كبير، ومن ثم يحدث نمو إيجابي لؤلنا. أما إذا استمر الصراع أو تمت معالجتو بطريقة غير ُمرضية 

 .(05، 7008فإن األنا النامية تتعرض لؤلذى وتستوعب مكونًا سمبيًا )زاىد، 

 وىذه المراحل ىي9 

 : Trust v.s Mistrustة المرحمة األولى: الثقة مقابل عدم الثق -3-1

 عمى كبير بشكل إريكسون يؤكدتبدأ ىذه المرحمة من لحظة الميبلد وحتى نياية السنة العمرية األولى، 
 والحب والحماية الغذاء توفير في كمًيا عمييا اعتماًدا الطفل يعتمد حيث المرحمة ىذه في لؤلم كبيرال دورال

فإذا حصل عمى الرعاية   يتمقاىا التي بنوع ىذه الرعاية الطفل شخصية وتتأثر واالىتمام والعطف والمأوى
، ةالثقة بالثق وبادليم مستقببلً  عمييم واعتمد الغير الجيدة وعمى المحبة والحنان نمى لديو الشعور بالثقة في

 والكراىية والرفض باإلىمال الطفل قوبل إذا أما بسبلم، المرحمة ىذه مر قد الطفل أن حينئذ القول ويمكن
 معادية اتجاىات وتكوين باآلخرين الثقة فقدان ذلك عمى تترتب التي الحتمية فالنتيجة االكتراث وعدم

 .(55، 7007)الوحيدي،   Mistrust بعدم الثقة إريكسونوىو ما عبر عنو لممجتمع 
ثقة أساسية  . والطفل الذي لديوإريكسونواإلحساس العام بالثقة ىو حجر األساس لمشخصية الصحية عند 

عبد )بيم  يمكن  الوثوق داخمية يرى العالم االجتماعي عالمًا آمنًا ومكانًا مستقرًا ويرى الناس عطوفين
 المستقبمي النمو في تؤثر ونتائج آثار لو الثقة ألزمة سميم حل إلى الوصولف ،(036، 7000، الرحمن

 يتحمل أن يستطيعو  محميا يقوم بمنأو  بنفسو وبأمو ثقتو وتدعيم ترسيخ طريق وعن الطفل، لشخصية
 كبره في يستطيع بالثقة اإلحساس حقق البلحقة، ومن النمو مراحل خبلل تواجيو قد التي اإلحباطات

 ويعمل بيم ثقة لديو لآلخرين مشارك شخص وىو اآلخرين، لدى المرحمة ىذه متطمبات إلشباع العمل
 .(75، 7007بو )الطرشاوي،  ثقتيم كسب عمى

، 7000)كوزن،  لكل تقدير لمذات ومنبع الصداقة والحب وجذر اإلحساس الديني أساساً تصبح كما أنيا  
707). 
الشخص السميم ال يثق بشكل تام، فيو إن كان يثق بشكل تام باآلخرين فإنو سيكون ساذجًا، سيل  إال أنّ 

 قة ىي شيء صحياالنخداع وُيجرح بسيولة من قبل اآلخرين، فوجود درجة معينة من عدم الث
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(ryckman,2008, 181 فبل يقصد )ولكن األىم  ،عدم الثقة أوالفرد الثقة في أن ينمي ىنا  إريكسون
بالنسبة لمنمو السوي ىو النسبة المتيسرة بين الثقة وعدم الثقة، حيث يجب أن تغمب األولى عمى الثانية 

ويشعر  وحدىا ولكن يجب أن يمر أيضاً يمر الفرد بخبرة الثقة أال ( فيجب 028، 7000)عبد الرحمن، 
بخبرة القطب اآلخر )عدم الثقة( ولكن بدون إفراط، ألن ذلك يكسبو عمقًا وواقعيًة أكثر فبل تتكون لديو 

تمفة فيما بعد. )أنا( ىشة ضعيفة يسيل إيذاؤىا وتحطيميا أو خداعيا إذا تعرضت لمواقف الحياة المخ
 .(05، 7008)زاىد، 

تعرض الشعور بالثقة في ىذه المرحمة لبلىتزاز نتيجة لمخبرات السمبية التي يتعرض  وبالرغم من احتمال
ىذه األزمة إيجابًا في السنة األولى، ولمن حقق  من المتوقع لمن حلّ  وفإن ،ليا فيما بعد خبلل سني حياتو

اآلخرين في سو و تتابعًا إيجابيًا لنمو األنا في السنوات البلحقة أن يحتفظ بقدر من اإلحساس بيا في نف
 (.02، 7003نتيجة تغمبو عمى ىذه األزمة في مرحمتو األولى. )الزىراني، 

والتي تعد األساس  ،Hope يؤدي حل أزمة الثقة إلى اكتساب الفاعمية األولى لؤلنا متمثمة في األملو 
ة ليس فقط في كسب فاعمية األمل لو أىميتو الكبير كما أن األول لحل األزمات وكسب الفاعميات التالية، 

يمكن لؤلنا أن  أنو الإلى  إريكسونىذه المرحمة بل وكأساس لتماسك األنا في المراحل التالية، حيث يشير 
يظل متماسكًا من غير أمل، فيذه الفاعمية الميمة ىي التي تساعد اإلنسان فيما بعد في تخطي 

 ( 02، 7008)زاىد، اإلحباطات التي سيصاب بيا في جوانب الحياة المختمفة.
 من الرغم عمى االنفعالية، الرغبات تحقيق بإمكانية "المستمر االعتقاد أنياباألمل  فاعمية إريكسون ويعرف

وتبادل  ربما باليوية المبكر والشعور، الوجود بدايات تميز التي الغضب ومشاعر الضغوط المظممة
ليام أمل من أممكو ما ىو التالي9 أنا النحو عمى الحياة بداية في المحبة  . (707، 7000)كوزن،  وا 

بالمقولة التالية" أنا أكون ما آمل الحصول عميو" طبيعة الدور الذي تمعبو ىذه المرحمة  إريكسونويمخص 
العمرية، بما تحممو من متطمبات تبدو في اعتمادية الطفل عمى مقدم الرعاية لئليفاء بحاجاتو ضمن إطار 

 .(25، 7002ي اكتساب اليوية وتحديد الذات )بمو، نوعي من العبلقة التكافمية بينيما ف
 يمخص ىذه المرحمة9  والشكل اآلتي
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 ( مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة1شكل )

 

 Autonomy versus Shameالمرحمة الثانية: االستقالل الذاتي مقابل الخجل والشك  -3-2
and doubt: 

ىذه المرحمة الفترة الممتدة بين السنة الثانية والثالثة من عمر الطفل وتتميز بتطور في قدرة الطفل  وتمثل
 (. 760، 7008عمى التحكم بأعضاء جسمو وعضبلتو )عبلونة، 

االعتمادية المطمقة عمى األم لكي يقوم بأسموب جديد وىو االندماج  تويسعى الطفل لكسر عبلق ياخبللو 
اعتمادًا ًا قبل ىذه المرحمة كان معتمدنو . إذ إ(070 7000الرحمن،  ستقبلل الذاتي )عبدمع المجتمع واال

ولكنو مع اكتسابو  ،إلى حد كبير بالقوى الخارجية اً ، وكان سموكو محكوموتامًا عمى الراشدين الذين يرعون
التفاعل مع بيئتو عضمي عمى نحو سريع، وتعمم الكبلم والتمييز االجتماعي، يبدأ في والعصبي اللنضج ا

عمى نحو أكثر استقبلاًل ويشعر بالفخر في اكتشاف مياراتو الحركية الجديدة ويريد أن يعمل كل شيء 
 (.083 ،7007بنفسو )جابر، 

 فيو بنفسو، والعناية اإلخراج عممية عمى السيطرة خبلل من واستقبلليتو، ذاتيتو تأكيد إلى الطفل يحتاج
 المحيطة، بالبيئة والتحكم السيطرة عمى لمساعدتو اآلخرين قبل من واإلشراف والعناية التدريب إلى بحاجة

 هل العالم مكان آمن؟

نقص الرعاية والعاطفة 
 (األم)من مقدم الرعاية 

 اإلحساس بعدم الثقة

توفير الرعاية والعاطفة 
 (األم)من مقدم الرعاية 

 اإلحساس بالثقة

 اكتساب فاعلية األمل     
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)الوحيدي،  العارو  بالخجل شعوره إلى يؤدي لمطفل الوالدين قبل من والدعم إلشراف المناسبا توفير فعدم
7007 ،08) 

عمى إرادة وتعتمد مواجية األزمة النفسية االجتماعية في ىذه المرحمة عمى نحو مرضي وبصفة أساسية 
إن  ،التي تؤثر في حياتو توعمى نحو تدريجي بالحرية في ضبط أنشط مطفلالوالدين في السماح ل

يعني توفير حرية غير مقيدة لمطفل بل يعني أن عمى الوالدين أن يوفرا درجات من  االستقبلل الذاتي ال
 .(083 ،7007)جابر،  راتواالحرية تتناسب وقدرة الطفل النامية لممارسة اختب

بر عندىا سيخو  بشكل تدريجي. الطفلتولد اإلحساس باالستقبللية وضبط الذات إذا قاد الوالدين سموك يو 
إذا كانت معاممة  عمى حيننجازاتو وشعور جيد تجاه اآلخرين. إبالفخر ب اإلحساسزيادة في  لطفلا

ط الذي إحساس باإلحبا طفلبر السيخف ،طمبة خبلل ىذه المرحمةتالوالدين متساىمة جدًا أو قاسية جدًا وم
 .(ryckman,2008, 182)  يقود لمخجل والشك بقدراتو

ده بعطف وعناية وتشجيع وعدم التشكيك في قدراتو عمى القيام بالمراقبة ارشإ أن يتميحتاج إلى فالطفل 
يتعمم بالحماية المفرطة ف وأال يحاطالذاتية حتى ال يتولد لديو شعورًا بالخجل أو عدم الثقة في النفس. 

نما  ده بالعناية واالىتمام المعقولين لينمو متأكدًا من ذاتو سعيدًا يتزو البد من الخجل والشك في قدرتو وا 
 (.52، 7005وفخورًا )الطفيمي، 

الفرد المستمر إصرار أي  willىي اإلرادة  إريكسونالفرد في ىذه المرحمة حسب  االفضيمة التي يكتسبيو 
عندما تزداد إرادة تمك اإلرادة غير المتقطع عمى ممارسة حقو في االختيار الحر والضبط الذاتي. وتنمو 

شباعيا، ويتم الوصول إلييا عندما يبدي الطفل  الفرد وعزمو عمى ضبط الدوافع والحتميات البيولوجية وا 
عمر في سموك ضبط اإلخراج وتأجيل اإلشباع، درجة كبيرة من السيطرة عمى الذات والتي تتمثل في ىذا ال

و ئمع االستمرار في الظيور بصور أخرى في المراحل البلحقة، حيث تزداد اتساعًا لمساعدة األنا عمى بقا
  .(76، 7000متماسكًا قويًا خبلل حياة الفرد )المالكي، 

كل الخبرات االجتماعية لمحياة  ، الثقة بالنفس والقدرة عمى توكيد الذات، فيواإلرادةوتمنح االستقبللية 
، 7000ن، ز المقبمة، سواء تعمق األمر بالتعبير عن رأي سياسي أم ممارسة مينة ما بمسؤولية )كو 

، ومقولة ىذه المرحمة ىي9 "أنا أكون ما أستطيع أن أريده بحرية" )بميشير اريكسون إلى أن (.  و 707
7002 ،23 .) 
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 والشكل التالي يمخص ىذه المرحمة9 
 

 
 ( مرحلة االستقالل الذاتي مقابل الخجل والشك2شكل )

 
 

 :Initiative vs Guiltالمرحمة الثالثة: المبادأة مقابل الشعور بالذنب  -3-3
تمتد ىذه المرحمة من السنة الرابعة وحتى السادسة من العمر، ويبدأ فييا الطفل بالمبادرة في التفاعل 

كبيرة عمى التحكم بحركات جسمو وعضبلتو، يبدأ بالتحرك في بيئتو عد أن طور الطفل قدرة االجتماعي، فب
وتظير لديو في ىذه  وينطمق في عالم جديد من الخبرة دون االعتماد عمى الوالدين أو من يقوم مقاميما

المرحمة القدرات الحركية كالمشي والجري، وىو ما يزيد إحساس األنا لديو بالسيادة وعمل ما يستطيع 
( ويبلحظ باىتمام بالغ ما يعممو الراشدون من حولو ويحاول أن يقمد سموكيم 760، 7008)عبلونة، 

يتحرك نحو األشياء ويسعى إلييا، ويستمتع بتفاعمو مع البيئة و في أنشطتيم،  ةشاركالمويرغب في 
 في خاصة بصورة السن ىذا في المبادرة وتتجمى( 777، 7000وسيطرتو عمييا )قناوي، عبدالمعطي، 

جسمو و ، ومحيطو. وأصدقائو ، والديوحول  اً فيصبح الطفل في ىذه المرحمة فضولي متزايد يفضول سموك
ر. بأكبشكل  األسرةخارج دائرة  اآلخرينر، ويبحث عن االتصال مع ثسمح لو بحرية التنقل أكي المتطور

لغتو  تتيح لو، و  (ryckman, 2008, 183)تحصى تعد وال تصقل لغتو و يسأل أسئمة حول أشياء الو 
المشاركة في و الطيعة ومياراتو الحركية االرتباط باألتراب وباألطفال األكبر سنًا خارج بيئتو المباشرة، 

هل أستطيع أن أقوم 
باألشياء بنفسي دون 

على  دائما   االعتماد
 اآلخرين؟

عدم مساندة الوالدين تعيق 
 ضبط الذاتالقدرة على 

 اإلحساس بالخجل 

مساندة الوالدين تشجع 
 ضبط الذاتالقدرة على 

اإلحساس باالستقاللية 
 واإلرادة
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وأن الحياة ليا ىدف فعال ألعاب اجتماعية معينة، وفي ىذا العمر يبدأ الطفل في الشعور بأنو شخص 
 .(060ص ،7007وغرض )جابر،

راشد ومن  بأنويتخيل نفسو فبالمعب والنشاطات المختمفة مع أقرانو، ويكون خيالو خصب جدا،  ويقوم
 يقوم بأداء أدوار الراشدين. مع أقرانو خبلل ألعابو

الطبيب ك اً مينويمثل  دور األب أو األموتؤثر األلعاب بشكل كبير عمى نمو أىداف الحياة لديو، فيمعب 
. ىذه النشاطات ليست مجرد نشاطات ترفييية حسب ناء وغيرىا من الميفضالرائد و المدرسة و والممرضة 

 في ىذه المرحمة يبدأ الطفلو بصنع أحكام مبدئية عمى مستقبمو  الطفل خبلل ذلك يبدأ ألنو منيركسون، إ
 بتكوين الضمير من خبلل التمييز بين الصح والخطأ، ويكتشف أن ىناك أنواعًا من النشاطات الممنوعة

(ryckman, 2008, 183). 
المبالغة في التأديب والردع في ف الطفل مع األسرة تعامل بطبيعة كبيرة درجة إلى األزمة حل ويتأثر 

وعدم توفير الدعم لمبادراتو قد تؤدي إلى الشعور بالذنب والخوف المستمر بأن ىذه  العقاب من المربين
( الحماية الزائدة غير المبررة التي قد تحول بينو وبين التجريب، 708 ،7008األعمال خاطئة )الزغمول، 

تؤدي إلى ظيور فالقيود عميو والسخرية من أفكاره وجيوده ، وفرض استخدام العقاب لمبادرات الطفلأو 
خوفًا في التعبير عن نفسو. وال يتمكن من  مشكبلت انفعالية تقّيد إثارة روح المبادرة لديو، ويصبح أكثر

يؤدي إلى الشعور بالذنب واالستسبلم واالعتقاد  يمكن أنوالذي (  80 ،7002،ةإمكاناتو )أبوغزال تحقيق
بأنو من الخطأ أن يكون فضوليًا عندىا يفشل في أن يكون حيويًا في عالمو الذي يعيش فيو ويصبح 

  .(57، 7005)الطفيمي،  مترددًا يعتمد عمى الكبار لتمبية حاجاتو
بأنو و قّيمة ميما بمغت درجة بساطتيا، و تأكيدات من الراشدين بأن مبادأتو مقبولة  يحتاج إلى الطفلف

، 7002دون تدخل مباشر )أبوجادو، من الراشدين توفير اإلشراف المناسب ويحتاج إلى  مقبول لذاتو،
ذا 750 ذا أجيبت أسئمتو  ،الحرية لمقيام بأنشطة يأعطما ( وا  ، 7002) بدير،  ذلك يؤدي إلى المبادرةفوا 
لى. (070  أىداف تحديد الطفل بدء تعني والتي Purpose  بالغرضية تعرف جديدة قوة اكتساب األنا وا 

 لممبادرة الفرد ميل يستمر حيث لمفرد المستقبمي النمو في يؤثر ، وىذا بطبيعة الحاللتحقيقيا يسعى وغايات
 النمو زماتأل السمبي أو يجابياإل الحل في إيجابا ذلك يؤثر كما البلحقة، المراحل خبلل األىداف وتحديد
 (05، 7007)عسيري،  البلحقة
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 والشكل التالي يمخص ىذه المرحمة9 
 

 
 

 ( مرحلة المبادأة مقابل الشعور بالذنب3شكل )

 
 
 : Industry vs Inferiorityنجاز )المثابرة( مقابل الشعور بالنقص المرحمة الرابعة: ال  -3-4

ويبدأ المعب يفقد أىميتو في نياية ىذه تظير ىذه األزمة مع دخول الطفل لمرحمة الطفولة المتوسطة، 
 ىامونىؤالء األقران و المرحمة، في حين يتخذ عامل األقران موضعًا ذا أىمية مساوية لموقف الكبار، 

سرة )عبد الرحمن، ألجل احترام الذات، فبينيم يجد الطفل مصدرًا آخر لتحقيق الذات خارج نطاق األ
0887 ،750.) 

 
وفييا ينسى األطفال آماليم ورغباتيم الماضية التي تصاغ في الغالب داخل األسرة ويسعون بشغف لتعمم 
الميارات المفيدة وأدوات الحضارة األوسع. فيذىب األطفال إلى المدرسة ويطمب منيم أن يجيدوا ميارات 

اإلحساس  إريكسونيقصر  أن يعمموا ويمعبوا مع أقرانيم. والعقمية أكثر كالكتابة والقراءة والحساب. 
شعور الفرد بالكفاية في إنجاز عبلقاتو وعمى بل فقط بالمثابرة واالجتياد عمى االنجازات التربوية 
 .(072، 7000)عبد الرحمن،  أيضاً  الشخصية في عالمو االجتماعي خارج األسرة

 هل أنا جيد أم سيء؟

عدم التشجيع واالستنكار 
الشديد لجهوده في 
السيطرة على البيئة 

 .  المحيطة

 اإلحساس بالذنب

الحصول على التشجيع  
وإتاحة الفرصة للنجاح 

في التحكم بالبيئة 
 المحيطة

 اإلحساس بالمبادرة 
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 بشكل وفشمو نجاحو تقويم الطفل حياة في األولى لممرة فيو تمي الذي المكان ىي خاص بشكل المدرسةو 
 أنو عمى نفسو يعيش والطفل  .المدرسي باإلنجاز اآلن يرتبط واعترافيم والمعممين الوالدين اىتمامو  ،منيجي
 في تصب جديدة، خبرات وىي متحمس، غير أو مجتيد غيره، من أقل أو متفوق كفء، غير أو كفء
 االجتماعي والمظير الكفاءة مشاعر عموماً  المدرسي النجاح يقوي، حيث بالتشكل البادئة العمل ىوية

 تجاىو يطور أو المرء يتحداه جدًا، ميدداً  أو جداً  رخواً  أباً  يمثل أن لممعمم يمكن الشعوري وبشكل لمطفل،
) كوزن،  فيمو وتسيء ترفضو أنيا المرء يشعر جداً  صادة أم إلى تتحول أن لممعممة ويمكن الخوف،
7000 ،70   )  

ونتيجة احتكاك الطفل بتجارب جديدة كثيرة سرعان ما يدرك أنو في حاجة إلى أن يجد لو مكانًا بين 
األطفال اآلخرين الذين ىم في سنو فيبذل كل جيد ممكن في اإلنتاج خوفّا من أن يصبح إنتاجو وعممو 

نتاجيم، وحتى ال ينظ ر إليو الكبار عمى أنو ما يزال طفبًل أو في مستوى أقل من مستوى عمل رفاقو وا 
-773، 7000، وعبد المعطي )قناوي شخصًا غير كامل ألن تمك النظرة تؤدي إلى إحساسو بالنقص.

نجاز مقابل الشعور بالنقص( يحل إيجابيًا من خبلل الخبرات التي تقود الطفل ( فالصراع النفسي )اإل776
( فخبرات النجاح 85 س،7006رات نافعة ومفيدة. )أبوغزال،إلى الشعور بالكفاءة في أداء ميمات وميا

واإلحساس  والتضاؤلنجاز بينما يجمب الفشل اإلحساس بعدم التوافق تعطي الطفل شعورًا بالميارة واإل
 إلىيؤدي  األمر الذي قدالجديدة  األشياءفي تعمم  األطفالفشل  يكمن فيالخطر في ىذه الفترة فبالنقص. 

