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 ًوَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيال  
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 شكر وتقدير
 

 أتقدم بالشكر واالمتنان ألصحاب الفضل بإجناز هذا العمل:

 

الذي مل يدخر جهدًا يف المشرف الدكتور محمد عزت عربي كاتبي ىل أستاذي إ

فكان لنصحه وتوجيهاته الدور األكرب يف إعداد  تقديم املعونة لي ،خري املربي واملوجه

  هذا البحث. أسأل اهلل أن حيميه وجيزيه كل اخلري.

 

الذين تفضلوا بقبول عضوية جلنة املناقشة وحتملوا  أعضاء لجنة الحكمأخص بالشكر و

عناء قراءة البحث والذين سوف يكون ملالحظاتهم القيمة األثر الكبري يف تصويب وتقويم 

 البحث.

 

 

ومجيع املدارس اليت تعاونت يف اجناز  أفراد عينة البحثوأتقدم بالشكر أيضًا إىل 

 يفها.هذا البحث يف حمافظة دمشق ور
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 بالبحث دخلم        الفصل األول

 الفصل األول
 البحثمدخل 

 أواًل: المقدمة:
را حثءمددث ددتفررحاحددمتعددمرحلة ددمراهحلامنددمرحددمرامددفراهحلاةددنراددفرة ددثلرارحلددثمرااددفرتح ددنرحلة ددمراحتنثه ددمر

مده راهحلة دمرروا حدثءر،الت عثبراهحفثم فرواهن فراالجتحثع مراهتفرتؤمنرارحلثمرهالحتنثنرإهىراهحلاةدنراهالةندم
 تعددلاراهحلامنددومرواهحلامنددثيره عم ددمرحددمراهتا ددلايراهححثأ ددمراهتددفرت ددلارع ددىرثددنرجواحددبراه   دد مرو ح ددنر

مرهوجددومرثددنرإحلددثمريواهاو ددمره لدديرمربحددثءراهاو ددمر ح ددنرةثجددمرة و ددإبحددثءراهاو ددمرحةددولرمددهاراهتا ددلرة دد ر
هددىراقبددمرإحاددثرةن نددمرتوهددمروتححددوروتتثددومروتتحددث  روت دد  روتعددثحفرحددمراق حددثير ث ثحددثير ع ددىرماعددميرواةددمليروا 
اهوجوم م.رومفرافرل ثقرت ولمثرتتةممرع دىرحةدورتدمل جفروتع دمرتحند فرحفلداثروتتا دلرإهدىرةدمرتثدومرا د ر

ر(7،ر3991،رح ث    فف(.ريقثمللرع ىرتةم مر  و  مراهثثأمرارحلثح

وهعدنراث ددلرحدثر ح دد رحلة ددمراهحلامندمربةحاددثرحلة ددمرةثا دمربددثهتا لايراهف   وهوج ددمرواهجلدم مراهتددفرتلددببر
ه حلامقراالح عثجرإهر ةسربةح ر م نرعثهحثيرجم ماير جانرةموم رو ض ل رإهىراهت  فرعحثر علفرواالحتندثنر

ه ددلااراهحفلددفراددثهححوراهجلددحفراهددهقر حددلربدد راهحلامددقرإهددىرحددثرالر عددلفرححددثر ددؤمقرإهددىراهن ددقرواه ددوفروا
مرمحثكر بلايرجلح مروجحل مرجم ملرهفرإ جع  رافرحوقفر  علرامرجلح را ضثيرقمرا بحرغل بثيرعح رإهر

تثمرحعلوامروبثهتثهفراإمراهحلامقرل بماربتثو مر وللرجلم مرجم ملرتحثلبراهتا لايراهةث  مروهثمرعدمفر
راهتا دددددددلايرقدددددددمر دددددددؤ لرادددددددفرحنلتددددددد رهجلدددددددم روقدددددددمر  دددددددوباثراه دددددددكرواهلددددددد ب مرإملاكراهحلامدددددددقروااحددددددد رهاددددددده 

ر تلددفربعددمفرCroll, 2005,5ير (روبثهتددثهفراددإمراهتةددونرإهددىرعددثهفرغ ددلرحددةهوفرالر بعدد رع ددىراه نددم،رعددثهف 
اه بثيرواهتن برواهث  لرحمراهتحثقضثيروعمفرقمللراهحلامقرع ىرتةم مرمول رب ثنرححثلبروعمفرتنم فراهمعفر

ر دة ح.روبثهتدثهفرادإمرحدثر ةتثجد راهحلامدقرمدوررافاهححثلبره حلامقرل ؤ لر حع وحدثيرتةم دمرمو تد رب دثن 
ثحثرامراهحلامقر ةتدثجرامر فادفربدةمراهحملرمه ررا حثءمق نمرت صراهتا لايراهالحوح مرواهجلم مراهتفرتةم ر

فراددفرا ددثثهاثروةجوحاددثروتع  حدد رامر حنددلراددفراهحددلسلرإهددىرح دد ايرجلددح رار جثب ددمروه لددير دداقجلددثفرت ت
 وللرجلم رحمراهعواحنراهتفرت  مرحمرراهل ب مران رةتىر تنبنرجلم رواهتا لايراهةث  مروبثهتثهفرالرتثوم

.روبثهتددثهفرالبددمرحددمرارةث ددمربثهعواحددنراهتددفرتددؤمقرإهددىرتثددو مر ددوللرلدد ب مره جلددمراهحددملت ددكررا حددثءا حثتدد ر
رمو مراهحلامق.افروحعلامرث فرتؤ لر
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 بالبحث دخلم        الفصل األول

 ثانيًا: مشكلة البحث:
وج مرومدده راهتا ددلايرت ددحنرتددلتب رحلة ددمراهحلامنددمربددثهب وتراهددهقر تلااددقرحددسراهتا ددلايراهجلددح مرواهفلدد وه

ةجفراهجلفروحلبراعضثءراهجلفروححوراه  ثأصراهجحل مراقوه مرواه ثحو م،رإالراّمرمه راهتا لايرتةدم ر
ارومدددهار  دددعلراهحلامدددقرهبحلدددبرح ت فدددمروغ دددلرحتحثلدددنمرة ددد ر الةدددنراّمراق دددلافرتححدددورالدددلارحدددمراهجددد

مرهادثرتدة  لرإ جدثبفرادفرلؤ دمراهفدلمرهحفلد رمر ونراهجلمروتحثلن روحالحةد راهجح  دإبثرةلاجرواه جنرة  ر
وت  دددمرحدددمرالدددتجثبثيراهنبدددونرواهلضدددثروتدددماسراهفدددلمرإهدددىراهتجدددثوبرحدددسرقملاتددد روةدددنرح دددثالت رب دددثنرح حدددلر

ر(.327،ر4002ياهنثمل،ر

يواهتا ددلايراهجلددح مراهةث دد مرقددمرتددؤ لرب ددوللرلدد ب مرع ددىرإملاكراهحلامددقرهجلددم رو ث ددمرامراهجلددمر
(.رواهحنددللر133،ر3991بثهحلددبمرإهددىرارحلددثمرمددوراث ددلرجدد ءرحددثمقروححنددولرحددمراهددحفس(ريعددمس،رتددوق،ر

آل ل مرإه د رة د راهتنو ح مره جلمرالرتثومر ثبتمرافرحلة مراهحلامنمرثحثراحاثرتتة لرإهىرملجمرثب للربحنللرا
تؤ لراالحتنثمايراهتفرتوج رإهىراهحلامقرحمرقبدنرواهم د راورحدمرقبدنرجحثعدمراققدلامربملجدمرثب دللرادفراهفثدللر

اهتلث ددد رع دددىراجلدددثفرربوالددد مولدددثأنرارعدددالفررتؤم ددد اهتدددفر ثوحادددثرعدددمرجلدددم رإضدددثامرإهدددىراهدددمولراهدددهقر
عدلارهد رتدؤمقرإهدىرللدفر دوللرلد ب مرعدمراهعثلضثيرواهل ثض  مراحنثلحمراهحلامدقرجلدم ربثهححدثهجراهتدفرت

ر(.Winzeler, 2005, 2جلم .ري

مراةممحثراه وللراهح ثه مره جلدمراقراهدحح راهجلدمقراهدهقر عتبدلرجدهابثيروححثلدبثيرثوه وللراهجلمرحثوح
حدمرة دد راهعحدلرواهحنددللراه نثا ددمره فدلم،راحددثراآل دلرااددورحفاددوفراهجلدمرو  ددحنراقاثدثلرواهحعتنددمايرواهةددمومر

ع قربثهجلمرواه وللرارملاث مراهتدفر ثوحادثراهفدلمرعدمرجلدم ،رو حثدمرتةم دمرحدوع مرحدمراضد لابثيراهتفرتت
 ددوللراهجلددموراقونرمددورا ددتالنراه ددوللراهعن  ددمره جلددمروعددمفرح ثبنتاددثره ةن نددم،رواه ددثحفرمددورعددمفراهلضددثر

ر.(3،ر4002عمر وللراهجلمرو عحفروجومرح ثعلرل ب مرهمىراهفلمرتجث رجلم ريابورمحمق،ر

وااللتحتثجثيراهتفر تو نرإه اثراهحلامنومرةونرحنالمفراهجلحفروملجمراهجثهب مراهتفر تحتعومرباثرر
مولايرثب دددلايراددفراححدددث راهتفثعدددنرواهتوا دددنررتدددؤمقلددواءربددد مراقدددلاحافراوراهلا ددم مرواهب أدددمراهتدددفر ع  دددومرا اددثر

لرافرتنم لمفرههاتافريابورجثموا،راهح ت فمرلواءرافراهب يراوراهحمللمراوراقرحثثمرس لرو حثمرامرتؤ لربنور
ر(.234ر-233،ر4007

 ثلومرامراق حمراهلأ ل مراهتفرتح  راهحلامنمرمفرا حدمراهبةد رعدمراهاو دمراهتدفرمدفرحلثدبرلرو عتنمرإ
حمراهحعث  لراههقر لححربتعل فرحوضواراور عولرما  فرحثرو ح وقراه عولربثهاو دمرع دىرحجحوعدمرحدمر

ع دىرالدثسرحدمرإلاملراهوجدومريو فدم،ررمبثهوةملرواهتثثحنرواالحتحثءرواه نمراهحبح داهح ثعلراهح ت فمرثثه عولر
(رافدددفرت دددكراهحلة دددمرت دددت  راقموالراهتدددفر ت  دددسراهحلامدددقرال ت ثلمدددثراادددور ل دددمرامر ةندددقرمولر33،ر3991

راهلا مراهحلتننرعمراقلللرواه ح نراهح  صرهن فراق دمقثءروادفراهوقديرحفلد راه فدنراه  دبرادفرالدلت روال
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 دكراحادثرا حدمرةن ن دمرتواجد راهحلامدقره توا دقربد مراهحت  بدثيراهحتعثلضدمرهاده راقموالرومدورادفربة د رعددمر
مددهاراهتوا ددقربدد مراهحتوقعددثيراهح ت فددمرهثددنرمولرقددمر ددحجحرحتجددثو ايرا حثتدد روبثهتددثهفرح ددثاليرمو تدد روحبثمأدد ر

راه    مراههات مروقمرالر حجح.

(رKostanski, 1998(روملالدمريPendley, Lynnda, 1997وقمرب حيراهعم مرحمراهملالدثيرح دنري
سراهاو ددمرعحدمراهحلامدق.روبثهتدثهفرحددمرالد(رامراه دوللراهجلددم مرتدؤ لرع دىر3993وملالدمريثفدثافرواهح دثن،ر

اهعواحددنراهتددفرقددمرتددؤمقرإهددىرا حددمراهاو ددمرعحددمراهحلامددقر ددوللراهجلددمراهتددفر ثوحاددثراهحلامددقراددثهفثللراههمح ددمر
هجلمرمفراقلثسره  قراهاو م.راثةمر وللراهجلمر توقدفرع  ادثروع دىرتع لاتادثره فلمرعمرجلم رو وللرا

ر(.211،ر3991اهلو مرواهاللو م.ري  روس لوم،ررابعم

حمر النرحثرلبقروحمر النرحالةنثيراهبثة مرافرعح اثرثحع حدمرالةنديروجدومربعداراهح دثالير
عدد انرواهح ددث راه اأددمرواهعمواح ددمرومددفرحددمراهنثأحددمرهددمىربعدداراهتالح ددهراهحددلامن مرح ددنراهتددة لراهملالددفرواالح

ر(.4002اآل ثلراهحثتجمرعمرغحواراهمولراورا حمراهاو مريحعحل م،رحثةف،ر

ا ضددثيرحددمراهح ددثاليراهتددفر عددثحفرححاددثراهحلامددقرمددفراهن ددقرواهتددوتلراهحددثتورعددمراهتا ددلايراهف   وهوج ددمر
اه ددعولربثهاو ددمرر دد ،روبحددثراماهةث دد مر ددالنرمدده راهحلة ددمرواهتددفرتلددببرعددمفروضددولراددفر ددوللراهجلددمرهم

تددة  لرحعلاددمراددفراهبثة ددمرلغبددير(ر74،ر3991حلثددبرحددمرعحث ددلرالثلدد مرححاددثراه ددعولراهجلددمقريو فددم،ر
ررارجثبمرعمراهلؤانراهتثهفو وللراهجلمرع ىراهاو مرعحمراهحلامن مرحمر النر

 أزمة الهوية عند المراهقين؟ فيكيف تؤثر صورة الجسد 

 ثالثًا: أهمية البحث:
رتحبسراقمح مراهحنل مرواهت ب ن مره بة رحمراهحنث راهتثه مو

ع ددفراهبثة ددمراهملالددمراهحة  ددمراهح ماح ددمراقوهددىراهتددفرلددتملسرنددثمللررع ددىرةددمتعددمراهملالددمراهةثه ددمر .3
را حمراهاو مرعحمراهحلامن مروعالقتاثرب وللراهجلمرافرت كراهحلة م.

لددثمراددفرمدده رحتح ددنرةثجددمرة و ددمرهوجددومرثددنرإامح ددمرملالددمراهاو ددمرعحددمرع حددمراهملالددمرقمراهاو ددمر .4
 .اهة ثل

ثحثرامراهحلة مراهعحل مراهتفر مللاثراهبة رومفرحلة دمراهحلامندمرتةدم را ادثراهعم دمرحدمراهتا دلاير .1
ر.اهححثأ مراهتفرت لارع ىرثنرجواحبراه    مرو ح نرت ثنرمو مراقحثرحةولرمهاراهتا ل

حمللدد مرواهحل ددم مراددفرااددفرمددهاراهجثحددبراهحاددفراددفرإمراهبةدد راددفرا حددمراهاو ددمر لددثعمراهواهددم مرواه .2
واهحتددثأوراهحتلتبددمرع ددىرههددكرححددثر حثددمرحددمرحلددثعملرمددهارر،وحعلاددمرالددبثبراق حددمر،ة ددثلراهحلامددق

راهحلامقرواهوقوفرحع رع ىرتجثو را حت روتةم مرمو ت رب ثنرل  فرو ة ح.
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اعتبدثلرامراادفرالدبثبرا حددمراهحجدثاليراهت ب ن دمراهوالدعمرهملالدمرا حدمراهاو دمرو دوللراهجلدمرع دىر .3
وعالقثت روال وبرة ثت رالةنثيرححدثر لدثعمرادفرالدت مافرر،اهاو مر لححربثهتحبؤربحح رل وكراهحلامق

ىرهدملالمرا حمراهاو مرافرحجثاليرارل ثمرواهعالجرواهتوااقراهحفلفرواقللقرواالجتحثعفرإضدثامرإ
ث دد مرةاهمق ندمرب  دوصر ب عدمراهتا دلايراهوضدسراهبدلاحورارل دثم مرهت و دمراهحلامدقربثهحع وحدثير

وماعدد ره تلث ددد رع دددىراهجواحدددبرار جثب دددمرادددفرجلدددم روت و دددم ربثهحع وحدددثيراه دددة ةمرةدددونر ب عدددمر
راهتاه مروامح مراهل ثضم.

 رابعًا: أهداف البحث:
ر امفراهبة رإهىو

رتع  دددق،اهت دددتي،راالحادددالق،راهاهث دددفرعدددمراهعالقدددمرااللتبث  دددمربددد مر دددوللراهجلدددمروا حدددمراهاو دددمري (3
ر(عحمراهحلامن م.االحجث راوراهةن ق

راهث فرعمراهفلوقرب مراههثولروارحث رافر وللراهجلم. (4
ر(.اهتةن قراهت تي،راالحاالق،راهتع  ق،يراهث فرعمراهفلوقرب مراههثولروارحث رافرا حمراهاو م (1
راهث فرعمراهفلوقرب مرحلة مراهحلامنمراهحبثللرواهحتة للرافر وللراهجلم. (2
اهت ددتي،راالحاددالق،ريرهفددلوقربدد مرحلة ددمراهحلامنددمراهحبثددللرواهحتددة للراددفرا حددمراهاو ددمارماهث ددفرعدد (3

ر(.اهتةن قراهتع  ق،
راهث فرعمراهفلوقرافر وللراهجلمرب مرتالح هرحمالسرمح قرول فاث. (4
بدد مرتالح ددهرحددمالسرر(اهتةن ددقراهت ددتي،راالحاددالق،راهتع  ددق،اهث ددفرعددمراهفددلوقراددفرا حددمراهاو ددمري (7

رمح قرول فاث.

 فرضيات البحث: مسًا:خا
ياهحةنندم،راهحع ندم،رراهاو مروا حمالرتوجمرعالقمرهايرمالهمرإة ثأ مرب مراهلضثرعمر وللراهجلمر (3

رنم،راهح تتم(. اهححا
ادددفراهلضدددثرعدددمررالرتوجدددمرادددلوقرهايرمالهدددمرإة دددثأ مربددد مرحتولددد ثيرملجدددثيراادددلامرع حدددمراهبةددد  (4

ر. وللراهجلم
راهاو ددمرا حددمالرتوجددمراددلوقرهايرمالهددمرإة ددثأ مربدد مرحتولدد ثيرملجددثيرااددلامرع حددمراهبةدد راددفر (1

ر(.مح قر،رحم حممح قروههكرةلبرحثثمرارقثحمريل ف
راقونراه دددددثحوقاه دددددفررتالح دددددهالرتوجدددددمرادددددلوقرهايرمالهدددددمرإة دددددثأ مربددددد مرحتولددددد ثيرملجدددددثير (2

ر.اهاو مرا حماه فراه ثه راه ثحوقراهعثفرافررملجثيرتالح هوحتول ثير
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حدمراهدهثولروحتولدد ثيرالرتوجدمرادلوقرهايرمالهددمرإة دثأ مربد مرحتولدد ثيرملجدثيرع حدمراهبةدد ر (3
ر.ملجثيرع حمراهبة رحمرارحث رافرا حمراهاو م

الرتوجمرالوقرهايرمالهمرإة ثأ مرب مرحتولد ثيرملجدثيراادلامرع حدمراهبةد رع دىرحن دثسر دوللر (4
ر ر ثحوق(. ثهر–ياونر ثحوقرراهعحلاهجلمرتع ىرهحتا لر

الرتوجمرالوقرهايرمالهمرإة ثأ مرب مرحتولد ثيرملجدثيراادلامرع حدمراهبةد رع دىرحن دثسر دوللر (7
رإحث (.ر–اهجلمرتع ىرهحتا لراهجحسريهثولر

الرتوجمرالوقرهايرمالهمرإة ثأ مرب مرحتولد ثيرملجدثيراادلامرع حدمراهبةد رع دىرحن دثسر دوللر (1
ر(.مح قر حمحمر–رمح قراهجلمرتع ىرهحتا لرحثثمرارقثحمريل ف

 : التعريفات النظرية واإلجرائية لمصطلحات البحث:سادساً 
 (:Adolescence* تعريف المراهقة )

اهعنمراه ثحفراهةلجرحمرعحلرارحلثمراههقر ح نرة نمراهو نرب مرمولراه فوهمروحلتانراه بثبروب مر
اهبددددثها مروتتح دددد ربةددددمو رتا ددددلايرعح نددددمرومددددفراتددددللرغ  ددددثمرةثا ددددمربددددثهتا لايراهبمح ددددمرواهجحلدددد مرواهحفلدددد مر

ر(.1،ر4002وارجتحثع مراهعح فم.ريةلم،ر

 * التعريف اإلجرائي للمراهقة:

وحددمرتالح ددهراه ددفراه ثهدد رر،اددفرحلة ددمراهحلامنددمراهحبثددللراه ددفراقونراه ددثحفهراهع حددمرحددمرمددفرتالح دد
راه ثحوقرافرحلة مراهحلامنمراهحتة للرواهه مر تفرإجلاءراهبة رع  اف.

 (:Body Image* تعريف صورة الجسد )

ةدمرتعب دلررمراقحدثرع دىإاهفثللراههمح دمره فدلمرعدمرجلدح رو دوللراهجلدفرمدفراقلدثسره  دقراهاو دمرإهر
ر(.211،ر3991(.ري  روس لوم،رBody Egoالو مرإححثرمورافراقلثسراحثرجلحفري

 * التعريف اإلجرائي لصورة الجسد:

،رواهددهقرمددفراهملجددمراهث  ددمراهتددفرل ة ددنرع  اددثراهفددلمرع ددىرحن ددثسر ددوللراهجلددمراهحعددمرهاددهاراهبةدد 
اهددو م،رححددث قراهوجدد ،راالتجددث رحةددور تضددحمراقبعددثمراهتثه ددمورياهلضددثرعددمراهحناددلراهعددثف،رحالحددحراهوجدد ،ر

ر.عح  ثيراهتجح ن(

ر

ر
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 (:Identity* تعريف الهوية )

رمفراهح ثعلربةححثرحفسراق  ثصراهه مرثحثربثقحسروافراهعثفراهحثضفرومفرارةلثسربثرلتحلال م
اهحلدددتحمرحدددمراةثل لدددحثراهجلدددح مري دددولتحثرعدددمراجلدددثححثرواه دددعولربدددةمرهثل ثتحدددثروامدددمااحثروق ححدددثرو بلاتحدددثر

ر(.70،ر4007ت  حثرحةم(،روارةلثسربثهفلم مروااللتناله مراححفرهاتفراه ث مريب  ،ر
 (:Identity Grisis* تعريف أزمة الهوية )

 ثارادفرحجتحدسرالر لدثعمراهحلامدقرع دىرتةم دمرمفرعمفرقمللراهحلامقرع ىراافرهات روارةلدثسربثهضد
ر(.439ف،رص4004مول رافراهة ثلروالر والره رال ثيرتع ح رافرتةن قرمو ت .ريل  ف،راه علاحف،ر

 * التعريف اإلجرائي ألزمة الهوية:

،رو تضحمرالبسرةدثاليريتةن دقرمفراهملجمراهث  مراهتفرل ة نرع  اثراهفلمرع ىرحن ثسرا حمراهاو م
ر تيراهاو م،راحاالقراهاو م،رتع  قراهاو م(.اهاو م،رت
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 

 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 وأمهيتلللللل   البحللللللث مبوضلللللل  التعريلللللل : األول الفصلللللل 

 السلللللللللللا     الدراسلللللللللللا : الثلللللللللللا   الفصللللللللللل 

 الللللللللللتعل   ومصللللللللللا ر املعللللللللللل : الثالللللللللللث الفصلللللللللل 

 اللللللللللللتعل   مصلللللللللللا ر مراكللللللللللل : الرا للللللللللل  الفصللللللللللل 

 

 الثا   الفص 

 الدراسا  السا   

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
 :الجسد بصورة متعلقة دراسات(1

 .العربية الدراسات -1-1
 .األجنبية الدراسات -1-2

 :الهوية بأزمة متعلقة دراسات(2
 .العربية الدراسات -2-1
 .األجنبية الدراسات -2-2

 :السابقة الدراسات على تعقيب
 .السابقة الدراسات من احلالية الدراسة مكانة (1
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

 ( دراسات متعلقة بصورة الجسد:1
 الدراسات العربية: -1-1

 مصر(: –( )قطر 1991دراسة كفافي والنيال ) (1

 :عنوان الدراسة 

 دراسة ارتقائية عبر ثقافية. صورة الجسم وبعض متغيرات الشخصية لدى عينات من المراهقات

  :أهداف الدراسة 

مصير،  ومعرفية العة ية بيين  –الكشف عن تطور صورة الجسم في  مرلةية المراهقية بيين مجتمعيين   طير 
 –االسييتقة   –الوسييوا  –القةيي   –السييعادة  -صييورة الجسييم وبعييض متغيييرات الشخصيييةل  تقييدير اليي ات 

 الشعور بال نب،.  –توهم المرض 

  :عينة الدراسة 

 ، سنة. 22-41هقة مصرية تتراوح أعمارهن ما بين  ،مرا623، مراهقة  طرية و 603تكونت من  
 :أدوات الدراسة 

 مقيا  ايزنك لةشخصية.   –مقيا  صورة الجسم 

  :أهم نتائج الدراسة 

، سنة و لك لدى اإلناث القطريات  ف  لين كان 41أعةى متوسط ف  صورة الجسم كان لةفئة العمرية   -
 ، سنة لإلناث المصريات.41أعةى متوسط ف  صورة الجسم لةفئة العمرية  

 توجد عة ة ارتباطيه بين صورة الجسم ومتغيرات الدراسة. -

 (: )البحرين(2002( دراسة االنصاري )2

 :عنوان الدراسة 

 بروفي  إدراك ال ات البدنية لطالبات المرلةة الثانوية بممةكة البلرين

 :أهداف الدراسة 
 البلرين ل اتهن البدنية.التعرف عةى تقدير طالبات المرلةة الثانوية ف   -
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 التعرف عةى تقدير طالبات المرلةة الثانوية ل اتهن بصفة عامة. -

 .إيجاد العة ة بين ال ات البدنية و ال ات العامة -

 :عينة الدراسة 
 .، طالبة من مدار  وزارة التربية و التعةيم ف  البلرين من طالبات المرلةة الثانوية436تكونت من   -
 : أدوات الدراسة 
 لقيا  ال ات البدنية. (Fox , 1987)مقيا  صممه كني  فوك   -

 .(Cooper Smith , 1991)مقيا  تقدير ال ات صممه كوبر سميث  -

 : أهم النتائج 
قاص أوزانهن بواسيطة تنيييم ن% من العينة غير راضيات عن وزن أجسامهن و يلاولن إ3141لوال   -

 الغ اء  الريجيم، أو الرياضة.

 .   تقدير من عينة البلثأن بعد الجا بية الجسمية  د لص  عةى أكما  -

 .أما بعد اللالة البدنية لص  عةى أعةى تقدير -

 .أما تقدير الفتيات ل اتهن العامة كانت متوسطة -

 .و متوسط تقدير الفتيات ل اتهن بصفة عامة و لةجا بية الجسمية بصفة خاصة كان منخفضا   -

 )السعودية(:( 2002( دراسة الزائدي )3
 :عنوان الدراسة 

الخج ، لدى عينة من المراهقين  –االكتئاب  –صورة الجسم وعة تها ببعض المتغيرات االنفعالية  القة   
 و المراهقات لةمرلةتين الدراسيتين المتوسطة و الثانوية داخ  مدينة الطائف.

 :هدف الدراسة 

 تهدف الدراسة إلىل

  صييييورة الجسييييم و المتغيييييرات االنفعالييييية التاليييييةل القةيييي   و فلييييص الفييييرو  بييييين عينييييات الدراسيييية فيييي -4
 االكتئاب  و الخج .