 (ryckman, 2008, 183)شعورىم بالنقص 
ما مياراتو. فإذا ل وواستخدام هالطفل لنفسو وتطوير  إدراكحدد سموك واتجاىات الوالدين والمدرسين طريقة يو 

شعورًا بالدونية والنقص، لديو  ذلك رالطفل بالرفض، فسوف يطوّ إشعار توبيخ أو السخرية أو التم 
لى تشجلديو إلى نشوء مشاعر الكفاءة ذلك أدى شجيعو تم مدحو وت إذا ماوبالعكس  لمسعي  يعووا 

 . schultz, 2005, 227)نجاز )المتواصل والمثابرة لئل
من خبلل تحضيرىم تدريجيًا لقسوة البيئة  أبنائيمباء مساعدة آليستطيع ا إريكسونمن وجية نظر و 

يصبحون ميمين في حياتيم من خبلل تقديم ثقافة ف المدرسية، وتشجيعيم لمثقة، ويبرز دور المعممين
االيجابية مع  العبلقاتبأن  إريكسونويعتقد ، إلى المستقبل والمين األطفاليحضرون و وحضارة المجتمع 
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. وأن المجتمع يحتاج إلى معممين جديرين بالثقة ومشجعين، يعرفون ةضرورية لبناء أنا قوي المعممين،
 .(ryckman, 2008, 183)فعمو.  األطفالكيف يؤكدون ما يستطيع 

 كبلمن  األطفالففي ىذه المرحمة يكتشف   .المدرسة ال تقتصر فقط عمى نجازاالجتياد واإل خبرةأن  إال
في  اً دروسأو يأخذوا  الرياضية النوادي إلى اذىبو )كأن ي األولى ىواياتيم ويمارسون اىتماماتيم الجنسين

، وشعورىم بالنجاح واالنجاز فييا طفميم اىتمام لمواىب نظرة الوالدان يمتمك أن ىو والميم .ى(موسيقال
  .(85 ،7000الراشدين )كوزن،  العتراف كبيرةً  أىميةً  في ىذه المرحمة األطفال يمقي حيث

 األنا سبتيك، و االنجاز لتحقيق والمثابرة بالقدرة الطفل إحساس إلى ليذه المرحمة الناجح الحل ويؤدي 
،  في حين أن المنافسةعمى  بالقدرة الشعور في تتمثلوالتي   Competenceوىي الكفاءة  جديدة فاعمية

 وسوء السابقة زماتلؤل السمبي الحل أىميا ومن المختمفة المعوقات عن والناتج لؤلزمة الحل السمبي
 تعيق أن يمكن بدرجة الطفل لدى النقص مشاعر إبراز إلى ؤديي المدرسة أو المنزل في التربوية األنظمة
 .(05، 7007)عسيري،  النفسية االضطرابات من مزيد إلى وتعرضو ونموه نجاحو

 والشكل التالي يمخص ىذه المرحمة9 
 

 
 

 ( مرحلة اإلنجاز مقابل الشعور بالنقص4شكل )

 

كيف أستطيع أن أكون 
 جيدا ؟

الفشل في مواجهة 
المطالب االجتماعية 
 واألكاديمية الجديدة

 اإلحساس بالنقص

النجاح في مواجهة 
المطالب االجتماعية 
 واألكاديمية الجديدة

 اإلحساس بالكفاءة
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 :Confusion Ego Identity Vs. Roleتشكل الهوية مقابل تشتت الدورالمرحمة الخامسة:  -3-5

مرحمة المراىقة وبدايات الشباب، ب إريكسونوجية نظر  منترتبط و تمتد ىذه المرحمة طيمة فترة المراىقة، 
بالرغم من اعتمادىا عمى ما يسبقيا من توحدات وحاجات بيولوجية خبلل المرحمتين األولى والثانية ف

واجتماعية خبلل المرحمتين الثالثة والرابعة، فإنيا ليست أيًا من ىذه التوحدات وال حتى مجموعيا بل نتاج 
دة مختمفة عن أصميا تضمن وحدة تكاممية جدي منتجاً عممية دمج تتضمن تجاىل انتقائي وتمثيل تبادلي 

( وتعتبر ىذه المرحمة مرحمة حساسة وصعبة من 6، 7000خمق جسر بين الطفولة والرشد. )الغامدي، 
التخمي عن خصائص الطفولة  وعمر الفرد بسبب التغيرات الكثيرة التي تحدث فييا، حيث تتطمب من

حظ المراىق حدوث تغيرات ( فيبل060، 7002، لحقا عبدو والبدء بتكوين ىوية خاصة )أبو رياش 
جسمية، ويقوم بإصدار أحكام عمى قيم والديو ومجتمعو ويمكن أن يقبميا أو يرفضيا أو يعّدليا، وقد يثور 

 (. 057، 0885عمييا )المنيزل، 

أن الميمة الرئيسة التي عمى المراىق أن يواجييا ىي تأسيس وتطوير اإلحساس بيوية  إريكسونويرى 
عن العديد من التساؤالت، لتكون األساس في  اإلجابةاألنا، وذلك من خبلل قدرتو واىتمامو المتزايد في 

مييا في ( ومن بين األسئمة التي يحاول الفرد أن يجيب ع735 ،7002تشكيل ىويتو الخاصة )أبو غزالة، 
 ىذه المرحمة9

 من أنا، ومن أكون بالنسبة ليذا المجتمع الذي أعيش فيو؟ - أ
 ما المينة أو الوظيفة التي أرغب أن أحصل عميو بعد أن أكبر وأنضج؟ - ب
 ما القيم والمعتقدات التي تنظم مسيرتي وتقودىا؟ - ت
 ما النمط العام لمحياة الذي أفضمو عمى غيره؟ - ث
 .(767، 7008)عبلونة،  أنتمي إلييا أو أتعامل معيا؟ما طبيعة الجماعة التي أفضل أن  - ج

لذلك يرى  ،لتساؤالتتمك اعن  واإلجابةويواجو المراىق العديد من التحديات عندما يقوم بالبحث عن ىويتو 
أن أزمة اليوية تعد بمثابة حالة مؤقتة من الضياع، واليأس يختبر بيا المراىق عددًا من  إريكسون

 .(83 ،7006 م أخيرًا بقيم واتجاىات وأىداف محددة )أبو غزال،الخيارات قبل أن يمتز 
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 في والتأمل والمراجعة التفكير في وقتو من الكثير بيويتو اإلحساس تنمية إلى سعيو في المراىق فيقضي
 أقرانو مع الصداقات في النجاح وكيفية المتاحة التعميمية المينية الخيارات وكذلك السائدة والقيم األفكار
 الذي المتميز المستقل بوجوده اإلحساس تمنحو متعددة وخيارات وأفكاراً  اجتماعية وأدواراً  معينة قيماً  وتبني

، لو نتقاء اليوية المناسبةالىويات مختمفة،  ويقوم بتجريب( 5، 7000)محمود، المستقبل  بناء في يساعده
ىذه العممية من خبلل التغيرات الدرامية التي تطرأ عمى اىتمامات المراىق وميولو وتفكيره  تظيرو 

وتعتبر ىذه التغيرات من سمات المراىق السوية ، وصداقاتو وأنماط سموكو ومعاييره ومعتقداتو ومثمو العميا
لمراىق في حل أزمة ( ويتوقف نجاح ا750، 7002، )أبو جادو  ،نو من معرفة ما يستطيع عمموالتي تمكً 

واالجتماعية وكذلك  اإليديولوجيةيقوم بو من استكشاف لمبدائل والخيارات في المجاالت  اليوية عمى ما
عمى ما يحققو من التزام أو تعيد بالقيم والمعايير السائدة في مجتمعو، وبناء عمى ما يحققو المراىق من 

األزمة فإما أن يتجو إلى الجانب اإليجابي منيا  نجاح أو فشل في حل أزمة اليوية يتجو إلى أحد قطبي
ما أن يتجو إلى  فتتضح ىويتو ويعرف نفسو بوضوح ودوره في المجتمع وىو ما يعرف بإنجاز اليوية، وا 
الجانب السمبي منيا ويظل يعاني من عدم وضوح ىويتو وعدم معرفتو لنفسو في الوقت الحاضر وماذا 

 ويؤدي فقدان( 077 ،7000 ،عبد الرحمن) شتت أو تميع اليويةسيكون في المستقبل وىو ما يعرف بت
يبحث عن ىوية سمبية قد بالقصور والغربة، وأحيانًا  إلى الشعوروجود ىدف ما في حياتو، لالمراىق 

 .(30، 7008مضادة لممجتمع )شريم، 

إن تخطي المراىق ليذه األزمة عن طريق إدراكو لذاتو وكيانو ودوره في المجتمع يكسبو فاعمية ىذه 
يجابي بالوالء وقدرتو لمتعايش مع مجتمعو تعني إحساسو اإلالتي " و Fidelity"اإلخبلص وىي المرحمة 
ر البناء ليذا المجتمع ساعيًا لممشاركة في تطوي ،ما في ىذا المجتمع من سمبيات ال يوافق عمييامبالرغم 

إال أن المبالغة واإلفراط في تحقيق ىذه الفاعمية قد يؤدي إلى ما أطمق  .الذي ينتمي إليو ويشكل جزءًا منو
والذي لو نتائج سمبية خطيرة ليس عمى الفرد وحده بل عمى    Fanaticismالتعصب  إريكسونعميو 

( وبدون اإلخبلص فإن الشاب قد يممك أنا ضعيفة، تعاني من 75، 7008المجتمع بأكممو )زاىد، 
  (072، 7008)شريم،  اضطراب القيم
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 ويمكن تمخيص ىذه المرحمة في الشكل التالي9
 

 
 ( مرحلة الهوية مقابل اضطراب الدور5شكل )

 

  Intimacy versus Isolationالمرحمة السادسة: مرحمة األلفة مقابل العزلة  -3-6

 المؤسسات شبو الوالديةعن مستقبًل عن الوالدين و الفرد يصبح حيث ، في الرشد المبكرتبدأ ىذه المرحمة 
قامة عبلقات حميمة  نوعًا ماويباشر ، يبدأ يتصرف كراشد ناضج ومسؤول)كالجامعة(، ف بعمل منتج وا 

 (ryckman, 2008, 228)  شريك حاجتو إلى وتظير فييا )مع األصدقاء المقربين، والجنس اآلخر(،
تعريف فرويد لمشخص السوي، بشبيًا كبيرًا ، الشخص القادر عمى األلفة والمودة إريكسونوصف  ويشبو

 . (067 ،7007نو ذلك الشخص القادر عمى الحب والعمل )جابر، بأ

اختيار المينة وتعتبر ىذه المرحمة تتويجًا وتنفيذًا لما كان مؤجبًل في المرحمة السابقة، فتتحول مشكمة 
إلى االلتزام بممارسة ىذا االختيار وتنفيذه في مجال الواقع االجتماعي، وىي بمثابة االنتقال  ،ورفيق الحياة

حالما يتمكن المراىق و ( 783، 7000)قناوي وعبد المعطي،  من حالة الثورة إلى حالة اإلنجاز والتطبيق
ىذه اليوية والذي يتحقق لو من خبلل تطوير من تطوير الشعور باليوية، البد من تجريب واختبار 

ال يبقى منعزاًل عن العبلقات ذات المعنى )أبو غزال،    .(86، 7006عبلقات حميمة مع اآلخرين وا 

 من أنا؟ وماذا سوف أكون؟

عدم وضوح هويته وعدم 
معرفته لنفسه في الوقت 
الحاضر وماذا سيكون في 

 المستقبل

اضطراب الهوية وتشتت 
 الدور

يدرك المراهق نفسه بوضوح 
 ودوره في المجتمع 

تحقيق الهوية واكتساب فاعلية 
 الخالص
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خبرات النمو السابقة الفرد لممارسة دوره االجتماعي كراشد في مجتمعو والمشاركة في عبلقات وتؤىل 
مة عمى تطوير عبلقات انتماء لآلخرين يقود إلى العزلة النفسية حميمة وصادقة، وعدم قدرتو في ىذه المرح

( ومصطمح األلفة 757، 7002االجتماعية، التي تعتبر أمرًا غير مرغوب فيو بالنسبة لمفرد )أبو جادو، 
كثير األبعاد من حيث المعنى والمجال، وىو يعني األلفة والمودة التي يشارك فييا الفرد  إريكسونعند 

خوتو وأخواتو ووالديو، وأقاربو وىو يتحدث عن المودة واأللفة مع الذات أي إجتو ، أصدقاءه، زوجو أو زو 
قدرة الفرد عمى أن يدمج ىويتو مع شخص آخر دون خوف من فقدان شيء من ذاتو. وىذا الجانب من 

ساس باأللفة ال أساسيًا لتحقيق زواج لو معنى. فالمعنى الحقيقي لئلح إريكسوناأللفة والمودة ىو الذي يراه 
يمكن اكتسابو ما لم يكن الشخص قد حقق قبل ذلك ىوية شخصية متماسكة محكمة )عبد 

 .(087 ،0887الرحمن،

، إال أن أكثر المظاىر شيوعًا في المجتمعات اإلنسانية ىو الزواج األلفةوبالرغم من تعدد مظاىر 
الفرد في ىذه المرحمة عند بقائو  إلى أزمة النمو التي تصيب إريكسونيشير و ( 767، 7008)عبلونة، 

وحدة معزولة في وسط عالم يتكون من  وحساسات من الفراغ االجتماعي، وبأنبإ لديو تتبعوالتي  ،أعزباً 
 .(785، 7000، يعبد المعط ووحدات أسرية )قناوي 

 وترتبط Loveالحب  في متمثمة جديدة لفاعمية األنا باكتساب المرحمة ىذه ألزمة الناجح الحل يرتبطف
 .واحتراميم أجميم من والتضحية ليم العطاء إلى يميل حيث اآلخرين، تجاه وليتوؤ بمس الفرد بإحساس

عن اآلخرين  Isolationىذه األزمة إلى إحساس الفرد بالعزلة  حل في الفشل يؤدي ذلك من العكس وعمى
 (70، 7002نحب" )بمو، ومقولة ىذه المرحمة "نحن نكون ما  (05، 7005)عسيري، والتمركز حول ذاتو 

 ويمكن تمخيص ىذه المرحمة في الشكل التالي9
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 ( مرحلة اإلنتاجية مقابل الركود6شكل)

 

 : Generativity versus Stgnationمقابل الركود  يةنتاجالمرحمة السابعة: ال  -3-7

 باالستعداد لئلنتاجية والتي فييا الفرد يتميز إذ العمر، أواسط مرحمة إلى الفرد دخول مع األزمة تظير
 الجديد أو القادم الجيل وتوجيو ببناء الجيل القديم اىتمام المرحمة وتعني ىذه في النمو محور تمثل

بداعية إال بفاعمية الحياة عمى مساعدتو في والمساىمة  حل طبيعة عمى كبيرة درجة إلى يعتمد ذلك أن وا 
 .(05، 7005)عسيري، لسابقة ا األزمات

تأخذ في التمدد واالتساع سفإذا نجح الراشد في تطوير ىوية إيجابية واإلحساس باأللفة فإن اىتماماتو 
 ونفالراشد، (085 ،0887، ن)عبد الرحم ألبعد من مجرد ذاتو ويصبح ميتمًا بإنتاج األجيال البلحقة

بالمساىمة  يقومونينيم، يحرزون تقدمًا ونجاحًا بمو  الذين لدييم ىوية قوية وعبلقات ناضجة مع اآلخرين
  .(ryckman, 2008, 188) في نمو مجتمعيم عن طريق االىتمام بالجيل القادم

باإلنتاجية من خبلل تحمل وتولي مسؤوليات، والقيام بأدوار الراشدين في مجتمعو ومكان  شعورالطور تيو 
ذا لم ينجح في ذلك يبقى  منغمسًا في ذاتيتو ومتمركزًا حول عممو وفي تعميم ورعاية األجيال البلحقة. وا 

 (.82، 7006 ذاتو ويطور بالتالي شعورًا بالركود )أبو غزال،

هل أنا محبوب 
 ومرغوب؟

فشل في إقامات 
 عالقات مع اآلخرين

 اإلحساس بالعزلة

إقامة عالقات محبة 
 وقوية مع اآلخرين

 اإلحساس باأللفة
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عميو أن يقوم بإنتاج األطفال ومن ثم  يحتمالدور االجتماعي المتوقع من اإلنسان في ىذه المرحمة إن 
ط لدى الوالدين بل توجد فق نتاجية الن اإلإال أ ،(765، 7008)عبلونة،  رعايتيم واالىتمام بمصالحيم

وتتمثل العناصر المبدعة من  ،توجد كذلك لدى أولئك الذين يرعون الشباب ويسيمون في االرتقاء بيم
التكنولوجيا واألفكار والكتب واألعمال كالذي يميو )الجيل إلى  اإلنتاجية في كل شيء ينتقل من جيلٍ 

نجاب اإليشير إلى وال  ،وم عريض وشاملنتاجية مفيفمفيوم اإل (020، 7007)جابر،    الفنية...الخ( 
ولكن إلى إنتاج األدوات واألشياء واألفكار التي تخدم األجيال البلحقة، وقد ، ورعاية األطفال فحسب

ورعايتيم وا عدادىم لممستقبل المنتظر )عبد تمك األجيال يتحقق ذلك من خبلل التفاعل المباشر مع 
فكل المؤسسات سواًء األعمال الحكومية، الخدمة االجتماعية أو األكاديمية، تقدم  (085 ،7000 ،الرحمن

أن يجد طريقًا  فإن بإمكانوميما كانت النشاطات التي يشترك فييا الفرد، و فرص الختبار االنتاجية. 
  .(Schultz, 2005, 229لؤلفراد األصغر منو لتحسين المجتمع ) اً أو مرشد اً ليصبح معمم

 قدرة وتعني Careاالىتمام  في تتمثل جديدة قوة تكتسب األنا حمةالمر  ىذه ألزمة يجابياإل الحل وفي حالة
حساسو رعاية في التوسع عمى الفرد  فيتمثل السمبي الحل أما ،االىتمام ىذا يحتاج من ىناك أن اآلخرين وا 
 من والسأم بالركود اإلحساس إلى يؤدي مما ،الجديد الجيل وتوجيو اإلنتاجية عمى الفرد قدرة عدم في

أكون  االمقولة التي تحكم ىذه المرحمة ىي9 أنو  .(05، 7005)عسيري،  ويصبح ميتمًا بذاتو فقط الحياة
 .(77، 7002ما أستطيع إنتاجو )بمو، 

 ويمكن تمخيص ىذه المرحمة في الشكل التالي9
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 (مرحلة اإلنتاجية مقابل الركود7شكل )

 Ego Integrity versus Despairالمرحمة الثامنة: التكامل مقابل اليأس:  -3-8

 من األخيرة لممرحمة الفرد ودخول العمر أواسط مرحمة انتياء مع تظيرفتختم ىذه المرحمة حياة اإلنسان و 
 .)الشيخوخة) الحياة
 عمم اىتمام مركز في الشيخوخة جعموا الذين الباحثين أوائل من واحد باعتباره ريكسونإل الفضل ويرجع
 تيدملم مرحمة مجرد بوصفيا الغالب في خاطئة بصورة مصنفة الوقت ذلك حتى كانت التيو  النفس،
 األخيرة المصالحة من نوع بأنيا الحياة دورة من الثامنة المرحمة إريكسون وصف، وقد والذىني الجسمي

، 7000)كوزن، النفس اإلنساني قيق الذات في عممتصورات تح من ىذا في ويقترب ،الواقع مع لؤلنا
765) . 

يحدث خبلل ىذه الفترة تحول واضح في اىتمام الشخص من المستقبل إلى الحياة الماضية، ويرى و 
أن ىذه المرحمة األخيرة ال تتميز بظيور أزمة نفسية اجتماعية جديدة، بل بتجميع وتكامل وتقويم  إريكسون

  .(020 ،7007كل المراحل السابقة )جابر، 
ىدفًا   أىدافو وتحققت منظمة كانت حياتو أن رأى فإذا ، لالمتأم موقف ويقففينظر إلى حياتو السابقة  

 نأو  حمقات من سبقتيا ما مع تنسجم حياتو من األخيرة الحمقة ىذه أن وأدرك واستبشر، حَ رِ فَ  اآلخر، تمو
 لحياتو إلى ينظر أن عمى الفرد قدرة من ينشأوالذي  األنا تكامل، ويتطور لديو شعوٌر بعبثاً  تكن لم حياتو

هل أنا أقدم شيئا  له 
 قيمة؟

الفشل في مساعدة 
الجيل القادم 

 واالنغماس في الذات

 اإلحساس بالركود

النجاح في تقديم 
المساعدة للجيل القادم 
 واالعتناء باآلخرين

 اإلحساس باإلنتاجية
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 والعبلقات واليوايات العمل نجازإ و واألحفاد واألطفال الزواج ذلك في بما " شامل نحو عمى ءوراال
وأن يكون راضيًا، وال يشكل الموت خوفًا لو وذلك ألنو يرى وجوده مستمرًا عن طريق نسمو  ،"االجتماعية

نجازاتو االبداعية )زقوت،   .(50، 7000وا 
 عل تدل والتي Wisdomالحكمة  في تمثلت جديدة فاعمية األنا تكتسب الحل الناجح ىذا لمثل وكنتيجة 

 باليأس الفرد إحساس صورة في فيظير األزمة ليذه السمبي الجانب أما الشامل، الناضج والفيم الحكم
 النفسية الجسمية والشكاوى والمرارة الحزنك 9مختمفة بطرق يتجمى ( والذي05، 7005واإلحباط )عسيري، 

فيراجع حياتو مع إحساسو ( 760،  7000ميمة )كوزن،  أشياء وتفويت الوقت ببعثرة المستسمم والشعور
داد يز و صبلحيا، إ باإلمكانوالغضب من الفرص الضائعة والندم عمى األخطاء التي لم يعد  باإلحباط

رة عمى ما كان من الممكن أن يحدث  المرابخرين، و باالمتعاض من نفسو ومن اآلو شعوره باليأس 
(Schultz, 2005, 229)  ويشعر باليأس وبأنو قد فات األوان لمبدء بحياة أخرى، فيعيش حياتو األخيرة

 (.28،  7000في حالة ندم غير قابل لمحل أو العبلج )عبد هللا،  
أكثر من مجرد انعكاس لمماضي، ما ىو إلى أن الكبار في السن يجب أن يكون لدييم  إريكسونوقد أشار 

ميارات  واطور وي ،مشاركين أساسيين في الحياة، يبحثون عن تحديات ومحفزاتو فاعمين يبقوا وأن 
،   Schultz, 2005, 229)) من خبلل دورىم كأجداد يشركوا أنفسيم في نشاطات، فواىتمامات جديدة

 السن لكبارفبلبد ،  بالرحالت يقوموا أو ويد سوا جديدة، هوايات ويما سوا فاعلية أكثرأو أن يكونوا 
كأن  اآلخرين، أجل من واعمميو  ممكنة فترة أطولين قخبّل  وابق، وأن يكريمة – توالدية بوظيفة االحتفاظ
)كوزن، ليبقوا بذلك بعيدين عن الشعور بالوحدة  االجتماعي، العمل في أو  شرف في منصبيصبحوا 
7000 ،760 ) 

 والشكل اآلتي يمخص ىذه المرحمة9 
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 ( مرحلة التكامل مقابل اليأس8شكل )

 

 9 في الجدول اآلتي إريكسونالنمو النفسي االجتماعي لدى يمكن تمخيص مراحل و 

 (1جدول)
 إريكسونمراحل النمو النفسي االجتماعي لدى 

 المكتسبةفاعمية األنا  أزمة النمو العمر
 األمل عدم الثقةالثقة مقابل  السنة األولى
 اإلرادة االستقبلل مقابل الخجل والشك السنة الثانية

 الغرضية المبادرة مقابل الشعور بالذنب الطفولة المبكرة 
 الكفاية اإلنجاز مقابل الشعور بالنقص الطفولة المتوسطة 

 اإلخبلص ىوية األنا مقابل اضطراب الدور المراىقة

 الحب العزلةاأللفة مقابل  الرشد المبكر
 االىتمام نتاجية مقابل الركوداإل الرشد األوسط
 الحكمة التكامل مقابل اليأس الشيخوخة

 

هل عشت حياة لها 
 معنى؟

عدم الرضا عن الحياة 
الماضية والشعور 

 بالندم

 اإلحساس باليأس

رضا عن الحياة 
الماضية وشعوره 

 باالنجاز

اإلحساس بالتكامل 
 والحكمة 
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العوامل المؤثرة في تشكل هوية األنا: -4  

 أىم ىذه العوامل9 ، منوبالمجتمع واألسرة تتعمق بالفرد اليوية بعدد من العوامل تشكليتأثر 

 أن يجب الفرد أن ذلك الشخصية، ليويتو  الفرد اكتساب في تؤثروالتي لمفرد:  المعرفية القدرة-4-1
اكتساب الفرد و   (06،  7007موضوعية )الطرشاوي،  بصورة وقدراتو إمكاناتو تحديد عمى قادراً  يكون

عمى الميارات المعرفية والتقدم المعرفي الذي يحرزه المراىق والذي يمعب  ة، يعتمدباليوي واضحٍ  إلحساسٍ 
وفعااًل في مساعدتو عمى رؤية وتدبر أفكاره بصورة موضوعية وفي التخطيط لممستقبل التعميمي  ناقداً دورًا 

 و،والميني ومواجية المتطمبات المينية وااليديولوجية وفي تخيل وتأمل اليويات المستقبمية الممكنة )بم
7002 ،83). 

في تطور شخصية األبناء وتحقيق اليوية لدييم،  كبيرٌ  حيث أن لؤلسرة دورٌ  :التنشئة األسرية نمط-4-2
كسابيم األنماط اإليجابية من خبلل إعطاء الفرصة لؤلبناء في تحمل مسؤوليتيم والقيام بواجباتيم تجاه  وا 

مكانياتيم ودعميم بالتعزيز والتوجيو اإليجابي بطريقة ديمقراطية  أنفسيم، ومساعدتيم في اكتشاف قدراتيم وا 
بداء الرأي والتعبير عن األفكار بعيدًا عن أساليب النبذ والتسمط واإلىمال مما تشاركية قائمة عم ى التقبل وا 

يؤدي إلى تكيف اجتماعي يصل باألبناء إلى حالة من تحقيق اليوية، والثقة بالنفس والقدرة عمى اتخاذ 
ن يعد واحدًا االوالد األسرية الذي يتبعوفنمط التنشئة ، (0083، 7007القرار، وتحديد األىداف )الشقران، 

من أىم المؤثرات عمى تحقيق اليوية، حيث أن الوالدين يدعمان عمميات نمو اليوية من خبلل إمدادىما 
العاطفي وفي المقابل فإن العبلقة بين المراىق ووالديو التي تتصف بالفقر أو الضعف  باألمنلممراىق 
العاطفي الذي يحتاجو المراىق الستكشاف  األمنأو تتصف بالرفض وعدم التواصل ال تحقق  ،العاطفي

ىويتو. كما أن اآلباء الذين يتمتعون بمستوى ناضج من نمو اليوية يقدمون نموذجًا يحتذى ألبنائيم 
، 0887المراىقين الذين يقمدونيم أثناء عممية التعمم بالمبلحظة ويطورون بذلك ىويتيم )عبد الرحمن، 

780).  

دورًا في تشكل ىوية المراىق، من خبلل مساعدتو لممراىق عمى  المعمم يمعب :العالقة مع المعمم-4-3
أن يكتشف قدراتو، ومساعدتو عمى التعرف عمى الخيارات الشخصية واألكاديمية المناسبة لو، إضافًة إلى 
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دوره في تأمين بيئة تعمم آمنة تسمح لمطمبة المراىقين اكتشاف ىويتيم، فالمراىقين خبلل عممية تشكل 
ة قد يجربون ىويات سيئة غير مناسبة ليم، وفي البيئة اآلمنة فإن المعمم يساعد المراىقين عمى تغيير اليوي

ىذه السموكيات ويشعرىم بالراحة أثناء اختيار ىوياتيم المختمفة، إضافًة إلى دوره في توسيع آفاق رؤية 
 (.(olson et al., 2012 , 13المراىقين حول خيارات متنوعة لمستقبميم 

 يكون ما الباً في تشكل ىوية األنا، فغ حيث أن لجماعة األقران دوٌر بارزٌ  :جماعة األقران-4-4
 من مرحمة أية في الميل يكون وال ،رةاألس في المركز من أىم مرحمة المراىقة في األقران قبل من االعتراف
المراىقة، وتمثل بالنسبة لمكثير من  في الحال ىو كما واضحاً  لمجماعات العفوي لمبناء الحياة مراحل

وتظير أىمية جماعة  (755، 7000ضغط المدرسة وعالم الراشدين. )كوزن، من الشبان مكان ىروب 
األقران في تشكل اليوية بما تؤمنو من توفير الفرص الستكشاف المزيد من البدائل لممعتقدات الحالية بما 

وخبرات جديدة تساىم في زيادة فرص االستكشاف ليختبر توفره من أفكار متنوعة ووجيات نظر بديمة 
 .( Berndt, 2002, 9اليوية ) شكلت في يساىمالمراىق ىذه القيم مما 

في تحقيق اليوية  دورٌ فمممجتمع والثقافة السائدة فيو،  : لبيئة االجتماعية واالختالف في الثقافاتا-4-5
ما توفره من  لمن خبل ،اكتسابيم لميوية من ثقافة إلى أخرىن يختمفون في سرعة وسيولة يإذ أن المراىق
فالمجتمع الصناعي مميء بالمستجدات التكنولوجية مما . األدوار التي يمعبيا المراىقو  مخياراتلسعة وتعدد 

لتحقيق الذات  كبيرةٍ  مواجية تحدياتٍ و  ،م عمى الفرد الخوض في مجاالت جديدة إلثبات الوجوديحتّ 
تحقيق اليوية  حصرينفي حين أن المجتمع البدائي البسيط ، (50، 7003 )الزىراني، واكتساب اليوية

سريع  ،و أسرع منيا في المجتمع المتقدمفيعممية تكوين اليوية ، وبالتالي فإن األدوار االجتماعيةب لديو
  .(06 ،7007، . )الطرشاويأكثر األدوار التغير والذي تتعد فيو 

عمى  عمى تشكل اليوية، من خبلل تأثيره تأثيرٌ  لممستوى االقتصادي  لألسرة: لمستوى االقتصاديا-4-6
نوعية الرعاية التي يحصل عمييا المراىق )كنوعية التعميم، التغذية.. (. فالعائبلت ذات المستوى 
المنخفض يحصل أبنائيم عمى عناية صحية أقل، وينتشر بين أفرادىا القمق االقتصادي الذي ينعكس عمى 

ة الرعاية الوالدية والتفاعل األسري، وال يستطيع الوالدين االعتناء الجيد باألبناء نتيجة انشغاليم نوعي
 بالتركيز عمى تأمين مستمزمات الحياة الضرورية )الطعام، المأوى، الفواتير،...(. 
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ويزداد توجو وتنعكس أيضًا الحالة االقتصادية عمى مزاجية اآلباء مما يؤدي إلى انعكاسيا عمى األبناء، 
.  كما يرتبط الفقر بانتقاص قيمة الذات (olson et al., 2012  ,15)األبناء لموحدة واالكتئاب. 

ومحدودية الفرص أمام المراىقين، إضافًة إلى أن القمق الناتج عن الفقر قد يعيق نمو اليوية عند المراىقين 
انخفاض إدراك المراىق لمطرق المتاحة المستوى االقتصادي المنخفض، األمر الذي قد ينعكس عمى ذوي 

أمامو والخيارات البديمة، وبالتالي ينخفض لديو فرص االستكشاف وااللتزام باليوية                                 
(philips & pittman, 2003 ). 
 إلى في اليوية إذ أن المراىق يسعى دورٌ والتي يكون ليا  9التأثيرات االيديولوجية في المجتمع-4-7

 ىويتو لتحقيق حياتو في أساسية كركيزة عميو لبلعتماد دينية( )أيديولوجية عقائدي فكري إطار تحديد
 الدين فيييئ لمثقة، مؤكد كمصدر وأيديولوجيتو ودينو ثقافتو قيم إلى وينظر الشاب .والمتميزة الخاصة

 ليوية الوراثية االستمرارية ويؤكد األساسية، اإلنسان لفمسفة واضحة رؤية االجتماعية واأليديولوجية
 لؤلحزاب المنتمين لدى واضحاً  التأثير ىذا وثقافتو. ويبدو مجتمعو في كعضو لنفسو واحترامو الشخص
 تساعدىم ومبادئ قيماً  أعضائيا في تغرس الجماعات ىذه أن حيث المختمفة، الدينية والجماعات السياسية

 الختبلف نظراً  – أنيا إال واأليديولوجية، االجتماعية اليوية مفيوم لدييم وتقوي اليوية أزمة تخطي عمى
 الحزبية كالعصبية السمبية التأثيرات بعض من تخمو ال - لممتغيرات الواقعية ونظرتيا الفكرية منابعيا
 (.02، 7007الطرشاوي، )  غيره ليوية مقمداً  العضو يجعل الذي األعمى والوالء

 من بالعديد ترتبط اليوية تشكيل عممية أن إلى 1982 عام دراستو في (Waterman)وترمان  أشار ولقد
 :وىي البعض بعضيا مع المترابطة المتغيرات

 كان كمما أكبر ىاءوأثنا المراىقة مرحمة قبل الوالدين لشخصية التقمص أو التوحد عممية كانت كمما 
 أكبر. معنى ذي إنجاز إلى الوصول احتمال

 اليوية، لتشكيل المستخدمة والطرق الوسائل في االختبلف عمى ينعكس التنشئة في االختبلف 
 غموض منانون يع الرفض أو اإلنكار أو بالتسامح تتصف بيوت في يعيشون الذين فاألطفال

 بيوت من يأتون الذين األطفال أن كما ،بنجاح اليوية أزمة حل في مشكمة يجدون وقدة، اليوي
 وبذلك يتمردون أنيم أو الوالدين الختيارات يمتثموا أن فإما مختمفة طرقاً  يتخذوا أن يمكن متسمطة
 ىوية. بأزمة يمرون
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 كمما ،كثيرة أثناءىا أو المراىقة مرحمة قبل الفرد ليا يتعرض التي البدائل أو الخيارات كانت كمما 
 .أكبر ىوية بأزمة مرورىم احتمال كان

 ذا التزاماً  الفرد يشكل ألن الكبير االحتمال توافر كمما ،بالنجاح تتمتع نماذج لممراىق توافرت كمما 
 خبلل من اليوية تطوير عممية عمى بآخر أو بشكل تؤثر أن يمكن الوالدين ىوية نإ إذى. معن

 .لممراىق بالنسبة يمتمكونو الذي القيم نموذج
 والمدرسة األسرة خبلل من تنبثق والتي اليوية باختيارات المتعمقة االجتماعية التوقعات طبيعة إن 

 ذات اجتماعية لجماعة يتعرض الذي فالشخص معينة، ىوية تطوير في ستسيم الرفاق وجماعات
 فييا تكون التي المجموعات مع بالمقارنة اليوية أزمة من معاناتو تقل ما غالباً  ،قميمة تساؤالت
 .شيوعاً  أكثر التساؤالت

 يكون أن عمى يساعده اليوية أزمة لمواجية باألساس المراىقة قبل ما مرحمة في الفرد تزويد إن 
 (.055، 0885)المنيزل،  األزمة ىذه مواجية في نجاحاً  أكثر
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 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وعالقتها بتشكل هوية األنا في مرحمة المراهقة:ثالثًا: 

ريكسون مرحمة المراىقة فترة التغيرات الكبرى في الذات، باعتبارىا المرحمة التي يفترض أن تتكون فييا يعتبر إ
نحو وثيق الشخص الذي سيكونو )كفافي، اليوية المحددة لمفرد، والتي يجد فييا الفرد نفسو ويعرف عمى 

( فتظير لديو الحاجة إلى تأكيد ثقتو بنفسو والشعور بالتقدير والمكانة، والرغبة في االستقالل 505، 7331
في الحياة أو فمسفة خاصة بو، وأن يختار عماًل أو طريقًا محددًا في التعميم )آدم،  ووفي تكوين اتجاى

          مستقمة اللميمة األساسية لممراىق تكمن في تكوين ىويتو اريكسون أن ويؤكد إ( 52، 5005
  .(71، 5002)عسيري، 

االحساس باليوية ليس وليد مرحمة معينة، بل ىو عممية تراكمية مستمرة من الخبرات التي يمّر بيا   أن  إالّ 
الفرد، تتمايز خالل مرحمة المراىقة نتيجة القدرة المتزايدة عمى التفكير والتفحص إضافة إلى توافر الفرص 

ور الذي يحدث منذ الطفولة، والذي المختمفة لممراىق، لتجريب عدد من األدوار. فاليوية وليدة النمو والتط
يصل إلى أوجو في مرحمة المراىقة، حيث تحدث إعادة نظر عميقة في ىذه اليوية، بالتوافق مع التغيرات 

 اليائمة الحاصمة عمى الصعيد البيولوجي والمظير الشخصي. 

. والمستقبل لحاضروا بالماضي المتعمقة العوامل ونوع شكل عمى نتيجتيا تتوقففعممية تشكل ىوية األنا 
إدراك الفرد لمتماثل الداخمي واستمرارية خبراتو الماضية فيو يبنى عمييا ويعتمد عمى نجاحو في  وتستند إلى

 .المراحل السابقةفي تخطي أزماتيا 

ريكسون إلى أنو إذا تم تحقيق النجاح في أزمات في مراحل النمو النفسي االجتماعي خالل مرحمة فقد أكد إ
الطفولة فإن المراىق سيكون قادرًا عمى مواجية الضغوط االنفعالية واالجتماعية والجسمية التي تحدث خالل 

 ( 7339،791مرحمة المراىقة )المنيزل،
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يترتب عمييا من  ة والصراعات المؤلمة ومادات المبكرة غير السويّ التوح لذلك يؤدي الفشل في حلّ  وخالفاً 
، 5005)الغامدي،  فشل في حل أزمات النمو في مرحمة الطفولة إلى اضطراب ىوية األنا في مرحمة المراىقة

2).   

حل أزمات النمو التي يواجييا الفرد يعتمد عمى طبيعة الخبرات التي يمر بيا من خالل تفاعمو مع  إن  
من خبرات ايجابية بقدر ما طفل وبقدر ما يجده ال. اختبرىاوعمى نوعية العالقات االجتماعية التي  اآلخرين،
 في كل مرحمة بنجاح. الذي يواجيو ويحل الصراع ًا سميم اً نفسي اً يحقق نمو 

 ولديو القابمية لكمييمافالفرد في أثناء مواجيتو ألزمات نموه النفسية االجتماعية يكون محايدًا بين شقي األزمة، 
وبالتالي يساىم  ،حدىماأوما يمر بو من خبرات نفسية واجتماعية ىو الذي يقرر ويحسم ىذه األزمة لصالح 

  .في كل مرحمةفي نموه النفسي االجتماعي السميم ويساعده عمى حل الصراع 

قوية عمى  آثارٌ ليا ىمية، و بالغة األ طفولتواالجتماعية كخبرات يتعرض ليا الفرد في  العالقاتكما تعد  
ىذه الخبرات التي  ىونمو اليوية لديو. وتشكل العالقات األسرية أول االجتماعيو شخصيتو وتكوينو النفسي 
األساس لتشكل ىويتو، من خالل تأثيرىا عمى حل األزمات الثالث األولى  فتشكليواجييا الفرد في حياتو، 

  .((,para, 2008لمراحل النمو النفسي االجتماعي 

ه عمى اسبة )الغذاء والممجأ...( يساعدمن خالل تزويده بالرعاية المن الوالدينفما يحصل عميو الطفل من 
تطوير االحساس بالثقة في التعامل مع أحداث الحياة ونمو اليوية، " فنقص الدعم الوالدي في الطفولة يرتبط 

 .(olson et al,  2012  ,10اليوية" )بدرجة كبيرة من انخفاض مفيوم الذات والذي يرتبط بنمو 

أيضًا عمى تحقيق االستقالل والمبادأة لألبناء وذلك عندما تسمح ليم باتخاذ القرارات  األسرةكما تساعد خبرات 
المناسبة واالنخراط في نشاطات جديدة، فالعالقات األسرية المترابطة والداعمة تمثل مصدر ميم لمفرد في 

مراىقون الذين ينشؤون في أسر عالقاتيا األسرية جيدة )والتي تتضمن الحب والتقبل عممية تشكل اليوية، وال
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يصبحون أشخاصًا قادرين أكثر ويممكون ثقًة أفضل لدييم. فوالدعم والتشجيع...( تزيد من مستويات الكفاءة 
 .( para, 2008ليكتشفوا الخيارات ويصنعوا االلتزامات حول المعتقدات والقيم )

متماسكة تدعم األبناء وتساعدىم عمى انجاز ىويتيم والتماسك األسري يمّكن كل فرد من االىتمام فاألسرة ال
فيما بينيم فتشكل باآلخر، فييتمون ببعضيم البعض ويقدمون الدعم المناسب وتقل الخالفات والمشكالت 

في مراىقتو وتحقيق ىوية ركيزًة ىامة لدعم نمو الفرد نموًا سويًا، يساعده عمى تخطي أزمة اليوية  بالتالي
 متماسكة ومستقمة.

أىمية كبيرة باعتبارىا المكان الذي يختبر فيو الفرد  المدرسة االبتدائيةكما أن لمخبرات التي تتشكل في 
 (. 20، 5070كفاءتو من خالل نجاحو الدراسي والتي تساىم في تقوية مشاعر الكفاءة لديو )كوزن، 

معمميو من خالل توفيره بيئة تعمم آمنة يساعده عمى النمو الصحي والسوي وما يخبره الطفل من عالقات مع 
وتقديره لذاتو وصحتو النفسية بشكل عام، كما يساىم في تشكل اتجاىو اإليجابي نحو المدرسة، ويساعده عمى 

 .(olson et al., 2012, 13اكتشاف ذاتو وقدراتو المختمفة مما ينعكس ويؤثر عمى نمو اليوية لديو )

في الطفولة في تحقيق ىوية المراىق، حيث ترتبط العالقات االيجابية مع  األقرانتساىم العالقة االيجابية مع و 
فاألطفال المنعزلين عن  وتحقيق الكفاءة،األقران بزيادة ادراك التقبل االجتماعي لمفرد، وتقدير الذات المرتفع، 

متد الحقًا إلى تعميق ىذه الصورة السمبية عن تقديرىم األقران يدركون أنفسيم بطريقة سمبية األمر الذي قد ي
       م في األنشطة االجتماعية المختمفة الالحقة يالذاتية ويؤثر عمى مدى اشتراك لقيمتيم ولقدراتيم

(Flook, et al.,, 2005, 320)  ستكشاف اليوية لدى ر الفرص اليفي توفدورٌا  لألقرانأـن إضافة إلى
شبكة األقران الكبيرة تؤمن المزيد من الفرص الستكشاف المزيد من البدائل لممعتقدات  نإاألفراد، حيث 

 .(para, 2008, 320)الحالية 

وبالتالي فإن ما مّر بو المراىق من خبرات نفسية واجتماعية في طفولتو تشمل خبرات4 الرعاية الوالدية، 
التماسك األسري، النجاح الدراسي، العالقة االيجابية مع المعمم، والتقبل من األقران في الطفولة، تشكل داعمًا 
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عوباتيا، وتساعده عمى تحقيق ىوية ميمًا في تشكيل شخصيتو وتمعب دورًا في تخطي أزمة اليوية وص
شباع حاجاتو ووجوده  إيجابية، فشعور المراىق بالثقة الناتج عن عالقتو بأمو أو بمقدم الرعاية البديل عنيا وا 
في بيئة أسرية داعمة تشجعو عمى االستقالل والمبادأة دون أن يشعر بالذنب، وخبرات النجاح في مدرستو 

، وعالقاتو االيجابية مع أصدقائو وأقرانو تجعمو يشعر بالكفاءة واالنجاز فييا ويوتشجيعو من معمماالبتدائية 
وتساعده عمى تشكيل ىويتو وحل المشكالت المتعمقة بيا واالجابة عن األسئمة المتعمقة حول ىويتو 

 االيديولوجية واالجتماعية. 

مراحل الطفولة السابقة، "فالمراىق  ضمان الحل اإليجابي لمرحمة المراىقة يستند إلى الحمول التي اتخذت فيف
المتفائل الذي يشعر باألمن والثقة، المعتمد عمى نفسو، المحب لالستطالع والذي يفخر بإنجازاتو من المرجح 

 (.  91، 5003أن يكون قادرًا عمى تشكيل ىويتو بفعالية " )شريم، 
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رابعالفصل ال  

جراءاته  مهنج البحث وا   

يتناول ىذا الفصل منيج البحث والمجتمع األصمي الذي تم سحب العينة منو وتحديد خصائصيا 
والثبات، والقوانين اإلحصائية كما يتضمن وصفًا ألدوات البحث بما فييا من إجراءات الصدق 

 المستخدمة في معالجة النتائج.

 أواًل: منهج البحث:

استخدم في البحث المنيج الوصفي التحميمي كونو المنيج األكثر مالئمة ألىداف البحث، فيمكن 
من خاللو الحصول عمى المعمومات والبيانات لرصد الظواىر المدروسة ووصفيا، ومن ثم تحميل 
ما تم التوصل إليو وتفسيره بيدف الوصول إلى النتائج التي يمكن أن تحقق األىداف المرجوة من 

و:" المنيج الذي يقوم بفحص الموقف المشكل ودراستو من ف المنيج الوصفي بأن  ويعر  لبحث. ا
خالل تحديد المشكمة وصياغة فرضيات مناسبة لممشكمة ثم التحقق من ىذه الفرضيات باستخدام 
األدوات المناسبة ومن ثم وصف النتائج التي تم التوصل إلييا وتحميميا وتفسيرىا" )عميان وغنيم، 

2000 ،22.) 

 ثانيًا: المجتمع األصمي لمبحث:

ن األول والثاني الثانوي العام والبالغ عددىم تمع البحث األصمي جميع طمبة الصفييشمل المج
( طالبًا وطالبة في المدارس 28710حسب إحصائيات مديرية التربية في محافظة دمشق )

( والجدول اآلتي 2082-2080الثانوية العامة الرسمية في محافظة دمشق لمعام الدراسي )
 يوضح توزع أفراد المجتمع األصمي وفقًا لمتغير الجنس.

 ( 2جدول ) 
 يبين توزيع أفراد المجتمع األصمي وفقًا لمتغير الجنس

 المجموع ناثال  الذكور الجنس

 28710 82001 4772 العدد
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وبمغ عدد المدارس الثانوية العامة الرسمية في مدينة دمشق لمذكور واإلناث حسب إحصائيات 
عمى  ( مدرسة موزعة11( )2082-2080دمشق لمعام الدراسي )مديرية التربية في محافظة 

 النحو اآلتي: 
 ( 3جدول )

 ( 2024-2023عدد مدارس التعميم الثانوي العام الرسمي في محافظة دمشق لمعام الدراسي )
 المجموع المختلطة اإلناث الذكور  المدارس

 66 6 35 25 عدد المدارس الثانوٌة العامة

 ثالثًا: عينة البحث:

( طالبًا وطالبة من طمبة الصفين األول والثاني الثانوي في 8011بمغ عدد أفراد عينة البحث )
( وسحبت العينة 2082-2080المدارس الثانوية الرسمية في محافظة دمشق لمعام الدراسي )

 تم اختيار العينة وفقًا لمخطوات التالية: بالطريقة العشوائية البسيطة، و 

األصمي لمدراسة وىم طمبة المرحمة الثانوية العامة )الصف األول الثانوي تم تحديد المجتمع  -
 والصف الثاني الثانوي(.

حيث تم رسم خطين متقاطعين ودائرة في  ،تم تقسيم مدينة دمشق إلى خمس مناطق جغرافية -
المنتصف عمى الخريطة المدرسية المأخوذة من مديرية التخطيط التابعة لمديرية تربية محافظة 
دمشق، فقسم ىذان الخطان والدائرة المدينة إلى خمس مناطق: )منطقة شمالية، منطقة شرقية، 

 منطقة جنوبية، منطقة غربية، منطقة وسطى(.

تم سحب عدد من المدارس الثانوية بطريقة عشوائية، حيث تمت كتابة أسماء المدارس في كل  -
ناث، وتم سحب عينة عن اإل منطقة عمى حدة عمى ورقة منفصمة، مع فصل مدارس الذكور

( 5تم التوصل إلى عدد المدارس المطموب وىو كالتالي: )يالمدارس بشكل عشوائي، بحيث 
ناث من كل ( مدارس لمذكور، فمن ثم يتم سحب مدرسة لمذكور ومدرسة لإل5لإلناث، و ) مدارس

دارس الثانوية ( يوضح أسماء الم8والممحق رقم ) ،منطقة بشكل يغطي المناطق التعميمية لدمشق
 التي تم سحب العينة منيا.
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%( لسحبيا من المجتمع األصمي، بناًء عمى ما ذكره عودة  5تم تحديد نسبة عينة البحث بــ ) -
%( من أفراد 5( من أن "أصل عدد أفراد العينة في الدراسات الوصفية يساوي )8442وممكاوي )

بمغ عدد أفراد عينة البحث  (، بحيث272، 2007مجتمع يبمغ عشرات اآلالف" )ممحم، 
 ( طالبًا وطالبة والجدول اآلتي يوضح توزع عدد أفراد عينة البحث وفق متغير الجنس.8011)

 (4جدول )
 توزع أفراد عٌنة البحث وفق متغٌر الجنس

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %25 211 ذكور
 %55 100 إناث

 %800 8011 المجموع
 

 رابعًا: أدوات البحث:

 خدم في البحث األدوات اآلتية:است  

 قياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة: )إعداد الباحثة(م -2

طالع عمييا في البحوث التي قاست خبرات الطفولة، لم تتناول كل إن المقاييس التي تم  اال
خاصة فيما يتعمق بالخبرات المدرسية وخبرات  الجوانب التي ييدف البحث الحالي إلى دراستيا،

يد اليدف بعد أن تم تحدلتحقيق أىداف البحث. فما دفع إلى بناء مقياس  العالقة مع األقران.
ىو: الكشف عن الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة لدى أفراد العينة، العام من المقياس و 

خبرات الطفولة، باإلضافة إلى مراجعة البحوث تمت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة ب
العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع البحث، لموقوف عمى ما انتيت إليو ىذه البحوث ولمعرفة 

 ومن أىم تمك الدراسات التي تمت مراجعتيا:أىم المجاالت التي تناولتيا والجوانب التي تغطييا. 

(، (Kosterman et al., 2011(، دراسة 2002(، دراسة )العرفي، 2080دراسة )جودة، 
  (Carlson et al., 1999)، دراسة ((Skodol et al., 2007دراسة 

  (Masuda et al., 2007)ودراسة 
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 :التي تم االطالع عميياالمقاييس وكانت أىم 

 (.2080بو نجيمة، الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة والمراىقة )أ 
  ،(.8418الخبرات المؤلمة المبكرة )داخل األسرة، في المدرسة االبتدائية( )مرسي 
  ،(.2007خبرات اإلساءة في الطفولة )معمرية 
  خبرات الطفولة السمبية(ACE-IQ) Adverse Childhood Experiences. 
  ،(.2082خبرات اإلساءة في الطفولة )زرماني 
  خبرات الطفولة المعد لChildhood Experiences Questionnaire-Revised  
 خارج وداخل األسرة(  خبرات الطفولة(Adverse Childhood Experiences 

(Intra & Extra familial) (Masuda, 2007) 
  لرعاية واإلساءة في الطفولة اخبراتChildhood Experience of Care and 

Abuse Questionnaire (CECAQ) (Bifulco et al., 1994). 

وكان اليدف من الرجوع إلى ىذه الدراسات والمقاييس التعرف عمى أساليب قياس خبرات الطفولة 
 وتصنيفاتيا وكيفية استخداميا في تحديد أبعاد كل جانب من ىذه الخبرات. 