ملاولة الكشيف عين العة ية االرتباطيية بيين صيورة الجسيم و المتغييرات االنفعاليية سيابقة الي كر ليدى  -2
 عينة المراهقين و المراهقات.

 :عينة الدراسة 

المييرلةتين الدراسيييتين المتوسييطة و الثانوييية ، طالبيية ميين طييةب 600، طالييب و  600تكونييت العينيية ميين  
 من التعةيم العام داخ  مدينة الطائف.
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :األدوات المستخدمة 
 ،.4113مقيا  صورة الجسم إعداد كفاف  و النيا  عام   -

 ،.4112مقيا  القة  من إعداد عبد الخال  عام   -

 ،.4111من إعداد غريب عام   BDIمقيا  االكتئاب  د،  -

 ،.4111ماع  من إعداد أبو زيد و النيا  عام  مقيا  الخج  االجت -

 :أهم نتائج الدراسة 
 توجد فرو   ات داللة إلصائية بين المراهقين و المراهقات ف  صورة الجسم لصالح المراهقين. -4

توجييد فييرو   ات دالليية بييين المييراهقين و المراهقييات فيي  درجيية كيي  ميين القةيي  و االكتئيياب و الخجيي   -2
 لصالح المراهقات.

دالة إلصيائيا  بيين كي  مين صيورة الجسيم و القةي  و االكتئياب و الخجي   سالبة  ة ارتباطيةتوجد عة -6
 لدى عينة الدراسة.

 (: ليبيا2008( دراسة الحويج )4
 :عنوان الدراسة 

 مفهوم صورة الجسد و عة تها باالستعداد لةعصابية لدى طالبات شهادة التعةيم األساس .
 :هدف الدراسة 

معرفة ما إ ا كان هناك عة ة بين صورة الجسد و االستعداد لةعصابية لدى عينة من طالبيات شيهادة  -
 التعةيم األساس  بمدرسة الوشكة.

 معرفة مدى انتشار بعض سمات العصابية لدى عينة البلث. -

 معرفة العة ة بين المتغيرات النفسية لةدراسة بعضها ببعض. -

 :عينة الدراسة 

مدرسة الوشكة لةتعةيم األساس  من طالبات شهادة التعةيم األساس  فقيط و بةيع عيدد عينة مختارة من  -
 طالبة. 00العينة 

 :أدوات الدراسة 

 استخدام البالث أداتين األولىل مقيا  صورة الجسم و الثانية مقيا  السةوك العصاب .
 :أهم النتائج 

 الجسد. توجد عة ة دالة إلصائيا  بين االضطرابات االجتماعية و صورة -

 توجد عة ة دالة بين الشعور بالنقص و االضطرابات الجسمية. -
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :)سوريا( (2010( دراسة مشاعل )1
  :عنوان الدراسة 

صورة الجسد لدى المرأة وعة تها بك  من االكتئاب والقة  االجتماع  وتقدير ال ات لدى عينة من اإلناث 
 ف  ملافية الة  ية.

  :أهداف الدراسة 
 -القة  االجتمياع  -العة ة بين صورة الجسد المدركة لدى المرأة وك  من  االكتئابالتعرف إلى  .4

 تقدير ال ات،.

 -التعييرف إلييى الفييرو  فيي  صييورة الجسييد المدركيية لييدى المييرأة تبعييا  لمتغييير الوضيي  العييائة   عازبيية .2
 متزوجة،.

 التعرف إلى الفرو  ف  صورة الجسد المدركة لدى المرأة تبعا  لمتغير العم . .6

  :عينة الدراسة 

 ، عاما .30-20امرأة تتراوح أعمارهن بين   360بةع عدد أفراد العينة 

 :أدوات الدراسة 
 مقيا  صورة الجسد المدركة لدى المرأة من إعداد البالثة. .4

 مقيا  القة  االجتماع  من إعداد البالثة. .2

 م،.4134مقيا  االكتئاب من إعداد بيك   .6

 م،.4101ين الدرين  وآخرون  مقيا  تقدير ال ات من إعداد لس .1

 استمارة دراسة اللالة. .3

 :نتائج الدراسة 
توجيييد فيييرو   ات داللييية إلصيييائية فييي  درجييية الرضيييا عييين صيييورة الجسيييد المدركييية ليييدى الميييرأة تبعيييا   .4

 متزوجة، ف  اتجاه المتزوجات. -لمتغير الوض  العائة   عازبة

د المدركييية ليييدى الميييرأة تبعيييا  توجيييد فيييرو   ات داللييية إلصيييائية فييي  درجييية الرضيييا عييين صيييورة الجسييي .2
 غير عامةة، ف  اتجاه العامةت. -لمتغير العم   عامةة

توجيييد عة ييية سيييالبة  ات داللييية بيييين درجييية الرضيييا عييين صيييورة الجسيييد المدركييية ليييدى الميييرأة ودرجييية  .6
االكتئاب ودرجة القة  االجتماع  وعة ة موجبة بين درجة الرضا عن صورة الجسد ودرجة تقيدير 

 ال ات.
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 اسات األجنبية:الدر 
 )استراليا(: (Kostamski, Gullone, 1998) وجيلونسكي مدراسة كوستا( 1
 :عنوان الدراسة 

 عدم الرضا عن صورة الجسد ف  مرلةة المراهقة  العة ات م  تقدير ال ات  القة  واالكتئاب
Adolesecent Body image Dissatisfaction Relationships With Self- Esteem, 

Anxiety, and Depression Controlling Body Mass 

 :هدف الدراسة 

هدفت ه ه الدراسة إلى معرفية العة ية بيين  ةي  المراهقية  االكتئياب  تقيدير الي ات  عيدم الرضيا عين صيورة 
 .(PBID)الجسد المدركة 

 :العينة 

 ، عاما .40-42من ال كور واإلناث األستراليين،  تتراوح أعمارهم بين   343مؤلفة من  
 :األدوات 

 تم استخدام ك  من المقايي  التالية  تقدير ال ات  القة   االكتئاب  اضطرابات األك  وصورة الجسد،.
 :أهم النتائج 

سييتوى عييا  ميين %، ميين اليي كور أيهييروا م60%، ميين اإلنيياث و  00أيهييرت النتييائ  أن نسييبة أعةييى ميين  
عييدم التطيياب  وعيييدم الرضييا عيين صيييورة الجسييد كييي لك فييان عييدم الرضيييا عيين صييورة الجسيييد المدركيية كانيييت 

يجابيا  بكتةة الجسد  القة   االكتئاب.  مرتبطة سةبيا  بتقدير ال ات وا 

 ( )االتحاد األوروبي(1999)( دراسة مكلهون، كيرني، زونفي، ومارتينيز 2
 (McEL hone Sinead , Kearney Jhon M, Giachetti, Ismene, Zunfi Hans 

Jeachim Franz and Martinez Jafredo) 

 :عنوان الدراسة 

إدراك صورة الجسد فيما يتعة  بتغيرات اليوزن ميؤخرا و اسيتراتيجيات لتخفييف اليوزن ليدى عينية تمثيةيية 
 ف  االتلاد األوروب .

Body Image perception in relation to recent weight changes and strategies for 

weight loss in anationally representative sample in the European Union . 
 



 
 

 

14 

 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :هدف الدراسة 

تقييم الفهم و الرضا عن صورة الجسم اللالية عبر االتلاد االوروب  و كشيف تييثير تغيير وزن الجسيم 
 ةى فهم صورة الجسمع

 :العينة 

من الدو  األعضاء من االتلاد االوروب  بين آ ار و نيسان  43جراء مقابةة ف  إشخص ليث تم  4000
 سنة و ما فو  . 43و يبدأ عمر العينة من  4111من عام 

 :األدوات 

سيييؤا     42مييين اليييدو  األعضييياء فييي  االتلييياد االوروبييي  و كيييان االسيييتفتاء يشيييم   43جيييراء مقابةييية فييي  إ
 .(BMI) مقيا  لدلي  كتةة الجسم  ب  ام آي،

 :أهم النتائج 
% غير راضية ليث بةغت النسبة الراضية من ال كور 30% من العينة كانت راضية عن وزنها و 10 -

 %.64%، أما من االناث 13 
التوزع الجغراف  و المكان يؤثر عةى صورة الجسم لييث كانيت النسيب الراضيية عين وزنهيا في  كما ان  -

 % ف  لوكسمبورغ10% ف  بةجيكا   11% ف  فةندا   21بعض المناط  ل 

و تبين انه لدى االناث رغبة ف  ان يكون الوزن ا   بالرغم من كونه  ةي  و كانت النسبة أعةى بفار   -
20% 

 (: )كنداHaworth (2000) ( دراسة هاورث3
 :عنوان الدراسة 

 األشكا  اللرجة لصورة الجسدل دور الثقافة و العائةة ف  إنتاج اضطرابات التغ ية.
The critical shapes of Body Image: The role of cluture and family in the 

production of eating disorders. 
 :هدف الدراسة 

 ية لةعائةة لو  النلافة و كيف تنق  العائةة ه ه الرسالة الى افراد العائةة.الكشف عن األفكار الثقاف
 :العينة 

 سنة. 11ولتى  22تبدأ من من النساء البيض من الطبقة المتوسطة أعمارهن  62
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

  سمت إلى مجموعتينل

  24مجموعة لديها اضطراب تغ ية  فقدان شهية أو نهام، بةع عددها 
 44تغ ية عددها  مجموعة لي  لديها اضطرابات 

 :األدوات 

 (Ragin , 1987) (QCA)مقابةية غيير مليدودة و اسيتخدام الباليث لةمقارنية تلةيي  ي كييو سي  آي   
 لتمييز الخصائص العائةية و مجموعاتهم المعينة

 :أهم النتائج 

 % من النساء لديهن اضطراب تغ ية ألربعة اسبابل14وجد البالث ان 

 البيئة العائةية. .4

 القواعد المفرطة...  –الصراخ  – سرية ياستخدام الضرب  سيطرة أبوية .2

 عة ة تتميز بعدم الملبة بين الطف  و والديه .6

 الملور الرئيس  ف  العائةة هو اللديث عن الوزن و التعةي  عةى الوزن الزائد. .1

 (: أمريكا 2001)(Wolf, Clark)( دراسة وولف وكالرك 4
 :عنوان الدراسة 

ال اتية وصيورة الجسيد ليدى المجموعيات التي  تتبي  معالجية سيةوكية معرفيية الضيطراب التغيرات ف  الكفاءة 
 التغ يةل دراسة سريرية.

Changes in Eating self – efficacy and body image following cognitive 

behavioral group therapy for Binge eating disorder: A clinical study. 

 :هدف الدراسة 
ر المعالجيية السييةوكية المعرفييية بالنسييبة الضييطراب فييرط التغ ييية لييدى النسيياء البييدينات عةييى فلييص تيييثي -

 الكفاءة ال اتية لسةوك تناو  الطعام ومسائ  تتعة  بصورة الجسد.

 :العينة 

 ، امرأة بدينة 42تيلفت العينة من   
 :أدوات الدراسة 

 ،.BMIاستخدمت الدراسة مؤشر كتةة الجسم  
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :أهم النتائج 
 .أيهرت الدراسة وجود تلسنات  ات داللة ف  ك  من الكفاءة ال اتية وصورة الجسد بعد المعالجة 
 .وانخفاض ف  تواتر فترات فرط التغ ية 

)الواليةةات المتحةةدة  (Huang Jeanine, et al, 2007) وآخةةرون دراسةةة هونةةن جينةةين( 1
 األمريكية(:

 :عنوان الدراسة 

 المراهقات الةوات  يخضعن لنيام لمية ونشاط جسدي.صورة الجسد وتقدير ال ات لدى 
Body Image and Self- Esteem Among Adol Escents Undergoing an Intervention 

Targeting Dietary and Physical Activities Behaviors 

 :الهدف 

ي واللمييية بييين تهييدف الدراسيية إلييى تلديييد تيييثير التييدخ  لمييدة عييام والييد يسييتهدف تصييرفات النشيياط الجسييد
 المراهقات بما يتعة  بصورة الجسد وتقدير ال ات.

 :العينة 

 مراهقة. 331عينة عشوائية مؤلفة من 
 :األدوات 

تيم اسيتخدام المقيايي  التاليييةل المقييا  الجزئي  لعييدم الرضيا عين صييورة الجسيد لعمةيية اضييطرابات األكي  ي 
 مقيا  روزنبرغ لتقدير ال ات.

 :أهم النتائج 

، شيهرا  أ يروا تلسيينات في  الرضيا عين 42أو  3ات  اختبرن تقةي  الوزن أو إنقاص الوزن لميدة  البنات الةو 
 صورة الجسد وارتفاع ف  تقدير ال ات م  مرور الو ت،.

 ( Miguel Lopes de Sousa )( ) البرتغال(:2008دراسة ميجيل لوبيز )( 2

  :عنوان الدراسة 

 وديمغرافية،. مقارنة  سمات سةوكية ونفسية واجتماعيةصورة الجسم والسمنة ف  المراهقةل دراسة 
Body Image and obesity in Adolescence: A comparative study of social, 

demographic, psychological, and behavioral aspects. 
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :هدف الدراسة 
 معرفة العة ة بين صورة الجسد وسوء التواف  النفس  واضطراب التغ ية. ،4

معرفة كيف ييدرك الميراهقين وزنهيم ومقارنية صيورة الجسيم والسيمنة مي ل المدرسية  الجين   العمير   ،2
 المنزلة االجتماعية اال تصادية  مفهوم ال ات.

 :عينة الدراسة 

 104، فييردا  فيي  إلييدى عشييرة مدرسيية ثانوييية فيي  البرتغييا  ليييث بةييع عييدد اإلنيياث 4410بةييع لجييم العينيية  
 سنة. 22-43اوح عمر العينة بين  كر وتر  111أنثى وال كور 

 :أدوات الدراسة 
 .إستفتاء مكون من أسئةة مغةقة يصف فيه المراهقون أنفسهم لو  صورة الجسد 

 .أما المتغير المستق   المدرسة  العمر  الجن ،  يم من خة  أسئةة مفتولة 

 .مقيا  ب  دي آي لةكآبة 

 . مقيا  أي ب  ج  أي آر المقيا  العائة 

 لدراسة:أهم نتائج ا 
 % من أفراد العينة اعتبروا أنفسهم بدينين.42.1% من العينة ولكن 0.0انتشار السمنة كان لدى  ،4

 المراهقون كان عندهم خمو  طبيع  أعةى وكان مفهومهم ل اتهم منخفض أكثر. ،2

 المراهقون البدينون جدا  لديهم كآبة أعةى. ،6

 أنفسهن أكثر عةى أنهن بدينات.السمنة كانت أعةى عند األوالد ولكن اإلناث أدركن  ،1

 (Bartoszeck, Machado, Gainotti)( دراسةة بةارتو سةزيك، ماتشةادو و جينةوتي 7
 البرازيل :(2008)
 :عنوان الدراسة 

 اعتراضات صورة الجسد الداخةية ل دراسة عةى طةب مراهقين ف  باران   اروكاريا و البرازي 
Representation of internal body image : a study of preadolescents and adolescent 

students in Araucaria , Parana , Brazil . 

 :هدف الدراسة 
تلةيييي  الصيييورة الداخةيييية لجسيييد الطيييةب الميييراهقين  لتميييييز كييييف تكتسيييب الصيييورة الجسيييدية أثنييياء  -

 المراهقة.
 ولةستفسار لو  إ ا ما كان هناك تكام  بين أعضاء الجن  و صورة الجسد. -
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :العينة 

تراولت األعمار  Parana و والية  , Araucariaمراه  برازية  و مراهقين من مناط  ريفية بعيدة  416
 31و اإلناث  11  عدد ال كور  40و  40.3بين 

 :األدوات 

لتقييم المستويات المختةفة  Amann Gainotti (1988)رسوم تمث  الجسم البشري و تم استخدام مقيا  
 ةية الليوية .لةتراكيب الداخ

 :النتائج 

 لولي أنه ف  أغةب الرسوم كان هناك وهم ف  تكام  الجسد

كما أن هناك تكام  ف  اعضاء الجن  ف  الرسوم الت  تمث  صورة الجسد و كان ه ا واضح عةى  -
 لد سواء م  المراهقين من كة الجنسين .

لكيين ال ييهيير تمثييي  سيينة و  44إلييى  40و بالنسييبة لإلنيياث لييولي تلسيين فيي  رسييومهن ميين عميير  -
 عند اإلناث . 43األعضاء الجنسية بعد عمر 

 43سينوات و ليم يتو فيوا بعيد عمير  40أما بالنسبة لة كور بيدؤوا برسيم األعضياء الجنسيية مين عمير  -
 كما عند اإلناث .

كةما تقدم العمر وضلت صورة الجسد ليدى كي  مين اإلنياث و الي كور مين خية  توضييح الرسيوم و  -
 ن اللدود الطبيعية لجسم اإلنسان .وض  األعضاء ضم

 دراسات متعلقة بأزمة الهوية: – 2

 الدراسات العربية: -1-2
 الرياض (:1997) ( دراسة المطيري1

 :عنوان الدراسة 

أسييياليب مواجهييية أزمييية الهويييية وعة تهيييا بوجهييية الضيييبط ليييدى عينييية مييين طيييةب المرلةييية الثانويييية بمدينييية 
 الرياض.

  :هدف الدراسة 

أساليب مواجهة أزمية الهويية وعة تهيا بوجهية الضيبط ليدى عينية مين طيةب المرلةية الثانويية التعرف عةى 
 بمدينة الرياض.
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

  :عينة الدراسة 

طالبييا  ميين طييةب الصييفوف الدراسييية الييثةث  األو  والثييان  والثالييث، فيي  المرلةيية الثانوييية بمييدار   601
 مدينة الرياض.

  :أدوات الدراسة 
 أزمة الهوية.مقيا  أساليب مواجهة  -
 مقيا  وجهة الضبط. -
 :نتائج الدراسة 

وجييود فييرو  داليية إلصييائيا  فيي  أسيياليب مواجهيية أزميية الهوييية لييدى الطييةب وفقييا  لةصييف الدراسيي   .4
  األو   الثان   الثالث،.

 وجود فرو  دالة إلصائيا  ف  أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى الطةب وفقا  لةعمر الزمن . .2

اإلنجاز، ووجهة  -التيجي  -ارتباطية دالة بين أساليب مواجهة أزمة الهوية  االنغة وجود عة ة  .6
 الضبط.

 ولم تؤكد الدراسة إيجاد ه ه العة ة عةى أسةوب التشتت.

 ( )القاهرة(2000دراسة قاسم )( 2
 :عنوان الدراسة 

 ،كةينيكية – سيكومترية دراسة  الهوية بلاالت وعة ته والديه م  المراه  تواص "
 :هدف الدراسة 

 .المراه  هوية بلالة الوالدين م  لتواصةه المراه  إدراك عة ة عةى التعرف إلى الدراسة هدفت
 :العينة 

 العمر متوسط  كور 150   إناث 357 الجامعة طةب من وطالبة طالب ا 507 من الدراسة عينة تكونت
 .سنة 18 العينة ألفراد الزمن 

 :أدوات الدراسة 

  البالثة : إعداد  والديه م  المراه  تواص  مقيا، 
  البالثة إعداد  الهوية لاالت مقيا، 
 :نتائج الدراسة 

 بينما هويته تلقي  إلى غالب ا يؤدي الجيدة األسرية والبيئة والديه م  الجيد المراه  تواص  أن ،1
 .هويته تشتت إلى يؤدي السيئة األسرية والبيئة والديه م  الش ء المراه  تواص 
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 تقدير ال ات   االستقة  المسؤولية  الشخصية  سمات ف  األعةى ه  الملققة الهوية لالة أن ،2
 .األخرى الهوية بلاالت بالمقارنة السعادة  االجتماعية  التيمةية  ال ات 

 غزة :(2002( دراسة الطرشاوي )3
 :عنوان الدراسة 

 ملافيات غزة ف  ضوء بعض المتغيرات.أزمة الهوية لدى األلداث الجانلين مقارنة باألسوياء ف  

 :هدف الدراسة 
 معرفة الفرو  بين األلداث الجانلين واألسوياء ف  مفهوم الهوية ال اتية لديهم. -
معرفيية الفييرو  بييين األلييداث الجييانلين واألسييوياء فيي  ملافيييات غييزة فيي  األبعيياد الفرعييية لمقيييا   -

 الهوية ال اتية.
ميينخفض،  –ال تصييادي االجتميياع  والمسييتوى الثقيياف   مرتفيي  معرفيية عة يية التفاعيي  بييين المسييتوى ا -

 م  درجات األلداث الجانلين عةى مقيا  الهوية ال اتية.
  :العينة 

تكونت عينية الدراسية مين مجميوعتينل األوليى شيمةت جميي  األليداث الجيانلين في  مؤسسية الربيي  لةرعايية 
طاليب مين الصيف العاشير  400نيية تكونيت مين ليدثا  أميا المجموعية الثا 63االجتماعية بغزة وبةع عيددهم 

 من إلدى المدار  الثانوية لةبنين ف  ملافية خان يون .

 :األدوات 
 ،Rasmussenمقيا  الهوية ال اتية لراسموسن   ،4
 مقيا  المستوى اال تصادي االجتماع  إعداد إيمان أبو شعبان. ،2
 مقيا  المستوى الثقاف  إعداد إيمان أبو شعبان. ،6

 :نتائج الدراسة 
أشييارت نتييائ  الدراسيية إلييى وجييود فييرو  بييين الجييانلين واألسييوياء فيمييا يتعةيي  بالدرجيية الكةييية لةهوييية  -

 ال اتية.
كميييييا بينيييييت وجيييييود فيييييرو  بيييييين اسيييييتجابات األليييييداث الجيييييانلين واألسيييييوياء عةيييييى مقييييييا  المسيييييتوى  -

 اال تصادي االجتماع  لصالح األسوياء.
السييييابقين  المسييييتوى اال تصييييادي االجتميييياع    وتبيييين وجييييود أثيييير جييييوهري لةتفاعيييي  بييييين المتغيييييرين  -

المستوى الثقاف ، عةيى الدرجية الكةيية لةهويية ال اتيية و ليك لصيالح األليداث الجيانلين  وي المسيتوى 
 اال تصادي االجتماع  والثقاف  المرتف .
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 ( )السعودية(:2003( دراسة عسيري )4
 :عنوان الدراسة 

ال ات والتواف  النفس  واالجتماع  والعام لدى عينة من طالبات عة ة تشك  هوية األنا بكة من مفهوم 
 المرلةة الثانوية بمدينة الطائف.

 :أهداف الدراسة 
الكشف عن العة ة بين تشك  هوية األنا ومفهوم ال ات والتواف  لدى عين من طالبات المرلةة الثانوية 

 بمدينة الطائف.

 :عينة الدراسة 
 طالبات المرلةة الثانوية بمدينة الطائف.، طالبة من 413بةغت العينة  

 :أدوات الدراسة 
 .،مقيا  الهوية الموضوع   الغامدي 

    4101مقيا  مفهوم ال ات  الصيرف.، 

 .،مقيا  التواف   هناء  ب.ت 

 : أهم النتائج 
 .لم تيهر النتائ  وجود عة ة بين درجات مفهوم ال ات ودرجات رتب هوية األنا اإليديولوجية 

  عة ة بين درجات رتب هوية األنا االجتماعية ودرجات مفهوم ال ات.ال توجد 

 .ال توجد عة ة بين درجات رتب هوية األنا الكةية ودرجات مفهوم ال ات 

 : سوريا(م2002) الشيخ دراسة( 1

  :عنوان الدراسة 

 الطالب المراه  وأزمة الهوية.
  :هدف البحث 

 وتؤدي إلى أزمة الهوية لديه. التعرف إلى مصادر الضغوط الت  تقة  المراه  -
 كما يهدف إلى تعرف الفرو  ف  مفهوم ال ات بين المراهقين والمراهقات. -
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

  :عينة البحث 

، مين 446، طةب اختيروا عشوائيا  مين طيةب الصيف الثاليث اإلعيدادي مينهم  203بةغت عينة الدراسة  
 ، من اإلناث.12ال كور و  

 :أدوات البحث 

 األداتينلاستخدمت البالثة 

 اختبار مفهوم ال ات بجوانبه األربعةل الجسمية  االجتماعية  النفسية  الفةسفية. .4

اإلجابة عن سؤا  مفتوح هول من أنا؟ ليعبر الطالب المراه  عن هويته وعين مصيادر القةي  التي   .2
 تؤثر ف  نيرته إلى  اته مبتدئا  بيكثرها إزعاجا .

 :نتائج البحث 
 .0.16ب الطةب وترتيب الطالبات لمصادر القة  وبةع الترابط وجود ارتباط دا  بين ترتي ،4

 تفو  عينة اإلناث عةى عينة ال كور بخصوص مفهوم ال ات العام ومفهوم ال ات االجتماعية. ،2

 ( )مصر(7002بلله )دراسة ( 2

 :عنوان الدراسة 

 دراسة ارتقائية كةينيكية. –االرتقاء المعرف  والتمركز لو  ال ات وعة تهما بلاالت الهوية 
 :هدف الدراسة 

تهييدف الدراسيية إلييى معرفيية العة يية بييين االرتقيياء المعرفيي  وليياالت الهوييية المختةفيية لييدى عينيية ميين  -
 المراهقين.

 معرفة العة ة بين التمركز لو  ال ات ولاالت الهوية المختةفة لدى عينة من المراهقين. -
 وف  متغير العمر. معرفة التغيرات النمائية للاالت الهوية -

 :العينة 
، إناث من طةبة 512،  كور و  111، طالبا  وطالبة  181تضمنت  عينة الدراسة السيكومتريةل  . أ

وطالبيات الصيف األو  الثيانوي مين مدرسييت  ألميد لطفي  السييد  كييور والهيرم الثانويية بنيات. وميين 
سييبة وكةييية ا داب  سييم عةييم طةبيية وطالبييات الفر يية األولييى والرابعيية ميين كةيتيي  الهندسيية  سييم الملا

 النف .

ليياالت تمثيي  الليياالت النمائييية األربيي  ميين ليياالت الهوييية  4عينيية الدراسيية اإلكةينيكيييةل تضييمنت  . ب
وكانوا من طةبة الفر ة الرابعة كةية ا داب  سم عةم النف  و يد تيم اختييار اللاصيةين عةيى الدرجية 

 ا  لنتائ  الدراسة السيكومترية.األعةى منهم ف  ك  لالة من لاالت الهوية األرب  طبق
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :أدوات الدراسة 
مقيييا  االرتقيياء المعرفيي  إعييداد البالثيية  مقيييا  التمركييز أدوات الدراسةةة السةةيكومترية تت ةةمن:  . أ

 لو  ال ات إعداد البالثة  مقيا  لاالت الهوية إعداد البالثة.

إعيداد البالثية  اختبيار سياك  لتكمةية الجمي   المقابةية المقننيةأدوات الدراسة اإلكلينيكيةة تت ةمن:  . ب
 تيليف جوزيف م.سا .

 :نتائج الدراسة 

يوجييد فييرو  داليية فيي  اإلرتقيياء المعرفيي  بييين كيي  ميين المييراهقين والمراهقييات المصيينفين ضييمن لاليية  ،1
الهويية الملققيية والمييراهقين والمراهقييات المصيينفين ضييمن ليياالت الهوييية األخييرى لصييالح المييراهقين 

 المصنفين ضمن لالة الهوية الملققة.والمراهقات 
ال توجد فيرو  دالية في  التمركيز ليو  الي ات بيين كي  مين الميراهقين والمراهقيات المصينفين ضيمن  ،5

 لالة الهوية المؤجةة والمراهقين والمراهقات المصنفين ضمن لالت  الهوية المعةقة والمشتتة.
الي ات واالرتقياء المعرفي  لكي  مين الميراهقين ال توجد عة ة ارتباطية  ات داللة بين التمركز لو   ،1

ناثا  أو مصنفين ف  لاالت الهوية الملققة  وف  لالة الهوية المعةقة.   كورا  وا 

 (: السودان2010) ( دراسة الشيخ وعطا اهلل7
 :عنوان الدراسة 

 أزمة الهوية لدى طةبة الجامعات.

 دراسة مقارنة ألساليب مواجهة أزمة الهوية بين طةبة جامعت  دنفة واإلمام المهدي ف  السودان.

 :هدف الدراسة 

التعرف عةى أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طةبة جامعت  دنفة واإلمام المهدي وفلص متغيرات الكةية 
 الهوية. الدراسية ونوع الطالب والمستوى الدراس  عةى أساليب مواجهة أزمة

 :عينة الدراسة 
، مييين جامعييية اإلمييييام 162، ميييين جامعييية دنفييية و  600، طالبيييا  وطالبييية مييينهم  020بةيييع لجمهيييا   -

 المهدي.
 ، موزعة عةى كةيات الطب والشريعة والقانون وا داب.106، واإلناث  141بةع عدد ال كور   -
 :أدوات البحث 

 م،.4111آدمز وفيتش  المقيا  الموضوع  لرتب الهوية الصورة  أ، إعداد 
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 اإلطار النظري –الباب األول 

 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :نتائج البحث 
 يتسم طةبة جامعت  دنفة واإلمام المهدي باإليجابية ف  أساليب مواجهة أزمة الهوية. .4

هناك فرو  دالة إلصائيا  بين طةبة جامعت  دنفة واإلمام المهدي ف  إنجياز الهويية لصيالح طةبية  .2
 جامعة اإلمام المهدي.

مواجهية أزمية الهويية بيين طةبية الكةييات في  األبعياد التالييةل توجد فرو  دالة إلصيائيا  في  أسياليب  .6
 تعةي  الهوية وتشتيت الهوية وانغة  الهوية.

 ال توجد فرو  دالة إلصائيا  ف  أساليب مواجهة أزمة الهوية تبعا  لنوع الطالب. .1

 ( )سوريا(:2011( دراسة حمود )8
 :عنوان الدراسة 

وعة تها بالمجاالت األساسية المكونة لها لدى عينة من طةبة الصف مستويات تشك  الهوية االجتماعية 
 األو  الثانوي من الجنسين.

 :هدف الدراسة 
هدفت الدراسة إلى تعرف تشك  الهوية االجتماعية وف  المجاالت األساسية الت  تكونت منهال  الصدا ة  

ه ف  مستوياتل اإلنجاز  التعةي   الدور الجنس   العة ة م  ا خر  االستمتاع بو ت الفراغ  الترفي
 االنغة   التشتت،.

 :عينة الدراسة 
 ، طالبا  وطالبة ف  الصف األو  الثانوي ف  مدار  مدينة دمش  الثانوية العامة.236 

 :أدوات البحث 
 لرتب الهوية اإليديولوجية واإلجتماعية.الموضوع  المقيا  

 :نتائج البحث 
 ال كور ف  مستوى االنغة .الفرو  ف  مستويات الهوية لصالح  -

كما بينت العة ة االرتباطية أن مجاالت الهوية أكثر نشاطا  ف  مستوى التعةي  وأن الفرو  بين  -
الجنسين كانت لصالح ال كور ف  مستوى اإلنجاز والتعةي  لمجا  الترفيه وف  مستوى االنغة  

 نغة  لمجا  العة ة م  ا خر.لمجا  الدور الجنس  وه ه الفرو  لصالح اإلناث ف  مستوى اال
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 ( )العراق(:2011دراسة المرشدي )( 9
 :عنوان الدراسة 

 تطور فهم الهوية لدى المراهقين وعة ته بالتفاع  االجتماع 

 :هدف الدراسة 
 التعرف إلى درجة تطور الهوية لدى المراهقين. ،4
 التعرف إلى درجة التفاع  االجتماع  لدى المراهقين. ،2
 العة ة بين تطور الهوية والتفاع  االجتماع  عند الطةبة المراهقين.التعرف إلى  ،6

 :عينة الدراسة 
 ، مراهقا  ومراهقة مقسمين بالتساوي بين ال كور واإلناث.181 

 :أدوات البحث 
 ،.1992أداة  يا  فهم الهوية مقيا  الهوية ف  دراسة  ملمد   -
 ،.1991ع   التميم   أداة  يا  التفاع  االجتماع  مقيا  التفاع  االجتما -

 :نتائج البحث 
 بينت النتائ  أن فهم الهوية لدى المراهقين مرتف . -
 كما أن التغير ف  درجة فهم الهوية يرتبط بالتقدم ف  العمر لدى المراهقين.. -
 لص  ال كور عةى متوسط درجات أعةى من اإلناث ف  تطور الهوية. -

 الدراسات األجنبية: – 2-2
 ( )أمريكا(0890وآخرين ) انرايتدراسة ( 1
 :عنوان الدراسة 

 "لةمراهقين واالستقةلية الهوية تطور ف  الوالدية المعامةة أسةوب أثر"
Parental Influences On The Development Of Adolescent Autonomy And 

Identity 

 :هدف الدراسة 

 ف  واالستقةلية لةمراهقين الهوية تطور ف  الوالدية المعامةة أسةوب أثر عةى التعرف إلى الدراسة هدفت
 .والمتيخرة المبكرة المراهقة مرلةت 
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :العينة 
ا 262 من العينة تكونت  الصف ف  طالبة70  طالب 69 بوا   دراسيتين مرلةتين من اختيروا شخص 
 .عشر اللادي الصف ف  طالبة 61 و طالب ا 62 و الساب 

 :أدوات الدراسة 
 كوتنز مقيا  باستخدام االستقةلية  يست. 
 عبيارة 24 مين والمؤليف 1970 سينة سييمون  أعيده الي ي تلقيي  مقييا  الهويية لقييا  واسيتخدم 

 .الجمةة إلكما  ألدهما اختيار يمكن بديةن منها ك  ية  نا صة
 أليدر اسيتبانه باسيتخدام  يسيت فقيد المعامةية أسياليب أميا Alder المعامةية أسياليب يصيف الي ي 

 .الدكتاتوري المتسامح  الديمقراط   :أنماط ثةث إلى الوالدية
 :نتائج الدراسة 

 المعامةة ألسةوب أثر تيهر ولم والجن  الدراسة لةمرلةة معنوي ا دا  أثر وجود إلى النتائ  أشارت ،1
 .الثةثة المتغيرات بين والتفاع  (األم أو األب) الوالدية

 .المراه  وجن  األب أسةوب بين والتفاع  الدراسية لةمرلةة معنوية داللة  ا أثر وجود ،5
 .الديكتاتوريين ا باء م  تطور ا وأ   الديمقراطيين ا باء م  أفض  كان ال كور عند الهوية تلقي  ،1

 .الديكتاتوريين ا باء م  أفض  كان اإلناث عند الهوية تلقي  أن يهر لين ف 
 .العمر بتقدم الهوية تلقي  ف  دالة زيادة هناك (4

 ( )أمريكا(0890) (Archer)أركر دراسة ( 2
 :عنوان الدراسة 

 "والمتوسطة المبكرة المراهقة ف  الهوية تطور"
"Ego Indentity Development Among 6

th
  , 8

th
  , 10

th 
42

th
  Grades  . "  

 :هدف الدراسة 
 والعاشرة والثامنة السادسة المرال  ف  واإلناث ال كور لدى الهوية نمط بين المقارنة إلى الدراسة هدفت
 .المراهقة مرلةة ف  نشاطها ومستوى ال اتية الهوية وجود وتلديد عشرة والثانية

 :العينة 

 وطالبة طالب ا 111 واألربعة أي الدراسة المرال  من صف ك  من أنثى 51 و  كر ا 51 من العينة تكونت
 .نيوجرس  بمدينة المدار  إلدى ف 
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :أدوات الدراسة 
 ليييتةئم تكييفهييا بعييد و ليييك الهوييية نمييط لقيييا  مارشييييا أعييدها التيي  المقابةييية اسييتمارة البلييث أداة كانييت 

 .الصغيرة األعمار
 كما  مسجةة مقابةت بطريقتين المعةومات جمعت و د  .صغيرة مجموعات ف  استبانات ثةث وا 

 :نتائج الدراسة 

 تكين هنيياك وليم الدراسي  المسيتوى في  زييادة مي ، الهوييية تلقيي   القيرار اتخيا  في  دالية زييادة هنياك ،1
 .الدراسية المرلةة تقدم م  المؤجةة الهوية لنمط دالة زيادة

 .الهوية أنماط ف  الجنسين بين فرو  وجود عدم ،5

   USA :(Adams and Jones, 1983دراسة آدمز وجونسون )( 3
  :عنوان الدراسة 

 عمةيات التنشئة االجتماعية.تطور هوية األنا لدى عينات من اإلناث المراهقات من ليث مقارنتها بادراك 
Female Adolescents Identity Development: Age comparisons and Perceived 

Child – Rearing Experience. 

  :هدف الدراسة 

معرفة العة ة بين أنماط التنشئة االجتماعيية المدركية ومكانية الهويية والتلقي  مين صيد  التكيوين التميييزي 
 ،.OM – ETSلمقيا   

 :العينة 

 –الملييدودة  –، مفلوصيية صييفين فيي  أربيي  مجموعييات لمكانييات الهوييية  المنتشييرة 02تكونييت العينيية ميين   
 الملققة،. –المؤهةة 

 :األدوات 

، و ورنييت هيي ه المكانييات بينميياط التنشييئة OM – ETSتييم اسييتخدام المقابةيية الشخصييية  دمييز وآخييرون  
 االجتماعية المدركة لديهن.

 :نتائج الدراسة 
ت النتييائ  وجيييود عة يية دالييية سييالبة بيييين مقييايي  المكانيية المكتسيييبة والمنتشييرة مميييا يعييزز صيييد  بينيي -

، كمييا تبييين وجييود عة يية داليية سييالبة بييين مقييايي  مكانيية OM – EISالتكييوين التمييييزي لمقيييا   
 الهوية الملدودة والمنتشرة ك لك وجدت عة ة دالة موجبة بين مقايي  المكانة المؤجةة والمنتشرة.
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

وتوصيي  البالثييان إلييى وجييود عة يية داليية بييين أنميياط التنشييئة االجتماعييية المكتسييبة ميين خيية  ا بيياء  -
 واألمهات وبين مكانة الهوية.

 (Don G. Schiedel, James E. Marcia, 1985دراسةةة شةةيدل، مارسةةيا )( 4
 )الواليات المتحدة األمريكية(

  :عنوان الدراسة 

 .أنثى، –لدور الجنس   الجن    كر الهوية ال اتية  األلفة  توجيه ا
 Ego Identity, Intimacy, sex Role orientation and Gender 

 :هدف الدراسة 

معرفة العة ة بين هوية األنا واأللفة وتوجييه اليدور الجنسي  واخيتةف النيوع   كيور   إنياث، لييث افتيرض 
 الهوية واأللفة.البالثان وجود عة ة دالة بين أنماط الدور الجنس   وبين 

 :عينة الدراسة 

، إنيياث تراولييت أعمييارهم بييين 10،  كييور مقابيي   10طالبييا  وطالبيية ميين طييةب الجامعيية   00تكونييت ميين  
وتكونيت كي   –، سنة صيفوا في  أربي  مجموعيات تمثي  مكونيات الهويية األربعية  وفقيا  لميا رسييا 21 – 40 

 طالب وطالبة. 20مجموعة من 
 :أدوات الدراسة 

، والمقابةييية الشخصيييية لأللفييية  ألورلفسيييك  وآخيييرون 4133البالثيييان المقابةييية الشخصيييية لمارسييييا   اسيييتخدم 
 لةدور الجنس . DEM، ودلي  4116

 :نتائج الدراسة 
أشييارت النتيييائ  إلييى وجيييود عة يية دالييية بيييين مكانيية الهويييية واليي كورة وارتبطيييت مكانيية األلفييية باألنوثييية  -

لمجموعيية اإلنياث فقييد ارتبطيت مكانية الهوييية ليديهن باليي كورة   بالنسيبة لمجموعية اليي كور، أميا بالنسيبة
 وارتبطت مكانة األلفة باألنوثة بدرجات أعةى من مجموعة ال كور.

كما لصةت معيم اإلناث عةى درجات مرتفعة ف  مكانية األلفية مقابي  درجيات منخفضية في  مكانية  -
االعتييراض بوجييود تمييايز فيي  العمةيييات الهوييية وتبييين العكيي  وبالنسييبة لمجموعيية اليي كور ممييا يييؤدي 

 ه بين مكانة الهوية واأللفة.هالنمائية المتبعة بين الرجا  والنساء كما تبين وجود عة ة دالة موج
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 ( )أريزونا(0892) (Picciontto)بيكسي اونتو دراسة ( 1
 :عنوان الدراسة 

 "المراهقين لدى بالتواف  وعة تها الهوية تطور"
Ego Identity Development of early Adolescents 

 :هدف الدراسة 

 .الهوية وتطور الدراسية والمرلةة الجن  بين العة ة اختبار إلى الدراسة هدفت

 :العينة 

 اليي كور نسييبة وبةغيت أريزونييا بمدينيية المتوسيطة المييدار  طةبيية مين وطالبيية طالب ييا 113 البليث عينيية كانيت
 %.49 اإلناث ونسبة%  21 العينة ف 

 :أدوات الدراسة 

 .الهوية نمط لقيا  1984 وآدمز كروتفانت مقيا  عةى الدراسة اعتمدت

 :نتائج الدراسة 

 .اإلناث لصالح الهوية تلقي  ف  الجنسين بين إلصائيا دالة فرو  توجد ،1
 .األعةى الدراس  المستوى لصالح الطةبة بين فرو  هناك ،5

 (Fadjukoff Paivi)( : فلندا 2007دراسة فادجيكوف )( 2

 :عنوان الدراسة 

 تشك  الهوية ف  مرلةة البةوغ
Identity Formation in Adulthooh 

 : هدف الدراسة 
معالجة موضوع تشك  الهوية ف  مرلةة البةوغ ليث هدفت ه ه الدراسة إلى دراسة العناصر المؤثرة  -

 ف  تشكي  الهوية المتعةقة بالشخصية و السيا  االجتماع 
الى فلص تطور الهوية من  مرلةية البةيوغ المبكيرة و عمةيت عةيى فليص التياري  كما هدفت الدراسة  -

 .التطوري و تطور سمات الشخصية

 :العينة 

عاميا لييث تيم جمي   12و  63و  21 كير تراوليت أعميارهم مين  413أنثيى و  416بةع عدد أفراد العينة 
 عام 41و  0معةومات عن افراد العينة ف  أعمار 
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

 :أدوات الدراسة 

ت ه ه الدراسة الطوالنية عةى اجراء مقابةت م  أفيراد العينية و جمي  معةوميات عينهم و تيم اسيتخدام اعتمد
 استبيان وض  اللياة و استبيانات الشخصية .

 :نتائج الدراسة 
أيهرت الدراسة وجود تطور عيام في  الهويية كميا ايهيرت الدراسية أن التقيدم نليو تشيك  الهويية كيان  -

   النساء .ابطي لدى الرجا  مقارنة م
كمييا ان تشييك  الهوييية فيي  مرلةيية البةييوغ كييان مسييبو ا بوضيي  تربييوي و مهنيي  عييال  لوالييدي الفييرد فيي   -

 األسرة و نجاله المدرس  ف  مرلةة المراهقة المبكرة .

 تعقيب على الدراسات السابقة:
 مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:  (1

 السابقة يتضح ما ية لمن خة  استعراض البالثة لةدراسات 
 من حيث األهداف: -1

اختةفت الدراسات السابقة ف  تناولها صورة الجسد تبعا  لتباين أهداف البالثين فمنها ما هيدف إليى 
، أو تقييييم الفهييم والرضييا عيين 2002إيجيياد العة يية بييين اليي ات البدنييية واليي ات العاميية كدراسيية  األنصيياري  

،  4111آخييرون  و رنيي   ي  كمكةهييونفهييم صييورة الجسييد كدراسيية   دوزن الجسييصييورة الجسييد وكشييف تيييثير 
 .،2000والكشف عن أثر الثقافة وخاصة ثقافة األسرة عةى صورة الجسد كدراسة  هاورث  

راسييية  مارتوسيييريك  وماتشيييادو  د ومنهيييا ميييا هيييدف إليييى معرفييية كييييف تكتسيييب صيييورة الجسيييد مثييي 
 ،.2000وجينوت   

فقيد تنوعيت أيضيا  أهيداف الدراسيات و ليك لسيب الهيدف الي ي أعيدت مين أما فيما يتعةي  بدراسية الهويية  -
أجةه فمنها ما هدف إلى دراسة العناصر المؤثرة ف  تشكي  الهوية المتعةقة بالشخصية والسيا  االجتماع  

 ،.2001  فادجيكوفكدراسة  

ويييية كدراسييية ومنهيييا ميييا هيييدف إليييى التعيييرف إليييى أسييياليب مواجهييية أزمييية الهويييية عنيييد طيييةب المرلةييية الثان
 ،.4111 المطيري  

 ،.2003أو التعرف إلى مصادر الضغوط الت  تؤدي إلى أزمة الهوية عند المراه  كدراسة  الشي   

 ،.4103أو معرفة العة ة بين الهوية واأللفة وتوجيه الدور الجنس  كدراسة  شيد   مارسيا  
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 اسات السابقةلدرا        لثانياالفصل 

وياء ف  مفهوم الهوية ال اتية لديهم كدراسة ومنها ما هدف إلى معرفة الفرو  بين األلداث الجانلين واألس
 ،2002 الطرشاوي  

 من حيث المنهج المستخدم: -2

تتف  الدراسة اللالية م  معيم الدراسات السابقة ف  اسيتخدامها لةمينه  الوصيف  التلةيةي  باعتبياره المينه  
دراسيييييية الزائييييييدي ، و 2000، ودراسيييييية  اللييييييوي   2002المةئييييييم لةدراسييييييات السييييييابقة كدراسيييييية  األنصيييييياري  

 2003.، 

 ، فقد استخدمت المنه  التجريب .2000يك  ماتشادو ولينوت   ز دراسة  بارتو س أما

، ودراسية 2000رث  و وهناك بعض الدراسات الت  استخدمت المقابةة إلى جانب االستبيان منها دراسة  ها
 ،.2001  فادجيكوف

 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: -3

ت عةييى قيينييات ميين لييين إلييى آخيير تبعييا  لهييدف ونييوع الدراسيية ولكيين أغةييب الدراسييات طبتبيياين المجتميي  والعي
،  ودراسيييية  بارتوسييييزيك  ماتشييييادو 2002المييييراهقين وخاصيييية فيييي  المرلةيييية الثانوييييية كدراسيييية  األنصيييياري 

 ،2002، ودراسة  الطرشاوي  2000، ودراسة  اللوي   2001  فادجيكو ف، ودراسة  2000وجينوت   

عةييييى النسيييياء البييييدينات وغييييير البييييدينات كدراسيييية  مكةهييييون  كيرنيييي  وآخييييرين   الدراسيييياتبعييييض  تييييم تطبييييي 
4111،. 

استفادت البالثة من الدراسات السابقة ف  تيليف مقيا  صورة الجسد إضافة إليى اسيتخدام مقييا  لياالت 
 الهوية لةبالثة فاديا بةه  وف  إغناء بعض الجوانب ف  الدراسة اللالية.
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 المحور األول
 المراهقة

 :توطئة
"إن مرحلةةا مرمرمة ةةا مرحلةةا مذةةال خةةةقم مرمذةةال يةةر وقةةخك خيةةر و سةةر خيةةر و ةةخن  ةة      ةة وا  خيةةر 

 (7، 3002)  ار،  أخ شايا ". ،و خن ع ورم  

 خمء خ ثورم  ما فارمرمة ا ةي مرحلا م ت اروا من مرقفخرا إرى مررشر خمر ضج، خمرق خر خمإل اث في قرك 
خمالضقرمب أل  ا تع ي تةرك عةارمو خ مةق حوةال  ة ك   ة وا  خمال ت ةاك  ،ت خن ةقه مرمرحلا مسررم  رإلر اك

خمتقل اتةةه خم ةةاخرواته مرتةةي  ار ةةا  مةةا ت ةةخن سةةع ا تتقلةةب م ةةررل  ،خأخضةةاعه ،إرةةى قةةخر  روةةر رةةه مفاةومةةه
 عاروا رلت وف مع ا.

 تعريف المراهقة:
خت رأ ع ر مر لخغ خت ت ي مع مرحلا مرش اب خمرمرمة خن  ،خمرش اب ،مرحلا مرقفخرا مرمرحلا مرتي تتخ ق

في ةقه مرمرحلا و افحخن ر ي و رخم ةخوت م مرقمتوا خوساحب قرك  عل مرغرم ا فةي تسةرفات م خذةرخ  م 
 (Barker, 1999, 9) عن مرمأرخف.

 ويعرف زهران المراهقة:

ا مررشر خمر ضج فارمرمة ا مرحلا تأةب رمرحلا مررشةر ختمتةر ةي مرحلا مال ت اك من مرقفخرا إرى مرحل
من مرع ر مرثا ي من حوةال مرفةرر مةن مرثارثةا عشةرل إرةى مرتا ةعا عشةرل ت رو ةا  أخ ي ةك قرةك  عةام أخ عةامون أخ 

 (23، 3000)زةرمن،  (   ا.31 – 11 عر قرك  عام أخ عامون أي  ون )

 حرخث تغورمو ةرمخ وا خفوزوخرخ وا تحةرث تةأثورمو   وةرل  ترى مر احثا أن مرمرمة ا مرحلا عمروا ت رأ
 على مر مخ مر ف ي رلمرمةق.

 أشكال المراهقة:
 ة اك أر عا أش اك رلمرمة ا ةي:

 المراهقة المتكيفة: -1

ذرون و ةةعى رتح وةةق خمالتةةزمن مال فعةةاري ع يةةا قو ةةا  ةةاآ ،وتسةةف مرمرمةةةق مرمت وةةف  ار ةةرخء مر  ةة ي
خمإلشةةةة ام مرمتةةةةزن خت امةةةةك  ،مرخمرةةةةرون خمرمرر ةةةةون خت حةةةةخ مرمة تةةةةه  حةةةةخ مالعتةةةةرمكقمتةةةةه يلوةةةةك مرتمةةةةرر علةةةةى 
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، 3000) ر ةاو،  مالت اةاو، خةقم مر خم من مرمرمة ا وعتمر على يوام ع ياو  لوما  ةون مآ ةاء خمأل  ةاء.
32-32) 

 المراهقة االنسحابية المنطوية: -2

 ، قةةةخي علةةةى  ف ةةةه خوموةةةك إرةةةى مال ت ةةةابة ةةةا و  ةةةحب مرمرمةةةةق مةةةن مرم تمةةةع خمأل ةةةرل خمألسةةةرياء خو
خمرذ ك خمرتررر خمرشعخر  ار  ص خعرم مرتخمفق مال تمةاعي خمرعةرمء ت ةاه مر ةاك خت ثةر رروةه أحة م  ،خمرعزرا
 مرو ظا.

 المراهقة العدوانية المتمردة: -3

 ،خمرعةةةرخمن إمةةةا أن و ةةةخن م اشةةةرم   ،أخ علةةةى مآذةةةرون ،ة ةةةا وت ةةةم  ةةةلخك مرمرمةةةةق  ارعةةةرخمن علةةةى  ف ةةةه
أخ أن و ةةخن  شةة ك  وةةر م اشةةر وتمثةةك  ارع ةةار خمرتمةةرر علةةى مألةةةك خمر ةةلقا،  ،خسةةروحا  وتمثةةك فةةي مإلوةةقمء

خت ثةةر رةةرى مرمرمةةةق أحةة م مرو ظةةا خوةةزرمر مرعةةرخمن ح ةةب  مةةق خأ ةةلخب مرتر وةةا مر ةةا م علةةى مر  ةةق خمرحرمةةان 
 (23-21، 3003)مر  تي،  خ ثرل مإلح اقاو.

 المراهقة المنحرفة: -4

 ،ةقم مر خم  اال غماك في أرةخمن مر ةلخك مرم حةرف  اإلرمةان علةى مرمذةررمو خمر حةخك أخ مر ةريا وت م
أخ مال حةةة ك مألذ يةةةي خ ار ةةةا  و ةةةخن أفةةةرمر ةةةةقم مر ةةةخم يةةةر تعرضةةةخم إرةةةى ذ ةةةرمو شةةةاقل خي ةةةخل فةةةي مرمعاملةةةا 

 (233-237 ،1997)ع ك،  خسرما عاقفوا   ورل خو  م رفاق مر خء في ظ خر ةقم مر خم من مألفرمر.

 مرمرر ةةا، مأل ةةرل،أن أشةة اك مرمرمة ةةا تتةةأثر أخ تتحةةرر مةةن ذةة ك م مخعةةا مةةن مرعخممةةك مثةةك:  تةةرى مر احثةةا
خخ ةةا ك مالتسةةاك مرمتاحةةا تحةرر شةة ك خذسةةا ص مرمرمة ةةا خ ارتةةاري و ةةب مرعمةةك  خ ةةا ك مإلعةة م، مررفةاق،

خمألرفا خةقم و اعره على ت ةاخز  على تخفور ظرخف مثاروا يرر مإلم ان رو مخ مرمرمةق في  خ من مرمح ا
 مش  و مرمرمة ا.