 إجراءات إعداد المقياس: -2-2

ابقة النظرية والميدانية، تم تحديد المجاالت التي يجب أن بعد االطالع عمى الدراسات الس 
خبرات الرعاية يتضمنيا المقياس في ضوء أىداف البحث، فكان ىناك أربع أبعاد ىي كالتالي: 

 .خبرات العالقة مع األقران، خبرات المدرسة االبتدائيةالعالقات األسرية، خبرات ، الوالدية

ن كل بعد من األبعاد، مع األخذ بالحسبان طبيعة المرحمة ثم تمت صياغة البنود بحيث تعب ر ع
العمرية ألفراد عينة البحث، وبعد األخذ بمالحظات السادة المحكمين أصبح المقياس يتضمن 

 فيما يمي: موضح وتفرع عنيا خمس أبعاد فرعية كما ىثالث أبعاد أساسية ي
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 وتشمل خبرات كل من: الخبرات األسرية: -

  الرعاية الوالدية: مدى تقبل الوالدين لمطفل واالىتمام بو والسعي إلشباع حاجاتو، واالبتعاد
 عن ممارسة القسوة معو. 

 :العالقات خمو و  يم البعضمدى ترابط أفراد األسرة ودعميم لبعض التماسك األسري
 والخالفات. األسرية من المشاحنات

 وتشمل خبرات كل من: خبرات المدرسة االبتدائية: -

 خبرة سارة، االبتدائية بأنيا ممدرسة لالفرد  إدراكمدى  االتجاه نحو المدرسة: ويقصد بيا
  .الذىاب إلييا ورغبتو في، ورضاه عنيا

 :وتفوقو فييا.مدى نجاح الفرد في المدرسة االبتدائية النجاح الدراسي ، 
 :ي المدرسة االبتدائية الفرد ومعمميو فيقصد بيا طبيعة العالقة بين  العالقة مع المعمم

واالبتعاد عن استخدام القسوة أو اإلساءة  ،تشمل مدى تقبل المعمم لمطفل ودعمو لووالتي 
 في التعامل معو.

وتشمل ما يمقاه الطفل في عالقتو مع أقرانو )داخل المدرسة أو  خبرات العالقة مع األقران: -
قامة صداقات   معيم، وعدم التعرض لإلساءة منيم.خارجيا( من دعم وتقبل، وا 

أما أرقام البنود التي تقيس ( بندًا مو زعة عمى المجاالت السابق ذكرىا، 12المقياس من ) ويتكون
 جوانب الخبرات حسب ورودىا في المقياس كما ىو موضح في الجدول اآلتي:

 

 

 (5جدول )
 واالجتماعية في الطفولةيبين توزع البنود عمى أبعاد مقياس الخبرات النفسية 

 البنود الخاصة بكل بعد األبعاد المجال
الخبرات 
 األسرية

-82-80-82-88-80-4-1-7-1-5-2-0-2-8 الرعاية الوالدية
85-81-87-81-84-20 

-08-00-24-21-27-21-25-22-20-22-28 األسري تماسكال
02-00-02-05-01-07-01-04-20 
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خبرات 
المدرسة 
 االبتدائية

 27-21-25-22-20-22-28 نحو المدرسةاالتجاه 
 52-50-52-58-50-24-21 النجاح الدراسي
 12-10-12-18-10-54-51-57-51-55 العالقة مع المعمم

 خبرات العالقة مع األقران
 

15-11-17-11-14-70-78-72-70-72-75-
71-77-71-74-10-18-12-10-12 

 وقد توزعت بنود المقياس بين بنود إيجابية وبنود سمبية وفق ما يمي: 
 (6جدول )

 توزع البنود االيجابية والسمبية لمقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة.
 أرقام البنود 

 -21-27-25-22-20-22-28-81-85-82-88-80-4 -1 -0 -2 -8 البنود االيجابية
24-00-02-20-28-22-20-21-24-58-52-51-12-10-12 

-01-05-02-08-00-21-20 -84 -81 -87-82-80 -7-1-5-2 البنود السمبية
07-01-04-22-25-21-27-50-52-50-55-51-57-54-10-18- 

يختار الطالب  ،لكل بند من بنود المقياس خمس بدائل لإلجابة طريقة تصحيح المقياس: -2-2
تكرار حصول و في طفولتو الفرد ما خبره  عمىواحدة منيا تشير إلى مدى انطباق محتوى العبارة 

 ، وتوز ع الدرجات في بدائل اإلجابة عمى النحو اآلتي: ىو لخبرات التي مر بيا كما يدركيااتمك 

 (7جدول )
 واالجتماعية في الطفولة.جابة عمى مقياس الخبرات النفسية توزع الدرجات في بدائل ال

 أبدا   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما   

 1 2 3 4 5 ٌجابٌةالعبارات اإل

 5 4 3 2 1 العبارات السلبٌة

ويتم احتساب درجة المفحوص عمى كل بعد فرعي بجمع درجات الفرد عمى بنود ىذا البعد 
 ،بجمع درجات الفرد عمى األبعاد الفرعية لكمية لممقياس فيتم الحصول عميياالفرعي، أما الدرجة ا

 12وبذلك يتم الحصول عمى الدرجة الكمية لممقياس. وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس ككل بين )
وىي أعمى درجة( وتدل الدرجة المرتفعة عمى كل بعد من أبعاد  220وىي أدنى درجة إلى 

ن الخبرات التي يقيسيا المقياس، إلى الجانب اإليجابي م المقياس إضافة إلى الدرجة الكمية
 وبالعكس فإن الدرجة المنخفضة تدل عمى سمبية الخبرات التي عايشيا الفرد في طفولتو.  
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 الدراسة السيكومترية لممقياس: -2-3 

تم إجراء دراسة سيكومترية لمقياس الخبرات النفسية واالجتماعية لمتحقق من صدق المقياس 
جراء وثباتو، وصالحيتو لمتطبيق ال عتماد نتائجو في البحث. فبعد أن تم عرضو عمى المحكمين وا 

من طمبة ( طالبًا وطالبة 10التعديالت عميو تم تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من )
تم سحبيا بطريقة عرضية من ثانويتي حسن  ،إناث( 00ذكور،  00) المرحمة الثانوية العامة

 الخراط لمذكور وأسعد عبد اهلل لإلناث.

تم التأكد من صدق المقياس من خالل : Validityمؤشرات صدق المقياس  -2-3-2
 االعتماد عمى أنواع الصدق اآلتية:

عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين من السادة أعضاء الييئة  تمصدق المحكمين:  -
 التدريسية في كمية التربية في جامعة دمشق وذلك ب غية التأكد من:

 من ناحية الغرض الذي وضع من أجمو. صالحية المقياس 
 .مدى انتماء كل بند إلى البعد الذي ينتمي إليو 
  .مدى وضوح صياغة بنود المقياس 

حظاتيم وآرائيم، تم وبعد االطالع عمى آراء المحكمين حول المقياس تمت االستفادة من مال
 جراء التعديالت اآلتية: إ

 االتجاه نحو المدرسة، النجاح الدراسي، العالقة مع المعمم.تناول الخبرات المدرسية بأبعاد ثالثة ىي:  -
 ة المدرسة. وىي:ي الخبرات المدرسية تتعمق بإدار إضافة بنود ف -

 الخبرات المدرسية
 االبتدائية قاسية ومتسمطة. يمدرست قوانينكانت 

 دارة بسيولة عند الحاجة.تواصل مع اإلنستطيع ال اكن
حذف بعض البنود بسبب تشابييا في المضمون مع بنود أخرى، أو لعدم مالءمتيا لمغرض  -

 الذي وضعت من أجمو والجدول اآلتي يبين أمثمة عن بعض البنود التي تم حذفيا من كل بعد. 
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 (8جدول )

 يبين أمثمة عن البنود التي حذفت من مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة
 البنود التي تم حذفيا أمثمة عن 

. الرعاية الوالدية  كنت أشعر أن اآلخرين ييتمون بأحوالي ومستقبمي أكثر من والدي 
 كان يحرص كل فرد من أفراد أسرتي عمى االعتناء باآلخر. التماسك األسري

 االبتدائية.كنت أشعر بالكثير من الممل والضيق أثناء تواجدي في مدرستي  االتجاه نحو المدرسة
 كانت بعض المواد صعبة لدرجة أنيا عرضتني لخطر الرسوب. النجاح الدراسي
 ن بالحب واالحترام.يجدير  تي االبتدائيةن في مدرسو المعمم كان العالقة مع المعمم
 .كان يشعرني أصدقائي بالمكانة االجتماعية التي كنت أتمناىا العالقة مع األقران

 ويوضح الجدول اآلتي أمثمة لبعض ىذه البنود. ،بعض بنود المقياسكما تمت إعادة صياغة  -
 (9جدول )

 أمثمة عن بنود مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة التي تمت إعادة صياغتها
 البنود بعد التحكٌم البنود قبل التحكٌم 

نً انً بأطفال آخرٌن وٌشعراٌقارنوالدي كان  الرعاٌة الوالدٌة
 .أفضل منًبأنهم 

 ً بأن اآلخرٌن أفضل منً.كان والدّي  ٌشعران

 ٌعتنً أفراد أسرتً ببعضهم البعض. خر.ان أعضاء أسرتً ٌهتم كل منهم باآلك التماسك األسري

نحو  االتجاه
 المدرسة

كانت مدرستً االبتدائٌة تنظم أنشطة ورحالت 
 ترفٌهٌة بشكل دوري.

االبتدائٌة مملة كانت األنشطة التً تقٌمها المدرسة 
 ال تشجع على المشاركة فٌها.

كان المعلمٌن فً مدرستً االبتدائٌة ال ٌهتمون  العالقة مع المعلم
ًّ فهمه من الدروس.  بشرح ما ٌصعب عل

كان المعلمٌن فً مدرستً االبتدائٌة ٌهتمون 
ًّ شًء فً دراستً.  بمساعدتً عندما ٌصعب عل

العالقة مع 
 األقران

أصدقائً عندما أغٌب عن كان ٌسأل عنً 
 المدرسة.

كان ٌهتم أصدقائً باالطمئنان عنً عندما أغٌب 
 عن المدرسة.

تم بعد ذلك تطبيق المقياس المقياس يقيس ما وضع لقياسو. و وبالنتيجة أشار المحكمين إلى أن 
 عمى العينة االستطالعية ب غية التحقق من صدقو وثباتو.

 صدق االتساق الداخمي:  -

 صدق االتساق الداخمي من خالل القيام باإلجراءات اآلتية:تم حساب 

  إيجاد معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من أبعاد المقياس مع األبعاد األخرى
وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون كما ىو موضح في  ،ومع الدرجة الكمية لممقياس

 الجدول اآلتي:               
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 (20جدول )
ل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة مع األبعاد األخرى ومع معام

 الدرجة الكلٌة.
الرعاٌة  أبعاد المقٌاس

 الوالدٌة
التماسك 
 األسري

االتجاه 
نحو 
 المدرسة

النجاح 
 الدراسً

العالقة مع 
 المعلم

العالقة مع 
 األقران

الدرجة 
 الكلٌة

 القرار

الرعاٌة 
 الوالدٌة

 دال 0.805** 0**498. 0.290* 0.335** 0.316* 0.771** 1

التماسك 
 األسري

 دال 0.799** 0.493** *3050. *3050. *2720. 1 0.771**

االتجاه نحو 
 المدرسة

 دال **6590. **5880. **6820. **4490. 1 *2720. *3160.

النجاح 
 الدراسً

 دال **6030. **4800. **5700. 1 **4490. *3050. **3350.

العالقة مع 
 المعلم

 دال **6850. **6030. 1 **5700. **6820. *3050. *2900.

العالقة مع 
 األقران

 دال **8300. 1 **6030. **4800. **5880. **4930. **4980.

 (   0.01** دال إحصائٌاً عند مستوى الداللة )                     (    0.05* دال إحصائٌاً عند مستوى الداللة )

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين األبعاد مع بعضيا البعض ومع الدرجة 
الكمية لممقياس كانت جميعيا دالة إحصائيًا، مما يشير إلى أنَّ ىذه األبعاد مترابطة مع بعضيا 

 وىذا يؤكد صدق االتساق الداخمي لممقياس. ،البعض ومع الدرجة الكمية

  إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود المقياس مع درجة البعد الذي ينتمي
( 88إليو ومع الدرجة الكمية لممقياس، وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدولين )

 ( يوضحان ذلك.82و )

 (11جدول )
 .جة كل بند من بنود المقٌاس مع الدرجة الكلٌة للبعد الذي ٌنتمً إلٌهمعامالت االرتباط بٌن در

 التماسك األسري الرعاٌة الوالدٌة

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

 القرار

 دال **0.65 11 دال **0.52  11 دال **0.68 11 دال **0.39 1

 دال **0.53 11 دال **0.72 11 دال **0.56 11 دال **0.33 1

 دال **0.37 11 دال **0.63 11 دال **0.54 11 دال **0.45 1

 دال *0.30 14 دال **0.61 14 دال **0.669 14 دال **0.68 4

 دال **0.68 15 دال **0.65 15 دال **0.68 15 دال **0.63 5
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 دال **0.50 16 دال **0.53 16 دال **0.52 16 دال **0.60 6

 دال **0.67 17 دال **0.60 17 دال **0.35 17 دال **0.61 7

 دال **0.39 18 دال **0.46 18 دال **0.62 18 دال **0.64 8

 دال **0.65 19 دال **0.63 19 دال **0.50 19 دال **0.60 9

 دال **0.64 41 دال **0.70 11 دال **0.64 11 دال **0.58 11

 العالقة مع المعلم النجاح الدراسً االتجاه نحو المدرسة

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

 القرار

 دال **0.72 61 دال **0.61 55 دال **0.75 48 دال **0.82 41

 دال **0.72 61 دال **0.72 56 دال **0.63 49 دال **0.78 41

 دال **0.72 64 دال **0.72 57 دال **0.61 51 دال **0.73 41

    دال **0.52 58 دال **0.48 51 دال **0.54 44

    دال **0.67 59 دال **0.58 51 دال **0.65 45

    دال **0.66 61 دال **0.72 51 دال **0.66 46

    دال **0.71 61 دال **0.75 54 دال **0.66 47

 العالقة مع األٌقران

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

 القرار

 دال **0.59 81 دال **0.50 75 دال **0.72 71 دال **0.36 65

 دال **0.80 81 دال **0.38 76 دال **0.79 71 دال **0.77 66

 دال **0.65 81 دال **0.73 77 دال **0.74 71 دال **0.71 67

 دال **0.68 81 دال **0.71 78 دال **0.64 71 دال **0.37 68

 دال **0.51 84 دال **0.72 79 دال **0.57 74 دال **0.75 69

 (   0.01** دال إحصائٌاً عند مستوى الداللة )          (      0.05* دال إحصائٌاً عند مستوى الداللة )   
 (11جدول )

 معامالت االرتباط بٌن درجة كل بند من بنود المقٌاس مع الدرجة الكلٌة.

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم  القرار
 البند

معامل 
 االرتباط

 القرار

 دال **0.42 64 دال **0.39 41 دال **0.59 11 دال **0.42 1

 دال **0.50 65 دال **0.46 44 دال **0.43 11 دال *0.31 1

 دال **0.63 66 دال **0.38 45 دال **0.40 14 دال *0.32 1

 دال **0.59 67 دال **0.52 46 دال **0.50 15 دال **0.51 4

 دال *0.29 68 دال **0.52 47 دال **0.43 16 دال **0.51 5
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 دال **0.61 69 دال *0.27 48 دال **0.54 17 دال **0.55 6

 دال **0.56 71 دال **0.56 49 دال *0.32 18 دال **0.46 7

 دال **0.61 71 دال **0.35 51 دال **0.55 19 دال **0.40 8

 دال **0.51 71 دال **0.44 51 دال **0.59 11 دال **0.41 9

 دال **0.52 71 دال **0.51 51 دال **0.49 11 دال **0.52 11

 دال **0.51 74 دال **0.47 51 دال **0.47 11 دال **0.52 11

 دال **0.43 75 دال *0.27 54 دال *0.28 11 دال **0.53 11

 دال **0.36 76 دال **0.57 55 دال *0.30 14 دال **0.50 11

 دال **0.61 77 دال **0.42 56 دال **0.52 15 دال **0.58 14

 دال **0.63 78 دال **0.40 57 دال **0.36 16 دال **0.54 15

 دال **0.67 79 دال **0.44 58 دال **0.57 17 دال **0.47 16

 دال **0.37 81 دال **0.70 59 دال *0.32 18 دال *0.28 17

 دال **0.68 81 دال **0.41 61 دال **0.50 19 دال **0.38 18

 دال **0.46 81 دال **0.51 61 دال **0.55 41 دال **0.46 19

 دال **0.58 81 دال **0.42 61 دال **0.48 41 دال **0.40 11

 دال **0.43 84 دال **0.40 61 دال **0.38 41 دال **0.38 11

 (   0.08(           ** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.05دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *   
يتبين من الجدولين السابقين أن معامالت االرتباط بين البنود مع األبعاد التي تنتمي ليا ومع 

مما يشير إلى أن ىذه البنود مترابطة مع األبعاد التي  ،الدرجة الكمية كانت جميعيا دالة إحصائياً 
 وبالتالي فإن المقياس يتمتع بصدق االتساق الداخمي. ،تنتمي ليا ومع الدرجة الكمية

 الصدق التمييزي )مقارنة الفرق الطرفية(:   -

، ثم  تم  تصاعدياً  تم ترتيب درجات الطالب عمى مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة
لمتأكد فيما إذا كان المقياس قادرًا عمى التمييز بين ذوي  ،(%25) وأدنى منيا%( 25) أعمىأخذ 

الدرجات العميا وذوي الدرجات الدنيا في المقياس. والجدول اآلتي يبين نتائج اختبار )ت( لداللة 
 الفروق بين متوسطي المجموعتين بالنسبة إلى درجاتيم في المقياس.
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 (11جدول )
نتائج اختبار )ت( ستودنت للتحقق من الصدق التمٌٌزي لمقٌاس الخبرات النفسٌة واالجتماعٌة فً الطفولة بأبعاده 

 الفرعٌة

 

يتبين من الجدول أن الفروق بين متوسطي المجموعتين دالة إحصائيًا بالنسبة لمدرجة الكمية 
 أن مقياس ىوية األنا يتصف بالصدق التمييزي، حيث أنو لممقياس وأبعاده الفرعية، وىذا يعني

 قادر عمى التمييز بين ذوي الدرجات العميا والدرجات الدنيا.
 

لمتأكد من ثبات المقياس تم استخدام الطرق  :Reliabilityمؤشرات ثبات المقياس  -2-3-2
 اآلتية:

 :(Test –Retest Method)طريقة الثبات بالعادة  -

يومًا تم إعادة التطبيق عمى أفراد  85المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية، وبعد تم تطبيق 
العينة نفسيا، وقد تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لحساب درجة االرتباط بين درجات الطمبة 

 الفئة العلٌا  
  15ن = 

 الفئة الدنٌا 
 15ن= 

)ت( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 القرار

 ع م ع م

الرعاٌة 
 الوالدٌة

 دال 0.00 28 17.095 6.209 63.13 3.440 94.46

التماسك 
 األسري

 دال 0.00 28 19.291 5.687 62.26 2.987 94.26

االتجاه نحو 
 المدرسة

 دال 0.00 28 10.493 5.329 18.60 1.407 33.53

النجاح 
 الدراسً

 دال 0.00 28 13.469 2.992 22.33 1.242 33.60

العالقة مع 
 المعلم

 دال 0.00 28 13.202 4.911 32.53 7430. 49.46

العالقة مع 
 األقران

 دال 0.00 28 8.495 12.737 68.33 1.956 96.60

 دال 000. 28 11.428 32.28 287.46 13.90 391.20 الدرجة الكلٌة
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وىذا يدل عمى ثبات نتائج المقياس في  (،0 885.في التطبيقين، وبمغ معامل الثبات لممقياس )
 التطبيقين واستقرارىا.

 :(Cronbach Alpha)معامل ألفا كرونباخ  -

تم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ بعد تقدير درجات المقياس كاممة، وقد بمغت قيمة معامل ألفا 
 .، مما يشير إلى ثبات المقياس، وىي قيمة جيدة(9540.)

 : (Self-Half Method)طريقة التجزئة النصفية  -

وذلك بتجزئة المقياس  ،تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لمقياس لمتأكد من االتساق الداخمي
عطاء درجة لكل فرد عمى كل قسم من القسمين، ثم  إلى قسمين )البنود الفردية والبنود الزوجية( وا 
حساب معامل االرتباط بين قسمي المقياس مع تصحيح معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان 

 قيم الثبات بالتجزئة ألبعاد المقياس: براون، ويظير الجدول اآلتي 

الخبرات النفسٌة واالجتماعٌة فً 
 الطفولة

قٌمة سبٌرمان 
 براون

 0.908 الرعاٌة الوالدٌة
 0.929 التماسك األسري

 0.856 االتجاه نحو المدرسة
 0.888 النجاح الدراسً
 0.823 العالقة مع المعلم
 0.935 العالقة مع األقران

مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية جيدة بعاد ألسبيرمان براون  قيميتبين من الجدول السابق أن 
 مما يدل عمى ثبات المقياس.

يتضح مما سبق أن مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة يتصف بدرجة جيدة من 
 الصدق والثبات تجعمو صالحًا لالستخدام كأداة لمدراسة الحالية.
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 : Ego Identity Scale (EIS)مقياس هوية األنا . 2

، نقمو إلى Rasmussen (1961)من إعداد راسموسن  (EIS)ستخدام مقياس ىوية األنا تم ا
 (. 8442العربية عبد اهلل المنيزل )

 وصف المقياس:  -2-2
، وقد وضع راسموسن ريكسون عن ىوية األناأعتمادًا عمى مفيوم صمم راسموسن ىذا المقياس ا

االجتماعية،  -ثالثة اشتقاقات لكل مرحمة من المراحل الست األولى التي تمثل األزمات النفسية 
ريكسون، فكل بند يعكس اتجاىًا تعكس االشتقاقات التي تحدث عنيا أووضع العبارات بحيث 

النفسية محددًا أو استجابة سموكية مرتبطة باالشتقاقات المتضمنة في مراحل األزمات 
 االجتماعية.  

( بند تعكس ىذه المراحل وموزعة عمييا المراحل الست، بمعدل ثالثة 72وتألف المقياس من )
 بنود. ةاشتقاقات لكل مرحمة، وقد تضمن كل اشتقاق أربع

 وقد صنفت البنود في مقياس ىوية األنا عمى النحو اآلتي:

 (14جدول )
 األناتوزع البنود على أبعاد مقٌاس هوٌة 

 البنود  االشتقاقات المرحلة

 المرحلة األولى:
اإلحساس بالثقة 
مقابل اإلحساس 

 بعدم الثقة

 41 – 21 – 20 - 6 ٌركز على الثقة باآلخرٌن. االشتقاق األول:

 58 – 33 – 16 – 1 وضوح أهداف المستقبل. االشتقاق الثانً:

 72 – 68 – 67 – 51 انتظار فرص الحٌاة. االشتقاق الثالث:

 المرحلة الثانٌة:
اإلحساس 

باالستقالل 
الذاتً مقابل 

اإلحساس 
 بالخجل والشك

ٌركز على الثقة فً الذات فٌما  االشتقاق األول:
 ٌتعلق بصحة السلوكٌات التً قام بها.

5 – 13 – 15 – 63 

ٌركز على اإلحساس االشتقاق الثانً: 
باالستقاللٌة فً صنع القرار دون االعتماد على 

 اآلخرٌن.

24 – 42 – 61 – 70 

: ٌركز على اإلحساس بالخجل االشتقاق الثالث
 والخوف من الظهور أمام األقران والقادة.

3 – 12 – 62 – 71 

 المرحلة الثالثة:
اإلحساس 

بالمبادأة مقابل 
اإلحساس 

 بالذنب.

ٌركز على احتقار الخلفٌة  االشتقاق األول:
 الماضٌة والمٌل إلنكارها

17 – 32 – 39 – 44 

ٌركز على االرتٌاح االنفعالً  االشتقاق الثانً:
 للدور فً جماعات المراهقٌن.

19 – 47 – 54 – 57 

 60 - 46 – 27 – 8: ٌركز على استمرارٌة المبادأة االشتقاق الثالث
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 دون حدود

المرحلة 
 الرابعة:

اإلحساس 
بالجهد مقابل 

اإلحساس 
 بالنقص.

ٌركز على توقع اإلنجاز فً  االشتقاق األول:
 عالم العمل.