 مراحل المراهقة:
 (220، 3009)مرشوذلي،  ( عام ختتموز  تغورمو  وخرخ وا  روعا.13 – 11) المراهق المبكرة: (1
خةةةي تتموةةز   ةةرمء مرمرمةةةق رقلةةب مرم ةةاعرل مةةن أ خوةةه رلةةتح م فةةي مرةةرخمفع مرغرو ةةا مرتةةي تضةةقرم رمذةةك  (3

 (13، 3007)قحان،   ف ه.
 ( عاما  خةي مرحلا م تماك مرتغورمو مر وخرخ وا.13 – 13)المراهقة المتوسطة:  (2
( عامةةةا  حوةةةث وسةةة و مرشةةةاب أخ مرفتةةةال إ  ةةةا ا  رمشةةةرم   ةةةارمظ ر 31-13) مرحلةةةة المراهقةةةة المتةةة  رة: (3

 (Rosen, Breuner, 2007, 845) خمرتسرفاو.
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  صائص المراهقة:
 أةم ذسا ص مرحلا مرمرمة ا:

 مرم تمر  حخ مر ضج في  افا مظاةر خ خم ب مرشذسوا. مر مخ مرخمضو (1
 مرت رم  حخ مر ضج مر  مي. (3
 مرت رم  حخ مر ضج مر   ي. (2
 مرت رم  حخ مر ضج مرع لي. (3
 مرت رم  حخ مر ضج مال فعاري. (2
 مرت رم  حخ مر ضج مال تماعي خمرتق ع مال تماعي. (2
 تحمك م اخروا تخ وه مرقمو. (7
 (32-32، 3003)مر  تي،  لم ت  ك.متذاق فل فا في مرحوال خمرتذقوق ر (3

 حاجات المراهق:
 أةم حا او مرمرمةق:

 مرحا او مر  موا: ت  ك مرتغورمو مر  موا خمرمحافظا على مرحوال. (1
 مرحا او مر   وا: إش ام مرر  ا مر   وا خمر وام  اررخر مر   ي. (3
 مرقمو.مرحا او مر ف وا: مال ت  ك مر ف ي خ رخز مر خوا خمرعقف خمرمح ا ختأ ور  (2
 مرحا او مرع لوا: ت خون مر وم خمألذ ق خمرخسخك رل ضج مرع لي. (3
-17، 3009)مرغامةةةري،  مرحا ةةةاو مرم  وةةةا: مرتذقةةةوق رم ةةةت  ك م  ةةةي خم ةةةت  ك عملةةةي خظوفةةةي. (2

13). 
 تمةةاعي خمرمرمةةةق وفضةةك أي مرحا ةةا إرةةى  ماعةةا مررفةةاق خمألرفةةا خمرةةخالء مال  تمةةاء:مرحا ةةا إرةةى مال (2

 (102، 3003)مرقو ي،  رت اء  من وش  ه.محوقه أي مالمرعثخر على سروق من 
)عةةاقف، محمةةر، حمةةري،  حا ةةاو ث افوةةا: ختشةةمك مرحا ةةا ر  ةةتق م خمرحا ةةا رل خوةةا مرث افوةةا. (7

3002 ،11). 

  اإلضافا إرى مرحا ا إرى مرترفوه خألرعاب مرم ا  ا خمررح و  خمء مرعلموا أخ مرترفو وا. (3

 لمراهقة:ت ثير التدفق النمائي في فترة ا
تتموز فترل مرمرمة ا  أ  ا فترل م ت اك  روع تتقلب إررمك  روع ر قم مإل ت ةاك خةةقم مال ت ةاك ومثةك تحةروا  

 (.Sorf, Velsor, 2006, p366 ار   ا رلمرمةق )
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خمةةةن مرم ةةةم مالعتةةةرمف  ارتفةةةاع و مر ف ةةةوا ختقةةةخرمو  ةةةن مر لةةةخغ ذسخسةةةا  ضةةةمن  ةةةواق مإلح ةةةاك 
 ر.مر امي رل  ك خسخرل مر  

حوث إن سخرل مر  ر خمحترمم مرقمو عرضا ر ذت فاو فةي فتةرل  ةن مر لةخغ خذة ك ةةقه مرفتةرل وشة ر 
 (:Christie, Viner, 2009, p302  ر مرمرمةق ثخرل في مر مخ في  موع أعضا ه )

 مر و ك مرعظمي ت تقوك عظامه. .1
 مرعض و تأذق في مر ضج خمالشترمر. .3
 و ا في مرقفخرا ت رأ في مر مخ  ور مرعاري.مأل  زل مرت ا لوا مرتي  ا و م ت  .2
 تأذق مرغرل مرت ا لوا في إفرمز ةرمخ او  اررم. .3
 ظ خر مرشعر في  عل أ زمء مر  م  تو ا مر رمخ او مرمفرزل من مرغرر مرسماء خمرغرر مرت ا لوا. .2
 تضذم مرسخو  ار   ا رلق خر خحرته  ار   ا رإل اث. .2
 ظ خر مرثروون رإل اث. .7

 رة في المراهقة:العوامل المؤث
مأل رل: خما ورت ق   ةا مةن ع يةا  ةون مآ ةاء خمأل  ةاء خأ ةلخب مرمعاملةا مرخمرروةا خمألحةخمك مال تماعوةا  (1

 خماليتساروا رأل رل.
 ،مررفاق: خةم مر ماعا مرتي و تمي إرو ةا مرمرمةةق خةةي تمثةك رةه مسةرر يةخل ختشة ع حا تةه إرةى مألمةن (3

 ةقه مر ماعا وح ق مرفرر مرفرسا رلشعخر   خل مأل ا. خمن ذ ك مغامرمته ضمن ،ختأ ور مرقمو
مرمرر ا: إقم ر ي مرمرمةةق مرم ةاعرل خمرةرعم مةن ي ةك مر ظةام مرمرر ةي ت وةف معةه أمةا إقم خ ةر مر  ةخل  (2

مرغوةةاب أخ مر ةةرخب أخ مرتةةأذر أخ   خم ةةقاخمرع ةةف فةةي مرتعامةةك ف  ةةه يةةر و حةةرف عةةن مر ظةةام مرمرر ةةي 
 (27، 3001)إ رمةوم،  مرتذلف مرررم ي.

 ، مرتي ت رأ  ارظخمةر          مر ف وا مرحاضرل خمرماضوا  قرك امر و ا مرحاضرل خمرماضوا خمر و  (3
 (127، 3002)مخ ى،  مر  موا خمرتغورمو مرف وخرخ وا ثم تأتي مر احوا مر ف وا.

سةا عةارم خرعك أةم مرعخممك مرماثرل فةي مرمرمةةق ةةي خ ةا ك مالتسةاك مر ة لا خمر ةروعا خمرمتةخمفرل خذا
 مال تر و مرتي م  و مرمرمةق من مالق م على  ك ما وذقر   اره. 

ةةةقه مرخ ةةا ك مفوةةرل  ةةرم  فةةي حةةاك م ةةتذرمو  قرو ةةا سةةحوحا خأل ةةرمل م ا ةة ا، خر   ةةا فةةي مرخيةةو 
 ف ةةةه ماقوةةةا ع ةةةر مال ةةةتذرمم مرمفةةةرق ر ةةةا خمرةةةقي وةةةاري إرةةةى مإلرمةةةان خضةةةوام مرخيةةةو إضةةةافا إرةةةى إم ا وةةةا 

 م فضخك خر  او مرمرمةق  ش ك ذاقئ. م تذرمم ا إلش ا

 رقرك و ب أن ت تذرم  ش ك مض خق خمرميب من ي ك مألةك. 
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مرمرمة ةةخن يةةر و خ ةةخن فرو ةةا  ةة لا رت ل ةةاو مرحوةةال خةةةقم مرضةةعف يةةر وظ ةةر فةةي تةةر ي محتةةرمم مرةةقمو 
 (Wagner, 1996, 394) خ ارتاري و ب مال ت اه إرى مرمتغورمو مرتي تاثر في مرمرمة ون.

 ف م  لخك مرمرمةق خ  تقوع أن   رم ره مرم اعرل خمرعخن و ب أن  ف م مشاعره مرماضوا مرتي  خر ي
ت ةةاعر ا علةةى معرفةةا مأل ةة اب مرتةةي ترفعةةه رل وةةام  مةةا وعمةةك فةةارحخمرث مرتةةي ت ةةع رلقفةةك خمرذ ةةرمو مرماضةةوا 

 (127، 1992)ف مي،  تاثر في  لخ ه ذ ك مرحلا مرمرمة ا.

خسع ا و ةب مرخيةخف إرةى  ا ةب مرمرمةةق ختف مةه حتةى وت ةاخز ةةقه  م مالا إقم  مرحلا مرمرمة ا مرح
 مرمرحلا    م خةقم وتقلب أن  حوا مع أخالر ا حوال ةار ا يا ما على مرتف م خمرث ا.

 عةةر أن تعرف ةةا علةةى مرمرمة ةةا خأشةة ار ا خذسا سةة ا، خمرعخممةةك مرمةةاثرل فو ةةا، ال  ةةر مةةن مرتعةةرف علةةى 
ق وشةةغك  ارةةه خمةتمامةةه أال خةةخ شةة ك مر  ةةر خمرتغوةةرمو مرتةةي تقةةرأ علةةى   ةةره  ا ةب م ةةم فةةي حوةةال مرمرمةةة

خأثةةر ةةةقه مرتغوةةرمو علةةى  ةةلخك مرمرمةةةق خشذسةةوته ف ةةان ال  ةةر مةةن مإلضةةاءل علةةى سةةخرل مر  ةةر رلتعةةرف 
 على ةقم مر ا ب مرم م روك ف ق في حوال مرمرمةق خم  ما ع ر  موع مألعمار.
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 المحور الثاني
 الجسد صورة

 توطئة:
 عر أن يامو مر احثا  عرل مخ ز رمرحلا مرمرمة ا خمرتعرف على حا ةاو مرمرمةةق، خذسةا ص ةةقه 
مرمرحلا خأش ار ا،  ان ال  ر من مرتعرف على سخرل مر  ر ع ر مرمرمةق  اعت ار أن مر  ر ورت ق   ةخمحي 

 مر مخ مال فعاروا خمال تماعوا خمرع لوا.

ذ ك مرمرمة ا تثور يلق مرمرمةق ختختره، ف خ ور ب أن ت ت ي ةقه مرتغورمو  ما أن مرتغورمو مر  روا 
 على مر حخ خمرش ك مرقي وحلم  ه خور ب.

رةةقرك  ةةان ال  ةةر مةةن مرتعةةرف علةةى سةةخرل مر  ةةر خمرتغوةةرمو مرتةةي تحسةةك، ختةةأثور ةةةقه مرتغوةةرمو علةةى 
 مرمرمةق.

 تعريف صورة الجسد:
 تعرف سخرل مر  ر ح ب  ماك عقوا  أ  ا:

"ت وةةةوم مرفةةةرر رلمظ ةةةر مرذةةةار ي ر  ةةةره مةةةن حوةةةث مرشةةة ك مرعةةةام خم مةةةو مرخ ةةةه خمررضةةةا عةةةن مر  ةةةر 
 (.123، ص3002خمالةتمام  ه" )فاور، 

 أما مرر خيي فوعرف سخرل مر  ر  أ  ا:

إو ا ي، أخ  ل ي، و خ ه مرفرر ر ف ه، خو  م في ت ةخون ةةقه مرسةخرل -"سخرل قة وا، أخ تسخر ع لي
ف مرتي وتعرل ر ا مرفةرر، خ  ةاء علةى قرةك فة ن سةخرل مر  ةر يا لةا رلتعةروك، خمرتغووةر فةي مرذ رمو، خمرمخمي

 (.31، ص3002ضخء ةقه مرذ رمو مر رورل" )مرر خيي، 

 مكونات صورة الجسد:
 خةي:رسخرل مر  ر ة اك ث ث م خ او 

 خوع ي إررمك مرفرر رح م، خم خ او   ره. :Perceptual Componentالمكون اإلدراكي  .1
 : خوع ي مررضا عن مر  ر، خمالةتمام  ه خمر لق  شأ ه.Subjective Componentالمكون الذاتي  .3
خوع ةةي ت  ةةب مرفةةرر مرمخميةةف مرتةةي ت ةة ب عةةرم  :Behavioral Componentالمكةةون السةةلوكي  .2

 (.12، ص3002مررمحا أخ مرتعب )مرر خيي، 
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 إضافا إرى ع سرون أ ا وون ةما:
مر  ةري مرةقي وعت ةر  ةقم ا  خم ا ة ا  مةن حوةث مرعمةر خمةن حوةث ث افةا  خوع ةي مرة مق المثال الجسدي: .1

مرفةةرر، خ لمةةا ميتر ةةو سةةخرل مرفةةرر مرع لوةةا ر  ةةره مةةن مرةة مق مر  ةةري  ةةاةم قرةةك فةةي زوةةارل ت ةةرور مرفةةرر 
 رقمته أما مرت اعر فو  ب مش لا   ورل، ختاري إرى تر ي ت رور مرفرر رقمته.

ت ةرمو خمرحةرخر مرتةي تتعلةق  ار  ةر خ ةقرك مرسةخرل مإلررم وةا مرتةي خوع ي مألف ةار خمرمع مفهوم الجسد: .3
 (.13، ص3010و خ  ا مرفرر عن   ره )مشاعك، 

فسةةةخرل مر  ةةةر ال تت ةةةخن أخ تتشةةةة ك   ةةة خرا ة ةةةاك مرعروةةةةر مةةةن مرعخممةةةك مرتةةةةي تلعةةةب رخرم  م مةةةا  فةةةةي 
 مرخسخك إرى مرسخرل مر  ا وا رل  ر ع ر مرفرر.

 اضطراب صورة الجسد:
 راب صورة الجسد أنواع م تلفة حسب درجة االضطراب وأهم هذه األنواع:أ. الضط

وشةعر مألفةرمر  ةأ  م  وةر  ةعرمء   ة ب مظ ةرةم خةةقم وةاري  اضطراب شكل البدن مةا تحةت السةريري: .1
 إرى مر لق خمال ت اب.

علةى و خن مألفرمر ة ا  ور  عرمء  ش ك مر  ةر خمرمظ ةر خر ةن مةتمامةات م ال تةاثر  االستياء الحميد: .3
  خعوا حوات م.

 مضقرمب ش ك مر  ر  اتج عن مضقرم او  روروا مثك مال ت اب خمر لق مال تماعي. .2
 مثك مرشره مرعس ي أخ مر مه مرعس ي أي ف رمن مرش وا  حخ مرقعام.اضطراب الطعام:  .3
، 3003وظ ةةر  تر وةةز مرفةةرر علةةى  ةةزء أخ أ ثةةر مةةن   ةةره )مرح ةةار،  اضةةطراب سةةوء شةةكل الجسةةد: .2

 (. 22ص
 عراض اضطرابات صورة الجسد:ب. أ

وتموةةز ةةةقم مالضةةقرمب  ا شةةغاك مرمةةرول  تشةةخه متذوةةك فةةي مرمظ ةةر مر  ةةري رةةرى شةةذص ق وعةةي 
مرمظ ر، خ ار ا  ما و خن شذسةا  ق وعوةا  فةي شة له، خمظ ةره، خر ةن رر ةا مرتشةخه مرتةي وتخةم ةا ال ت ةتحق 

 م ه  ك ةقم مال شغاك.

ح ةاك  ةار  ص ممةا ورفعةه خير وساب مرمرول  أعرمل م ت ا وا  تو ا  عرم رضا مرفرر عن   ره خم 
 (.17، 3010)مشاعك،  إرى مال قخمء خمر عر عن مر اك،  ما وشعر مرشذص  االشم زمز من   ره.

 ج. أسباب اضطراب صورة الجسد:

 روك ة اك معلخماو  افوا عن مرعخممك مر وخرخ وا خمر ف وا مر ام ا خرمء ةقم مالضقرمب.
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ن أ ةةةة اب مرمةةةةرل ةةةةةخ  مةةةةق مرحارةةةةا مرمرضةةةةوا مرمشةةةةتر ا مةةةةع مضةةةةقرم او أذةةةةرى خمرةةةرروك مرمتةةةةخفر عةةةة
فاضقرمب سخرل مر  ر ةةخ مضةقرمب   ةري ألن  ةمته مأل ا ةوا ةةي مال شةغاك مر ف ةي مرزم ةر عةن مرحةر 

   ضاوا تتعلق  ار  ر.

خرمعرفا أ  اب مالضقرمب و ب مر ظر إرى مرسخرل مررمذلوا ر ةاالء مألشةذاص خمعرفةا  وةف ت خ ةو 
ن أون  اءو مرمعلخماو ف ر و خن مرخ ق مال تماعي مرمحوق  ارشذص ةخ مسرر مرمعلخماو مرذاق ا خم

 أن وتعرل مرشذص ال ت ار ما خ ار ا  ةاالء مألشذاص ال وعا خن مالضةقرمب   ة ب عوةب فةي   ةرةم، 
 (.13-17، ص3010خم  ما و تذرمخن مر  ر  شاشا تع ك عخمقف م مر ل وا )مشاعك، 

م تشار مرفضا واو خخ ةا ك مالتسةاك مرمر وةا ح ب رأي مر احثا أ  اب ةقم مالضقرمب أةم  خرعك من
وةةاري إرةةى مرتةةي تر ةةز فةةي عرخضةة ا علةةى أ  ةةام مرعارضةةاو خمرعارضةةون خمألشةة اك مر مخق وةةا رل  ةةر ممةةا 

ةةقه مرم ار ا مرم تمرل  ون مرسةخرل مرخميعوةا رل  ةر خمرسةخرل مرمتذولةا أخ مرمر خ ةا خذاسةا رةرى مرمةرمة ون خ 
 مرم ار ا ةي مرتي تاري إرى مضقرمب مرسخرل مررمذلوا ع ر مرشذص.

 النمو الجسدي في مرحلة المراهقة:
إن   م مإل  ان من مرم خماو مأل ا وا في ت خون شذسةوته خ ارتةاري فة ن مرتغوةرمو مرتةي تقةرأ علةى 

، 3003)معةخل،  مر  م م ما في تأثورةةا  وةر مرم اشةر علةى شذسةوا مرمرمةةق خ ةلخ ه خعخمقفةه خع لةه
 (.33ص

خرعك من أ ثر مرمظاةر مرملفتا رل ظر في مرحلا مرمرمة ا مر مةخ مر ةروع مرةقي و ةرخ  خضةخز فةي زوةارل 
 (37مرعرل خمرقخك )سا ر، ر.و، ص

خترى مر احثا أن أةم أ  اب مر مخ مر روع خ ور مرم تظم فةي مرمرمة ةا عةرم مرتةخمزن مر رمةخ ي مرةقي رةه 
رل مرخزن  تو ا تخضع مررةخن في أما ن معو ا مما و  ب تغورم  في ش ك مر  ةر رةم مرتأثور مأل  ر على زوا

 وع ره مرمرمةق من ي ك مما ير واري إرى  ره   ره .

)خ تو ا قرك  شأ حخك مرحلا مرمرمة ا ررم ةاو خأ حةاث عروةرل  ظةرم  أل  ةا مرمرحلةا مأل ثةر تف وةرم   ةون 
 (. 23)شر ك، ر.و، ص  ك مرمرمحك فارتغورمو مر  روا تظ ر  خضخز(

 ة ا(  12-13 ة ا( ع ةر مإل ةاث خفومةا  ةون ) 13-10خت رأ فترل مر مخ فةي مرحلةا مرمرمة ةا  ةون  ةن )
   ا( ع ر مإل اث خ ن مرعشرون ع ر مرق خر. 13ع ر مرق خر خو تمر مر مخ حتى   ا )

مرقرمعون خمر ايون إال خوتموز مر مخ  عرم مال تظام حوث وزرمر مرقخك زوارل  روعا خوزرمر قخك مر قم خ 
أن  مخ مرةقرمعون و ة ق  مةخ مألر ةك خت ة ق مألقةرمف مرعلوةا فةي مر  ةم مألقةرمف مر ةفلى خت مةخ مرعضة و 
خوةزرمر خزن مر  ةم خوتغوةر مرشة ك مرعةةام رلخ ةه فوةزخك ت ا ةق مرخ ةه حوةةث و ةرخ مأل ةف   وةرم   اإلضةافا إرةةى 
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مرخ ةةه  اإلضةافا إرةةى ظ ةةخر مرشةةعر فةةي م ةةاقق  ظ ةخر مرفةةك مر ةةفلي فةةي مر مةةخ ممةا وةةاري إرةةى عةةرم ت ا ةةق
 مذتلفا من مر  م.

خوةةزرمر مةتمةةام مرمرمةةةق  مظ ةةره مر  ةةري خيةةخل عضةة ته خو ةةخن مةتمةةام مإل ةةاث أ ثةةر  ةةارقخك خمرةةخزن 
 (.130-113، 1992خت ا ق مرخ ه خسفاء مر شرل )عخوضا ب، 

 ون ةمةا ف ةر مرشة وا إرةى مرقعةام خر ن  تو ا مةتمام مإل اث مرم ارغ  ةارخزن و ةن أ ثةر عرضةا الضةقرم
 مرقي من عخمرضه ف ر مرش وا إرى مرقعام  تو ا مرذخف من مر رم ا خمر عي مررم م إرى مر حافا.

أخ مضقرمب مرشره مرعس ي ف خ مضقرمب شا ع خذفي وتمحةخر حةخك ت ةاخك مرقعةام  شةرمةا خ  موةاو 
ت وةا أخ أذةق  رعةاو مةن مألرخوةا مرم ة لا أخ   ورل خرت  ب زوارل مرخزن و ةخم مرمرمةةق     ةار  ف ةه علةى مر

 (.73-72، ص3007مإلفرمق في ممار ا مررواضا ) اتروك، مشاري، 

تعت ةةر مإل ةةاث ضةةحوا مرم تمةةع فومةةا وذةةص مرةةخزن ف ظةةرل مرم تمةةع ت  ةةر مأل ثةةى علةةى أن ت ةةعى رم مةةا  
 ةن ةةقه مر ظةرل تذتلةف إل  اص خز  ا خ لما  ا و  حولا أ ثر  ا و أ ثر إرضاء  رمحوق ا مال تمةاعي، خر

 من م تمع آذر حوث أن  عل مرم تمعاو تفضك مأل ثى مرممتل ا أ ثر من مر حولا.

 ت ثير صورة الجسد على نواحي النمو األ رى عند المراهقين:
 مةةا تعرف ةةةا فةةي فسةةةك مرمرمة ةةةا أ  ةةا مرحلةةةا حافلةةةا  ةةارتغورمو مرفوزوخرخ وةةةا، ةةةةقه مرتغوةةرمو تةةةاري إرةةةى 

 (.127، 1997ا، سرمعاو  ف وا )آ اظ

 ما أن ر قه مرتغورمو تأثور في  خمحي مر مخ مال تماعوا خمال فعاروةا خمرع لوةا،  مةا أن مر ضةج مر   ةي 
رةةه تةةأثور فةةي مر مةةخ مال تمةةاعي خمال فعةةاري، خمرث افةةا مرت لوروةةا خمةةا ت قةةخي علوةةه مةةن تحةةروم خع ةةاب خمعةةا ي 

زمةا، خمرةرمفع مر   ةي مرةقي و مةخ   ةرعا  تو ةا مرذ ك خمرذخف من مرمخمضوع مر   وا وزور مةن ذقةخرل مأل
مر مةةخ مر ةةروع فةةي مألعضةةاء مرت ا ةةلوا،  ةةك قرةةك وةةرفع مرمرمةةةق إرةةى خ ةةا ك خقةةرق  وةةر سةةحوحا رلحسةةخك 
علةةةى مرمعلخمةةةاو خحةةةك مشةةةا له مر   ةةةوا   ف ةةةه، خةةةةقم وةةة ع ك علةةةى مر مةةةخ مال فعةةةاري خوةةةاثر فةةةي ع يةةةاو 

 (.192-193، 1939إ ماعوك، مرمرمةق مال تماعوا، خفي تحسوله مرررم ي )

خيةةر  ارةةو مرع يةةا  ةةون   وةةا مر  ةةم خمر مةةخ مال فعةةاري خمرشذسةةوا مالةتمةةام مةةن مرعلمةةاء، خمةةن أةم ةةم 
، مرقي ررك تلك مرع يا  ون مر  وا مرم ت ةزل (E.Kretschmer, 1922)مرق وب مألرما ي إر  و  رتشمر 

 (.23، 1937خمال ت اب )ع ر مرذارق، 

ك  عل مر ماو مر ف وا مرتي تظ ر ذ ك فترل محررل من مر مةخ خمرتقةخر خةةقم مةا إضافا إرى أن ة ا
 لحظه ع ر مرفتال في أوام محررل من مرعارل مرش روا، حوث ت خن أ ثر تعرضا  رمشاعر مالضقرمب مر ف ي 

 (.39، 3007خمرتختر خم ذفال مرشعخر  احترمم مرقمو )مرحا ي، 
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 في السلوك: أثر التغيرات الجسمية أثناء البلوغ
وسةةاحب مر مةةخ مر ةةةروع خمرتغوةةرمو مر  ةةةموا فةةي فتةةةرل مرمرمة ةةا تغوةةرمو تقةةةرأ علةةى  ةةةلخك مر ةةارغ خةةةةقه 

 مرتغورمو ةي  تاج ظرخف م تماعوا أ ثر م  ا  تاج مرتغورمو مرغروا خمن ةقه مرتغورمو ما ولي:
 الرغبة في التفرد واالنعزال:-1

ق مرلعةب فو  ةةحب مةن مر ماعةةا خو ضةي معظةةم خيتةه خحةةره وف ةر مرمرمةةق فةةي فتةرل مر لةةخغ مولةه إرةةى رفةا
 حتى إ ه و تعر عن أ رته.

 النفور من العمل:-2

في فتةرل مرقفخرةا و ةخن مرقفةك  غاوةا مر شةاق خمرحوخوةا خر ةن قرةك  ةرعان مةا وتغوةر خوتحةخك إرةى   ةك 
خم  مةا ةةخ  تو ةا مر مةخ  خفتخر خعرم مرر  ا في مرعمك أخ مرررم ا ع ر مر لخغ خةقم مرتغوةر خمر  ةك رةوك إرمروةا  

 مر  مي مر روع.
 عدم االستقرار:-3

حوث   ر مرمرمةق وت  ك مةن  شةاق إرةى آذةر خال وشةعر  اررضةا عةن أي مةن ةةقه مأل شةقا خوسةاحب 
 قرك مشاعر مرتختر خمر لق.

 الرفض والعناد:-4

مرم تمةع خرةقرك تتموز مت اةاو مرمرمةق ع ر مر لخغ  أ  ا مت اةةاو رفةل خمعةارمل رأل ةرل خمألسةرياء خ 
  ةةةره حةةةزون خم مةةةخم خةةةةقه مرمشةةةاعر ت ت ةةةك إرةةةى  ةةةك مةةةن حخرةةةه مةةةن مأل ةةةرل خمألسةةةرياء ف ثوةةةرم  مةةةا وفتعةةةك 

 مرمش  و خو ت ر  ك من حخره خت شأ  و ه خ ون من حخره مرمعارك ألتفه مأل  اب.
 مقاومة السلطة:-5

زمم مع مرخمررون خذاسا مع مألم و اخم مرمرمةق  ك أ خمم مر لقا خ ذاسا مرخمررون فواري قرك إرى مر 
 خ لما فشك مرمرمةق وزرمر ع ارم  إال أن ةقه مرم اخما تت ايص ذ ك مر مخ مع م تماك مر ضج مر   ي.

 االنفعال الشديد:-6

وتموز مرمرمةق  أ ه شرور مرح ا وا  تو ا رموخره خمت اةاته مرمتغورل خمرتغورمو مر  موا مما واري إرى 
 خره  ار لق خمرتختر  تو ا مر  ص في  فاءل شذسوته خع ياته مال تماعوا.حرل مال فعاالو خشع
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 نقص الثقة بالنفس:-7

 وشةةك مرمرمةةةق   ررمتةةه خ وشةةعر  أ ةةه أيةةك  فةةاءل مةةن مر ةةاحوتون مرشذسةةوا خمال تماعوةةا خةةةقم مرشةةعخر 
    ص مرث ا  ار فك  اتج عن:

 .مرتغورمو مر  موا مرمفا  ا 

 رل.مرضغخق مال تماعوا مرم تم 

 .ر مر  ار ره خألعماره   

 .عرم مش ام حا ته رلت رور 

 شدة الحياء:-8

 تو ةةا مرتغوةةرمو مر  ةةموا مر ةةروعا خمرمفا  ةةا وشةةعر مرمرمةةةق  ارذ ةةك مةةن شةة ك   ةةمه مر روةةر فوشةةعر 
  أن  ك مر اك و ظرخن إروه.