4 – 11 – 55 – 59 

: ٌركز على الرغبة فً منافسة االشتقاق الثانً
 اآلخرٌن.

9 – 40 – 66 – 69 

ٌهتم بقدرة الفرد على التركٌز  االشتقاق الثالث:
 فً المهمات المقترحة أو المطلوبة منه.

25 – 45 – 53 - 65 

المرحلة 
 الخامسة:
اإلحساس 

بالهوٌة مقابل 
اإلحساس 

 بغموض الهوٌة.

ٌركز على اإلحساس بالوجود  االشتقاق األول:
 النفسً االجتماعً.

22 – 23 – 30 – 50 

ٌركز على إعادة الفرد النظر  االشتقاق الثانً:
 فً مفهومه عن ذاته، واستجابة المجتمع له.

2- 31 – 48 – 56 

ٌركز على شعور الفرد  االشتقاق الثالث:
 بمعرفة خطته وأهدافه.

18 – 26 – 38 – 64 

المرحلة 
 السادسة:
اإلحساس 

باأللفة مقابل 
اإلحساس 

 بالعزلة

ٌركز على العالقة الحمٌمة مع  االشتقاق األول:
 اآلخرٌن.

29 – 37 – 43 – 52 

ٌركز على مدى طغٌان آراء  االشتقاق الثانً:
اآلخرٌن على أفكار الفرد حتى لو كان ٌؤمن 

 بها.

10 – 28 – 34 – 36 

ٌركز على انعزال الفرد  االشتقاق الثالث:
 انفعالٌاً فً عالقته مع اآلخرٌن.

7 – 14 – 35 - 49 

 (47، 2002)الطرشاوي، 

أول خمس مراحل فقط في حساب قد تم اعتماد نظرًا ألن عينة البحث من مرحمة المراىقة فو 
، في حين اعتمدت بنود المرحمة السادسة في حساب درجة لدى أفراد العينة درجة ىوية األنا

 األلفة لدى أفراد العينة. 
 سمبية وفق ما يمي: و وتوزعت بنود المقياس إلى بنود إيجابية 

 (25جدول )
 يجابية والسمبية لمقياس هوية األنا.البنود التوزع 

 البنود 
 – 25 – 24 -22 -21 – 16 -13 -12 – 10 -9 – 8 -7 – 6 -5 ٌجابٌةالبنود اإل

29 – 30 – 33- 34- 35- 37- 38 – 42- 44- 46- 50- 54- 

57 – 59- 62- 63- 64- 65- 68- 69 

 -27 -26 -23 -20 -19 -18 -17 -15 -14 -11 -4 – 3 -2 – 1 البنود السلبٌة

28- 31- 32- 36- 39- 40- 41- 43- 45- 47- 48- 49- 51- 

52- 53- 55- 56- 58- 60- 61- 66- 67- 70- 71- 72 
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 جابة عمى البنود ىي إما )موافق( أو )غير موافق( تصحح كما في الجدول اآلتي:وبدائل اإل

 (26جدول)
 جابة عمى مقياس هوية األنا.توزع الدرجات في بدائل ال

 غير موافق   موافق 
 8 2 يجابيةالبنود ال

 2 8 البنود السمبية
ختبر راسموسن صدق المقياس وذلك من خالل عرض البنود عمى اثنين من المحكمين لمتحقق ا

ولبيان مدى مناسبة كل بند لممرحمة ومن ثم لالشتقاقات في  ،من تجنب الغموض في الصياغة
كل مرحمة، وقد استخرج راسموسن الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان _براون 

مفحوص، وقد وجد أن معامل الثبات لمعينة األولى  800باستخدام عينتين، تألفت كل عينة من 
 (855، 8442منيزل، ( )ال0.158(، ولمعينة الثانية )0.124)

( بعرض المقياس بعد ترجمتو إلى العربية عمى خمسة محكمين لمحكم عمى 8442وقام المنيزل )
مدى مناسبة كل بند من بنود المقياس لالشتقاق الذي صنف ضمنو، ومدى مالءمة الترجمة 

اك لألصل، وأجرى التعديالت المطموبة بناًء عمى رأي المحكمين من حيث الصياغة، وكان ىن
إجماع من المحكمين عمى مناسبة البنود لقياس االشتقاقات التي صنفت ضمنيا. وطب ق المنيزل 

( فردًا، وقام بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل 10المقياس عمى عينة تجريبية مؤلفة من )
شتقاقاتيا بند من البنود والثمانية عشر اشتقاقًا. وتبين أن البنود الموجودة في المقياس تنتمي إلى ا

وحسب التصنيف الذي صنفت ضمنو، حيث أن معظم البنود ترتبط باالشتقاقات التي تنتمي إلييا 
أكثر من ارتباطيا باالشتقاقات األخرى، واستخرج المنيزل معامل الثبات لمقياس ىوية األنا من 

ياس بطريقة فردًا، وقد وجد أن معامل الثبات لممق 75خالل إعادة االختبار عمى عينة تكونت من 
 (. 0.12اإلعادة )

 الدراسة السيكومترية لممقياس: -2-2

وذلك لمرور فترة زمنية عمى المقياس، (EIS) تم إجراء دراسة سيكومترية لمقياس ىوية األنا 
ولمتحقق من صدق المقياس وثباتو، وصالحيتو لمتطبيق العتماد نتائجو في البحث. فبعد أن تم 
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لتعديالت عميو تم تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطالعية، والتي عرضو عمى المحكمين واجراء ا
طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية العامة تم سحبيا بطريقة عرضية من  10تتكون من 

 ثانويتي حسن الخراط لمذكور وأسعد عبد اهلل لإلناث. 

عتماد عمى تم التأكد من صدق المقياس من خالل االمؤشرات صدق المقياس:  -2-2-2
 أنواع الصدق اآلتية:

عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء الييئة  تمصدق المحكمين:  -
 التدريسية في كمية التربية في جامعة دمشق وذلك ب غية التأكد من:

 .صالحية المقياس من ناحية الغرض الذي وضع من أجمو 
 .مدى انتماء كل بند إلى البعد الذي ينتمي إليو 
  .مدى وضوح صياغة بنود المقياس 

وقد أجمع المحكمون عمى انتماء جميع البنود لألبعاد التي تقيسيا، وعمى أن المقياس يقيس ما 
وقد تم إعادة صياغة بعض البنود والجدول اآلتي يبين أمثمة عمى بعض البنود  ،وضع لقياسو

 التي تمت إعادة صياغتيا.

 (27جدول )
 .التي تمت إعادة صياغتها األنا هوية أمثمة عن بنود مقياس

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل

عندما أفكر بمستقبمي أشعر أنني فقدت أفضل الفرص 
 لمتقدم نحو األفضل

عندما أفكر بمستقبمي أشعر أنني ضيعت أحسن 
 الفرص لعمل األفضل 

ال أقوم باتخاذ قرارات ىامة دون الحصول عمى 
 مساعدة من عائمتي

عميَّ اتخاذ القرارات دون مساعدة من يصعب 
 عائمتي

أحب أن أستمم عماًل صعبًا ألن إنياءه يشعرني 
 بالكثير من الرضا

أحب أن يوكل إلي عمٌل صعٌب ألن إنجازه يشعرني 
 بالكثير من الرضا

ود عممو في المستقبل إنني متأكد من أنني أعرف ما أ
 محددة ولدي أىدافٌ 

 عممو في المستقبللدي أىداف محددة لما أود 
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 الصدق التمييزي )مقارنة الفرق الطرفية(:  -

 وأدنى منيا%( 25) أعمى، ثم  تم  أخذ تصاعدياً  تم ترتيب درجات الطالب عمى مقياس ىوية األنا
لمتأكد فيما إذا كان المقياس قادرًا عمى التمييز بين ذوي الدرجات العميا وذوي الدرجات  ،(25)

الدنيا في المقياس. والجدول اآلتي يبين نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي 
 المجموعتين بالنسبة إلى درجاتيم في المقياس.

 (28جدول )
 التمييزي لمقياس هوية األنا بأبعاده الفرعية نتائج اختبار )ت( ستودنت لمتحقق من الصدق

 الفئة العلٌا  
 15ن= 

 

 الفئة الدنٌا 
 15ن=

)ت( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 القرار

 ع م ع م

 دال 0.00 28 11.98 1.16 16.06 0.96 20.73 األولى المرحلة

 دال 0.00 28 12.48 0.59 15.73 1.63 21.33 المرحلة الثانٌة

 دال 0.00 28 13.69 0.98 16.40 1.33 22.26 المرحلة الثالثة

 دال 0.00 28 9.69 1.09 17.07 2.22 23.26 المرحلة الرابعة

 دال 0.00 28 12.78 1.12 16.53 1.57 22.93 المرحلة الخامسة

 دال 0.00 28 15.26 1.22 16.73 0.72 22.33 المرحلة السادسة

 دال 0.00 28 11.01 3.60 104 7.14 126.73 الدرجة الكلٌة 

يتبين من الجدول أن الفروق بين متوسطي المجموعتين دالة بالنسبة لمدرجة الكمية لممقياس 
وأبعاده الفرعية، وىذا يعني أن مقياس ىوية األنا يتصف بالصدق التمييزي، حيث أنو قادر عمى 

 الدرجات العميا والدرجات الدنيا. التمييز بين ذوي

 االتساق الداخمي:صدق  -

تم حساب صدق االتساق الداخمي من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل 
بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون كما ىو 

 موضح في الجدول اآلتي:  
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 ( 29جدول )

 مقياس هوية األنا بالدرجة الكمية لممقياس معامالت ارتباط درجات كل بعد من أبعاد

 
 المراحل

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس

القٌمة  معامل االرتباط بٌرسون
 االحتمالٌة

 القرار

 دال  0.00 **0.651 المرحلة األولى

 دال  0.00 **0.548 المرحلة الثانٌة

 دال  0.00 **0.615 المرحلة الثالثة

 دال  0.00 **0.841 المرحلة الرابعة

 دال  0.00 **0.814 المرحلة الخامسة

 دال  0.00 **0.645 المرحلة السادسة

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين األبعاد مع الدرجة الكمية لممقياس كانت 
، مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق 0.08جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 االتساق الداخمي.

 لمتأكد من ثبات المقياس تم استخدام الطرق اآلتية:مؤشرات ثبات المقياس:  -2-2-2

 طريقة الثبات بالعادة: -

يومًا تم إعادة التطبيق عمى أفراد  85تم تطبيق المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية، وبعد 
باط بين درجات الطمبة العينة نفسيا، وقد تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لحساب درجة االرت

المقياس في (، وىذا يدل عمى ثبات نتائج 0.71في التطبيقين، وبمغ معامل الثبات لممقياس )
 التطبيقين واستقرارىا.

 معامل ألفا كرونباخ: -

تم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ بعد تقدير درجات أفراد العينة عمى المقياس ككل، وقد بمغت قيمة 
 وىي قيمة جيدة.  (790.معامل ألفا )
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 طريقة التجزئة النصفية:  -

وذلك بتجزئة المقياس  ،تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لمقياس لمتأكد من االتساق الداخمي
عطاء درجة لكل فرد عمى كل قسم من القسمين، ثم  إلى قسمين )البنود الفردية والبنود الزوجية( وا 

س مع تصحيح معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان حساب معامل االرتباط بين قسمي المقيا
 وىي قيمة جيدة. )0.71براون، وقد بمغت قيمة الثبات بالتجزئة لمقياس )

 ويظير الجدول اآلتي معامالت الثبات الخاصة بالمقياس: 

 (11جدول )
 معامالت ثبات مقٌاس هوٌة األنا

 معامل الثبات 
 باإلعادة 

 معامل الثبات بالتجزئة
  النصفٌة

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.74 0.71 0.71 األنا هوٌةمقٌاس 

 

يتبين من الجدول السابق أن معادالت الثبات لمقياس ىوية األنا جيدة مما يدل عمى ثبات 
 المقياس.

يتضح مما سبق أن مقياس ىوية األنا يتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات تجعمو صالحًا 
 الحالية. لالستخدام كأداة لمدراسة
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 حصائية المستخدمة في البحث:خامسًا: المعالجات ال

اإلصدار  (SPSS)حصائية لمعموم االجتماعية حاسوب باستخدام برنامج الرزمة اإلتم استخدام ال
 ( وتم استخدام المعالجات اآلتية:28)

ولقياس معامل االرتباط بيرسون لمتحقق من الثبات باإلعادة، وصدق االتساق الداخمي،  -
 االرتباط في الفرضيات.

 براون لألنصاف المتساوية لمتحقق من الثبات بالتجزئة النصفية. –معادلة سبيرمان  -
 معامل ألفا كرونباخ. -
الصدق التمييزي، ولمفروق بين المتوسطات في  اختبار )ت( ستودنت لمتحقق من -

 الفرضيات.
بين المتوسطات في لمفروق  (One Way Anova)اختبار تحميل التباين األحادي  -

 الفرضيات.
 لفحص تجانس التباين. Leveneاختبار ليفين  -
 لممقارنات المتعددة.  Scheffeاختبار شيفيو  -
 تحميل االنحدار الخطي لمتنبؤ بالمتغير التابع من خالل المتغير المستقل. -

 

 



 الخامسالفصل  

 .عرض نتائج البحث وتفسيرها

 
 

 أ واًل: عرض نتاجئ فرضيات البحث وتفسريها:

 الفرضية ال وىل وتفسريها. -

 الفرضية الثانية وتفسريها. -

 الفرضية الثالثة وتفسريها. -

 الفرضية الرابعة وتفسريها.  -

 الفرضية اخلامسة وتفسريها.  -

 الفرضية السادسة وتفسريها. -

 وتفسريها.الفرضية السابعة  -

 قرتحات البحث.اثنيًا: م                         
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اخلامس الفصل  

 عرض نتاجئ البحث وتفسريها

يعرض ىذا الفصل النتائج التي تم التوصل إلييا في ضوء المعالجات اإلحصائية، وتفسير تمك 
 النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 البحث وتفسيرىا:أواًل: عرض نتائج فرضيات 

 الفرضية األولى:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وتشكل ىوية 
 األنا لدى أفراد عينة البحث.

لمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين الخبرات النفسية 
األنا لدى أفراد عينة البحث، وكانت النتائج كما ىو مبين واالجتماعية في الطفولة وتشكل ىوية 

 في الجدول اآلتي:
 (12جدول )

 معامالت ارتباط بٌرسون للخبرات النفسٌة واالجتماعٌة فً الطفولة مع تشكل هوٌة األنا لدى أفراد عٌنة البحث

 
 (   0.0.(              ** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.0.*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 

 
 
 
 
 

 الخبرات النفسٌة واالجتماعٌة فً الطفولة

  ة ٌخبرات المدرسلا الخبرات األسرٌة
خبرات 

العالقة مع 
 األقران

 
الدرجة 
 الكلٌة 

الرعاٌة 
 الوالدٌة

التماسك 
 األسري

 

 االتجاه
نحو 

 المدرسة

النجاح 
 الدراسً

العالقة 
 مع المعلم

 

 0**341. 0**344. تشكل هوٌة األنا
 

.210**0 .362**0 .262**0 
 

.397**0 .436**0 

 0000 0000 مستوى الداللة
 

0000 0000 0000 
 

0000 0000 

دال عند  القرار
.0.2 

دال عند 
.0.2 

دال عند 
.0.2 

دال عند 
.0.2 

دال عند 
.0.2 
 

عند دال 
.0.2 

دال عند 
.0.2 
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يتضح من الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخبرات 
النفسية واالجتماعية في الطفولة بدرجتيا الكمية وأبعادىا الفرعية وبين ىوية األنا لدى أفراد عينة 

 البحث0 
داللة  تجد عالقة ذاتوالتي لم  Adams, 2010) (Rolufs &وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة 

 في حين أنيا تتفق مع دراسة، بين خبرات اإلساءة من األقران في الطفولة وأساليب اليوية
(Hofer et.,al. 2006والتي )  سرية في الطفولة كان ليا توصمت إلى أن خبرات العالقات األ
 0 اليوية عمى رتبر يثأت

 

 الخبرات التي يمّر بيا الفرد،وقد يعزى ذلك إلى أن اإلحساس باليوية عممية تراكمية مستمرة من 
 0 والمستقبل والحاضر بالماضي المتعمقة العوامل ونوع شكل عمى نتيجتيا تتوقف

إن نجاح المراىق في حّل أزمة اليوية يعتمد عمى مدى نجاحو في تخطي األزمات السابقة التي 
تتأثر بطبيعة الخبرات التي مّر بيا في تمك المرحمة من خالل تفاعمو والتي  حدثت في الطفولة،
فبقدر ما يجده الطفل في طفولتو من خبرات إيجابية ومن رعاية واىتمام بقدر مع بيئتو المحيطة، 

 ما يحقق نمو نفسي سميم ويكتسب الفاعميات األساسية لتشكل ىوية مستقمة0
معتمد عمى نفسو، المحب لالستطالع والذي يفخر "فالمراىق الذي يشعر باألمن والثقة، ال

 ( 74،  2..9بإنجازاتو، من المرجح أن يكون قادرًا عمى تشكيل ىويتو بفعالية" ) شريم، 
، تمثل حصولو عمى الرعاية المناسبة واجتماعية نفسية خبرات من الطفل بو يمروبالتالي فإن ما

ربتو المدرسية ونجاحو فييا وعالقتو اإليجابية وتفاعمو مع أسرتو، وتج من خالل عالقتو مع والديو
 ى نموه النفسي السوي وتشكل ىويتو0تؤثرعم التي المتغيرات أىم من تعدمع أقرانو في طفولتو 

 

 الفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس الخبرات 
 الطفولة تعزى لمتغير الجنس.النفسية واالجتماعية في 

لمتحقق من صحة الفرضية تم حساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى 
مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة حسب متغير الجنس باستخدام اختبار )ت( 

 ستودنت، وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول اآلتي: 
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 (11جدول)
ار )ت( ستودنت لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة البحث على مقٌاس الخبرات النفسٌة نتائج اختب

 واالجتماعٌة تبعاً لمتغٌر الجنس

الخبرات النفسٌة 

واالجتماعٌة فً 

 الطفولة

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

قٌمة 

 )ت(

درجة 

 الحرٌة

القٌمة 

 االحتمالٌة

 القرار

الخبرات 

 األسرٌة

الرعاٌة 

 الوالدٌة

 غٌر دال 9620. 1086 0470. 11.22 79.61 488 ذكور

 12.07 79.64 600 اناث

التماسك 

 األسري

 دال 0060. 6001 2.734 12.41 80.27 488 ذكور

 13.81 78.07 600 اناث

خبرات ال

 ٌةالمدرس

 

االتجاه 

نحو 

 المدرسة

 دال 0.000 1086 3.496 5.84 25.65 488 ذكور

 6.02 26.92 600 اناث

النجاح 

 الدراسً

 غٌر دال 1040. 6001 1.628 5.16 27.13 488 ذكور

 4.98 27.63 600 اناث

العالقة 

مع 

 المعلم

 دال 0.001 1085 3.478 7.03 41.38 488 ذكور

 6.88 42.86 600 اناث

 دال 0010. 1086 3.237 11.96 77.10 488 ذكور العالقة مع األقران

 12.11 79.48 600 اناث

يتضح من الجدول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في التماسك األسري لصالح الذكور، كما 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من االتجاه نحو المدرسة والعالقة مع المعمم لصالح 
اإلناث0 بينما اتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من الرعاية الوالدية والنجاح 

 راسي تعزى لمتغير الجنس0 الد

 والشكل اآلتي يوضح ىذه الفروق: 
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 ( الفروق عمى مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة تبعًا لمتغير الجنس. 9الشكل )

 مما تقدم يتبين أنو:

 0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرعاية الوالدية تعزى لمتغير الجنس-

 ( والتي توصمت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين7..9دراسة العرفي )تتفق ىذه النتيجة مع 
( الوالدينمع سوء العالقة خبرات الحرمان من الرعاية و دراك الخبرات المؤلمة في الطفولة )في إ

بين الذكور و اإلناث في درجة التعرض لإلساءة  في عدم وجود فروق (9.09دراسة زرماني )و 
 0 الوالدية في مرحمة الطفولة

وقد يعود ذلك إلى أن الوالدين يحرصان عمى االىتمام باألبناء وتوفير حاجاتيم األساسية 
ورعايتيم والحرص عمى تأمين ما يحتاجونو بغض النظر عن جنس طفميم، فيقومان بالعناية 

 رص عمى تنشئتيم لضمان مستقبل كريم لكل منيما0واالىتمام باألبناء والح

80.27 
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كما أن التقدم والتطور الذي توصل إليو المجتمع في شتى مجاالت الحياة، جعل ظاىرة التفرقة 
، فكال الجنسين لدييم فرص متشابية في شتى والتمييز في المعاممة بين الجنسين تنخفض

 المجاالت، ويختبرون أساليب تنشئة ورعاية متشابية0
 0توجد فروق ذات داللة إحصائية في التماسك األسري تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور -

( والتي توصمت إلى وجود فروق في العالقة بين األسرية لصالح .9.0اختمفت مع دراسة جودة )
( والتي لم تتوصل لفروق في العالقة بين األسرية تبعًا لمتغير 9.02االناث0 ودراسة الكرنز )

رة العالقة بين األسرية لصالح ( حيث كانت الفروق في خب9.07دراسة أبو ىاشم )الجنس0 و 
 وء العالقة بين الوالدينس دراكإ( والتي لم تتوصل إلى فروق في 7..9)دراسة العرفي ناث، و اإل

 تعزى لمتغير الجنس0 في الطفولة 

ونتيجة لعوامل تتعمق بالتنشئة االجتماعية داخل  ناث عادةاإل ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى أنّ 
ر عمى الذكو  من أكثرحباط( سمبية )كالقمق واإل انفعالية فعل ردود ينّ لكون ت األسرة وخارجيا،

، مما قد يؤثر عمى إدراكين وتقييمين لحجم (07، 2..9)الزق،  المشكالت التي يمرون بيا
األمر الذي قد يؤثر عمى  ،تضخيم ىذه المشكالتالخالفات التي تحصل في األسرة، فيممن إلى 

 األسري في أسرىن0 إدراكين وتقديرىن لمدى التماسك 
الذكر قد يكون تواجده خارج المنزل أكثر من األنثى مما قد يؤدي إلى أن يكون  إضافًة إلى أن

مدى حدوث األسرية، مما قد ينعكس عمى تقديره لطبيعة العالقات األسرية و  بالمشكالتأقل تأثرًا 
 بين أفرادىا0مشكالت ونزاعات 

تعزى لمتغير االبتدائية توجد فروق ذات داللة إحصائية في خبرة االتجاه نحو المدرسة  -
 الجنس لصالح اإلناث.

( 9.07( ودراسة أبو ىاشم )9.02( ودراسة الكرنز ).9.0تتفق ىذه النتيجة مع دراسة جودة )
 الكمية لصالح اإلناث0 وجود فروق في الخبرات المدرسية والتي توصمت إلى

ناث إلى أن اإل ،ة سارة أكثر من الذكورعمى أنيا خبر االبتدائية لمدرسة ناث اوقد يعزى اعتبار اإل
يكونون أكثر التزامًا بالقوانين المدرسية وأكثر امتثااًل ، ففي المدرسة مكانًا إلثبات ذواتينقد يجدن 

في حين أن الذكور قد يرغبون  ،كما أنين أكثر مياًل لميدوء واالستقرار من الذكور ،ليا
 (.9.0)بركات، ، حيث يؤكد باالستقالل أكثر ويكرىون القوانين الصارمة التي تضعيا المدرسة
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في مرحمة التعميم  ناثالذكور أكبر من اإل الطمبة لدى السموكية المخالفات توافر مستوىأن 
األمر الذي قد يعرضيم لمعقوبات أكثر من االناث، مما قد يؤثر عمى اتجاىيم نحو 0 األساسي

وخاصة  ناث بطريقة أقل قسوةالقوانين الدراسية تتعامل مع اإل إلى أن معظم المدرسة، إضافةً 
 لمتبعة في المدارس0 بأساليب العقاب ا

 0الدراسي تعزى لمتغير الجنسال توجد فروق ذات داللة إحصائية في خبرة النجاح   -

قد يعزى ذلك إلى أن كال الجنسين يتعرضان إلى نفس الظروف التعميمية، وأساليب التدريس 
 والمناىج المتبعة، مما قد ال يسبب الفروق بينيما في النجاح الدراسي0

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في خبرة العالقة مع المعمم تعزى لمتغير أنوإضافًة إلى  -
 الجنس لصالح االناث.

قد يعود ذلك إلى أن التالميذ الذكور أكثر شغبًا وتمردًا مقارنة باإلناث، مما يجعميم يثيرون 
ويحدثون ضوضاًء واضطربًا داخل الصف، وىذا يجعميم في نظر معممييم أقل انضباطًا الشغب 

 والتزامًا لمقوانين المدرسية، ويعرضيم لمعقاب أكثر من المعمم0
في مرحمة التعميم  ناثالذكور أكبر من اإل الطمبة لدى السموكية المخالفات توافر مستوىف

 (.9.0األساسي )بركات، 
لمتعرض لمعقاب من  الذكور في المدرسة االبتدائية أكثر عرضةً ( أن 7..9ويؤكد )عبد المجيد، 

الخبرات السمبية عمى نوعية عالقة التمميذ بمعممو، وتزايد األمر الذي قد ينعكس  قبل المعممين،
 لديو حول ىذه العالقة مقارنة مع اإلناث0 

إضافًة إلى أن القدرة عمى التفاعل االجتماعي تكون أكبر لدى اإلناث، مما قد يساعدىن عمى 
 إقامة عالقات ايجابية أفضل مع المعممين0

األقران فقد أما بالنسبة إلى الفروق بين درجات الذكور ودرجات اإلناث في خبرة العالقة مع -
أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في خبرة العالقة مع األقران تعزى لمتغير الجنس  تبين:

 لصالح اإلناث.

( 9.07( ودراسة أبو ىاشم )9.02( ودراسة الكرنز ).9.0تتفق ىذه النتيجة مع دراسة جودة )
 ناث0لصالح اإل األصدقاءحيث توصمت إلى وجود فروق في العالقة مع 
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 إلناث والذكور لمصداقة، حيث أن العالقات بينىذه الفروق إلى اختالف نظرة اتعزى وقد 
باالىتمام والحميمة وتكوين صداقات أكثر عمقًا وعاطفًة من الذكور،  فاإلناث تمتاز اإلناث 

يتعممن ميارات اجتماعية تركز عمى االىتمام وتجنب النزاعات لصالح العالقات الثنائية، ولدييم 
( مما يجعمين 2.2، 2..9أكثر في تطوير األلفة مقارنة بالذكور )أبو رياش وآخرون، ميارات 

 أفضل من الذكور في إقامات الصداقات والعالقات اإليجابية مع األقران0 

كما أنو ونتيجة لظروف التنشئة االجتماعية فإن اإلناث أقل استخدامًا لمعنف في عالقاتيم مع 
ر مع أقرانيم تكون أكثر عنفًا فيدخمون في عراكات ويتعرضون أقرانيم، حيث أن عالقة الذكو 

لإلساءة والتيديد من أقرانيم أكثر من االناث، مما قد ينعكس عمى طبيعة عالقتين مع أقرانيم 
 والتي تكون أكثر إيجابية مقارنة بالذكور0

 

 الفرضية الثالثة:

ىوية األنا  مقياس عمى العينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدال 
 تعزى لمتغير الجنس. 

لمتحقق من صحة الفرضية تم حساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى 
مقياس ىوية األنا حسب متغير الجنس باستخدام اختبار ت ستودنت، وكانت النتائج كما ىو 

 موضح في الجدول اآلتي: 
 ( 12جدول ) 

ستودنت لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد عٌنة البحث على مقٌاس هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر نتائج اختبار )ت( 
 الجنس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة  قٌمة )ت(

 الحرٌة

القٌمة 

 االحتمالٌة

 القرار

 دال 0010. 6001 3.215 0000 61011 800 ذكور

 0068 61000 100 اناث

وجود فروق في ىوية األنا لصالح الذكور، والشكل اآلتي يوضح ىذه يتبين من الجدول السابق 
 الفروق:
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 ( الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس ىوية األنا تبعًا لمتغير الجنس01الشكل ) 

( 4..9( دراسة عمي )0..9( دراسة الزىراني )9.02وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة الشبمي )
 ( والتي لم تتوصل إلى فروق في ىوية األنا تعزى لمجنسHofer et.,al. ,2006 0)دراسة 

( والتي توصمت 9.02( ودراسة عطية ).9.0) Schumacherوتختمف مع كل من دراسة 
 إلى وجود فروق في أزمة اليوية لصالح اإلناث0

والتي توصمت لفروق لصالح  (Grossman,et al., 1980)في حين أنيا تتفق مع دراسة 
 الذكور0

ويمكن أن تعزى ىذه الفروق إلى األسباب والظروف االجتماعية التي قد تعطي لمذكور فرصة 
أكبر لالستقالل وأكثر حرية في اختيار قراراتو، األمر الذي قد يجعمو يشعر بالثقة  درجة أكبر 

من الذكور، نتيجة لظروف التنشئة من اإلناث الالتي يكّن محاطات بقيود اجتماعية أكبر 
االجتماعية واألسرية، مما يزيد لدى الذكور شعورىم بالثقة واإلنجاز واالستقالل في صنع القرار 
دون االعتماد عمى اآلخرين أكثر من اإلناث، مما قد ينعكس عمى تشكل ىويتيم الذاتية بشكل 

الذكر، وىذا ما قد يمنعيا من وضع  عام، فعادة ما يكون التقييد المفروض عمى األنثى أكثر من
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أىداف محددة تخصيا ويمنعيا من االلتزام بيا، وبالتالي قد ينعكس عمى إنجاز ىويتيا فيي 
تحاول إيجاد حل وسط بين رغباتيا ومطالب الوالدين ونتيجة لذلك تبقى في حالة من البحث، 

ذا تكون في حالة حيرة وتردد والتأمل المستمر عن أنسب الخيارات والمجاالت المناسبة ليا، ول
 حول دورىا في الحياة وىذا ما قد يؤخر تحقيق ىويتيا مقارنة بالذكر0 

 الفرضية الرابعة:

ىوية األنا  مقياس عمى العينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق التوجد
 تعزى لمتغير مستوى الدخل.

لمتغير مستوى الدخل عن طريق اختبار تحميل لمتحقق من صحة الفرضية تم اختبار الفروق 
 ( ، وكانت النتائج كما ىو مبين في الجداول اآلتية:One Way Anovaالتباين األحادي )

 (13جدول )
 اإلحصاء الوصفً لدرجات أفراد العٌنة فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر مستوى الدخل

 المتوسط العدد مستوى الدخل
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 8.570 94.86 193 منخفض

 7.817 95.60 708 متوسط

 8.079 96.93 187 مرتفع

 
 (14جدول )

 نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لمتوسطات درجات أفراد عٌنة البحث فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر مستوى الدخل
درجة  مجموع المربعات مصد التباٌن

 الحرٌة
 قٌمة متوسط المربعات

 "ف"
القٌمة 

 االحتمالٌة
 القرار

 دال 0360. 3.330 213.163 2 426.327 بٌن المجموعات

 64.015 1085 69456.782 داخل المجموعات

  1087 69883.109 الكلً

يتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية تشكل ىوية األنا تعزى لمتغير 
استخدام كاًل من اختبار المقارنات، ونتائج تحميل  مستوى الدخل0 ولتحديد جية ىذه الفروق تم

التباين األحادي البعدية المتعددة، تم التحقق من تجانس التباين بين المجموعات المدروسة، وذلك 
 وفق الجدول التالي:
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 (15جدول ) 
 نتائج اختبار ف لٌفٌن لتجانس التباٌن فً تشكل هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر مستوى الدخل

مستوى  1درجة الحرٌة 2درجة الحرٌة قٌمة ف لٌفٌن 
 الداللة

 القرار

 غير دال 1200. 1085 2 2.126 هوٌة األنا

 
 يشير مما إحصائيًا، دالة غير ،وىي90092 بمغت قد ليفين فة قيم أن السابق الجدول من يتبين
 التعرف بيدف شيفيو اختبار استخداملذا فقد تم و 0 المدروسة المجموعات بين التباين تجانس إلى
 :النتائج اآلتي الجدول داللتيا،ويبين ومستوى المتوسطات بين مقدارالفروق إلى
 

 ( 16جدول)
نتائج اختبار شٌفٌه للمقارنات المتعددة بٌن المجموعات المتجانسة فً تباٌن الفروق فً تشكل هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر 

 مستوى الدخل0 

 الخطأ فرق المتوسط مستوى الدخل 
 المعٌاري

مستوى 
 الداللة

 القرار

 غير دال 0.522 0.649 -0.740- متوسط منخفض

 دال 0.042 0.820 *-2.070- مرتفع

 غير دال 0.522 0.649 0.740 منخفض متوسط

 غير دال 0.130 0.657 -1.329- مرتفع

 مرتفع
 

 دال 0.042 0.820 *2.070 منخفض

 غير دال 0.130 6570. 1.329 متوسط

 

ىناك فروق في ىوية األنا بين أفراد العينة من مستوى الدخل المنخفض  أن عمى النتائج تدل
وأفراد العينة من مستوى الدخل المرتفع، وىذه الفروق لصالح أفراد العينة ذوي مستوى الدخل 

 المرتفع0 

 والشكل اآلتي يبين ىذه الفروق:
. 
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 مستوى الدخل لمتغير تبعاً ىوية األنا  في(  الفروق 00الشكل )

( ودراسة 9.00دراسة )العمري، ،( 9..9تتفق ىذه النتيجة مع دراسة الطرشاوي )
(9.09,Oslon, et al., والتي توصمت ل )تشكل ىوية  االقتصادي عمى ممستوىل أثر وجود

 المرتفع0 االقتصادي المستوى ذوي لصالح ،وذلكاألنا
أن الحالة االقتصادية تؤثر عمى نوع الرعاية التي يحصل عمييا الفرد )الغذاء،  وقد يعزى ذلك إلى

ظروف رعاية  قد يحصمون عمىذوي المستوى المرتفع  التعميم، طريقة العيش، صحيًا( فاألبناء
السميم وتنعكس عمى  عمى نموىم النفسي االجتماعي أفضل من المستوى المنخفض، قد تساعد

 ضل0  تحقيق ىويتيم بشكل أف
كما أن الوالدين في الحالة االقتصادية المنخفضة قد يعانيان من القمق لعدم قدرتيما عمى إشباع 
حاجات أبنائيما، مما قد يؤثر عمى طريقة معاممتيما لألبناء وعمى عالقتيما مع بعضيما البعض 

وحدة والذي قد ينعكس عمى التماسك األسري، مما قد يعرض األبناء المراىقين لمشعور بال
 واالكتئاب ويؤثر عمى سموكيم، وعمى نموىم0 

حساسيم بالدونية  ونتيجة لشعورىم بالحرمان من إشباع حاجاتيم قد يزداد شعورىم باإلحباط، وا 
 والضعف مما قد يؤثر عمى قدرتيم عمى االستقالل باتخاذ القرار حول ىويتيم0

ن ما يوفره مستوى الدخل من شعور باألمان اقتصادي يؤثر ع مى قدرة الفرد في التخطيط وا 
 ألىداف الحياة وعمى خياراتو في مختمف المجاالت0
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 :الخامسةالفرضية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس ىوية األنا 
 تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب.

المستوى التعميمي لألب عن طريق اختبار لمتحقق من صحة الفرضية تم اختبار الفروق لمتغير 
 (، وكانت النتائج كما ىو مبين في الجدول اآلتي: One Way Anovaتحميل التباين األحادي )

 ( 17جدول ) 
 اإلحصاء الوصفً لدرجات أفراد العٌنة فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر المستوى التعلٌمً لألب

المستوى 
 بالتعلٌمً لأل

المتوسط  العدد
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 7.796 92.73 69 ابتدائً

 8.317 95.75 229 اعدادي 

 7.890 95.56 227 ثانوي

 7.914 96.10 563 جامعً

 
 (18جدول )

 نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً تشكل هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر المستوى التعلٌمً لألب

مجموع  مصد التباٌن
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

القٌمة 
 االحتمالٌة

 القرار

بٌن 
 المجموعات

700.072 3 233.357 
 دال 0120. 3.656

داخل 
 المجموعات

69183.037 1084 63.822 

  1087 69883.109 الكلً

 

فروق ذات داللة إحصائية في ىوية األنا تعزى لمتغير المستوى  توجدتدل النتائج عمى أنو 
 التعميمي لألب0 

ولتحديد جية ىذه الفروق تم استخدام كّل من اختبار المقارنات، ونتائج تحميل التباين األحادي 
 البعدية المتعددة0

 اآلتي:تم التحقق من تجانس التباين بين المجموعات المدروسة، وكانت النتائج وفق الجدول 
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 (.2جدول )

 نتائج اختبار ف لٌفٌن لتجانس التباٌن للفروق فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر المستوى التعلٌمً لألب0

وىي غير دالة إحصائيًا، مما  0922.بمغت يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف ليفين قد 
يشير إلى تجانس التباين بين المجموعات المدروسة0 ومنو يجب استخدام اختبار شيفيو بيدف 

 التعرف إلى مقدار الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتيا، ويبين الجدول اآلتي النتائج:
 ( 22جدول ) 

المجموعات المتجانسة فً التباٌن للفروق فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر نتائج اختبار شٌفٌه للمقارنات المتعددة بٌن 
 المستوى التعلٌمً لألب0

مستوى  الخطأ المعٌاري فرق المتوسط المستوى التعلٌمً لألب

 الداللة

 القرار

 غير دال 0.057 1.097 -3.011- عداديإ ابتدائً

 غير دال 0.085 1.098 -2.829- ثانوي

 دال 0130. 1.018 *-3.362- جامعً

 غير دال 0.057 1.097 3.011 ابتدائً عدادي إ

 غير دال 0.996 0.748 0.182 ثانوي

 غير دال 0.958 0.626 -0.350- جامعً

 غير دال 0.085 1.098 2.829 ابتدائً ثانوي

 غير دال 0.996 0.748 -0.182- عداديإ

 غير دال 0.868 0.628 -0.532- جامعً

 دال 0.013 1.018 *3.362 ابتدائً جامعً

 غير دال 0.958 0.626 0.350 اعدادي

 غير دال 8680. 6280. 5360. ثانوي

بين الطمبة الذين وصل آبائيم لممستوى التعميمي  فروقنالحظ من خالل الجدول السابق وجود 
الجامعي و وبين الطمبة الذين وصل آبائيم لممستوى التعميمي االبتدائي ، لصالح المستوى التعميم 

 الجامعي لألب0 

 هوٌة األنا
 القرار مستوى الداللة 1درجة الحرٌة 2درجة الحرٌة قٌمة ف لٌفٌن

 غير دال 8500. 1084 3 2660.
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 والشكل اآلتي يبين ىذه الفروق:

 

 في ىوية األنا تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لألبالفروق (01)شكل ال

 

وجود فروق في ىوية األنا تبعًا في عدم  Eui& Ha (9..4)دراسة تختمف ىذه الدراسة مع 
والتي  KuşdilÇelen& (9..2)دراسة في حين أنيا تتفق مع  ،لألبلممستوى التعميمي 

 وأساليب اليوية0 وجود عالقة بين المستوى التعميمي لموالدينتوصمت إلى 

يؤثر عمى مدى وعيو بمتطمبات وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن المستوى التعميمي لألب 
واحتياجات أبنائو، والطرق المالئمة إلشباع تمك االحتياجات، وكذلك يؤثر في معرفتو باألساليب 
التربوية السميمة في تعاممو معيم، ومدى تأثيرىا عمى شخصياتيم، وىو أقدر عمى حل مشاكل 

توفير الفرص وتشجيعيم عمى اكتشاف الخيارات والبدائل المناسبة ليم، مما قد يساعدىم أبنائو، و 
عمى تجاوز أزمة اليوية وصراعاتيا بنجاح وتحقيق ىوية متماسكة أكثر من أبناء اآلباء من ذوي 

 المستوى التعميمي االبتدائي0
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 الفرضية السادسة:

درجات أفراد العينة عمى مقياس ىوية األنا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم.

لمتحقق من صحة الفرضية تم اختبار الفروق لمتغير المستوى التعميمي لألم عن طريق اختبار 
 (، وكانت النتائج كما ىو مبين في الجدول اآلتي: One Way Anovaتحميل التباين األحادي )

 ( 21جدول) 
 صاء الوصفً لدرجات أفراد العٌنة فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر المستوى التعلٌمً لألماإلح

المستوى التعلٌمً 
 ملأل

المتوسط  العدد
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 8.38876 93.49 69 ابتدائً

 8.62453 95.16 221 اعدادي 

 7.28333 95.23 320 ثانوي

 8.05773 96.58 478 جامعً

 
 ( 22جدول ) 

 نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر المستوى التعلٌمً لألم

مجموع  مصد التباٌن
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

القٌمة 
 االحتمالٌة

 القرار

بٌن 
 المجموعات

841.625 3 280.542 
 دال 0040. 4.405

داخل 
 المجموعات

69041.485 1084 63.691 

  1087 69883.109 الكلً

 

تدل النتائج عمى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكل ىوية األنا تعزى لمتغير المستوى 
التعميمي لألم، ولتحديد جية ىذه الفروق تم استخدام كاًل من اختبار المقارنات، ونتائج تحميل 

 التباين األحادي البعدية المتعددة0

 تجانس التباين بين المجموعات المدروسة، وذلك وفق الجدول التالي:تم التحقق من 
 (23)جدول 

 نتائج اختبار ف لٌفٌن لتجانس التباٌن الفروق فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر المستوى التعلٌمً لألم

 القرار مستوى الداللة 1درجة الحرٌة 2درجة الحرٌة قٌمة ف لٌفٌن 

 غير دال 4381. 1084 3 9051. األناهوٌة 
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وىي غير دالة إحصائيًا، مما يشير  02.0.يتبين من الجدول السابق أن قيمة ف ليفين قد بمغت
إلى تجانس التباين بين المجموعات المدروسة0 ومنو يجب استخدام اختبار شيفيو بيدف التعرف 

 إلى مقدار الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتيا، ويبين الجدول اآلتي النتائج:

 
 ( 24جدول )

نتائج اختبار شٌفٌه للمقارنات المتعددة بٌن المجموعات المتجانسة فً التباٌن والفروق فً هوٌة األنا تبعاً لمتغٌر 
 المستوى التعلٌمً لألم

فرق  المستوى التعلٌمً لألم

 المتوسط

مستوى  الخطأ المعٌاري

 الداللة

 القرار

 عداديإ ابتدائً
-1.670- 1.100 0.512 

لغير دا  

 ثانوي
-1.744- 1.059 0.438 

 غير دال

 دال 0290. 1.027 *-3.090- ًجامع

 ابتدائً عدادي إ
1.670 1.100 0.512 

 غير دال

 ثانوي
-0.074- 0.698 1.000 

 غير دال

 جامعً
-1.420- .6490 .1890 

 غير دال

 ابتدائً ثانوي
1.74475 1.059 0.43 

 غير دال

 اعدادي
.07460 0.698 1.00 

دالغير   

 جامعً
-1.346- .5760 .140 

 غير دال

 ابتدائً جامعً
3.090* 1.027 .029 

 دال

 عداديإ
1.420 0.649 0.189 

 غير دال

 ثانوي
1.346 .5760 .1420 

 غير دال

بين الطمبة الذين وصمت أمياتيم لممستوى الجامعي  فروقنالحظ من خالل الجدول السابق وجود 
 و وبين الطمبة الذين وصمت أمياتيم لممستوى االبتدائي، لصالح المستوى التعميم الجامعي لألم0 

 والشكل اآلتي يبين ىذه الفروق:
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 الفروق في ىوية األنا تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لألم (02الشكل )

 

والتي  KuşdilÇelen& (9..2)دراسة  و Eui& Ha (9..4،)دراسة وتتفق ىذه الدراسة مع 
 0لمستوى التعميمي لألمتوصمت إلى أن تشكل ىوية األنا لدى المراىقين يتأثر با

ن األميات من مستوى التعميم الجامعي أحرص عمى االىتمام بإشباع وقد يعزى ذلك إلى أ
الرعاية السميمة أكثر من األميات من مستوى التعميم االبتدائي،  حاجات أبنائيم واستخدام أساليب

كما أنين قد يكونن أفضل في التعامل مع أفراد األسرة وتوفير الجو األسري السميم، مما يوفر 
ألبنائين أسس ومتطمبات النمو السوي ما قد ينعكس عمى تحقيق ىوية متماسكة أكثر من أبناء 

 البتدائي0  األميات من مستوى التعميم ا

 الفرضية السابعة:

 ال تتنبأ درجة ىوية األنا باإلحساس باأللفة لدى أفراد عينة البحث.

 Enter)لمتحقق من الفرضية تم استخدام نموذج االنحدار الخطي وفق طريقة االنحدار
Regression) :كما ىو موضح في الجدول اآلتي 
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 (25جدول )

 (Enter)معامالت االرتباط والتحدٌد واألخطاء المعٌارٌة ونتائج تحلٌل تباٌن االنحدار الخطً وفق طرٌقة 

 معامل االرتباط

 ر

 معامل التحدٌد

ر
 
 

الخطأ المعٌاري 

 للتقدٌر

 تحلٌل التباٌن

 مستوى الداللة قٌمة )ف(

0.410 0.168 8082 8600686 0000 

(، وىذا 0.0.يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط كان دااًل إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 يدل عمى أن تشكل ىوية األنا، يرتبط ارتباطًا دااًل إحصائيًا باإلحساس باأللفة0 

 أما نتائج معامالت االنحدار فيوضحيا الجدول اآلتي:
 ( 26جدول ) 

 (Enter)معامالت تحلٌل االنحدار الخطً لإلحساس باأللفة وهوٌة األنا وفق طرٌقة االنحدار 

 مستوى الداللة ت المعٌارٌة المعامالت المعامالت غٌر المعٌارٌة 

 بٌتا الخطأ المعٌاري معامل االنحدار

 0000 00802  0.884 6.430 القٌمة الثابتة

 0000 680081 4100. 0.009 0.136 هوٌة األنا

كما أن ( وهي دالة إحصائياً، 00860هوية األنا بلغت )لأن قيمة بيتا يتبين من الجدول السابق
(، كما يبين أن 0.0.(، وىو دال إحصائيًا عند مستوى داللة ).2072)ثابت االنحدار بمغ 

ىذا يعني أن درجة (0 و 0.0.( وىو دال إحصائيًا عند )0022.معامل االنحدار ليوية األنا )
يمكن التنبؤ باإلحساس باأللفة من ىوية األنا تسيم في تباين متغير اإلحساس باأللفة وبالتالي 

 خالل ىوية األنا وفق معادلة االنحدار اآلتي:

ىوية األنا(، وىذا يعني أنو كمما زاد تشكل ىوية األنا  0022X.+ ) .2072اإلحساس باأللفة= 
 (00220.قو زيادة في اإلحساس باأللفة بدرجة قدرىا )درجة معيارية واحدة تراف

وتتفق ىذه النتيجة مع ما ذىب إليو أريكسون من أن نجاح الفرد في تخطي أزمة النمو في 
المرحمة التي يمر بيا يعتمد بشكل كبير عمى نجاحو في األزمة النمائية السابقة، فالقدرة عمى 

تجنبون أن "الذين لم ينجحوا في تحقيق ىويتيم ي تحقيق األلفة يحتاج إلى ىوية متماسكة، حيث
ألنيم يخافون من الحميمية ويعتبرونيا  الوحدةيفضمون و  التواصل االجتماعي ويرفضون اآلخرين

فاإلحساس باأللفة يكون الممارسة العممية لما حققو   (shultz,2005, 228)"خطرًا ييدد ىويتيم
لود والتآلف مع اآلخرين ىو نتيجة عممية تحديد اليوية الفرد في المراحل السابقة، إذ أن شعوره با

 ووضوح الدور، وبالتالي فإن درجة اإلحساس باأللفة تتأثر بمدى تحقق ىوية األنا0  



 الفصل الخامس                                               عرض نتائج البحث وتفسيرها
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 ثانيًا: مقترحات البحث:

 ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح ما يمي:في 

 المؤثرة في طبيعة  العوامللتقصي  الطفولة خبرات تتناولمحمية  طولية دراسات إجراء
 0الخبرات

 تستيدف اليوية أزمة تجاوز عمى المراىقين مساعدة إلى تيدف رشاديةإ برامج إقامة ،
 مستوى من والمراىقين الطفولة، في سمبية واجتماعية نفسية بخبرات مّروا الذين المراىقين
 0متدن   والدييم تعميم مستوى والذين منخفضال الدخل

 اتباع وضرورة الطفولة مرحمة أىمية مدى لىإ الوالدين لتوعية توجييية جمسات إقامة 
لما  متماسكة أسرية عالقات وجود عمى وحرصيم بنائيمأل رعايتيم في يجابيةإ أساليب

 لذلك من تأثير عمى نمو اليوية لدييم وانعكاس عمى صحتيم النفسية0
  االبتدائية، وخاصًة توفير برامج إرشادية تساعد عمى االىتمام بمشكالت طمبة المدرسة

فيما يتعمق بالصعوبات األكاديمية، والمشكالت المتصمة في العالقة مع األقران، لما ليا 
 من دور في تحقيق مراىقة سوية0

  تشجيع المعممين في المدارس عمى الحرص عمى إقامة عالقات ودية مع التالميذ قائمة
 0الذكورمع  ةخاص، العنف استخدام عن بتعادعمى التقبل والدفء، واال

 
 

 



     

 

 مراجع البحث
 

 

 

 واًل: املراجع العربية.أ  

  اثنيًا: املراجع ال جنبية
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 أ واًل: املراجع العربية:

 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.عمم النفس االجتماعي(. 2009أبو النيل، محمود. ) -
 (. عّمان: دار المسيرة.  2.  )طعمم النفس التطوري(. 2007أبو جادو، صالح. ) -
 . عّمان: دار المسيرة.عمم النفس التربوي(. 2007أبو رياش، حسين وعبد الحق، زىرية. ) -
اإلساءة (. 2006حسين. الصافي، عبد الحكيم. عمور، أميمة. شريف، سميم. )أبو رياش،  -

 . دمشق: دار الفكر.والجندر
، 179، مجمة عالم المعرفة(. الصداقة من منظور عمم النفس. 1993أبو سريع، أسامة. ) -

 المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت.
. عّمان: دار نظريات النمو اإلنساني وتطبيقاتيا التربوية(. 2006أبو غزال، معاوية. ) -

 المسيرة.
أزمة اليوية ومعنى الحياة كمؤشرات لمحاجة إلى اإلرشاد (. 2007أبو غزالة، سميرة. ) -

 القاىرة.  "،الجامعي في مجتمع المعرفة . المؤتمر الدولي الخامس "التعميمالنفسي
دى طمبة (. خبرات الطفولة وعالقتيا بالتسامح مقابل التعصب ل2014أبو ىاشم، عماد. ) -

 .رة. كمية التربية، جامعة األزىررسالة ماجستير غير منشو  . غزة: المرحمة الثانوية العامة
. شبكة العموم النفسية العربية الطفل بين األسرة والمدرسة(. 2010أحرشاو، الغالي. ) -

، متوفر عمى الرابط: 18االلكترونية، 
http://arabpsynet.com/Books/AharchaouB2.pdf 

(. االسكندرية: مركز االسكندرية 2)طالصحة النفسية والتوافق. (. 2003أحمد، سيير. ) -
 لمكتاب.