 أحالم اليقظة:-9

رلتع وةر عةن مال فعةاالو أخ إشة ام  ول أ مرمرمةق إرى أح م مرو ظا روحةك مشةا له ختعت ةر مسةررم  م مةا  
 مررخمفع خر ن من مر خم ب مر و ا ألح م مرو ظا:

 .لما مزرمر م رماج مر ارغ في ةقه مألح م مزرمر  عرم  عن مرخميع  

 .تضوع خيو مرمرمةق خت عره عن مرخميع 

 االهتمام بمسائل الجنس: -10

مةتمامةه علةى م ةا ك مر ة ك مرتةي تشةغك  مخ مألعضاء مر   وا في مرحلا مرمرمة ا تاري إرى تر وز 
معظم خيته ختف وره حوث و ارن  ون ش ك   مه خأ  ام مألذرون من أيرم ه خير ول ةأ إرةى  عةل مرمسةارر 
مرذاق ةةا خ وةةر مرريو ةةا رلحسةةخك علةةى مرمعلخمةةاو عةةن مر ةة ك خةةةقه مرمسةةارر يةةر ت ةة ب ذقةةرم   ارغةةا  علةةى 

 (.19-11، 1997حرخك، مرمرمةق خير تاري إرى مال حرمفاو مر   وا )م

 فكرة المراهق أو المراهقة عن جسده:
 ك إ  ان رروه ف ةرل عةن   ةره أي سةخرل قة وةا عةن   ةره خشة له خةو تةه خفةي مرحلةا مرمرمة ةا ت ةرأ 

 مرتغورمو في ش ك مر  م خوحاخك مرمرمةق أن و تشف ةقه مرتغورمو ختت ع ا خو ارن  ف ه  زم  ه.

مرسخرل مرقة وا مرمت خ ا ررى مرمرمةق عن   ره ف ن قرك وةاري إرةى  إقم  ان مرش ك مر رور وحور عن
مر لق خمإلح اق خمروأك ع ر مرمرمةق أما إقم تقا ق مرش ك مر روةر مةع مةا وروةر أخ مةع سةخرل مر  ةر مرقة وةا 

 متسف مرمرمةق  ارث او خمال ت رمر خمالتزمن.



 
 
 

 

46 

 اإلطار النظري –الباب األول 

 اإلطار النظري        الثالث ل الفص

ام مرمرمةق خم اعرته على ت  ك   ره من خة ا وأتي رخر مرمر ي  خمء  ان مرمعلم أخ مرخمررون في مي 
 (.31-30، ص1997ذ ك رفو م ت اةه إرى مرمموزمو مرمخ خرل رروه خرفعه ال تغ ر ا )محرخك، 

 كره المراهق لجسده: سبب
مرتغوةةرمو مر  ةةروا مرتةةي تخم ةةب أوةةام خ ةة ون مرمرمة ةةا تمثةةك أي ةةى مرتغوةةرمو مرتةةي ومةةر   ةةا مإل  ةةان فةةي 

 (.9، ص3003 ي متغورمو حارل في  رعت ا خشرورل في ح م ا )مرمو ري، مرمحك  مخه مرمذتلفا ف

 ما أن مر مةخ مر  ةري رلمرمةةق وةاثر  ف ةوا  فةي مت اةةه مةن قمتةه خمت ةاه مآذةرون م ةه فةاالذت ف فةي 
 رعا  مخ أعضاء   م مرمرمةق واري إرى عرم مرتةخمزن أخ مرتةرزر مر  ةمي  تو ةا عةرم تةزممن ت امةك ةةقه 

 (.232، ص3001زع ي، مألعضاء )مر

 (.Akos, Levitt, 2002, p142ف ن مر لخغ وعت ر محفزم  ر و وا   حخ مرسخرل مر ل وا رل  م )

خة ةةةاك مرعروةةةر مةةةن مرمةةةرمة ون مرةةةقون ال وح ةةةخن   ةةةرةم خال ورتةةةاحخن  ةةةه أخ يةةةر ورفضةةةخ ه أخ و رةخ ةةةه 
اب مرتشةخه أي مرتذةخف خمرفةزم خوقلق علماء مر فك علةى ةةقم مر ةخم مةن مرشةعخر )مر ةره أخ مرةرفل( م ةم رةة

ن أ ثةر مةا و رةةه مرمرمة ةخن ةةخ مألقةرمف مر ةارزل  ةاأل ف، خمألق ةون،  خرفل مرظ خر خمرتشخةاو  ارش ك خم 
خمرفةةم، خمروةةرون، خمر ةةرمون، أخ مألعضةةاء مرمرت قةةا  ارشةة ك مرذةةار ي  ارسةةرر خمألررمف خظ ةةخر مر ثةةخر فةةي 

 ةخ مرعملواو مر رمحوا. مرخ ه، خوعت ر ة ا مرمرمة خن أن مرحك مرخحور

خة ةةاك  عةةل مرمةةرمة ون مرةةقون ومولةةخن إرةةى شةةرمء مرم  ةةك مرخم ةةعا أخ يةةر وفضةةك  عضةة م مرل ةةخء إرةةى 
م  ةةك مثوةةرل، خت ةةروحاو  رو ةةا، أخ إرةةى إ   ةةخمرمو  رو ةةا يةةر تلفةةو مأل ظةةار إرةةو م خت  ةةب مر ظةةر إرةةى 

   رةم  ور مرمت ا ق.

مر ةةةل وا، خر   ةةةا قرو ةةةا ت وةةةف مةةةع خضةةةع رمذلةةةي  روةةةر خر ةةةن ةةةةقه مرتسةةةرفاو ال تشةةةور رم مةةةا  إرةةةى 
 (.23-27، ص3007)شارمان، 

خة ةقم تةةرى مر احثةةا  عةةر مرتعةةرف علةةى سةةخرل مر  ةةر خم خ ات ةةا خذسا سةة ا، خمرت اق ةةا   ةةخمحي مر مةةخ 
مألذةةرى ضةةرخرل مرخسةةخك إرةةى تح وةةق مرتقةةا ق  ةةون مرسةةخرل مرقة وةةا رل  ةةر خ ةةون مرخميةةع خمرسةةخرل مرةةخميعي 

مرمرمة ون خضرخرل م اعرل مرمرمةق من أ ك تح وق مرت ارب  ون مرسةخرتون مةن ذة ك تخعوتةه ذاسا ع ر 
 ما وحسك ر  ره خمةن ذة ك تشة وعه رو ةخم  األعمةاك مرتةي ت ةاعر علةى تح ةون مرسةخرل مرح و وةا رل  ةر 

  إواةا.من ذ ك تح ون  مق مرتغقوا خممار ا مررواضا إضافا إرى م اعرته رو رر مر عما مرتي م حه مهلل
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 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 وأمهيتلللللل   البحللللللث مبوضلللللل  التعريلللللل : األول الفصلللللل 

 السلللللللللللا     الدراسلللللللللللا : الثلللللللللللا   الفصللللللللللل 

 الللللللللللتعل   ومصللللللللللا ر املعللللللللللل : الثالللللللللللث الفصلللللللللل 

 اللللللللللللتعل    رمصلللللللللللا مراكللللللللللل : الرا للللللللللل  الفصللللللللللل 

 

 احملور الثالث

 أزم  اهلوي 

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 أزمة الهوية – الثالثالمحور 
 .توطئة -
 .األنا هوية عريفت -
 .األنا هوية تشكيل -
 .والتشخيص االفتراق عمليتي خالل من المراهقة في األنا نمو -
 .الهوية تطور -
 .بالهوية الخاصة العناصر فئات -
 .الهوية عن البحث لعملية األساسية الخصائص -
 .للهوية الوظيفية األهداف -
 .الهوية وانتشار الذات مفهوم -
 .المراهق عند الهوية تشكيل على تؤثر لتيا العوامل أهم -
 .الهوية رتب -
 .الهوية إشكاليات -
 .االجتماعي النفسي النمو في أريكسون إريك نظرية -
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 المحور الثالث
 أزمة الهوية

 توطئةةة:
تخسف مر خوةا  أ  ةا م ظخمةا مةن مرمعقوةاو مرماروةا خمرمع خوةا خمال تماعوةا خةةقه مرم ظخمةا ال وم ةن 
أن ت خن في حوز مرخ خر ما رم و ةن ة ةاك شةيء وعقو ةا خحةرت ا خمع اةةا خوتمثةك قرةك فةي مرةرخز مررمذلوةا 

ا مإلح ةةةاك  ار خوةةةا خمرشةةةعخر   ةةةا خةةةةقم مر ةةةب مةةةن مرمشةةةاعر مرماروةةةا خمشةةةاعر مرتةةةي ت قةةةخي علةةةى ذاسةةة
  ك خمرث ةةةا  ةةةار فك خمإلح ةةةاك تمال تمةةةاء خمرت امةةةك خمإلح ةةةاك  اال ةةةتمرمروا مرزم وةةةا خمرت ةةةخم خمر ةةةوم خمال ةةة

   ان. ارخ خر خ ارتاري ف ن أزماو مر خوا تخرر  تو ا مر  و مرقي و اك  ا  ا  أخ عرل  خم ب من مشاعر مإل

 ك ت مخ ختتقخر  تو ا عملواو مرت مص خمرتمثك خمالسقفاء خذ ك عملوا  م   امر  ا  خمر خوا رو و شو
 مرتقخر تتحرر ختعور ت ظوم  ف  ا ختتغور إرى حر ت خن فوه ياررل على تحرور ذسخسوا مرفرر.

ال تمحةةةى  فةةةي ت ةةخون مر خوةةةا مرتةةي تتةةرك  سةةةمات ا مةةرى مرحوةةةال خمرتةةي مرم مةةاخة ةةاك  عةةل مرمرمحةةةك 
 مرحلةةا مرقفخرةةا خ ارتةةاري وم ةةن رل خوةةا أن تتعةةرل رلسةةرماو مر ف ةةوا خمرعاقفوةةا مرتةةي ال وم ةةن ت اخزةةةةا 

 أحوا ا .

 Ego-Identityتعريف هوية األنا: 

رو  ةخن إرةى حارةةا  ف ةوا رمذلوةا تتضةمن إح ةاك مرفةةرر إ)وشةور مسةقلو ةخوةا مأل ةا مةةن خ  ةا  ظةر 
خمرتماثةةك  Inner Wholeness and Synthesisمرتةةررف مرةةرمذلي خمرخحةةرل خ  Individuality ارفرروةةا 

ممث   في إح اك مرفرر  ارت اق ماضةوه خحاضةره خم ةت  له  Sameness and Continuityخمال تمرمروا 
ممةةةث   فةةةي مالرت ةةةاق  ارمثةةةك مال تماعوةةةا  Social Solidarityخأذوةةةرم  مإلح ةةةاك  ارتما ةةةك مال تمةةةاعي 

 (2، 3001)مرغامري،  ي مر اتج عن ةقم مالرت اق(خمرشعخر  اررعم مال تماع

أن مر خوةا تشةور إرةى مرقةرق مرتةي و عت ةر فو ةا مر ةاك  Erik Olin – Wrightخوعت ر إروك أخرن رموو  -
 أعضةةاء ضةةمن أسةة اف مذتلفةةا تعقةةي مرتموةةز ر ةةك شةةذص خوةةرى أن رل خوةةا م ةةخن إررم ةةي خعةةاقفي.

(Abdelal, M.Herrera, 2001, 6) 

 Ego Identity Formationنا: تشكيل هوية األ 

-Roleفةةي م ا ةةك مضةةقرمب مرةةرخر  Ego-Identityمف ةةخم ةخوةةا مأل ةةا  Eriksonم ةةتذرم مرو  ةةخن 

Confusion  رإلشارل إرى أزما مر مخ في مرحلا مرمرمة ا خمرتي وعت ر حل ا مرمقلب مأل ا ي ر  ت اك إرى
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مرحلةا مرمرمة ةا تتمثةك   لةق خمضةقرمب ع ةر مرحلا مررشر حوث ت رأ عملوةا تشة ك مر خوةا  حةرخث أزمةا فةي 
 مرمرمةق  اتج عن  حثه عن رخره في مرحوال خم تشاف ما و ا  ه من يوم خأةرمف خأف ار خأرخمر.

خت ت ةةةي مألزمةةةا فةةةي مرظةةةرخف مرح ةةة ا خوشةةةعر مرمرمةةةةق  قمتةةةه متمةةةث   فةةةي إح ا ةةةه  تفةةةرره خم ةةةتمرمروا 
تح وةةق مرتخمفةةق  ةةون حا اتةةه خمتقل ةةاو مرم تمةةع، ماضةةوه خحاضةةره خم ةةت  له خيررتةةه علةةى حةةك مشةة  ته خ 

 خو ع ك قك في  لخ ه خمرتزممه  أرخمره.

أما فةي حةاك مرفشةك فةي حةك مرتخحةرمو مرم  ةرل وترتةب علوةه فشةك فةي حةك أزمةا مر مةخ فةي مرقفخرةا ممةا  -
 واري إرى مضقرمب ةخوا مأل ا في مرحلا مرمرمة ا خةقم مالضقرمب وتمثك في  مقون أ ا وون ةما:

 : أي عرم مر ررل على ت  ي أرخمر خأةرمف ثا تا قمو مع ى.Role Confusionضقرمب مررخر م  -1

 Inner: أي مإلح ةةةةةاك  ارتف ةةةةةك مرةةةةةرمذلي Negative Identityت  ةةةةةي مر خوةةةةةا مر ةةةةةار ا   -3

Fragmentation  خةقم ورفع مرمرمةق إرى ممار ا أرخمر  ور م  خرا م تماعوةا   ةار  خز ختعةاقي
 (2-2، 3001، )مرغامري مرمذررمو.

 تعريف الباحثة للهوية: -

 خ مر  ةري مرشةعخر) خمال تماعوةا خمرمع خوةا مرماروةا مرمعقوةاو مةن م مخعةا علةى ت قةخي  ف ةوا حارا ةي
 ختتقةخر ت مخ خمال تماء، خمال تمرمروا خمرتفرر  ارت امك مإلح اك تعقي(مال تماعي خمرتخمفق مر ف ي مرتخمزن

 مرتةةخمزن ختح وةق خأةرمفةه مرحوةال فةي خرخره مرفةرر قمو تموةز رر ةا رةىإ تسةك حتةى ختقةخره مإل  ةان  مةخ مةع
 .مرم تمع خمتقل او مرفرر حا او  ون

 تطور الهوية:
في مر  خمو مألخرى من حوال مرقفك ال وعي قمته خم  ما وتماةى  األم خمن وعت ي  ه خ عةر  مةخ مر ةررمو 

ررمك  أن ة اك شيء وفسك مرعارم مرمحوق عن قمته.  مرحر وا خمإلررم وا و رأ مرقفك  خعي خم 

قخولةا مرت قةا  رمةرل مررمذلوا خمرذار وا مرتةي وةرر  ا خةةي ت  ةى مال تثارلفاأل ا تخرر شو ا  فشو ا   تو ا 
 ف رل مر  ر مرقمتي خمر شاقاو مرح ةوا خمرحر وةا خمرحا ةاو مألخروةا ثةم الح ةا  وتخسةك مرشةذص إرةى ت امةك 

 مإلررم او تاري إرى فسك مأل ا عن ت ار ه مرمذتلفا.

خم تشةةةاف مر خوةةةا مرقمتوةةةا وتقةةةا ق ع ةةةر مرقفةةةك مةةةع مرشةةةعخر  أ ةةةه وملةةةك مر ةةةوقرل علةةةى مرعةةةارم مرذةةةار ي 
في ةةقه مرمرحلةا وعت ةر أ ةه و فةي مرتف وةر  ارشةيء حتةى وحسةك علوةه خت ةمى ةةقه مرمرحلةا  مرحلةا فارقفك 

 مرتف ور مر حري خع ر إررمك مأل ا وس و مرتمووز خمضحا   ون ما ةخ مخضخم تف ور خما ةخ مخضخم إررمك.
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ا مرت شةةة ا تقةةةخر مرةةةخعي مرةةةقمتي وتخمفةةةق مةةةع مرةةةرذخك فةةةي عةةةارم مرخميةةةع أ ثةةةر خةةةةقم مرتقةةةخر وةةةرت ق  عملوةةة
مال تماعوةةا رلقفةةك مرتةةي ت ت ةةي  ةةارتمووز  ةةون مرتف وةةر خ ةةون مرخميةةع فةةارخعي مرةةقمتي وت وةةأ فةةي مرحلةةا مرقفخرةةا 

 خفي مرحلا مرمرمة ا تس و مأل ا أ ثر ت ظوما  خخضخحا .

فارمرمةق وظك محتفظا   أ خوا مرقفك مع مذت ف ةخ أن مرقفك و تذرم مألشذاص من حخرةه  ةأرخمو 
مةن ذة ك م ةتخوون  أن مرمرمةةق و ةعى إرةى معتةرمف مآذةرون  ةه خخعةي مرمرمةةق  قمتةه وتقةخرره فةي حةون 

خم ةةتخى حواتةه مرذاسةةا ختسةرف مآذةرون ت ةةاه قمتةه و ةةتثور تف وةره مةةن  ،ةمةا م ةتخى مرع يةةاو  ةاآذرون
  ا و علةه وشةعر  ةأن شذسةوته يةر م ت ةو خمةن   ةا أذةرى و عةك مآذةرون و ظةرخن إروةه علةى أ ةه  وةر 

ت ةةةاه مرةةةقمو خةةةةقم  ا  قمتوةةة ا  اك. خخعةةةي مرةةةقمو رةةةرى مرمرمةةةةق وتذةةةق خ  ةةةون خعوةةةا  قمتوةةةا  ت ةةةاه مآذةةةر خخعوةةةم ةةة
مإلح ةاك ةةخ مسةرر عقم ةه حوةث أن  ةك خضةع  روةر و ةعى مةن خرم ةه ال ةتعرمل قمتةه خمرحسةخك علةةى 

ارم مةةن إع ةاب مآذةرون خعةن قروةةق مرح ةم مرع لةي خمر ةرك وحةةاخك مرمرمةةق أن وةرفع  قمتةه إرةةى م تشةاف عة
مرمفاةوم فارمرمةق ورفع  ا ت تا اته إرى حر مرت ايل خمرتم ةك  ار تةا ج م مةا  ا ةو حتةى رةخ  ا ةو ت ةايل 

 (173... 171، 1992)معارو ي،  مرح و ا.

 فئات العناصر ال اصة بالهوية:
 مرعخرل إرى  ملا من مرع اسر: ت ضيإن تحرور ةخوا مرفرر 

 على: عناصر مادية وفيزيائية وتشتمل -أوالا 

 مرحوازمو: مال م، مر  ن، مألمخمك.  -1

 مر ررمو: مر خل ماليتساروا خمرماروا خمرع لوا.  -3

 مرت ظوماو مرماروا، مرت ظوم مإليلومي،  ظام مر  ن،  ظام مالتساالو مإل  ا وا.  -2

مال تماءمو مرفوزوا وا: مال تماء مال تماعي خمرتخزعةاو مال تماعوةا خمر ةماو مرمخرفخرخ وةا مألذةرى   -3
  مموزل.مر

 عناصر تاري ية وتتضمن: -ثانياا 

 مألسخك مرتاروذوا: مأل  ف، مرخالرل، مال م، مر رم ا.  -1

 مألحرمث مرتاروذوا مر اما: مرمرمحك مر اما في مرتقخر.  -3

 مآثار مرتاروذوا: مرع ا ر خمرعارمو خمرت ارور.  -2

 عناصر ثقافية نفسية: -ثالثاا 

 رمخز مرث افوا،  ظام مر وم.مر ظام مرث افي: مرع ا ر، مألروان خمر  -1

 مرع اسر مرع لوا: مر ظرل إرى مرعارم، مرمعاوور مر معوا، مرعارمو مال تماعوا.  -3
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 مر ظام مرمعرفي: مر ماو مر ف وا مرذاسا، مت اةاو  ظام مر وم.  -2

 عناصر نفسية اجتماعية: -رابعاا 

 م م، مر ز، عمر،   ك، م  ا، خم  او،  لقا... أسس اجتماعية:  -1

 مر فاءل، مر خعوا، مرت رورمو مرمذتلفا.االجتماعية:  القيم  -2

، 1992)م وشةةةوللي،  مر ةةةررل خمإلم ا وةةةا، مرت وةةةف،  مةةةق مر ةةةلخك.القةةةدرات ال اصةةةة بالمسةةةتقبل:   -2
13 ...30) 

 ال صائص األساسية لعملية البحث عن الهوية:
 رو  خن ف ن مر حث عن مر خوا وتموز   عل مرذسا ص خةي:إح ب 

حةث عةن مر خوةا  عملوةا  ما وةا م ةتمرل علةى إررمك مرفةرر رلتماثةك مرةرمذلي خمال ةتمرمروا ت ت ر عملوا مر  -
 رذ رمته مرماضوا خأرخمره في مرم ت  ك أي على مرتر ق  ون ماضوه خأرخمره في مرم ت  ك.

 مررخمفع مرشعخروا خمر شعخروا رخرم  ةاما  في مر حث عن مر خوا. تاري -

رقرك و ب أن وررك مرفرر  أن سخرل مرقمو مرتي شة ل ا علةى أ ةاك مةن تمثك مر خوا مف خما  م تماعوا   -
 خمرتماثك مرر ا من ي ك مآذرون. ،مال تمرمروا

و ب أن و ن مألفرمر مرسغار ررو م ث ا  اش ا من مرتقا ق خمرتخمفق  ون مال تمرمروا مررمذلوا خمرذار وا  -
  ون.من ذ ك تغقوا رم عا م ا  ا عن ذ رمت م مرشذسوا مع مآذر 

و ةةت ر  مةةخ مإلح ةةاك  اال ةةتمرمروا خمرتماثةةك إرةةى مالعت ةةار  ةةأن مرتماثةةك خمال ةةتمرمروا ةةةخ راوةةا عارموةةا  -
 مشتر ا.

 او رخن لتقخر مإلح اك  ار خوا وحتاج إرى متقل او م تماعوا خع لوا خ ر وا خو ب أن تح ق مرمتق -
 ا ةقه مرمتقل او.أي تأذور أخ إعايا ألن مرمرمحك مرم ت  لوا رل مخ تعتمر على تل و

) لةةةةةةه،  )مرفرروةةةةةةا ختع ةةةةةةي مإلررمك مرةةةةةةخمعي  اال ةةةةةةت  روا خمرفرروةةةةةةا ختح وةةةةةةق ةخوةةةةةةا م ةةةةةةت لا خمضةةةةةةحا(. -
3007،70 ،71) 

 مفهوم الذات وانتشار الهوية:

رو  خن أ ه ع رما تحرث مرثخرل مر ر وا أي مرحلا مرمرمة ا ف ن مرمرمةق و تم   ظرل مآذةرون إروةه إياك 
 ف ه خفي ةقه مرمرحلا و رأ مرمرمةق  ت موع ةخواو مذتلفا رتحرور قمته من ذ ك إمةا  أ ثر من  ظرته إرى

 مرتخحور أخ ت لور عرر من مرشذسواو في حواته.

 عثةرل  <رو  ةخن إخفي  عل مألحوان ت خن ةقه مر خواو مت ايضةا خ ارتةاري ومةر مرمرمةةق  مةا و ةموه 
 أخ أزمت ا. >مر خوا
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رمرمةةةق ر ف ةةه مفةةاةوم شذسةةوا خأ مةةاق  ةةلخ وا تت ا ةةب مةةع شةةعخره خمةةن ذةة ك ةةةقه مألرخمر وسةة ع م
 مرمت امي عن ةخوته.

إرةى أن مشةةا ك مر خوةةا ت ةةتج عةن محاخرةةا مرمرمةةةق رع ةةخر مر ةةخل  Kenneth kennistonخيةر أشةةار <
عن مالث ون خ  و ما و خن أوضا في  في م اخ م تماعي م فسك حتما    ون مرقفخرا خمر لخغ  و ما و خن  اريا  

 (233، 3003)خمق خن، رو ر رون،  >مرحلا عرم ث او رمذلي 

 األهداف الوظيفية للهوية:
 رل خوا خظا ف تتمثك فوما ولي:

 تزخر    اء و اعر مرفرر في ف م أي شذص ةخ و خن. -

 تزخر مرفرر  اإلح اك  ارمع ى ختعرفه  ات اةاته من ذ ك مرتع رمو خمر وم خمألةرمف. -

 مإلرمرل مرحرل.ض ق مرقمو خ وتزخر   ح اك  -

تعمك على أن و قك مرفةرر  ةك   ةره مةن أ ةك مالت ةاق خمرتةرم ق مرم ق ةي خمال  ة ام خمرت ةا م  ةون مر ةوم  -
 خمالعت ارمو خمرتع رمو.

 تم ن مرفرر من مالةتمام  ما ةخ مم ن من ذ ك إح اك  ارم ت  ك خمالحتماالو خمالذتوةارمو مر رولةا. -
  (73، 3007) له، 

 تؤثر على تشكيل الهوية عند المراهق:أهم العوامل التي 
رت ةةخون مر خوةةا إال أن ةةةقه مرعملوةةا ت ةةتمر مةةرى مرحوةةال خفةةي  ةةك  م مةةاتعت ةةر مرحلةةا مرمرمة ةةا مرحلةةا 

مرحلا من مرمرمحك مر ما وا وخم ه مإل  ان أزما و حث عن حلخك  ما وا حتى و ت ك رلمرحلا مرتاروا. خة ةاك 
 وك مر خوا ع ر مرمرمةق خم  ا.تش  فيمرعرور من مرعخممك مرتي تاثر 

 :اإلجتماعيالسياق  -1

عخمقةف خررخر فةي مر واق مال تمةاعي رخرم  محفةزم  فةي تشة وك مر خوةا حوةث أن مرم مخعةا تةاثر  واري
مةةةا و رمةةةه مةةةن يةةةوم خأعةةةرمف خآرمء   خم ةةةقاأفعةةاك خ ةةةلخك مألفةةةرمر مرةةةقون و تمةةةخن إرةةةى تلةةةك مرم مخعةةا خقرةةةك 

 خأف ار.

 Ellemers,et)) تمةةاعي وم ةةن أن وشةة ك ت روةةرم  رل خوةةا خوعرضةة ا رلذقةةر. مةةا أن مر ةةواق مال  -

al,2002,164-166) 

 ما أن مر خوةا  مال تماعوةا ت ةخن أ ثةر خضةخحا  مةن مر خوةا مرشذسةوا خمرشةذص وةررك  ف ةه  عضةخ 
 (F.Korte, 2007, 170) في مر ماعا أ ثر من إررم ه ر ف ه  فرر.
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 :الت ثيرات المعرفية -2

فةةي م ةةاعرل مرمرمةةةق علةةى مرتف وةةر م مةةا  رخرم   وةةاريمرت ةةرم مرمعرفةةي مرةةقي وح  ةةه مرمرمةةةق إن مر مةةخ خ 
و ار إ ا او م  عا رما وخم  ه من أ  لا خمش  و  ،خمرم  ي ،خمرتذقوق رلم ت  ك مرتعلومي ، مخضخعوا خم 

و ار مالحتماالو خمر رم ك مرم ا  ا مرتي ت   ه شعخرم  مت  ا  خثا   تا   ار خوا.رحك أزما مر خوا خم 

مرتف وةةر مرت روةةري و ةةمو رلمرمةةةق  ا ةةتذرمم عملوةةاو م ق وةةا تتعلةةق  ارم ةةا ك مال تماعوةةا حوةةث وةةزرمر 
 مةتمام مرمرمةق  ارتف ور  ارع ياو مر و شذسوا خمر وا ا خمرفل فا خمررون خمألذ ق خمرسرميا.

ا ةةةةي مقلةةةب أ ا ةةةي مال تماعوةةةا فةةةي مرمرمة ةةة وخمرتغوةةةرمو مرتةةةي تحةةةرث فةةةي مرشذسةةةوا فةةةي مرم ةةةاال
 (92، 3007) له،  رتش وك مر خوا.

 رتب الهوية:
رو  ةخن  مرحلةا رتحروةر إت اخك مارشوا مرمرحلا مرذام ا من مرمحك مر مخ مر فك م تماعي فةي  ظروةا 

مر خوا خ خسف أر عا مرمحك وم ةن أن تحةرث رلمرمةةق وحةاخك مر حةث أخ تحروةر ةخوتةه خ ةةقه مرمرمحةك أخ 
 مررتب ةي:

 Identity Diffusionهوية مشتتو ال -1

خ ال وةةةرر خن مرحا ةةةا إرةةةى م تشةةةاف  ، ةةةخم ةخوةةةاةةةةم مألشةةةذاص مرةةةقون رةةةم ومةةةرخم  أزمةةةا ةخوةةةا خ رةةةم و خ  
 أخ مر رم ك  ون مرمت ايضاو. ،مرذوارمو

 Identity Foreclosureمنغلقو الهوية  -2

مآذةةرون )مةةن ةةةم أشةةذاص رةةم ومةةرخم  أزمةةا ةخوةةا أوضةةا  خ ر ةة  م ت  ةةخم آرمء خ معت ةةرمو م ت ةة ا مةةن 
ص أخ م ت ار ر ةا خ رةم وذت ةرخم أف ةارةم أخ معت ةرمت م فحمآ اء أخ من مرمحوق( خ ي لخم ةقه مرمعت رمو رخن 

 أخ وقا  خةا  معت رمو خ أف ار مآذرون.
 Identity Moratoriumمعلقو الهوية  -3

قةار تلةك مألزمةا خ ةم مألشذاص مرقون ذ رخم مرشعخر   خوت م  خ خر أزما مر خوا خ ر ن مازمرخم فةي إ
  خم مر خوا  عر.رم و خ  
 Identity Achievementمحققو الهوية  -4

 ةم مألشذاص مرقون مرخم  أزما مر خوا خ م ت خم إرى تح وق خ ت خون ةخوا خمضحا خ محررل.

 ررو م  خوا عاروا من مرحافز خمحترمم مرقمو خمإل  از. -

 على مرعمك تحو شرخق مإل  ار.خم تخواو م ذفضا من مرذ ك، مر ررل  ،ررو م خعي عاري -
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   وةةةا أ ثةةةر مةةةن حةةةاالو مر خوةةةا مألذةةةرى. م ةةةتذرمم أ ثةةةر ال ةةةترمتو واو متذةةةاق مر ةةةرمرمو مرم ق وةةةا خمرع -
(Adams.R,et al,2003,212) 

 إشكاليات الهوية:
وت ةاءك مرمرمةةةق ةةةك و تمةةي رأل ةةرل أم ألسةةحا ه أم رم تمةةع معةون ف ةةخ و حةةث عةةن ةخوةةا و تمةةي إرو ةةا 

ا مر خوةةا مةةن أ ثةةر مألزمةةاو مرتةةي تخم ةةه مرمةةرمة ون أل ةةه وروةةر أن و تمةةك  مةةخه خوث ةةو شةةو ا  فةةي ختعت ةةر أزمةة
 (23، 3010) سر،  حواته.

رو  ةةخن إرةةى مفتةةرمل خ ةةخر أزمةةا فةةي مرحلةةا مرمرمة ةةا حوةةث و ظةةر مرو  ةةخن إرةةى ةةةقه إختشةةور  تةةا ج  -
 مرمرحلا من مرحوال على أ  ا خيو مالرتزمم مرم  ي.

 حوث تشور مألزما إرى فترل مرمرمة ا. وا متغورون ةما مألزما خمالرتزمم.ختشمك م زرا مر خ 

 (Marcia.E, 1999, 551,552) أما مالرتزمم وشور إرى رر ا م تثمار مرشذص إلم ا اته مرفرروا.

 خ ارتاري ف ن أةم ما وخم ه مر خوا:

 انشطارات الهوية:  -1

رت ايضاو خةةي أحوا ةا  ت ةخن ت ايضةاو وت اخزةةا وخ ر رمذك مر ظام مرث افي مرمحوق  ارفرر مرعرور من م
 مألفرمر رخن سعخ او   ورل.

خت شأ أزماو مر خوا ع رما وس و مرتختر مرقي تثوره ةقه مرت ايضاو على أشره خع رما تاري إرى شلك 
رى خ خر يلق رم م.  في قايا مرفعك خم 

فةي مرشةرخق عو  ةا مرتةي أحاقةو  ف  اك ت افر  ون ث افةا مرشة اب خث افةا مررمشةرون فارشة اب ال وخ ةرخن
 ر ةةةا  م فل ةةةك  وةةةك إررم ةةةه مرذةةةاص رلم تمةةةع خر ظامةةةه مرث ةةةافي  مةةةا أن مرشةةة اب وعوشةةةخن قرةةةك مرت ةةةاون  ةةةون 

 مرمعاوور مال تماعوا مرتي وت  اةا آ ااةم خ ون مرممار او مرح و وا مرتي وارو ا ةاالء مآ اء.

ثةةك مرشةة اب يومةةا  تذتلةةف عةةن يةةوم آ ةةا  م، ةةةقه  مةةا أن خ ةةا ك مإلعةة م تةةاثر فةةي عملوةةا مرت شةة ا فوتم
، 1992)م وشةةةولوي،  رخرم   ةةةل وا  فةةةي ت ةةةخون مر خوةةةا. تةةةاريمرعخممةةةك تةةةاري إرةةةى تلةةةك مرت ايضةةةاو مرتةةةي يةةةر 

122 ...127) 
 اضطراب األمن الوجودي:  -2

 ي:و قلق مرتحلوك مرعلمي ألزماو مر خوا من تحلوك مرظخمةر مر ف وا خمال تماعوا مرمحوقا  ارفرر خة

 



 
 
 

 

55 

 اإلطار النظري –الباب األول 

 اإلطار النظري        الثالث ل الفص

 االنحالل العائلي: - أ

رةى أ ةك مر عوةا رم ةذا خذاسةا فةي مرحلةا مرقفخرةا خ ارتةاري فة ن مال حة ك  مرفرر  حا ا إرةى أمةن خم 
مرعا لي واري إرى مضقرم او تسوب مر خوا خةي  ات ا عن ضعف مرع ياو مرعاقفوا خعرم خ خر  مةاقج 

 و خ ا مر خوا مرفرروا.ت اعر على مرتخحر خمرت مص خ ارتاري واري قرك إرى مضقرمب في  
 االستبعاد بالرفض: -ب

أن  Hornyخةخر ي  Frommإن مر  خك مرعاقفي م م في   اء مر خوا مرفرروا خورى  ك من فرخم  
أشة اك مرع ةةف مرفةةرري ظةةخمةر ت ةةخم علةى أ ةةك خضةةعوا مال ةةت عار خمرم اف ةةا خفةي ةةةقم مر ةةواق و حةةظ  مةةخ 

حمةةخم رلر  ةةاو مآ وةةا رخن تخيةةف خمةةن شةةأن قرةةك تعزوةةز   وةةر رلفرروةةا ختضةةذم فةةي مرتخ ةةه  حةةخ إشةة ام م
مت اةاو مررفل  حخ مرقفك مرقي و ظر إروه من ي ك مرعا لا  عبء ال وحتمك حوث وتخ ب علوه أن وع ى 

   ف ه.
 الهدم العاطفي: -جة 

إن مألقى مرعةةاقفي وتمثةةك فةةي مإلح ةةاك  ا حةةرمر مر ومةةا مرقمتوةةا خف ةةرم  ا رمحتخمةةةا خوع ةةي قرةةك أن  
رور مر خوا و خن  ل وا  إرى حر   ور  ما ت تحخق على مرشذسوا مشاعر مرضعف خمر سخر خقرك واري تح

إرى قمتا وا عاروا ع ر مألقفةاك مرةقون وتعرضةخن رعملوةا   ةو خم غة ق علةى مرةقمو خمرةقي وةاري إرةى ف ةرمن 
 مر ررل على مرذلق خمال ت ار.

 انهيار األسس ال اصة بالهوية:
 :مرمحخر مرتاري ر من معار ا رف م ةقه مر  قا ال

 نسبية القيم والنماذج:

إن ةقه مر   وا تعت ر    ا  خ تو ا رلتغور مال تماعي في آن خمحر، خةقم مرتغور ةخ مرقي وعرل مر وم 
رعملوةا   روةةا خقرةةك تحةو تةةأثور تقةةخر رو ةةامي ميتسةاري ث ةةافي وتموةةز  ارذسخسةوا خمرت ةةارم خةةةقم مرتقةةخر 

رت  خرةةخ ي وتةةوو أمةةام مإل  ةةان مرعروةةر مةةن مرذوةةارمو مرمتاحةةا خ مةةق مرحوةةال مرمر خ ةةا خمرتغوةةر ماليتسةةاري خم
خ ظام مر وم مرمر عوا حوث أن تعرر أ ظما مر وم وأتي تع وةرم  رعملوةا تعزوةز مرت ايضةاو مرتةي ت ةخم  ةون مر ةوم 

 ةةع مةةن مر ةةةوم مرعسةةروا مرمفضةةلا خمر ةةوم مر رومةةا  مةةا تلعةةب خ ةةا ك مإلعةة م رخر   وةةر فةةي ت ةةروم م ةةاك خم
مرمر عوا، خورى مر احثخن أن خ ا ك مإلع م ر ا تةأثور وعمةك علةى ةةرم مإل  ةان خم ةت  ه  مةا أن مرتق ةقب 
مرةةةةرم م فةةةةي م ق وةةةةا مرعةةةةرل وم ةةةةع   ةةةةاء ةخوةةةةا متما ةةةة ا أل  ةةةةا محاقةةةةا  ةةةةأقر م ق وةةةةا خ مةةةةاقج متضةةةةار ا 

 (133... 123، 1992خمت ايضا.)م وشوللي، 
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 في النمو النفسي االجتماعي: Eric Ericksonنظرية إريك إريكسون 
( آثارم  خمضحا في S.Freudتر و  ظروا  و مخ ر فرخور ) 1903خرر إروك إرو  خن في أرما وا   ا 

تف وره حوث قةخر  ظروتةه فةي مر مةخ مر ف ةي مال تمةاعي معتمةرم  علةى  ظروةا فرخوةر حوةث خضةع فرخوةر فةي 
ا خمرت ا ةةلوا خمر مةةخن خأذوةةرم  مرحلةةا مر لةةخغ. خرةةم ت حةةث  ظروتةةه ذمةةك مرمحةةك ةةةي: مرمرحلةةا مرفموةةا خمرشةةر و

 ظروةةا فرخوةةر فةةي مرتقةةخر مرةةقي وسةةوب مرشذسةةوا  عةةر قرةةك، أمةةا مرو  ةةخن ف ةةر رأى أن مإل  ةةان وتعةةرل 
ر ثوةر مةةن مرمةاثرمو مال تماعوةةا خمرضةغخق مرتةةي وتخ ةب علةةى مإل  ةان حل ةةا خيةر ميتةةرز مرو  ةخن مسةةقلو 

مرمحك  ثمان  مرشذص خعلوه حل ا رو تمر في مرتقخر مر خي ف ان ة اك  ر ك مش لا وخم   ا Crisisأزما 
 .(332-332، 1993)أ خ  ارخ،  رل مخ في  ظروا مرو  خن خةقه مرمرمحك:

 :Trust versus Mistrustاإلحساس بالثقة مقابل عدم الثقة:  -1

مرحوةةةال خفةةةي ةةةةقه ت ا ةةةك مرمرحلةةةا مألخرةةةى مةةةن مرمحةةةك مر مةةةخ مر ف ةةةي مال تمةةةاعي فةةةي مرعةةةام مألخك مةةةن 
مرمرحلةةا و ةةخن مالعتمةةار شةةرورم  علةةى مرخمرةةرون خذاسةةا مألم فةةي تل وةةا حا ةةاو مرقفةةك مأل ا ةةوا خةةةي م مةةا 
ر مخ شذسوا مرقفك ختقخر قمته خظ خر مرث ا ررى مرقفك  ا ع من إش ام حا اته  ا تظام ف قم خ ر مرقفك 

مالةتمةةام و مةةخ رروةةه مرشةةعخر مرتةةام  اررمحةةا قعامةةه  ةةاةزم  ع ةةرما و ةةخم خمالةتمةةام ع ةةرما و ةةخن  حا ةةا إرةةى 
خمرقمأ و ا مر ف وا خمر  موا خمإلح اك  ارث ةا ال وتخيةف ف ةق علةى إشة ام مرحا ةاو مر وخرخ وةا خم  مةا علةى 

 )مرعتةةةخم تع وةةةرمو مرعقةةةف خوتخيةةةف علةةةى مةةةرى مألرفةةةا خمال  ةةة ام خم ةةةتمرمر مرعقةةةاء مةةةن ي ةةةك مألم رقفل ةةةا.
 (73، 3002خآذرخن، 

 Autonomy Vs Shame and Doubt االستقالل الذاتي مقابل ال جل والشكاإلحساس ب -2

رل مةخ وتمثةك فةي أزمةا مإلح ةاك  اال ةت  ك مرةقمتي م ا ةك  م   روةر ا  وخم ه مرقفك في عامه مرثةا ي مقل ة
 متغورمو خةي: امرذ ك خمرشك خظ خر ةقه مألزما وعتمر على ظ خر ث ث

  ار ضج.تح وق مرمتقل او مر وخرخ وا مرمرت قا   -1

 حك أزما مرث ا من مرمرحلا مر ا  ا.  -3

 مرعخممك مال تماعوا مرمحوقا  ارقفك.  -2

 ار   ا رلعامك مألخك: وتمثك في  مخ عض و مرقفك خيررته على مرحر ا  عورم  عن أمه خيررته علةى 
 رفع مألشواء  اإلضافا إرى يررل مرقفك على مرتح م في   از مإلذرمج.

اعوا تتمثك في تش وع مرقفك خرعمه رتح وةق م ةت  روته ف ظ ةار مرفةرز ع ةرما خ ار   ا رلعخممك مال تم
شةعر مرقفةك   ختةه خيررتةه وأمعا ةه خم  زعةا  م ع ةر عةرم إع  ةه  وع ر مرقفك عن ر  ته في إفرمغ مثا تةه أخ

 ون على مرتأثور فومن حخره خةقه مر خل ةي مسرر خأ اك  مخ مرشعخر  اال ت  ك مرقمتي. ختح وق مرتخمزن 
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مرحةةزم خمرت ةةامو خمرحروةةا مرم وةةرل  حةةرخر خيةةررمو مرقفةةك خم ةةامحته  إقم أذقةةأ أحوا ةةا  وةةاري قرةةك إرةةى  مةةخ 
مال ت  ك مرةقمتي خوتح ةق مرت وةف مةع مر و ةا، أمةا مرعامةك مرثارةث فوتمثةك فةي ق وعةا مر  ةاء مر ف ةي مرمتح ةق 

ت  ك ال وتح ةةق إال  حةةك أزمةةا مرث ةةا ذةة ك مرمرحلةةا مر ةةا  ا خمرمتمثةةك فةةي حةةك أزمةةا مرث ةةا خقرةةك ألن مال ةة
 ش ك إو ا ي خةقم وةاري إرةى حةك أزمةا مال ةت  روا  سةخرل إو ا وةا خةةقم وةاري إرةى م ت ةاب مأل ةا رفاعلوةا 

 .will رورل تتمثك في م ت اب مإلرمرل 

خعةةرم حةةك أزمةةا مر مةةخ فةةي ةةةقه مرمرحلةةا و ةةخر إرةةى مرحةةك مر ةةل ي رألزمةةا خمرمتمثلةةا فةةي مرشةةعخر  ارذ ةةك 
رشك خةقم و خر إرى ظ خر مرعروةر مةن مرمظةاةر مر ةلخ وا مرمرضةوا  ظ ةخر مرعةرخمن أخ مال قةخمء أخ حتةى خم

 (30-13، 3002)مرزةرم ي،  م عرمم مر ررل على مرتعامك مع   مه خ و ته مال تماعوا.
 :Initiative VS Guiltمرحلة المبادرة مقابل الشعور بالذنب  -3

  رل أي حتى عمر  و معامه مرثارث خت تمر ذ ك مرحلا مرقفخرا مرت رأ ةقه مرمرحلا  رذخك مرقفك 
   خمو ت رو ا .

خوتأثر حك ةقه مألزما  عاملون مرعامك مألخك ةخ ق وعا تعامك مأل رل مع مرقفك ختش وع مرقفك خعرم 
 مر ذروا م ه خمن أ  لا مرقفك أخ مرغضب م ه.

 أما مرعامك مرثا ي فوتمثك  حك مألزمتون مر ا  تون.

خمرتةي تع ةي  Purposeخمرحك مر ا و ر قه مألزما واري إرى م ت اب مأل ا يخل  رورل تعرف  ارفرضوا 
  رء مرقفك تحرور أةرمف خ اواو و عى رتح و  ا.

أما مرحك مر ل ي ر قه مألزما وتمثةك  مشةاعر مرةق ب خةةقم  ةاتج عةن مرت شة ا مال تماعوةا مرذاق ةا مرتةي 
مر خمر ةةذروا مةةن مرقفةةك ممةةا ورفعةةه إرةةى مإلح ةةاك  ارةةق ب خمرذقةةأ، خةةةقم ت ةةخم علةةى مرع ةةاب مرم ةةتمر خمرتةةق

 (13، 3002ورفعه إرى مالعتمار على مآذرون خعرم تحمك مرم اخروا.)ع وري، 
 :Industry Vs sense of Inferiority المثابرة مقابل اإلحساس بالنقص  -4

ثا وةةا عشةةر خ مةةخ مأل ةةا فةةي ةةةقه تمتةةر مةةن  ةةو  ةة خمو إرةةى  رموةةا مرمرمة ةةا أي حتةةى  ةةن مرحاروةةا أخ مر
 مرمرحلا ورت ق  ث ث عخممك:

مرعامك مألخك وتمثك في مرخسخك إرى مر ضج أي إرةى مرحلةا مرقفخرةا مرمتخ ةق، خمرعامةك مرثةا ي وتمثةك 
فةي مرت شةة ا مال تماعوةةا خة ةةا تةةرذك مرمرر ةا إرةةى  ا ةةب مأل ةةرل فةةي عملوةا مرت شةة ا مال تماعوةةا خفو ةةا ت مةةخ 

مم  مةةةا تفرضةةةه مةةةن يوةةةخر  اال ةةةتو اظ مرم  ةةةر خمالرتةةةزمم  تعلومةةةاو مرمرر ةةةا خو ةةةرأ مرقفةةةك يررتةةةه علةةةى مالرتةةةز 
  ممار ا مألرعاب مر ماعوا.
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رخرم   تةةاريإقم  فتةةخفر مر و ةةا مال تماعوةةا مرم ا ةة ا  ةةخمء رمذةةك مأل ةةرل أخ مرمرر ةةا أخ مر وةةرمن خمأليةةرمن 
خمر سةخر، حوةث أن ت ةرور مةا و ةخم  ةه مرقفةك ةاما  في شعخر مرقفك  ار فاءل خمإل  از أخ مرشةعخر  ةار  ص 

خشعخره   ومته خ أ ه شذص  ا و خفاعك خمرث ا  أن ره تأثوره فومن وحوقخن  ه  ش ك إو ةا ي خرروةه مر ةررل 
 على تح وق أةرمفه خعلوه ف ن يخل مأل ا ة ا ةي مر فاءل مرتي تعقوه مر خل مر ف وا مال تماعوا.

إلو ا ي ألزما مرمرحلةا مر ةا  ا ختح وةق مرمشةاعر مإلو ا وةا  ارم ةاررل أما مرعامك مرثارث فوتمثك  ارحك م
 .Competenceخمإل  از واري إرى   ب مأل ا رفاعلوا مرشعخر  ار فاءل 

أمةةةةةةةا مرحةةةةةةةك مر ةةةةةةةل ي ألي مةةةةةةةن مرعخممةةةةةةةك مر ةةةةةةةا  ا وةةةةةةةاري إرةةةةةةةى إ مةةةةةةةاء مرشةةةةةةةعخر  ةةةةةةةار  ص خمررخ وةةةةةةةا 
 .(37-33، 3002خمرع ز.)مرزةرم ي، 

 :Ego Identity vs. Role Confusion ل تشتت وعدم وضوح الدورهوية األنا مقاب -5

(  ةةة ا حوةةةث أن ةةةةقم مر ةةةن ةةةةخ  ةةةن مرشةةة اب  حوةةةث 30 – 13ت ةةةرأ مةةةع  رموةةةا مر لةةةخغ أي مةةةن عمةةةر )
 (103، 3010، ، أ خ شعورلوت رمخن  حخ مال ت  ك عن مرخمررون ختح وق مر ضج مر  مي.)  اري

خيفةا  محةررم  مةن مرعةارم مرةقي وعةوأ فوةه أي ع ةرما وقةخر رةه خت ت ي ةقه مرمرحلا ع رما وأذق مرشةاب م
 (323، 3003ةخوا متموزل.)ع خ ا، 

خمرمرمة ةةا إ مةةاال  تمثةةك ثةةخرل فةةي  موةةع  خم ةةب مر مةةخ  تو ةةا مرتغوةةرمو مر ف ةةوا خمال تماعوةةا خمر  ةةموا 
و خرخ ي خةةةةقه مرتغوةةةرمو تةةةرك علةةةى رر ةةةا مت رمةةةا مةةةن مر ضةةةج مر وخرةةةخ ي مر  ةةةمي خمرع لةةةي خمر ضةةةج مر ةةة

 خمال تماعي ختش ك مر خوا ومثك سلب مرتغور في ةقه مرمرحلا.

خحةةك أزمةةا مر خوةةا وعتمةةر فةةي ةةةقه مرمرحلةةا علةةى رر ةةا مر ضةةج خمر و ةةا مال تماعوةةا خحةةك أزمةةاو مر مةةخ  -
 مر ا  ا خو تج عن حك ةقه مألزما تح وق مرمرمةق ر خوته.

 (33، 37، 3002أما مرع ز عن قرك واري إرى مضقرمب مر خوا.)مرزةرم ي،  -

 خأةم مرم ماو مر ما وا في ةقه مرمرحلا ح ب مرو  خن:

 أن وقخر ح ا  خمضحا  رقمته.  -1

 أن وقخر ع ياو  رورل ت خن أ ثر  ض ا  مع مألسرياء.  -3

 أن وت وف رتغورمو   ره.  -2

 أن وح ق مال ت  ك مرعاقفي عن أ خوه.  -3

 (312، 3000أن وذتار م  ا خوت وأ ر ا.)مرشو ا ي،   -2
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 :Intimacy versus Isolation الشعور باأللفة والمودة مقابل الشعور باالغتراب والعزلة -6

تمتر ةقه مرمرحلا من   اوا فترل مرمرمة ا خم تشةاف مرشةاب ر خوتةه حتةى   اوةا فتةرل مررشةر مرم  ةرل خفةي 
 (320، 1993ةقه مرمرحلا وقخر مرمرمةق ةخوته خوس و شذسا  متفررم .)أ خ  ارخ، 

و ةةةقه مرمرحلةةا يةةررل مرشةةذص علةةى مشةةار ا شةةذص آذةةر   ةةقه مر خوةةا خ ةةارر م مةةن تعةةرر خمةةن موةةزم
مظاةر ةقه مرمشار ا إال أن أ ثرةا شوخعا   ةخ مرزخمج، خ ارتاري ف ن يررل مرشذص على تح وةق مرةزخمج أخ 

 (72، 3002، خآذرخن ةقه مرمشار ا ةقم وع ي أ ه ير ح ق مال تماء.)مرعتخم

مرمرمةةةق أخ مرشةةذص مإلح ةاك مر امةةك  ار خوةةا خع ةز عةةن تح وةةق مالتسةةاك أمةا فةةي حةةاك رةم و ت ةةب 
 ى خروةةا خرفء  ةةاآذرون ر مةةا و مةةخ مإلح ةةاك  ارعزرةةا خوشةةعر  أ ةةه ال و تمةةي إرةةى أي شةةيء فةةي مرعةةارم  ةةخ 

 .(120، 1999مال تماء ر ف ه ف ق.)مأل ساري، 
 :Generativity vs. Stagnation مرحلة اإلنتاجية مقابل الركود -7

   ا( 22 – 22ت ا ك مرحلا م تسف مرعمر ختمتر من عمر )

خت ةةةةمى ةةةةةقه مرمرحلةةةةا  مرحلةةةةا مرتخمرةةةةر أي مرحلةةةةا إ  ةةةةاب مألقفةةةةاك ختحمةةةةك مرم ةةةةاخروا خمرر  ةةةةا فةةةةو م 
حاقت م  ارحب خمررعاوا.)  ك، ر.و،   (23خم 

يةةر  مةةا ه   ةةأخر ةةن ال و فةةي أن وظ ةةر ع ةةر مرشةةذص مرر  ةةا فةةي مألقفةةاك أخ إ  ةةا  م ر ةةي وح ةةم علوةةه  
شةة ام  رروةةه ةةةقم مرم ةةخن مةةن م خ ةةاو مرشذسةةوا مر ةةخوا خم  مةةا مرع سةةر مأل ا ةةي ةةةخ مرر  ةةا فةةي تغقوةةا خم 

 (30، 1992، ب مألقفاك.)عخوضا

خمإل تا وةةةا ال تع ةةةي ف ةةةق إ  ةةةاب مألقفةةةاك خم  مةةةا تشةةةمك  ةةةك مةةةا مةةةن شةةةأ ه مرم ةةةاةما فةةةي  مةةةخ ختقةةةخر  -
خمرمف ةةةرون خم  تةةةاج مر تةةةب خمرف ةةةخن خمألف ةةةار مرم تمةةةع مةةةن ذةةة ك ت شةةة ا مألقفةةةاك  ةةةارمعلمون خمرمةةةر ون 

 (21، 3002مإل رمعوا أي مةتمام مر وك مر ا ق  ار حق.)مرزةرم ي، 
خمرذقر مرر و ي مرقي وخم ه مرفرر في ةقه مرمرحلا ةخ م تغرميه في قمته خعرم يررته على مرتحرر مةن  -

 (300، 3003قمتوته. )مر ور ع ره خمر ور عثمان، 

 تسرفاته خو عرم مةتمامه  اآذرون خ ارتاري وس و عضخم   ور م تج. فتقغى  ر  وته على

 Integrity vs. Despairالتكامل مقابل الي س:  -8

ت ا ةك مرمرحلةا مر  ا وةةا مةن مرعمةةر ختمتةر  عةر  ةةن مرذم ةون خةةةي مرحلةا مرشةوذخذا خفةةي ةةقه مرمرحلةةا 
ختح  ةةو أةرمفةةه فةةرز خقةةخر شةةعخرم   و ةةف مإل  ةةان مخيةةف مرمتأمةةك فةةي حواتةةه فةة قم رأى حواتةةه  ا ةةو م ظمةةا

  ت امةةةك مرةةةقمو أمةةةا إقم رأى حواتةةةه علةةةى أ  ةةةا م ةةةرر أحةةةرمث مت ةةةاثرل ال ةةةةرف م  ةةةا أرر ةةةه مروةةةأك خمر  ةةةخق.
 (322، 3003)ع خ ه، 
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خ ارتةةاري تعت ةةر ةةةقه مرمرحلةةا مرحلةةا إمةةا مررضةةى أخ عةةرم مررضةةى فوتح ةةق مررضةةى إقم شةةعر مرشةةذص 
) ةةفوان،  خق ةةه خوشةةعر  عةةرم مررضةةى خمروةةأك فةةي حةةاك رةةم وح ةةق شةةو ا . أ ةةه يةةر ح ةةق شةةيء ر ف ةةه خأ ةةرته خ 

3003 ،123) 

من ذ ك مرعرل مر ا ق رإلقار مر ظري مرمتضمن مرمرمة ا خسخرل مر  ر خأزما مر خوا ترى مر احثا 
 أن سخرل مر  ر تاثر في شذسوا مرفرر خ خمحي مر مخ مرمذتلفا.