 . القاىرة: مؤسسة اقرأ. الصحة النفسية لممراىقين(. 2005آدم، حاتم ) -

 . الكويت: دار القمم.دليل الوالدين إلى التنشئة األسرية(. 1996إسماعيل، محمود ) -

النمو النفس اجتماعي لألنا وعالقتو ببعض المشكالت (. 2011آل جابر، محمد. ) -
 .كمية التربية. جامعة أم القرى .رسالة ماجستير غير منشورةمكة المكرمة:  .السموكية
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(. األساليب الوالدية وأساليب اليوية والتكيف 2013البدارين، غالب وغيث، سعاد ) -
المجمة األردنية األكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة الجامعة الياشمية. 

 . 87-65(، 1)9، في العموم التربوية
 ر المسيرة.(. عّمان: دا5. )طمشكالت طفل الروضة(.  2006بدير، كريمان. ) -
 . عمان: دار المسيرة.األسس النفسية لنمو الطفل(. 2007بدير، كريمان. ) -
العالقة بين أساليب المعاممة واالكتئاب لدى بعض المراىقين (. 2000بركات، آسيا. ) -

 .رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة أم القرى . مكة المكرمة:والمراىقات
 األساسي التعميم مرحمتي طمبة لدى السموكية المخالفات مستوى (. 2010بركات، زياد ) -

المتغيرات.  من عدد   ضوء في بفمسطين طولكرم محافظة في المعممون يدركيا كما والثانوي
 .193-165(، 3)11، مجمة العموم التربوية والنفسية

 . عمان: دار المسيرة.إرشاد األطفال العاديين(. 2007بطرس، بطرس. ) -
. االرتقاء المعرفي والتمركز حول الذات وعالقتيما بحاالت اليوية(. 2007بمو، فاديا. ) -

 . دراسات التربوية، جامعة القاىرةرسالة دكتوراه غير منشورة. معيد ال القاىرة: 
، العنف األسري الموجو ضد الطفل(. 2013بو طبال، سعد الدين ومعوشة، عبد الحفيظ. ) -

 حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، الجزائر.الممتقى الوطني الثاني 
إساءة المعاممة البدنية واإلىمال الوالدي والطمأنينة النفسية (. 2010بو قري، مي. ) -

رسالة ماجستير غير مكة المكرمة:  .واالكتئاب لدى عينة من تمميذات المرحمة االبتدائية
 .كمية التربية، جامعة أم القرى .منشورة

 . الرياض: دار الزىراء.نظريات الشخصية(. 2008جابر، جابر. ) -
مركز  وعالقتيا بالتوافق النفسي لدى طمبة الجامعة. (. تشكل ىوية األنا2015جبر، حسن ) -

 . 496-473(، 1) 5، بابل لمدراسات اإلنسانية

. الرياض: إصدارات مؤسسة العنف األسري خالل مراحل الحياة(. 2005الجبرين، جبرين ) -
 الخيرية.الممك خالد 

أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا ببعض سمات شخصية الفتاة (. 1992جوانة، فائقة ) -
 جامعة الرياض. كمية التربية، .رسالة دكتوراه غير منشورةالرياض:  .الجامعية
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الخبرات النفسية في الطفولة وعالقتيا باالتجاه نحو المشاركة (. 2010جودة، مييب. ) -
كمية  .رسالة ماجستير غير منشورة . غزة: الجامعيين بقطاع غزة السياسية لدى الطمبة
 . التربية، جامعة األزىر

 . بيروت: المركز الثقافي العربي.الصحة النفسية(. 2004حجازي، مصطفى. ) -
(. مستويات تشكل اليوية االجتماعية وعالقتيا بالمجاالت األساسية 2011حمود، فلاير. ) -

، مجمة جامعة دمشقالمكونة ليا لدى عينة من طمبة الصف األول الثانوي من الجنسين، 
 .596-553)ممحق(، 27

 دراسة مقارنة بين الطمبة المراىقين ذوي التحصيل-(. اليوية الذاتية2007خالد، محمد. ) -
 .350-235(، 1) 9، مجمة جامعة األزىرالمرتفع/المتدني في ضوء نظرية اريكسون، 

مجمة كمية (. المناخ األسري وعالقتو بالصحة النفسية لألبناء. 2006خميل، عفراء. )  -
 .507-483، 49، التربية األساسية

الدراسي أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالذكاء والتحصيل (. 2008الدويك، نجاح. ) -
كمية التربية،  .رسالة ماجستير غير منشورة . غزة:لدى األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة

 .الجامعة االسالمية
 . دمشق: منشورات جامعة دمشق. نظريات الشخصية(. 2009رزق، أمينة. ) -
 . عمان: دار وائل لمنشر.التربية والتنشئة االجتماعية(. 2005الرشدان، عبد اهلل. ) -
 (. االسكندرية: جامعة االسكندرية.3)ط الطفل (.2007رشوان، حسين. ) -
 . عمان: دار أسامة. موسوعة العناية بالطفل وتربية األبناء(. 2000الرواجبة، عايدة. ) -
 (. في عمم نفس الطفل. عّمان: دار الشروق.2003الريماوي، محمد. ) -
. مكة واألخالقي بأنماط السموك الجانحعالقة النمو النفس اجتماعي (. 2009زاىد، رانية ) -

  .كمية التربية، جامعة أم القرى .رسالة ماجستير غير منشورة المكرمة:
. دمشق: دار الصحة النفسية من وجية نظر عمماء النفس (.2009الزبيدي، كامل. )  -

 عالء الدين. 
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ى ظيور أثر خبرات االساءة الوالدية في مرحمة الطفولة عم(: 2012زرماني، وداد. ) -
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة محمد  . الجزائر:الضغط النفسي في مرحمة المراىقة

 .خضر
. دمشق: دار مشكالت األطفال النفسية والسموكية والمدرسية(. 2005الزعبي، أحمد. ) -

 الفكر. 
 . عّمان: دار المسيرة.مبادئ عمم النفس التربوي(.   2009الزغمول، عماد. ) -
(: الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة لدى طمبة الجامعة األردنية في 2009 الزق، أحمد ) -

 (،2 )10، مجمة العموم التربوية والنفسية .ضوء متغير الجنس والكمية والمستوى الدراسي
37- 58. 

ىوية الذات وعالقتيا بالتوكيدية والوحدة النفسية لدى مجيولي (. 2011زقوت، ماجدة. ) -
 .رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، الجامعة االسالمية ة. غزة: اليوي

إدراك القبول _ الرفض الوالدي وعالقتو بمستوى الطموح لدى (. 2009الزىراني، عمي. ) -
رسالة ماجستير غير منشورة.  . مكة المكررمة: طالب المرحمة المتوسطة بمحافظة جدة

 .جامعة أم القرى
مو النفس اجتماعي وفق نظرية اريكسون وعالقتو بالتوافق الن(. 2005الزىراني، نجمة. ) -

، كمية التربية. جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةمكة المكرمة:  ي.والتحصيل الدراس
 .القرى

 . بيروت: دار النيضة العربية. عمم نفس النمو(.  2002سميم، مريم. )  -
. القاىرة: دار زىراء والمراىقةنمو اإلنسان في الطفولة (. 1997سميمان، عبد الرحمن. ) -

 الشرق.
تأثير خبرات الطفولة السمبية عمى الصحة (. 2016الشاوي، أميل ولفتة، رياض. ) -

 بغداد: مركز البيان لمدراسات والتخطيط.   الجسدية في مرحمة البموغ.
أثر استخدام االنترنت في الصراع القيمي وأزمة اليوية لدى (. 2013الشبمي، صفوان. ) -

 . شورة. كمية التربية، جامعة دمشقرسالة دكتوراه غير مندمشق:  .اب الجامعيالشب
 . القاىرة: دار الفكر العربي. تنشئة الطفل(. 2000الشربيني، زكريا وصادق، يسرية. ) -
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. عّمان: دار التربية االجتماعية والدينية لدى رياض األطفال(. 2007شريف، السيد. )  -
 المسيرة.

 . عّمان: دار المسيرة.سيكولوجية المراىقة(. 2009شريم، رغدة. ) -
مجمة (. العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وتحقيق ليويتو النفسية، 2012الشقران، حنان. ) -

 .1098-1097(، 5) 26، جامعة النجاح لألبحاث
خبرات اإلساءة في الطفولة وعالقتيا ببعض الخصائص النفسية  (. 2012شنيار، سامية. ) -

قســـم عمم النفس وعموم  .رسالة ماجستير غير منشورةالجزائر:  .لدى األحداث الجانحين
 . امعــــــة محمد بوضياف المسيمةالتربية واألرطفونيا ، ج

إساءة المعاممة المدرسية وعالقتيا باألمن النفسي لدى عينة (. 2009الشيري، عبد اهلل. ) -
رسالة ماجستير غير  . مكة المكرمة:من تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائف

 .كمية التربية، جامعة أم القرى  منشورة.
(. أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األسوياء والجانحون، 2010الشيخ حمود، محمد. ) -

 .56-17(، 4)26، مجمة جامعة دمشق
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية (. الطالب المراىق وأزمة اليوية. 2005الشيخ، دعد ) -

 .115 – 92(، 2) 4، وعمم النفس

 . غزة: دار الكتاب الجامعي.جية الطفولة والمراىقةسيكولو (. 2009الشيخمي، خالد. )  -
االستكشاف والبمورة وااللتزام بالمين وعالقتيا بمعتقدات (. 2012الصبحي، دالل. ) -

رسالة ماجستير غير . مكة المكرمة: الكفاءة المينية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية
 . منشورة. كمية التربية، جامعة أم القرى

ممارسة السمطة الوالدية داخل األسرة وانعكاسيا عمى التوافق (. 2013طالحي، ىجيرة. ) -
العموم رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الجزائر: . النفسي االجتماعي لممراىق

 . االجتماعية، جامعة وىران

أزمة اليوية لدى األحداث الجانحين مقارنة باألسوياء في (. 2002الطرشاوي، خميل. ) -
 .اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، الجامعة غزة:  .حافظات غزةم

 . بيروت: دار المنيل المبناني.عمم نفس النمو(. 2004الطفيمي، امتثال. ) -
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موسوعة عمم (.  1993طو، فرج، قنديل، شاكر، محمد، حسين وعبد الفتاح، مصطفى. )  -
 سعاد الصباح.. الكويت: دار النفس والتحميل النفسي

. القاىرة: دار قباء لمطباعة نظريات الشخصية(. 1998عبد الرحمن، محمد السيد. ) -
 والنشر.

 . القاىرة: مكتبة زىراء الشرق. نظريات النمو(. 2001عبد الرحمن، محمد السيد. ) -
 .. دمشق: دار المكتبيالشخصية(. 2000عبد اهلل، محمد. ) -
(.  إساءة المعاممة واألمن النفسي لدى عينة من تالميذ 2004عبد المجيد، السيد. )  -

 . 274-237(، 2) 14، مجمة دراسات نفسيةالمدرسة االبتدائية، 
جودة الحياة األسرية وعالقتيا بفاعمية الذات (. 2010عبد الوىاب، أماني وشند، سميرة ) -

خامس عشر لمركز اإلرشاد النفسي. جامعة . المؤتمر اللدى عينة من األبناء المراىقين
 .536-491عين شمس، 

 . القاىرة: دار الفكر العربي. في سيكولوجية الطفولة(. 2003عبود، صالح الدين. ) -
(. عّمان: دار الثقافة 2)طعمم النفس التربوي وتطبيقاتو (. 2009العبيدي، محمد. ) -

 لمتوزيع والنشر.
المؤلمة المبكرة وعالقتيا بقمق السمة لدى طمبة المرحمة الخبرات (. 2004العرفي، نوارة. ) -

رسالة ماجستير غير منشورة. كمية اآلداب، جامعة . ليبيا: الثانوية العامة بمدينة بنغازي
 .قاريونس

، عمان: دار الثقافة االرشاد األسري نظرياتو وأساليبو العالجية(. 2000العزة، سعيد. ) -
 لمنشر.

عالقة تشكل ىوية األنا بكل من مفيوم الذات والتوافق النفسي (.  2003عسيري، عبير. ) -
رسالة ماجستير  مكة المكرمة:. واالجتماعي والعام لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية

 كمية التربية. كمية التربية، جامعة أم القرى.  .غير منشورة
ميات واألطفال ودور (. درجة شيوع العنف الوالدي من وجية نظر األ2010العشا، غالية. ) -

 .737-705(، 2+1) 26، مجمة جامعة دمشقبعض المتغيرات األسرية في ذلك، 
رسالة . دمشق: أزمة اليوية وعالقتيا بصورة الجسد عند المراىقين(. 2013عطية، ريم ) -

 ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة دمشق.
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. عّمان: اإلنساني من الطفولة إلى الرشدسيكولوجية التطور (. 2009عالونة، شفيق. )  -
 دار المسيرة. 

. القاىرة: مكتبة الدار العربية مقدمة في عمم النفس االرتقائي(. 2003عموان، فادية. ) -
 لمكتاب.

. رتب اليوية االجتماعية وااليديولوجية وعالقتيا باالغتراب النفسي(. 2007عمي، لينا. ) -
  .مية التربية، جامعة دمشقرسالة ماجستير غير منشورة. كدمشق: 

أزمة اليوية وعالقتيا بالتصور االنتحاري لدى طالبات (. 2011العمري، سميمان. ) -
رسالة ماجستير غير منشورة. كمية العموم الرياض:  .المرحمة الثانوية بمدينة الرياض

 .االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
القبول_ الرفض الوالدي واألفكار الالعقالنية وقمق إدراك (. 2010العنزي، خالد. ) -

رسالة دكتوراة غير مكة المكرمة:  .المستقبل لدى عينة من طالب جامعة الحدود الشمالية
 .. كمية التربية، جامعة أم القرىمنشورة

 . عّمان: دار األىمية.سيكولوجية الطفل(. 2003العواممة، حابس ومزاىرة، أيمن. ) -
 . بيروت: دار النيضة.سيكولوجية الطفولة والمراىقة(. 1997العيسوي، عبد الرحمن. ) -
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 قــــالحــالم

 

 

 

سامء املدارس -1 ا. أ  مهن عينة البحث  حسب   الثانوية اليت مت 

اانت  -2  عامة.اس امترة بي

يف الطفوةل. -3 والاجامتعية  اس اخلربات النفس ية  مقي سامء السادة حممكي   أ 

والاجامتعية يف الطفوةل. -4  مقياس اخلربات النفس ية 

هوية ال ان.  -5 تشلك  مقياس   أ سامء السادة حممكي 

ان.  -6 هوية ال   مقياس 
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(  (1ملحق 

يت  ل ا انوية  لث ا ارس  ملد ا ء  ب  متأ سام ثحس لبح ا ا عينة   مهن

 أسماء المدارس المناطق الجغرافية
 سامي الدروبي ذكور المنطقة الشمالية

 عبد الرحمن الشهبندر إناث
 يوسف العظمة ذكور المنطقة الشرقية

 العدوي المحدثة إناث
 عبد الرحمن الكواكبي ذكور المنطقة الجنوبية

 زين العابدين التونسي إناث
 بسام بكورة ذكور المنطقة الغربية

 مأمون منصور إناث
 فايز منصور ذكور المنطقة الوسطى

 زنوبيا إناث
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(  (2ملحق 

اانت  امـةاس امترة بي   ع

 

 الطالبة: عزيزتي عزيزي الطالب/ 

ىدا  البثث العممي أل، عممّا أن ىذه المعمومات أمام الخيار الذي ينطبق عميك ×(ضع إشارة )
 .أثد سوى الباثثةولن يطمع عمييا 

 

 الجنس:

   أنثى                ذكر   

 

 المستوى التعميمي لموالدين:
 

المستوى التعلٌمً 

 لألب

 جامعة فما فوق ثانوي اعدادي ابتدائً

    

 

 

المستوى التعلٌمً 

 لألم

 جامعة فما فوق ثانوي اعدادي ابتدائً

    

 

 

 ............... ليرة سورية.   الدخل الشيري لألسرة:
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(  (3ملحق

ي ادة حممك لس ا ء  لطفوةل أ سام ا يف  عية  الاجامت لنفس ية و ا اخلربات  س  ا ( مقي أ جبدايً رتبة   )م

 االختصاص االسم

 أستاذ في قسم اإلرشاد النفسي أ. د. أحمد الزعبي

 عمم النفس أستاذة في قسم أ. د. أمينة رزق

 مدرسة في قسم عمم النفس د. بسماء آدم

 أستاذ في قسم عمم النفس أ. د. خالد ناصيف

 مدرسة في قسم عمم النفس د. سناء مسعود

 مدرسة في قسم االرشاد النفسي د. عائشة ناصر

 مدرسة في قسم القياس والتقويم النفسي والتربوي د. عزيزة رحمة

 قسم عمم النفس أستاذ في أ. د.  عمي نحيمي

 مدرسة في قسم عمم النفس د. فادية بّمه
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 (4ملحق )

اس اخلربات النفس ية  يف الطفوةلمقي عية  الاجامت  و

التي تقيس بعض األثداث والمواق  التي مرت معك عزيزي الطالب فيما يمي عدد من العبارات 
سنة( وأيام  12)قبل أن تبمغ ترجع بذكرياتك إلى أيام طفولتك أثناء طفولتك.  والمطموب منك أن 

أمام الخيار الذي تراه األكثر انطباقا عمى  X  وتضع بجانب كل عبارة إشارة المدرسة االبتدائية،
 :ثسب الخيارات التي تناسبك ما ثدث معك أوشعرت بو في طفولتك

 ائمًا: قد حدث معك أو شعرت به في طفولتك بشكل دائم.د -

 بذلك في طفولتك في أغمب األحيان.حدث معك أو شعرت قد غالبًا: - 

 : قد حدث معك أو شعرت بذلك في طفولتك في بعض األحيان.أحياناً  -    

 : من النادر أنه قد حدث معك ذلك أو أن تكون قد شعرت به في طفولتك.نادراً  -    

 ًا: لم يسبق أن حدث معك ذلك أو شعرت به في طفولتك عمى االطالق.أبد -    

 ىذان إجابتك مفيدة لنا في ىذا البثث، وأن التوجد اجابة صثيثة وأخرى خاطئة وستكوعممًا أنو 
 .المقياس صمم ألىدا  البثث العممي ولن يطمع عمى االجابات أثد سوى الباثثة

 .أحدهما أو واألب األم عه تعبر المستخدمة لدي  وا كلمة إن مالحظة:

 
 أبداً  نادراً  أثياناً  غالباً  دائماً  عندما كنت صغيراً 

      كان والدّي ٌهتمان بؤن أكون مرتباً نظٌفا وجمٌل المظهر فً طفولتً 1

      كان والدّي ٌهتمان باالطمئنان عن أحوالً فً المدرسة 2

ً برعاٌتً عندما أكون مرٌض كان والدّي ٌهتمان 3       .ا

      نً بؤن اآلخرٌن أفضل منً.انوالدّي ٌشعر كان 4

      من قٌمة أي عمل أقوم به. نوالدّي ٌقلالكان  5

      نً بؤلقاب أكرهها.انكان والدّي ٌلقب 6

      مكاناتً.إلدّي ٌحمالننً مسإولٌات أكبر من كان ٌزعجنً أن وا 7

      كان والدّي ٌتفهمان مشاكلً وهمومً. 8

      .بحرٌةكان والدّي  ٌتٌحان لً المجال للتعبٌر عن أفكاري أو مشاعري  9
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      التً تواجهنً. مشاكلالٌهتمان بمساعداتً فً حل كان والدّي  10

      ن ٌكونا معً قدر االمكان.أان والدّي ٌسعدان بصحبتً وٌحبان ك 11

      عندما كنت صغٌراً.ٌمثالن لً مصدر الحب واألمان كان والدّي  12

      كنت أشعر أنه من الصعب علً إرضاء والدّي. 13

هم بطرٌقة أفضل من التً أجدها عند نكنت أشعر أن آباء زمالئً ٌعاملو 14
 والدّي.

     

      كان والدّي ٌفكران فً األشٌاء التً تسرنً وتسعدنً وٌحرصان على تؤمٌنها. 15

      بالتعرف إلى أصدقائً الذٌن أخرج معهم. انكان والدّي ٌهتم 16

      تستحق العقاب. ألسباب سخٌفة الوٌعاقبننً كان ٌغضب علً والدّي  17

      ً.أسالٌب قاسٌة فً معاقبتوالدّي ٌستخدم كان  18

      فً وجود اآلخرٌن. إهانتً والديّ  ٌتعمد كان 19

      من أشٌاء كثٌرة وأنا صغٌر. ِرمتح   نًأعتقد أن 20

       كان أفراد أسرتً ٌستمتعون بقضاء أوقات فراغهم معاً. 21

رات التً تخص أحد انستشٌر بعضنا البعض فً صناعة القركنا فً أسرتً  22
 أفراد األسرة. 