إليرمم خمإل   ام  ون مرخظا ف مرع لوا خمر ف ةوا، خمشة لا خسخرل مر  ر مر لموا تم و ساح  ا مرث ا خم
مرمرمةق ةي مر حث عن مرتخمزن  ون سخرل مر  ر مرخميعوا خسخرل مر  ر مرمت خ ا رروه حتى وح ق مرتةخمزن 
مر ف ةي خوةةتم ن مةةن ت ةةاخز  موةةع مشةة  ته إضةةافا إرةةى مرمقلةةب مأل ا ةةي فةةي مرحلةةا مرمرمة ةةا خةةةي  حثةةه 

م تشاف ما و ا  ه من أرخمر خأةرمف خيوم حتى ت ت ي أزما مر خوةا رروةه ر  ت ةاك إرةى عن رخره في مرحوال خ 
 مرحلا مررشر.

خما رم وتم ن مرمرمةق من مرخسخك إرةى مرسةخرل مر ةلوما رل  ةر ختح وةق مرتةخمزن مر ف ةي  وسة و مةن 
 مرسعب تح وق ةخوته ختحرور رخره خةرفه في مرحوال.
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 وأمهيتلللللل   البحللللللث مبوضلللللل  التعريلللللل : األول الفصلللللل 

 السلللللللللللا     الدراسلللللللللللا : الثلللللللللللا   الفصللللللللللل 

 الللللللللللتعل   ومصللللللللللا ر املعللللللللللل : الثالللللللللللث الفصلللللللللل 

 اللللللللللللتعل   مصلللللللللللا ر مراكللللللللللل : الرا للللللللللل  الفصللللللللللل 

 

 الفص  الرا  

 منهج البحث وإجراءات  وأ وات 

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
 توطئة.-

 أواًل: منهج البحث
 البحث مجتمع: ثانياً 
 البحث عينة: ثالثاً 

 رابعاً: حدود البحث
 البحث أدوات: خامساً 

 .اجلسد صورة مقياس -1
 .اهلوية حاالت مقياس -2

 .التطبيق إجراءات: سادساً 
 القوانين اإلحصائيةسابعاً: 
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 الرابعالفصل 
جراءاته وأدواته  منهج البحث وا 

 توطئة: -
ينطوي هذا الفصل على تحديد مجتمع  الححعو ووصعل الةينعي وةيفيعي ،عححطوا وإطعوا  دععداد  دوا  
الححععععو واءجععععمابا  المتحةععععي للتحصععععي مععععة الإصععععوفة ال،ععععيةومتميي لطععععو حوء ععععو ي دلععععى ذةععععم ا ،ععععولي  

 اءحصوفيي الم،تإدمي لإلجوحي عة  م يو  الححو و يمو يلي تو يح لذلك:

 : منهج البحث:أولا 
   طحيةي الدما،عي: اععتمعود علعى المعنطو الوصعفي التحليلعي وذلعك  نعا ينو،ع  الححعو وطحيةتعا اقت

وتحويحطعععو تعععل تحليلطعععو د عععو ي لوصعععل ال عععواهم والنتعععوفو  اوالحيونعععو  اوالعععذي يطعععدل دلعععى جمععع  المةلومعععو 
 .(66 – 62ا 6002 وتف،يمهو )دويداما

ححو جم  المةلومعو  وا،عتإدال المصعويي  وطحيةي الححو  م   ا،تإدال هذا المنطو حيو يتطل  ال
 لجم  الحيونو  وتحليلطو دحصوفيًو لمةم ي الةالقي حية متغيما  الححو.

 : مجتمع البحث:ثانياا 
يتةععوة المجتمعع  ا صععلي مععة جميعع  التالميععذ  ععي الممحلععي التونويععي  ععي الصععفية ا ول التععونوي والتولععو 

 التونوي  ي مدام  دمشي وميل دمشي الم،ميي.
وقد تل اإتيوم هذه الففي ن مًا  هميي الممحلي الةمميي التي يمموة حطعو و هميعي التغيعما  الج،عديي التعي 

 تؤتم  ي شإصيي المماهي  تنوب هذه الممحلي وعلى تشةيل هويتا.
وحلغ عدد   ماد المجتم  ا صلي للححو والم،جلية  ي مدام  مديني دمشي وميفطو الم،ميي للتةليل  -

 – 6022  الصوافل اءحصوفيي لمديميي التإطيط واءحصوب حعواام  التمحيعي إعالل الةعول الدما،عي التونوي ح،
 ( دنوو. 62268( ذةوم و )60806( تلميذًا وتلميذ  )06000) 6026

 (1الجدول )
 توزع مجتمع البحث

 
 ريف مدينة

 مجموع
 بكالوريا عاشر بكالوريا عاشر

 60806 7200 2662 6288 0675 ذةوم
 62268 6665 6008 5260 6866 دنوو
 06000 26065 20667 20068 25260 مجموع
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 : عينة البحث:ثالثاا 
اعتمعد  الحوحتععي الطميصعي الةم ععيي  ععي ،عح  الةينععي مععة حعية   ععماد المجتمعع  ا صعلي للححععو  والةينععي 

لي،     ل الففعو  م،تصلي ت،ح  مة  في منو،حي  و متوا م ا والففي المإتوم  حموجحطو عيني الةم يي هي 
( و،حح  الةيني مة عد  مدام   ي المدام  التونويي الةومي 227ا 2772حل هي  ةتمهو توا مًا )حمصيا 

 ععي مدينععي دمشععي وميفطععو وذلععك مععة إععالل توايعع  مصيععو  الححععو علععى  ي  ععمد تتععو م  يععا شععموط الةينععي  ي 
 الصل ا ول والتولو التونوي الةول  ي مديني دمشي.

( تلميععذًا وتلميععذ  وذلععك حةععد ا،ععتحةود الطلحععي الععذية تتجععووا 602ينععي الححععو النطوفيععي مععة )وقععد تةونعع  ع
 دمجوتطل الدمجي الفوصلي  ي تالتي  حةود  و  ةتم مة مصيو  حوع  الطويي.

 (2الجدول )

 % في المجتمع3توزع العينة بنسبة 

 
 ريف مدينة

 مجموع
 بكالوريا عاشر بكالوريا عاشر

 266 252 288 262 266 ذةوم

 752 666 688 270 652 دنوو

 2020 508 662 522 620 مجموع

يو ععح الجععدول ال،ععوحي تععواع   ععماد عينععي الححععو الععذةوم واءنععوو مععة الصععفية ا ول التععونوي والتولععو 
 التونوي  ي مديني دمشي وميل دمشي.

تلميععذًا تلميععذ  مععواعية ح،ععع   602وحةععد ا،ععتحةود اع،ععتحيونو  الغيعععم صععحيحي حلغعع  الةينععي النطوفيعععي 
 الجداول التوليي:

 ( 3الجدول)

 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %06.66 200 ذةوم
 %66.62 72 دنوو

 %200 602 المجموع

 يو ح الجدول تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم الجن .
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 (1الشكل )

 حسب متغير الجنستوزع أفراد عينة البحث 

% 06.66حيو حلغ  ن،حي الذةوم  يو ح الشةل التولي تواع   ماد عية الححو ح،  متغيم الجن 
 %.66.62ون،حي اءنوو 

 ( 4) الجدول

 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير الصف

 النسبة المئوية العدد الصف

 %33.33 101 أول ثانوي

 %46.23 33 ثالث ثانوي

 %100 201 المجموع

 يو ح الجدول ال،وحي تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم الصل

 
 (2الشكل )

 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير الصف

حيو حلغ  ن،حي ا ول التونوي  يو ح الشةل ال،وحي تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم الصل
 %.62.66% ون،حي التولو التونوي 02.65

 

52.24% 47.76% 
 الذكور

 اإلناث

53.73% 46.27% 
 أول ثانوي

 ثالث ثانوي
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 ( 3الجدول )
 البحث حسب متغير مكان اإلقامةتوزع أفراد عينة 

 النسبة المئوية العدد مكان اإلقامة

 %32.24 103 ريف دمشق

 %43.36 36 مدينة دمشق

 %100 201 المجموع

 يو ح الجدول ال،وحي تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم مةوة اءقومي

 
 (3الشكل )

 توزع أفراد عينة البحث حسب متغير مكان اإلقامة

حيو حلغ  ن،حي الةيني  ي ميعل  ال،وحي تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم مةوة اءقومي يو ح الشةل
 %.66.62%ا ون،حي الةيني  ي مديني دمشي 06.66دمشي 

 وحةد تواع   ماد عيني الححو ح،  حوع  الطويي ا مح  ةوة التواي  التولي
 ( 6الجدول )

 توزع أفراد عينة البحث حسب حالت الهوية األربع
 النسبة المئوية العدد حالت الهوية
 %13.3 40 تحقيق الهوية
 %21.13 44 تعليق الهوية
 %23.11 41 انغالق الهوية
 %34.33 63 تشتت الهوية
 %100 201 المجموع

 يو ح الجدول ال،وحي تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم حوع  الطويي

52.24% 47.76% 
 ريف دمشق

 مدينة دمشق
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 (4الشكل )

 الهوية األربع توزع أفراد عينة البحث حسب حالت

حيعو حلغع  ن،عحي تحصيعي  يو ح الشةل ال،وحي تواع   ماد عيني الححو ح،  متغيم حوع  الطويي ا محع 
%ا ون،ععحي تشععت  الطويععي 65.88%ا ون،ععحي انغععالي الطويععي 62.87%ا ون،ععحي تةليععي الطويععي 27.7الطويععي 
56.55.% 

 : حدود البحث:رابعاا 
 تتةية حدود الححو حولمحددا  التوليي:

الحدود الحشميي: عيني مة تالميذ المدام  التونويعي الم،عميي  عي الصعفية ا ول التعونوي والتولعو التعونوي  (2
  ي محو  ي دمشي وميفطو.

 الحدود المةونيي: عدد مة المدام  التونويي الم،ميي  ي محو  ي دمشي وميفطو. (6
 (.60/5/6026( و )60/20/6022الواقةي حية ) المد   تنوبالحدود الامونيي: تل تطحيي الححو  (5
الحععدود المو ععوعيي: تتوقععل دمةونيععي تةمععيل نتععوفو هععذا الححععو علععى الإصععوفة ال،ععيةومتميي ل داتععية  (6

 ية  ي الححو.تالم،تإدم

وقد اإتوم  الحوحتي الةيني مة المماهصية ح،عح  المشعةال  الةتيعم  والتحعديو  التعي يواجططعو المعماهصية 
التغيما  الفيايولوجيعيا التعي تحعدوا والتعي تعؤتم علعى صعوم  الج،عد   ي هذه الممحلي والتي مة  همطو تصحل

 عند المماهي.

 د و ي دلى تحدي تحديد الدوم و هدال الحيو ا والصيل وغيم ذلكا وصوًع دلى تحصيي الطويي.

 : أدوات البحث:خامساا 
مععة  جععل جمعع  المةلومععو  والحيونععو  والتحصععي مععة  م ععيو  الححععو واءجوحععي عععة  ،ععفلتطوا ا،ععتإدم  
الحوحتي مجموعي مة ا دوا  لصيو  متغيما  الححو واعتمد  اع،تحوني  داً  ميدانيي حوصفطو دحعد   دوا  

19.9% 

21.89% 

23.88% 

34.33% 
 تحقق الهوية

 تعليق الهوية

 انغالق الهوية

 تشتت الهوية
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حععد  و،ععوفل الحصععول علععى المةلومععو  مععة المفحوصععية  نف،ععطل وتتععيح ل   ععماد التةحيععم المععنطو الوصععفي وا 
 عة م يطل  ي مو وع الححو.

 Body Imageمقياس صورة الجسد:  -1
 مم حنوب مصيو  صوم  الج،د حةدد مة الإطوا  على النحو اآلتي:

 المرحلة األولى: الستفادة من الدراسات السابقة.

 ود حةععد اعطععالع علععى ا د  التمحعععوي المتةلععي حصععوم  الج،ععد تعععل ا،ععتإالة الحنععود المنو،ععحي  حةععع
 المصيو  وصيوغتطو حمو يتنو،  م  مو وع الححو وطحيةي الةيني المدمو،ي.

  ءععععداد هعععذا المصيعععو  اطلةععع  الحوحتعععي علعععى المماجععع  والدما،عععو  المتةلصعععي حولمو عععوع للتةعععمل دلعععى
 مفطول صوم  الج،د و حةوده.

 دلعى حنعوب لل تجد الحوحتي مصيو،ًو جوهاًا يتنو،  م   هعدال الححعو ومع  عمعم الةينعي ولعذلك عمعد  
مصيعععو  )ا،عععتحوني( إوصعععي حولححعععو ومعععة  جعععل ذلعععك قومععع  الحوحتعععي حعععوعطالع علعععى مجموععععي معععة 

( 6020الدما،عععو  والمصعععويي  التععععي تنوولععع  مو ععععوعو  تإعععة صعععوم  الج،ععععد ةدما،عععي مشععععوعل )
( ومصيععو  صععوم  الج،ععد مععة دعععداد 2772( ودما،ععي حنععدلي وعينععدا )2770ودما،ععي ةفععو ي والنيععول )

( ومصيو  صعوم  الج،عد ععالب العدية 6020ا ومصيو  صوم  الج،د  وتة مشوعل )ميوض الةو،مي
 ةفو ي.

   ومة إالل تحليل نتوفو الدما،عو  والمجعوع دلعى ا د  الن عمي  صعحح معة الممةعة تحديعد مةونعو
 المصيو  وصوغ عحوماتا.

 المرحلة الثانية: بناء مقياس صورة الجسد

 للمصيو  ويحتوي على:تل حنوب المصيو  حةد التصميل ا ولي 

  الصيول حا.   ماد الةينيالتةميل حطدل المصيو  والمطلو  مة 
 .التةميل حمفطول صوم  الج،د 
 .)الحيونو  ا وليي   ماد عيني الححو والتي تشمل )الجن ا الصلا المحو  ي 
 ( يو ععح  حةععود 6(  حةععود لةععل حةععد هععدل محععدد والجععدول مقععل )0وت ععمة مصيععو  صععوم  الج،ععد )

 يو  وعدد الةحوما  الإوصي حةل حةد.المص
 ( عحوم  تةشل عة مد  الم و عة صوم  الج،د ح،  اآلتي:68تل صيوغي ) 
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 (3الجدول )

 أبعاد مقياس صورة الجسد وعدد العبارات الخاصة بكل بعد
 العدد العبارات أبعاد المقياس الفرعية 

 2 22625228227260 الم و عة الم طم الةول البعد األول
 0 66ا 58ا 2ا 0ا 6 الم و عة الواة البعد الثاني

 الم و عة منوطي الوجا البعد الثالث
ا 65ا 62827262266265252256

 26ا 22ا 56ا 52ا 50ا 66
20 

 الم و عة منوطي الج،ل البعد الرابع
ا 66ا 62ا 60ا 26ا 22ا 20

 57ا 62ا 60
7 

 اعتجوه نحو عمليو  التحميل البعد الخامس
ا 50ا 56ا 55ا 20ا 26ا 25
 67ا 68ا 66ا 68ا 66ا 62ا 60

25 

 68   المجموع

( عحوم  تةشل عة مد  الم و عة صعوم  الج،عد لتالميعذ الممحلعي التونويعي 68تةوة المصيو  مة ) -
الإمو،ي ححدافل هعي: )دافمعًوا غولحعًوا  مة الصفية ا ول التونوي والتولو تونوي تل تدميجطو و ي ،لل ليةم 

(  معععو الةحعععوما  2 – 0 حيونعععًوا نعععودمًاا  حعععدًا( حيعععو تةطعععى الةحعععوما  ذا  اعتجعععوه اءيجعععوحي قعععيل تتعععدم  معععة )
 (.0 – 2ال،لحيي  يتل دعطوؤهو قيل مةةو،ي  ي مة )

 :التجميل عمليات نحو التجاه إلدراج العلمي المسوغ

 وتةمعل الشإصعيي الإحعما  طميعي ععة ن م  عصحي  و عصلي ا،تةداد حولي:  اعتجوه  لحوم  عمل
 . اع،تةداد حطذا تتةلي التي والمواقل ا شيوب تلك لةل الفمد ا،تجوحو  توجيا على

 حععولصلي يشععةمة الةمحيععو  الن،ععوب منعع % 25  ة  جميعع  التععي الةولميععي الدما،ععو  مععة الةديععد حينعع  وقععد
. والتم يععا ال،عينمو صععنوعي و عي ا ايععوب وععموض اءعععالل و،عوفل  ععي المصدمعي المتععولي الجمعول مصومععو  معة

 التوجا ولطذا التجميل عمليو  ينشدوة الن،وب مة% 86  ة حية الذي ح،وة تي،يم للطحي   إم  ودما،ي
 ذلععك ويتحععد  الصععوم  هععذه دلععى ون متععا الشععإة حصععوم  تتةلععي نف،ععيي ا ععطماحو   همطععو مععة نف،ععيي  حةععود
 الحةعد هعذا د عو ي معة حد ع ةوة ولذلك المةموهيا المالمح حأحد المفمط اعنشغول  و المنطصي غيم حولنفوم

 .الج،د صوم  مصيو   ي
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 (1الجدول رقم )

 أرقام العبارات الموجبة والسلبية في مقياس صورة الجسد

 العبارات ذات التجاه السلبي العبارات ذات التجاه اإليجابي

ا 66ا 60ا 26ا 26ا 7ا 8ا 6ا 2ا 0ا 6ا 2
ا 52ا 55ا 56ا 50ا 68ا 62ا 60ا 66ا 65

 66ا 60ا 66ا 65ا 56

ا 27ا 28ا 26ا 22ا 20ا 25ا 22ا 20ا 6ا 5
ا 60ا 57ا 58ا 50ا 56ا 52ا 67ا 66ا 62

 68ا 62ا 66ا 62

ويحية الجدول ال،وحي  مقول الةحوما  ذا  اعتجعوه اءيجعوحي و مقعول الةحعوما  ذا  اعتجعوه ال،علحي علعى 
 الج،د. مصيو  صوم 

 والجدول اآلتي يحية ةيفيي اءجوحي عة حنود المصيو :
 (3الجدول رقم )

 أوزان اإلجابات على بنود مقياس صورة الجسد

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  درجة الموافقة

 2 6 5 6 0 الصيمي المقيمي للةحوما  اءيجوحيي

 0 6 5 6 2 الصيمي المقيمي للةحوما  ال،لحيي

 الخصائص السيكومترية لمقياس الثقة بالنفس: -
 صدق المقياس: -1

 اعتمد  الحوحتي  ي تصديم صدي المصيو  على ا نواع التوليي:
 (:content validityصدق المحكمين ) -1-1

( وللتحصععععي مععععة صععععدي 608ا 6006وهععععو ) ة تصععععي  ا دا   ةععععاًل مععععو و ععععة  لصيو،ععععا( )ميإوفيععععلا  
المصيو  والتحصي مة صالحيتاا قوم  الحوحتي حةمض المصيو  على مجموعي مة  ع وب الطيفي التدمي،يي 

معة حيعو  ( معة  جعل دحعداب العم ي  يطعو2 ي ةليي التمحيي حجومةي دمشي والمحيني  ،موؤهل  عي الملحعي مقعل )
صععيوغي الحنععود وو عععوحطو ومالبمتطععو لمو عععوع الححععو وا  عععو ي وحععذل معععو يمونععا منو،عععحًو لتحصيععي الطعععدل 

 المفي  مة الححو.
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وحنوب على آماب ال،ود  المحةمية ومالح وتطل واقتماحوتطل تل تةديل صيوغي عدد مة الةحوما  وحعذل 
( 68المحةمية وحذلك  صحح المصيو  يت مة )%( مة قحل 80ودمو الةحوما  التي لل تحَ  حن،حي اتفوي )

 . عحوم  02حةد  ة ةوة المصيو  يحتوي على  (6عحوم  الملحي )

قومععع  الحوحتعععي حععععجماب التةعععديال  المصتمحعععي حمعععو يتنو،ععع  مععع   هعععدال الححعععو وذلعععك لتةعععوة صعععولحي  -
 ءجماب التطحيي ا ،و،ي والجدول التولي يحية الةحوما  التي تل تةديلطو.

 (10رقم )الجدول 

 العبارات التي تم تعديلها على مقياس صورة الجسد

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة

    ل شماب المالح  ال يصي ع    ل شماب المالح  ال يصي 6

  هتل حولمو ي  هتل حولمو ي ةتيماً  0

  موم  الميو ي لتإفيل واني  موم  الميو ي حو،تممام 2

 تنوول الوجحو  الجوها  يايد مة واني  تنوول الوجحو  الجوها  حو،تممام 58

  مغ  حتح،ية م طمي الج،دي  مغ  حتح،ية هيفتي الحدنيي عة طميي الميو ي 

 تةجحني نوعيي شةمي  ح  ملم  شةمي 57

  نو ماٍض عة شةل  ذني  ذنوي متنو،صتوة 52

 ةتفي نو ماٍض عة حجل  حجل ةتفوي منو،  لج،مي 60

  مغ  حم،ل وشل على ةتفي يةجحني الوشل على الةتل 50

 يايد الوشل جمولي  م   ة الوشل  ي منوطي  وهم  مة الج،ل يايد  نوتتي 66

 التجريب الستطالعي: -1-2

( تلميعععذ 00قومعع  الحوحتععي حتوايعع  المصيععو  علعععى عينععي ا،ععتطالعيي إععوم  حعععدود الححععو تةونعع  مععة )
ا ول تونوي والتولو تونوي  ي محو  تي دمشي وميفطو وتعواع   عماد الةينعي علعى النحعو وتلميذ  مة الصفية 

 التولي:
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 (11الجدول رقم )

 توزع أفراد العينة الستطالعية على مقياس صورة الجسد.

 اإلناث الذكور 

 65 66 عدد التالميذ

جمة  الحوحتي اع،تحونو  و جمي  التحليال  اءحصوفيي المنو،حي حو،تإدال حامي الحمامو اءحصوفيي 
spss:ا للتحصي مة حوقي  نواع الصدي والتحو  اآلتيي 

 الصدق الذاتي: -1-3

يةععمل الصععدي الععذاتي حأنععا صععدي الععدمجو ا ويصععو  حح،ععو  الجععذم التمحيةععي لمةومععل تحععو  اعإتحععوم 
 (282ا 2778 )عحد المحمةا

 ة   ي ( وهعععو الصعععدي العععذاتي0.87(  ولجعععذم التمحيةعععي لعععا )0.67وحمعععو  ة مةومعععل تحعععو  اعإتحعععوم )
 . المصيو  يتمت  حولصدي الذاتي

 (:construct Validityالصدق البنيوي ) -1-4

،عمي هو عحوم  ععة المعد  العذي يمةعة  ة يصعمم حموجحعا  ة المصيعو  يصعي  مفطومعًو ن ميعًو محعدودًا  و 
ا 2778مةينععي ولةععل مةومععل اعمتحععوط هععو  ةتععم المؤشعععما  شععيوعًو  ععي الةشععل عععة هنععو الصععدي )ععععود ا 

567.) 

وقد تو م هذا النوع معة الصعدي معة إعالل تحليعل دمجعو  عينعي التحعو   عي مصيعو  صعوم  الج،عد ةمعو 
 يلي:

 عالقي عحوما  مصيو  صوم  الج،د حولدمجي الةليي للمصيو . -

عحوما  المصيو  حولدمجي الةليي للمصيو  تحية وجود عالقي امتحوطيي دالي دحصوفيًو  وحةد ح،و  امتحوط
 ( (6وهذا المؤشم ا ول على الصدي الحنيوي للمصيو  )ملحي مقل ) 0000عند م،تو  

 (12الجدول )

 معامالت الرتباط بين البعد والدرجة الكلية لمقياس صورة الجسد

 رارالق الدللة معامل الرتباط البعد

 دال 0.02 0.556 الم و عة الم طم الةول -2

 دال 0.06 0.682 الم و عة الواة -6
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 رارالق الدللة معامل الرتباط البعد

 دال 0.000 0.665 الم و عة منوطي الوجا -5

 دال 0.000 0.677 الم و عة منوطي الج،ل -6

 دال 0.000 0.26 اعتجوه نحو عمليو  التجميل -0

( حععية  حةععود 0.00دعلععي دحصععوفيي عنععد م،ععتو  )( وجععود عالقععي امتحوطيععي ذا  26يتحععية مععة الجععدول )
مصيو  صوم  الج،د والدمجي الةليي للمصيو  ممعو يشعيم دلعى تمتع  المصيعو  حولصعدي العالال وحولتعولي يصعحح 

 ( عحوم .68المصيو  حصومتا النطوفيي مةونًو مة )

 ثبات المقياس: -2
ود  الدما،عي حو،عتإدال  دا  الصيعو  ويصصد حتحو  المصيو  دمةونيي الحصول على نف  الحيونو  عنعد دعع

 نف،طو على ا  ماد  نف،طل  ي  ل  مول واحد   و نف،طو.