     

      البعض ببعضهمكان ٌعتنً أفراد أسرتً  23

      تشكل مصدر القوة والدعم لً. أسرتًكانت  24

      ببعضهم البعض.أفراد أسرتً كان ٌثق  25

      التعامل بٌن بعض أفراد أسرتً.كان ٌوجد بعض النفور من  26

      ٌشعر باالنتماء لؤلسرة وٌحرص على مستقبلها. أسرتًكان كل فرد من أفراد  27

      كان ٌحرص كل فرد من أفراد أسرتً على مساعدة اآلخر حٌن ٌواجه مشكلة. 28

      كان ٌضحً كل من أفراد أسرتً فً سبٌل إسعاد االخر. 29

      أسرتً. العالقات فًكانت الخالفات والمشكالت تسٌطر على  30

      كانت أسرتً تستهٌن بمشاعر أفرادها وال تعطً اهتماماً لنجاحاتهم. 31

      ك الكثٌر من القسوة فً التعامل بٌن أفراد أسرتً. لكان هنا 32

      كان ٌشجع أفراد أسرتً بعضهم البعض للوصول إلى أهدافهم. 33

      كانت مشاعر الود والتفاهم تسود على العالقة بٌن أفراد أسرتً. 34

      كان ٌزعجنً تجاهل بعض أفراد أسرتً لتلبٌة حاجات بعضهم البعض. 35

      عندما كنت صغٌراً. بٌن والديّ  المشاجرات كانت تكثر 36

      كان ٌترك أحد والدّي المنزل بسبب مشاجرته مع اآلخر. 37

ٌشتكً لما ٌعانٌه من  كان ٌقضً أحد والدّي كثٌرا من الوقت وهو ٌبكً أو 38

 اآلخر. 
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ً من بعض أفراد أسرتً ألنحاز لصفه إذا حدث خالف بٌنهم. 39       كنت أجد  إلحاحا

      أفراد أسرتً ضعٌفة وسطحٌة.  العالقات بٌنكانت  40

      فٌها.كنت أحب مدرستً االبتدائٌة وأستمتع بوقتً  41

      كنت أرى أن مدرستً االبتدائٌة جمٌلة. 42

      كنت أشعر بالراحة أثناء وجودي فً مدرستً االبتدائٌة. 43

ًّ  كانت تمر 44  أوقات أتمنى لو أن باستطاعتً االنتقال إلى مدرسة ابتدائٌة عل
 أخرى

     

      كنت أنتظر بدء العام الدراسي بفارغ الصبر. 45

تشجع على المشاركة  كانت األنشطة التً تقٌمها المدرسة االبتدائٌة مملة وال 46

 فٌها.

     

 مدرستنا االبتدائٌة قاسٌة ومتسلطة. قوانٌنكانت  47

 

     

      بسهولة عند الحاجة.فً مدرستنا كنا نستطٌع أن نتواصل مع االدارة  48

      الصعبة.كنت أعرف كٌف أتعامل مع المواد الدراسٌة  49

فً مدرستً االبتدائٌة ضعٌفة لدرجة أنها عرضتنً  االمتحانٌةكانت درجاتً  50
 .للرسوب

     

فً مدرستً االبتدائٌة بسبب نجاحً  ً  من معلمكرمت أو حصلت على جائزة  51
 وتفوقً فً المدرسة.

     

 ات فً حل واجباتً المدرسٌة وحدي دونصعوبكنت أواجه الكثٌر من ال 52
 مساعدة.

     

      فً المدرسة. أقل من زمالئً على فهم الدروسكنت أشعر أن قدراتً  53

      نجازاتً فً المدرسة االبتدائٌة.إاشعر بالفخر ب 54

      أشعر بالحزن كلما أتذكر كٌف كنت أعامل فً المدرسة االبتدائٌة. 55

طفولتً عندما كنت فً المدرسة معلمٌن فً الكنت طالباً محبوباً من قبل معظم  56

 االبتدائٌة.

     

      .كنت أعانً من عقاب بعض المعلمٌن المتكرر لً فً طفولتً  57

      بمساعدتً بدراستً عندما ٌصعب علً شًء ونن ٌهتموكان المعلم 58

      . لنافً مدرستً االبتدائٌة غٌر عادلٌن فً معاملتهم  المعلمٌنكنت أشعر أن  59

ٌتعمدون التقلٌل من شؤنً أمام كان بعض المعلمٌن فً المدرسة االبتدائٌة  60
 زمالئً. 

     

       كنت أعانً من القسوة فً تعامل بعض المعلمٌن لً. 61

      عندما أعمل بجد فً المدرسة.من المعلمٌن كنت أحصل على التقدٌر المناسب  62

      نحاورهم بحرٌة دون خوف.كان معظم المعلمٌن ٌسمحون لنا أن  63
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      فً المدرسة االبتدائٌة ٌشجعوننً ألقوم بؤفضل ما لدي. المعلمونكان  64

      كنت أتمكن من تكوٌن صداقات ناجحة أستطٌع االحتفاظ بها. 65

       .كنت أجد صعوبة فً التواصل مع زمالئً 66

      كنت أستمتع بقضاء وقتً مع أصدقائً. 67

      كان عندي الكثٌر من األصدقاء.  68

      كنت أشعر بالوحدة حتى لو كنت مع اآلخرٌن. 69

      كنت إنساناً محبوباً من زمالئً. 70

      من سوء معاملة بعض زمالئً لً.  أعانًكنت  71

      كنت متعلقاً بؤصدقائً وال أطٌق االبتعاد عنهم. 72

      عندما أتعرض لمشكلة ما.فعون عنً كان أصدقائً ٌدا 73

ً معظم اهتماماتً وأفكاري 74       كان لدي أصدقاء مقربٌن ٌشاركونن

      أنزعج. عندما إلٌهم ٌتفهموننً ألجؤ أصدقاء مقربٌن لدي كان 75

      كان ٌهتم أصدقائً باالطمئنان عنً عندما أغٌب عن المدرسة 76

      )داخل أو خارج المدرسة(كنت أتعرض للضرب من بعض زمالئً  77

كنت أتعرض لتهدٌدات بالضرب أو األذى من زمالئً )داخل أو خارج  78

 المدرسة(

     

كانت تحدث الكثٌرمن المشاجرات والخالفات بٌنً وبٌن أصدقائً )داخل  79

 المدرسة أو خارج المدرسة(.

     

أو فً الرحالت كنت أشعر أن زمالئً الٌحبون أن أشاركهم فً أنشطتهم  80
 الترفٌهٌة.

     

أشعر بالحزن كلما أتذكر كٌف كان ٌعاملنً زمالئً وأنا صغٌر )داخل أو  81
 خارج المدرسة(.

     

      كان أصدقائً ٌتجاهلون شخصٌتً وآرائً. 82

      وإحراجً.ً سخرٌة منكان زمالئً ٌتعمدون ال 83

      والٌثقون بً.كنت أشعر أن أصدقائً ٌخفون عنً أسرارهم  84
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(  (5ملحق 

ي ادة حممك لس ا ء  س  أ سام ا (مقي أ جبدايً رتبة  )م ال ان   هوية 

 االختصاص االسم

 أستاذ في قسم اإلرشاد النفسي أ. د. أحمد الزعبي 

 أستاذة في قسم عمم النفس أ. د. أمينة رزق 

 والتربويفي قسم القياس والتقويم النفسي  المساعدة ستاذةاأل د. إيمان عز 

 مدرسة في قسم القياس والتقويم النفسي والتربوي د. رنا قوشحة 

 مدرسة في قسم عمم النفس د. سناء مسعود 

 مدرسة في قسم القياس والتقويم النفسي والتربوي د. عزيزة رحمة 

 أستاذ في قسم عمم النفس أ. د.  عمي نحيمي 

 مدرسة في قسم عمم النفس د. فادية بّمه 
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 (6ملحق )

ان هوية ال  اس   مقي

بجانب كل عبارة أمام  ×(عزيزي الطالب فيما يمي عدد من العبارات والمطموب منك أن تضع إشارة )
تجده يعبر عن مدى انطباق مثتوى العبارة  والذي )موافق / غير موافق( الخيار الذي ينطبق عميك

 عميك. 

غير  موافق  
 موافق

   من أجل أهداف أرٌدها فً المستقبل.  أتخلى عن متعة حالٌة عادةً عندماأندم  1
   ٌبدو أن ال أحد ٌفهمنً. 2
أخاف من أن ٌطرح علً أسئلة داخل الصف، وذلك بسبب ما سٌعتقده اآلخرون عنً إذا لم  3

 أعرف اإلجابة.
  

   العمل لٌس أكثر من شر ال بد منه على الشخص تحمله لٌتمكن من كسب العٌش. 4
   ال فائدة من القلق على قرارات سبق واتخذتها.   5
   الناس عادة صادقون فً التعامل مع بعضهم البعض. 6
   ما ٌقوله الناس عنً ٌجعلنً اشعر باننً شخص ٌسهل الحدٌث معه.  7
   أحاول عدم االنهماك الكلً فٌما ٌوكل إلً من عمل.   8
   أعمال اآلخرٌن.مع قارن ٌل أفضل عندما أعرف بؤن عملً سأعمل بشك 9

   لً المشاكل. األشخاص الذٌن من الممكن أن ٌسببوال أجد صعوبة فً تجنب ا 11
   عندما أضطر لعمل شًء ما فإننً عادة ما أصاب بالملل الشدٌد مهما كانت طبٌعة هذا العمل.  11
   ال ٌقلقنً أن أخطئ أمام زمالئً. 12
   الماضً كانت فً معظمها قرارات صحٌحة.القرارات التً اتخذتها فً  13
على الرغم من أننً أحٌاناً أشعر بمشاعر قوٌة تجاه بعض األشٌاء، إال أننً ال أفصح عن  14

 مشاعري لآلخرٌن.
  

   بعد أن أفعل شٌئاً ما فإننً عادة أشعر بالقلق فٌما إذا كان ما فعلته صحٌحاً أم ال. 15
   قراري حول المهنة التً سؤعمل بها. أحسمنا واثق بؤننً سوف أكون ناجحاً فً الحٌاة عندما أ 16
إذا استطعت إخفاء ذلك  خلفٌتك األسرٌةمن األفضل أن ال تسمح لآلخرٌن بمعرفة الكثٌر عن  17

 عنهم.
  

قرر ما ٌجب علً المستقبل ٌأهداف أو خطط محددة للمستقبل، وأنا مقتنع بؤن أدع  لٌس لدي أي   18

 فعله.
  

   المدرسٌة الرسمٌة. أو النشاطات لم أستمتع أبداً بالمشاركة فً نوادي 19
ً فإن اآلخرٌن ٌحاولون استغاللً. 21    إذا لم أكن حذرا
   بشكل عام فإنه  ٌمكن الثقة باآلخرٌن. 21
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   نادراً ما أتمنى أن ٌكون لً وجه أو جسم مختلف. 22
   أموري فً الحٌاة بشكل أفضل لو كان مظهري أحسن. ٌمكن أن تسٌر 23
ٌجب على من هو فً عمري أن ٌتخذ قراراته الخاصة حتى لو لم ٌلق تؤٌٌدا من والدٌه على ما  24

  ٌفعله.
  

   لٌس من الصعب أن أبقً تفكٌري مركزاً فً أمر أو شًء واحد إذا اقتضى األمر ذلك. 25
   أقرر فعالً ما أرٌد أن أفعله  فً هذه الحٌاة.ٌبدو أننً ال أستطٌع أن  26
أبذل جهدي بالعمل دائماً ولكن ٌبدو اننً أنجز اقل من أناس آخرٌن ال ٌبذلون نفس الجهد الذي  27

 أبذله. 
  

مجموعة فإننً أجد صعوبة فً التمسك بآرائً إذا اعتقدت أن اآلخرٌن ال  مععندما أكون  28

 ٌوافقوننً الرأي.
  

   على األقل صدٌق واحد مقرب ٌشاركنً تقرٌباً كل مشاعري وأفكاري الشخصٌة. لدي 29
   ال أشعر أن مظهري وأفعالً ٌمنعنً من التقدم فً الحٌاة. 31
   .حتى عندما أإدي عملً بشكل جٌد فإن اآلخرٌن ال ٌعترفون بفضلً فً هذا العمل 31
ً من أصعب األشٌاء التً على الشاب  32    أوالشابة التغلب علٌها هً خلفٌته األسرٌة.إن واحدا
   إن أفضل شًء فً حٌاتً مازال أمامً فً المستقبل ولم أحققه بعد.  33
عندما أكون فً مجموعة ما فإننً عادة أستطٌع التمسك بما أعتقد أنه صحٌح والدفاع عنه دون  34

 الشعور بالحرج.
  

   .فً حفلة ما بالراحة والمتعةأمتلك القدرة لجعل اآلخرٌن ٌشعرون  35
   بعمل شًء ما أعتقد أنه غٌر صحٌح. أصدقائًقوم ٌأواجه صعوبة فً االعتراض عندما  36
   وجودك مع أشخاص ال تربطك بهم صداقة، أفضل من أن تبقى وحٌداً. 37
   ٌوجد لدي خطط وأهداف محددة للسنوات القلٌلة القادمة. 38
   ماضٌك.من األسهل إقامة صداقات مع أشخاص تحبهم إذا كانوا الٌعرفون الكثٌر عن  39
   ال أحب الرٌاضة أو األلعاب التً ٌكون تتطلب أن تحاول دائماً تحقٌق نتائج أفضل من اآلخرٌن. 41
   من الصعب أن تجد الشخص الذي تستطٌع أن تثق به. 41
   ال أحد سٌعٌش حٌاتً نٌابة عنً.فأتخذ قراراتً الخاصة فً المسائل المهمة بمفردي  42
على الشخص أن ٌنسجم أو ٌتفاهم مع اآلخرٌن حتى ٌشعر بالراحة، رغم أنه لٌس بحاجة إلى  43

 أصدقاء مقربٌن.
  

   .أنا فخور بخلفٌتً األسرٌة 44
   ال أستطٌع أن أركز تفكٌري على شًء واحد. 45
إنها  فكرة جٌدة أن ٌكون لدٌك بعض الخطط عما ٌجب فعله الحقاً، مهما كانت كمٌة األمور التً  46

 علٌك فعلها حالٌاً.
  

لم أشارك )حتى قلٌالً( فً السنوات القلٌلة الماضٌة فً النشاطات أو النوادي الجماعٌة المنظمة   47

 أو نشاطات رٌاضٌة أو جماعٌة مدرسٌة.
  

   لقد وجدت أن األشخاص الذٌن أعمل معهم بشكل دائم ال ٌقدرون قدراتً وال ٌفهمونها.  48
   لم أستطع التعرف على حقٌقة األشخاص الذٌن عملت معهم ، مع أننً أحببتهم.   49
   نا مقتنع بما أنا علٌه.أ 51
   ال أستطٌع تحمل انتظار األشٌاء التً أرٌدها حقاً. 51
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   أكثر سعادة إذا لم ٌقترب جداً من اآلخرٌن.كون الشخص ٌ 52
   مهما حاولت فإننً عادة ٌصعب علً أن أبقً تفكٌري مركزاً على مهمة أو عمل ما. 53
نها ٌننضمام لمجموعة تصنع قواعدها وقوامن األشٌاء الجٌدة لكونك مراهق هو القدرة على اال 54

 ة.الخاص
  

ً التهرب منه ومن القٌام به.عندما ٌوكل إلً عمل فإننً ال  55    أحاول أبدا
   كثٌراً ما ٌسًء اآلخرون فهم طرٌقتً فً تؤدٌة األشٌاء. 56
   أو نادي ضٌع على نفسه الكثٌر. جمعٌةإن الشخص الذي لم ٌكن عضواً فً  57
   عندما أفكر فً مستقبلً أشعر بؤننً ضٌعت أحسن الفرص لعمل األفضل. 58
   عمالً صعباً ألن إنهاءه ٌشعرنً بالكثٌر من الرضا.أحب أن أستلم  59
   على الرغم من أننً أعمل بجد دائم ٌبدو أننً أرهق نفسً دون أن أصل إلى نتٌجة.  61
   تعمله بموافقة والدٌك. مان المهم أن ٌحظى كل م 61
اإلتقان أو الجودة الٌزعجنً أن ٌكتشف أصدقائً أننً ال أعمل أشٌاء معٌنة بنفس الدرجة من  62

 الذي ٌعملها اآلخرون.
  

   خذتها.على القرارات التً اتعادةً ال أشعر بالندم بشكل عام  63
ً محددة.وأعرف ما أود عمله فً المستقبل  64    لدي أهدافا
   ال ٌوجد لدي مشكلة فً التركٌز على ما أقوم به من عمل. 65
   عمل ٌتطلب منه التنافس الدائم مع اآلخرٌن.ٌصعب على الشخص أن ٌكون سعٌداً فً  66
   أشعر أن فرصة النجاح الحقٌقً فً الحٌاة قد فاتنً. 67
   إذا أراد شخص ما شٌئاً ذو قٌمة فعلٌه أن ٌكون مستعدا لالنتظار من أجله.  68
   أستمتع بالعمل أو النشاطات فً وقت الفراغ التً تتطلب التنافس مع اآلخرٌن.  69
   .أسرتًال أتخذ قرارات هامة دون الحصول على مساعدة من  71
   تقع فً الخطؤ. ال تقول شٌئاً أمام الناس كً ال إنه من األفضل أن 71
ًّ أفقد االهتمام باألشٌاء إ 72    للحصول علٌها. االنتظار وقتا طوٌالً  ذا كان عل

 
 

 

 

 

 



 

 العربيةملخص البحث ابللغة 

 

 
  



 ملخص البـحث
 

868 
 

 

 ملخص البحث ابللغة العربية

 الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وعالقتها بتشكل هوية األنا

 محافظة دمشقدراسة ميدانية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية العامة في 

تؤكد العديد من الدراسات والبحوث أن لمرحمة الطفولة وما يمر الفرد فييا من خبرات، تأثير عمى 
حياة الفرد في المراحل الالحقة، وتعد مرحمة المراىقة أول ىذه المراحل تأثرًا سمبًا أو إيجابًا حسب 

يرات والصعوبات التي تواجيو طبيعة ىذه الخبرات التي قد تساعده أو تعيقو أثناء مواجيتو لمتغ
في ىذه المرحمة والتي يعد محور التغير وأساسو ىو تشكل اليوية حيث أن ىوية المراىق قد 

 يتأثر بما مر بو في طفولتو من خبرات نفسية واجتماعية.

 وقد تحددت مشكمة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي:

طفولة وتشكل ىوية األنا لدى طمبة ىل توجد عالقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية في ال
 المرحمة الثانوية العامة؟.

  حدد أىمية البحث في النقاط اآلتية:تت أهمية البحث:

 :األهمية النظرية 
في نمو شخصية الفرد  ودورىاالخبرات النفسية واالجتماعية في مرحمة الطفولة  دراسة أىمية -

 صحتو النفسية.و 
 .النفسية وصحتو الفرد شخصية نمو محددات من محدداً  باعتبارىا تشكل ىوية األنا أىمية -
، وعدم التي تناولت متغير الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة المحميةالدراسات  ندرة -

وجود دراسة محمية _في حدود عمم الباحثة_ تناولت العالقة بين الخبرات النفسية 
 واالجتماعية في الطفولة وبين تشكل ىوية األنا.
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 :األهمية التطبيقية 

قد تساعد نتائج ىذا البحث المختصين في االرشاد النفسي عمى التنبؤ بإمكانية تشكل ىوية األنا 
في المراىقة من خالل طبيعة خبرات الطفولة التي مّروا بيا، والمتغيرات التي قد تؤثر عمى 

 .تشكميا وىذا قد يتيح إمكانية وضع الخطط الوقائية والعالجية المناسبة

 تتحدد أىداف البحث فيما يمي: أهداف البحث:

لدى  التعرف عمى العالقة بين الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة وتشكل ىوية األنا -
 أفراد عينة البحث. 

لدى  وفقًا لمتغير الجنسالكشف عن الفروق في الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة  -
 أفراد عينة البحث.

مستوى الدخل، )الجنس، متغيرلكل من  وفقاً الكشف عن الفروق في تشكل ىوية األنا  -
 أفراد عينة البحث.( لدى المستوى التعميمي لألب، المستوى التعميمي لألم

أفراد عينة لدى  الكشف عن إمكانية التنبؤ باإلحساس باأللفة من خالل تشكل ىوية األنا -
 .البحث

 منهج البحث وأدواته: 

اتبع في البحث المنيج الوصفي التحميمي في استخالص النتائج، واعتمد في البحث األدوات 
 التالية: 

 مقياس الخبرات النفسية واالجتماعية في الطفولة )إعداد الباحثة(. -
، نقمو إلى العربية Rasmussen(1961)إعداد راسموسن  (EIS)مقياس ىوية األنا  -

 (.4991عبد هللا المنيزل )

 مترية لألدوات لمتحقق من صالحيتو لمتطبيق واعتماد نتائجو لمبحث.اء الدراسة السيكو بعد إجر 
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 عينة البحث: 

في طمبة الصف األول والثاني الثانوي ( طالبًا وطالبة من 4811تكونت عينة البحث من )
 محافظة دمشق، وقد اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة.

 نتائج البحث: 

 لبحث إلى النتائج اآلتية:توصل ا

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخبرات النفسية واالجتماعية في  -
 الطفولة وبين تشكل ىوية األنا لدى أفراد عينة البحث.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث في خبرة التماسك األسري لصالح  -
نحو المدرسة االبتدائية والعالقة مع المعمم والعالقة مع الذكور وفي كل من االتجاه 

األقران لصالح اإلناث، في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث 
 في كل من خبرة الرعاية الوالدية والنجاح الدراسي في المدرسة االبتدائية.

كل ىوية األنا لصالح توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث في تش  -
 الذكور.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكل ىوية األنا تعزى لمتغير مستوى الدخل  -
 الشيري لألسرة لصالح مستوى الدخل المرتفع.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكل ىوية األنا تعزى لمتغير المستوى التعميمي  -
ومستوى التعميمي الجامعي لصالح المستوى لموالدين بين المستوى التعميمي االبتدائي 

 .التعميمي الجامعي
 تتنبأ درجة ىوية األنا باإلحساس باأللفة لدى أفراد عينة البحث. -

 

 

 

  



 

 يزيةةلكالبحث ابللغة الانملخص 

 



  SUMMARY OF THE RESEARCH 
 

I 
 

Summary 

Psychological and social childhood experiences and its relation to 

 ego identity formation 

A Filed Study on a Sample of General Secondary School Students in Damascus City 

Many studies confirm that childhood and its experiences have an effect 

on the life of individuals in later stages, and adolescence is considered the 

first stage to be affected negatively or positively depending on the nature 

of these experiences which might help or hinder him in the face of 

changes and difficulties during this stage. Identity formation is considered 

the base of the change considering that the adolescent identity could be 

affected by the social and psychological experiences from his childhood. 

The research's problem has been defined in the following question: 

What is the relationship between Psychological and social childhood 

experiences and ego identity formation among general secondary 

students? 

Importance of the research: The importance of the research lies in the 

following aspects: 

 Theoretical Importance:   
- The importance of studying psychosocial experiences during 

childhood and its role in the development of the individual's 

identity and mental health. 

- The importance of ego identity formation as an identifier of the 

individual's personality development and mental health. 

- The rarity of studies that deal with the relationship between 

psychosocial experiences during childhood and ego identity 

formation and the lack of local study -according to the researcher's 

knowledge- about the relationship between psychosocial 

experiences during childhood and ego identity formation. 
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 Practical Importance: 

  The results of this research might help psychological counseling 

experts to predict ego identity formation during adolescence using the 

nature of childhood experiences and the variables that might affect its 

formation, which might help in putting the appropriate preventive and 

treatment plans. 

Objectives of the research: The research aims at achieving the 

following: 

- Identifying the relationship between psychosocial experiences 

during childhood and ego identity formation. 

- Identifying the differences in psychosocial experiences during 

childhood according to the gender variable. 

- Identifying the differences in ego identity formation according to 

(gender, income level, the father's educational level, the mother's 

educational level). 

- Identifying the possibility of predicting intimacy through ego 

identity formation. 

Research methodology and tools: 

The research used descriptive analytical approach to derive the results of 

this research based on the following tools; 

- Psychological and social childhood experiences . 

- Ego Identity Scale (EIS)  1691) , Rasmussen) translated to arabic by 

Abdullah Almounaezil (1994). 

 

Sample of the research: 

The sample consisted of (1088) male and female general secondary 

school students (the first and second secondary grade) in Damascus city.  
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Results of the research: 

The research found the following results: 

- There is a statistically significant positive correlation was found 

between Psychological and social childhood experiences and ego 

identity formation among the research sample members. 

- There is a statistically significant differences between female and 

male of familial cohesion experience in favor of male, and of the 

attitude toward primary school, the relationship with the teacher 

and the relationship with peers in favor of male, while there was no 

statistically significant differences between male and female of 

parental care and academic success in primary school. 

- There is a statistically significant differences between female and 

male of ego identity formation in favor of male. 

- There is a statistically significant differences in the degree of ego 

identity formation in accordance with the level of the monthly 

income of the family in favor of the high level income. 

- There is a statistically significant differences in the degree of ego 

identity formation in accordance with the father's educational level 

in favor of the university level. 

- There is a statistically significant differences in the degree of ego 

identity formation in accordance with the mother's educational 

level in favor of the university level. 

- The degree of the intimacy can be predicted through the degree of 

ego identity formation in adolescence. 
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