( تلميععذ 00وقومعع  الحوحتععي حتوايعع  المصيععو  علععى عينععي ا،ععتطالعيي إععوم  حععدود الدما،ععي مؤلفععي مععة )
وميفطععو وتلميععذ   ععي الممحلععي التونويععي مععة تالميععذ الصععل ا ول تععونوي والتولععو تععونوي  ععي محععو  تي دمشععي 

وجمة  الحوحتي اع،تحيونو  و جم  التحليال  اءحصوفيي  6022 – 6020وذلك  ي نطويي الةول الدما،ي 
للتحصععي مععة صععالحيي ا دا  للتطحيععي و ععي المةولجععو   spssالمنو،ععحي حو،ععتإدال حامععي الحععمامو اءحصععوفيي 

 اءحصوفيي ومةومال  التحو  اآلتيي:

 –،عععحيمموة حععماوة للتجافععي النصعععفيي  –ةمونحعععوال لالت،ععوي الععداإلي تععل ح،ععو  المصيعععو  حطمافععي ) لفععو 
 وحيم،وة حوءعود (ا وةون  النتوفو التوليي:

 الثبات بالتساق الداخلي: -2-1

تل التأةد مة اعت،وي الداإلي لمصيو  صوم  الج،د معة إعالل ح،عو  مةومعل التحعو    لفعو ةمونحعوال   
(cronbachalphaعلى الةيني اع،تطالعي ) ي وهو طميصي  ي ح،و  تحو  اعإتحوم دوة دعود  وي،تإدل

( والجدول 0.677( وقد حلغ مةومل التحو  )668ا 6006لتصديم تحو  اعت،وي الداإلي لالإتحوم )النحطوةا 
 ( يو ح ذلك:25)
 )التجزئة النصفية(: التنصيفالثبات بطريقة  -2-2

 (spearman’sوتل ا،تإدال صيغي  ،حيمموة  )
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 :بيرسون لإلعادةالثبات بطريقة  -2-3

 (25ةون  النتوفو المحيني  ي الجدول مقل )
 (13الجدول رقم )

 معامالت الثبات لمقياس صورة الجسد

معامل الثبات بطريقة سبيرمان  التساق الداخلي البعد
 براون

معامل الثبات بطريقة 
 اإلعادة

 0.807 0.820 0.660 الم و عة الم طم الةول -2

 0.806 0.806 0.676 الم و عة الواة -6

 0.676 0.802 0.655 الم و عة منوطي الوجا -5

 0.670 0.872 0.862 الم و عة منوطي الج،ل -6

 0.856 0.866 0.622 اعتجوه نحو عمليو  التجميل -0

 0.852 0.852 0.677 المصيو  ةةل

ا ممععو يةطععي مؤشععمًا جيععدًا علععى جيععد (  ة جميعع  مةععومال  التحععو  المح،ععوحي 25يتحععية مععة الجععدول )
 تحو  المصيو .

 مقياس حالت الهوية: -2
  حةد اعطالع على ا د  التمحوي المتةلي ححعوع  الطويعي ) امعي الطويعي( قومع  الحوحتعي حوع،عتةوني

 نعععا منو،ععع  للححعععو  تحعععية(ا حيعععو 6006حمصيعععو  حعععوع  الطويعععي معععة دععععداد العععدةتوم   وديعععو حلعععا )
 الحولي مة حيو الةيني و هدال الححو.

  والتأةد مة إصوفصا ال،يةومتميي وقد  جم  الحوحتي حةض التةديال  التي تنو،  الححو الحولي
 مة حيو دجمابا  الصدي والتحو  لتنو،  الحيفي ال،وميي.

 ( عحععوم  مواعععي علععى حععوع  الطويععي ححيععو يشععمل ةعع200حيععو يتةععوة المصيععو  مععة ) 60ل حولععي 
إيعوما  لإلجوحعي ححيعو يحصعل الطولع   0عحوم  تم  صيوغتطو على شةل مواقل يلي ةل موقل 

 على  مح  ن،  و صًو للن،حي ا على  ي حولي الطويي التي حصص  الن،حي ا على.
  عحوم  مواعي على  محع  حعوع  معة  86وحةد دجماب التةديال  المنو،حي  صحح المصيو  يتألل مة

 يي ح،  اآلتي:حوع  الطو 
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 (14الجدول )

 أبعاد مقياس حالت الهوية وعدد العبارات الخاصة بكل بعد

 العدد العبارات حالت الهوية

 تحصيي الطويي -2
ا 52ا 50ا 67ا 22ا 20ا 26ا 25ا 8ا 6ا 6ا 2
ا 62ا 60ا 27ا 06ا 05ا 06ا 62ا 60ا 57ا 58

66 
66 

 تةليي الطويي -6
ا 52ا 50ا 56ا 55ا 56ا 26ا 22ا 2ا 0ا 6ا 5

 86ا 82ا 80ا 60ا 66ا 65ا 02ا 00ا 56
60 

 انغالي الطويي -5
ا 66ا 65ا 66ا 62ا 60ا 27ا 28ا 26ا 20ا 7
ا 26ا 25ا 07ا 08ا 06ا 67ا 68ا 66ا 62ا 60

20 
62 

 تشت  الطويي -6
ا 20ا 02ا 00ا 68ا 66ا 62ا 60ا 66ا 65ا 66
ا 85ا 67ا 68ا 66ا 62ا 28ا 26ا 22ا 26ا 22

86 
62 

( عحعوم  تةشعل ععة حولعي الطويعي عنعد المماهعيا والمصيعو  ع يت عمة عحعوما  86ت مة المصيعو  ) -
نمو يتل تواي  إيوما  اءجوحي على الشةل التولي:  ،لحيي وا 
 (13الجدول )

 أوزان اإلجابات على بنود مقياس حالت الهوية

 ل تنطبق أبداا  صغيرةتنطبق بدرجة  أحياناا  ينطبق بدرجة متوسطة ينطبق بدرجة كبيرة

0 6 5 6 2 

 تصحيح مقياس حالت الهوية:
حةد تطحيي المصيعو  وتفميعغ الحيونعو  علعى الحو،ع  اآللعي وحوععتمعود علعى الحامعي اءحصعوفيي للةلعول 

 (ا تل تصنيل ا  ماد  مة مت  الطويي ةمو يلي:spssاعجتموعيي الع )

 ا محةي  حةود الطويي لح،و :تل ح،و  الدمجي الفوصلي لةل متحي  ي المت  

 )متو،ط الدمجو  + انحمال مةيومي( = الدمجي الفوصلي المةيوميي لةل متحي.
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 ي  ة ا  ماد الذية تايد دمجوتطل حمصدام انحمال مةيومي واحد  و  ةتم على حولي واحد  مة الحوع  
لععيا دذا ةونعع  دمجععوتطل  ععي تشععت ( يمةععة تصععنيفطل  ععمة هععذه الحو –انغععالي  –تةليععي  –ا محةععي )تحصيععي 

 ا حةود ا إم  دوة الدمجي الفوصلي حينطو.

وا  عععماد العععذية تتجعععووا دمجعععوتطل  عععي حةعععدية انحما عععًو مةيوميعععًو واحعععدًا  و  ةتعععم  عععوي المتو،عععط ) ي  عععوي 
 الدمجي الفوصلي المةيوميي( ي،جلوة على  نطل حوع  انتصوليي.

انحما ععًو مةيوميععًو واحععدًا  ععوي المتو،ععط  ععي ا حةععود ا محةععي  وحولن،ععحي ل  ععماد والععذية ع تتجععووا دمجععوتطل
للمصيو   يصنفوة حأنطل مةلصي الطويي منإف ي التحديدا ةمو ي،تحةد ا  ماد الذية تتجووا دمجعوتطل الدمجعي 

 الفوصلي  ي تالتي  حةود  و  ةتم.

 طويي عند هؤعب ا  ماد.وقد تةوملنو  ي دما،تنو هذه م  الدمجي الإولصي  صط وذلك لو وح متحي ال -

( تلميعذًا 602وحةد ا،تحةود جمي  ا  ماد الذية وقة  دمجوتطل إوم  المتحعي الإولصعي حصعي لعدينو الةعدد )
 وتلميذ  مواعية ةمو يلي:

 (16الجدول )

 توزع أفراد العينة

 إجمالي تشتت انغالق تعليق تحقيق رتبة الهوية

 602 27 68 66 60 الةدد

 %200 %56.55 %65.88 %62.87 %27.7 الن،حي المفويي

 الخصائص السيكومترية لمقياس حالت الهوية: -
 صدق المقياس: -1

 مة اإتحوما  الصدي التي تل ا،تإدامطو  ي هذا الححو:

وحةععد المالح ععو  قومعع  الحوحتععي حعععجماب التةععديال  المنو،ععحي دمععو مععة إععالل حععذل الةحععوما  التععي لععل تحعع  
( 6( عحععوم  الملحععي مقععل )86 ععوي  و تةععديلطو وحععذلك  صععحح المصيععو  يت ععمة )%(  مععو 80حن،ععحي اتفععوي )

 والجدول التولي يو ح الةحوما  قحل وحةد التةديل.
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 (13الجدول )

 العبارات التي تم تعديلها على مقياس حالت الهوية

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل العبارة

 حمة على  حدد  عدد مة الصفو  المةيني التي 26
  ة تتوا م  ي  صدقوفي

حدد  الصفو  التي  حمة على  ة تتوا م 
  ي  صدقوفي

 حدو  مول اآلإمية حولم طم الشإصي الذي حددتا  60
 حدد  لنف،ي الم طم الشإصي الذي  ميد لنف،ي

متمدد  ي اعلتاال  ة حةض المحودئ والصيل مو اال   6
 مإتلطي علي

وا حي حولن،حي حةض المحودئ والصيل غيم 
 دلي

مو ال  منشغاًل حولتفةيم ححةض ال واهم الموجود   00
  ي المجتم  ولل  ةوة م يًو قوطةًو حولطو

لل  ةوة م يًو قوطةًو حول حةض ال واهم  ي 
 المجتم 

 واجا المشةال  التي يمةة  ة تةتم ني حولطميصي  08
 التي يمليطو علي  حد   ماد  ،متي

 حل مشوةلي عتمد على  ،متي  ي 

 شةم حأني الشإة الذي حدد  ا ،م  مالمح  60
 شإصيتا

 حدد   ،متي مالمح شإصيتي التي تميد.

 التجريب الستطالعي:

( تلميععذًا 00قومعع  الحوحتععي حتوايعع  المصيععو  علععى عينععي ا،ععتطالعيي إععوم  حععدود الححععو تةونعع  مععة )
 وقد تواع   ماد الةيني على النحو التولي:وتلميذ   ي المدام  التونويي الةومي  ي دمشي وميل دمشي 

 (11الجدول )

 توزع أفراد العينة الستطالعية على مقياس حالت الهوية

 اإلناث الذكور 

 65 66 عدد التالميذ

جمة  الحوحتي اع،تحونو  و جمي  التحليال  اءحصوفيي المنو،حي حو،تإدال حامي الحمامو اءحصوفيي 
(spssللتحصي مة حوقي ) .نواع الصدي والتحو  اآلتيي  

 الصدق الذاتي: -1-2

 0.82 ولجذم التمحيةي لا  0.66ة مةومل تحو  اعإتحوم د
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 ثبات المقياس: -2
 الثبات بالتساق الداخلي: -2-1

 ( وهو مة مةومال  التحو  الممتفةي.0.65حلغ مةومل التحو  )

 :التنصيفالثبات بطريقة اإلعادة  -2-2

مععة إععالل الةينععي اع،ععتطالعيي التععي ،ععححتطو الحوحتععي وحفععومي  ،ععحوعية ءجععماب التحععو  حوءعععود  حععية 
التطحيععي ا ول والتععوني ةععذلك ح،عع  مععة إاللطععو مةومععل اعت،ععوي الععداإلي وح،ععو  جوتمععوة  ةونعع  النتععوفو 

 و ي الجدول التولي:
 (13الجدول )

 معامل ثبات مقياس حالت الهوية

 الثباتطريقة  البعد

 جوتمان ألفا كرونباخ باإلعادة 

 0.66 0.27 0.27 تحصيي الطويي

 0.60 0.66 0.68 تةليي الطويي

 0.62 0.60 0.20 انغالي الطويي

 0.66 0.66 0.65 تشت  الطويي

 0.66 0.65 0.65 دجمولي المصيو 

المةععومال  دالععي ( وجميعع  0.68و  0.20معة الجععدول ال،ععوحي نجععد  ة مةععومال  التحععو  تماوحعع  حععية )
( ح،عع  دليععل المصيععو  0.87و  0.5دحصععوفيًو وتتوا ععي معع  المصيععو  حصععومتا ا صععليي التععي تماوحعع  حععية )
 ممو يدل على  ة المصيو  يتمت  حتحو  منو،  ي،مح حعجماب الدما،ي.

 : إجراءات التطبيق:سادساا 
جمابا  الصدي والتحو .  حةد اعنتطوب مة دعداد المصويي  وا 

الحوحتي ح،ح  عيني الدما،ي  ي المجتم  ا صلي تل الذهو  دلى المدام  التونويي  ي محو  ي قوم  
دمشععي وميععل دمشععي مععة  جععل تصععديل  ةععم  منو،ععحي للتالميععذ عععة الححععو و هدا ععا وتو ععيح حةععض الجوانعع  

 المتةلصي حولمصويي  مة  جل الحصول على اءجوحو  المو وعيي.

 :التةليميي المنوطي اإتيوم- 
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 . وميفطو دمشي محو  ي مة تةليميي منوطي اإتيوم تل حيو الح،يط الةشوافي ال،ح  حطميصي تل

 : يطو والتالميذ المدام  تحديد- 

 تحديد تل حيو دمشي وميل دمشي منطصي مة الح،يط الةشوافي ال،ح  حطميصي ال،ح  تل  ي وً 
 .الةول التونوي للتةليل التونويي المدام  مة عدد

 :المدم،ي مة التالميذ ،ح - 

 للحوحتعععي ال،عععموح ععععدل نتيجعععي المدم،عععي  عععي المتعععوا م  الةينعععي  ي الةم عععيي حولطميصعععي التالميعععذ ،عععح  تعععل
 واععع  التالميععذ اإتيععوم وحةععد.التععونوي التولععو الصععل لطععال  حولن،ععحي وإوصععي الصععفول ةو ععي دلععى حولععدإول
 حصعي اع،عتحيوة تصميحعوً  احتعو  وقعد  عمدي حشعةل ولعي  جمعوعي حشعةل التطحيعي تعل وقد اع،تحيونو  الحوحتي
 .التطحيي ءتمول الحصي ونصل دم،يي

 القوانين اإلحصائية المستخدمة بالبحث:: سابعاا 
 ( قوم  الحوحتي حو،تإدال الحامي اءحصوفيي للةلعول النف،عيي واعجتموعيعيspss لمالبمتطعو لطحيةعي )

 الةمليو  اءحصوفيي التوليي: عحمالححو وذلك 
  مةومل( اعمتحوط حيم،وةPearson.) 
 ( تحليل التحوية ا حودي  نو وOne way anova) 

  اإتحومLSD. 
 ( مةومل  لفو ةمونحوالCronbach’s alpha) 
  اإتحومT. test 
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 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 وأمهيتلللللل   البحللللللث مبوضلللللل  التعريلللللل : األول الفصلللللل 

 السلللللللللللا     الدراسلللللللللللا : الثلللللللللللا   الفصللللللللللل 

 الللللللللللتعل   ومصللللللللللا ر املعللللللللللل : الثالللللللللللث الفصلللللللللل 

 اللللللللللللتعل   مصلللللللللللا ر مراكللللللللللل : الرا للللللللللل  الفصللللللللللل 

 

 الفص  اخلامس

 حتلي  النتائج ومناقش  الفرضيا 

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
األولى الفرضية 
الثانية الفرضية 
الثالثة الفرضية 
الرابعة الفرضية 
الخامسة الفرضية 
السادسة الفرضية 
السابعة الفرضية 
الثامنة الفرضية 
الباحثة واجهت التي الصعوبات 
البحث مقترحات 
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  الخامسالفصل 
 الفرضيات ومناقشة النتائج تحليل

 الفرضية األولى:
 المحققة،) الهوية وأزمة الجسد صورة عن الرضا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال

 (.المشتتة المنغلقة، المعلقة،
 (02جدول رقم )

 نتائج االرتباط بين صورة الجسد وحاالت الهوية

 N حالة الهوية
معامل االرتباط 

 بيرسون
 القرار الداللة

 غير دال 163.1 160.0 40 تشتت

 دال .161 *.1650 44 تحقيق

 غير دال 165.0 160.0- 55 تعليق

 غير دال 16.10 161.3- 0. انغالق

 التفسير:
نجد ان االرتباا  عاعيو وغيار دال حاال حااالت تشاتت التوياق  تعلياق التوياق   من الجدول السابق

 وانغالق التويق.

 أما حال حالق تحقيق التويق يوجد ارتبا  إيجابال دال بين صورة الجسد وتحقيق التويق.

التاال  (Pendley,Lynna, 1997)ودراساق  (Kostamski, 1998)جااتت النتيجاق مماةلاق لنتيجاق دراساق 
 رة الجسد تؤةر على إحساس التويق عند المراهق.بينت أن صو 

ترى الباحةق بما أن التويق تنمو وتت ور مع نمو الفرد وت وره  حتاى تصال حاال النتاياق إلاى تحدياد  
خصوصااايق الفااارد  وهاااال مرمباااق مااان مجموعاااق مااان العناصااار  والتاااال مااان أهمتاااا الشاااعور الجساااد   وحتااارة 

من شأنتا إةارة القلق لدى المراهق ولمن النمو والت اور والوصاول  المراهقق تبدأ بالتغيرات الفيزيولوجيق التال
 إلى صورة جسد م ابقق لما يتمناه الفرد يشعره بالرعا عن جسده.

وباعتبار أن التويق الناعجق هال التويق القادرة على تحقيق إحساس متوازن بتا وهال القاادرة علاى 
 (.0.0  0003مميشيللال  تجاوز المشمالت التال يفرزها تاريخ الت ور الفرد  )
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حإن تحقيق التويق يعنال تجاوز المراهق لمشملق التغيرات الجسديق والترمونيق والوصول إلى الرعا 
 عن صورة الجسد.

 الفرضية الثانية:
 عنن الرضا في البحث عينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .الجسد صورة
 ( 02جدول )

 الوصفي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس صورة الجسداإلحصاء 

 االنحراف المعياري المتوسط N حالة الهوية

 3.55181 70.0000 40 تشتت

 3.95876 97.8409 44 تحقيق

 4.16370 75.9375 48 تعليق

 2.83866 73.0290 69 انغالق

 11.01311 78.5522 201 المجموع

الوصفال لدرجات أحراد عينق البحث على مقياس صورة الجسد حيث يبين الجدول السابق اإلحصات 
 ألحراد عينق البحث بعد توزيعتم حسب مقياس حاالت التويق. 00605و  01611تراوحت المتوس ات بين 

 (00جدول )

 درجة رتبة الهوية ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 مجموع المربعات 
df 

 درجات الحرية
 F المربعاتمتوسط 

Sig. 

 الداللة

 000. 564.285 7243.020 3 21729.061 بين المجموعات

   12.836 197 2528.641 عمن المجموعات

Total 24257.701 200    

تبعًا لمتغير حاالت التويق  ANOVAيبين الجدول السابق نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  
 على مقياس صورة الجسد
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 16.0+و 1605-    بين االلتوات معامل حساب تم حيث العينق وتجانس التوزيع اعتداليق من التأمد تم وقد
 المعلميق االختبارات بإجرات ويسمح للبيانات ال بيعال التوزع على يدل وهذا( 0+ 0-) من أقل وهو

 .وأنوحا استودنت حال المتمةلق
 (02جدول )

 نتائج اختبار )ل.س.د(

(I) رتبة 

 الهوية

(J) رتبة 

 الهوية
 متوسط الفروق

الخطأ 
 المعياري

Sig. القرار الداللة 

 تشتت

 دال 000. 78270. (*)27.8409- تحقيق
 دال 000. 76701. (*)5.9375- تعليق

 دال 000. 71198. (*)3.0290- انغالق

 تحقيق

 دال 000. 78270. (*)27.8409 تشتت

 دال 000. 74775. (*)21.9034 تعليق

 دال 000. 69119. (*)24.8119 انغالق

 تعليق

 دال 000. 76701. (*)5.9375 تشتت

 دال 000. 74775. (*)21.9034- تحقيق

 دال 000. 67338. (*)2.9085 انغالق

 انغالق

 

 دال 000. 71198. (*)3.0290 تشتت

 دال 000. 69119. (*)24.8119- تحقيق

 دال 000. 67338. (*)2.9085- تعليق

 16111الجدول السابق درجق رتب التويق نتائج اختبار )ل.س.د( عند مستوى الداللق يبين 

 .1015الفروق عند مستوى الداللق 
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 (5الشكل)

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي تبعًا لمتغير حاالت الهوية على مقياس صورة الجسد

وهال دالق إحصاائيًا ألن قيماق  5.56.0( نجد أن قيمق و المحسوبق..) ومن الجدول (5من الشمل )
المعتماادة حااال البحااث ويتتاار اختبااار )ل.س.د( أن  1615وهااال أصااغر ماان 1611مسااتوى الداللااق المحسااوبق

الفروق مانت دالاق باين مال حالاق مان حااالت التوياق ومانات لصاالح تحقياق التوياق ةام التعلياق ةام االنغاالق 
ماان ممونااات الشخصاايق ممااا أنتااا تااؤةر علااى حالتشااتت والساابب حااال رأ  الباحةااقل صااورة الجسااد هااال ممااون 

إحساس التويق عند المراهق حالفمرة الذهنيق التال يمونتا المراهق عن جسده هال أسااس لخلاق التوياق ويارى 
إريمسااون أن أهاام المتمااات النمائيااق حااال مرحلااق المراهقااق هااال أن ي ااور حسااًا واعااحًا لذاتاا  وأن يتميااو مااع 

  يحقق تميفًا مع التغيرات الجسديق الحاصلق يست يع أن يصال إلاى تغيرات جسده  ولذلك حإن المراهق الذ
تحقيق التويق وبالتالال حتو راٍض عن صورة جسده ولذلك نجد حروقاا  باين مان حقاق هويتا  ومان لام يسات ع 
أن يحقق هويت  حال الرعا عن صورة الجسد حمان مشاتتو التوياق ومعلقاو التوياق ومنغلقاو التوياق أقال رعاا 

حيااث مااان معلقااو التويااق بعااد محققااو التويااق حااال الرعااا ألنتاام أشااخا  خبااروا الشااعور  عاان صااورة الجسااد
بالتويق وبوجود أزمق حال التويق ولمنتم ما يزالون حال إ ار تلك األزمق ةم جات بعد ذلك منغلقو التويق وهام 

  وبالتاااالال يختلفاااون عااان معلقاااو التوياااق باااأنتم يتبناااوا ررات ومعتقااادات المقاااربين مااانتم ما باااات أو مااان المحاااي
ناقدة وساخرة وغير راعيق علاى الصاورة  أحياناً نترتتم إلى جسدهم تتأةر بنترة ا خرين إليتم والتال تمون 

 الحاليق لجسد المراهق. 

(  أن تواصاال المراهااق الجيااد مااع والدياا  يااؤد  إلااى 111.بيناات بعااض الدراسااات مةاال دراسااق )قاساام  
 أزمق التويق.تحقيق التويق  أما التواصل السيئ يؤد  إلى 

ليااأتال أخياارًا مشااتتو التويااق الااذين لاام يختبااروا بعااد أزمااق التويااق ولاام ياادرموا بعااد الخيااارات والباادائل بااين 
المتناقعات وبالتالال حتم لام يموناوا بعاد الصاورة الجساديق الراعايق والمقتنعاق بالشامل الجدياد . هاذه النتيجاق 

عالقاااق باااين االعااا رابات االجتماعياااق وصاااورة ( التاااال بينااات وجاااود 110.) مانااات مماةلاااق لدراساااق الحاااويج
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( التاااال بينااات وجاااود عالقاااق موجباااق باااين درجاااق الرعاااا عااان صاااورة الجساااد 101.) الجساااد. ودراساااق مشااااعل
 ودرجق تقدير الذات. 

( أن الصاااورة الجسااديق تااؤةر علاااى 0005) ومااذلك بيناات العدياااد ماان الدراسااات مدراساااق مفاااحال والنيااال
 إحساس التويق عند المراهق.

 فرضية الثالثة:ال
 أزمننةال توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية بننين متوسننطات درجننات أفننراد عينننة البحننث فنني 

 (.دمشق ، مدينةدمشق وذلك حسب مكان اإلقامة )ريف الهوية
 (02الجدول )

 حسب متغير مكان اإلقامة أزمة الهوية

 العدد المكان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 الحريةدرجات 
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 .360 016.5 1. مدينق
غير دال  ..16 30 1655

 3600 0605. 1. ريو تحقيق التويق

 603. 00650 00 مدينق
غير دال  1600 .5 1630

 56.0 00615 5. ريو تعليق التويق

 0603 05615 5. مدينق
غير دال  1605 0655. 0650

 5655 0.603 5. ريو انغالق التويق

 3610 03650 33 مدينق
غير دال  1600 0. 0630

 6.3. 0.650 .3 ريو تشتت التويق

يوعح الجدول السابق نتائج اختبار الفروق على مقياس أزمق التويق لدى أحراد عينق البحث تبعًا 
 0065حتى  016.5وتراوحت المتوس ات بين  لمتغير ممان اإلقامق



 
 
 

 

 

82 

 اجلانب امليداني – الثانيالباب 

 حليل النتائج ومناقشة الفرضياتت      لخامسال الفص

 

(6الشكل)  

اختبار للفروق على مقياس أزمة الهوية لدى أفراد عينة البحث تبعًا لمتغير مكان اإلقامةنتائج   

( نالحاات عاادم وجااود حااروق ذات داللااق إحصااائيق بااين متوساا  درجااات .( والشاامل )5.ماان الجاادول )
ت أحراد عينق البحث تبعًا لمتغير ممان اإلقامق حيث نجد أن مساتوى الداللاق المحساوبق لمال حالاق مان حااال

وبالتاااالال نقبااال حرعااايق العااادم وال يوجاااد حاااروق دالاااق إحصاااائيًا باااين مراهقاااال الرياااو  1615التوياااق أمبااار مااان 
ومراهقال المديناق حاال تحقياق التوياق وأزماق التوياق متمةلاق حال)تعلياق التوياق وانغاالق التوياق وتشاتت التوياق( 

لسااياق المحااي  الااذ  يتمةاال والساابب ل ماان أهاام العواماال التااال تااؤةر علااى تشاامل التويااق عنااد المراهااق هااال ا
باألساارة والمدرسااق والرحاااق وهاام يااؤةرون علااى عوا ااو وردود أحعااال وساالوك المااراهقين وذلااك ماان خااالل مااا 
تقدماا  ماان ررات وأحمااار ومعتقاادات   وماان العواماال أيعااًا النمااو المعرحااال الااذ  يمماان المراهااق ماان التفمياار 

يجاااد الحلاا ول واألجوبااق لئساائلق المةياارة التااال تتخااب  حااال بموعااوعيق ومواجتااق المشاامالت التااال تعترعاا  وا 
يجاد االحتماالت والبدائل المناسبق لحل أزمق التويق  ونتيجق تشاب  العوامل التال تؤةر على مل من  ذهن  وا 

السااياق المحااي  والنمااو المعرحااال بااين ماال ماان الريااو والمدينااق موسااائل اإلعااالم ووسااائل االتصااال السااريعق 
عاااالم قرياااق صاااغيرة ومصاااادر الةقاحاااق المتشاااابتق التاااال قلصااات الفاااوارق باااين الرياااو والمتاااواحرة التاااال جعلااات ال

والمديناااق إعااااحق إلاااى قااارب المسااااحق الجغراحياااق باااين دمشاااق وريفتاااا والتشااااب  المبيااار باااين العاااادات والتقالياااد 
مل هاويتتم والنماذج الةقاحيق ألغت الفوارق بين الريو والمدينق وجعل تأةيرها متقاربًا حاال نماو الماراهقين وتشا

( التال بينت وجاود حاروق دالاق 101.ولمن هذه النتيجق مانت متعارعق مع نتيجق دراسق الشيخ وع ا اهلل )
إحصائيًا حال انجاز التويق بين  لبق جامعق دنفال و لبق جامعق اإلمام المتد  لصالح  لبق جامعاق اإلماام 

 العينق المستخدمق حال البحث الحالال.    المتد  والسبب حال ذلك قد يعود إلى اختالو عمر العينق عن عمر

 وبالتالال نقبل الفرعيق الةالةق
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 الفرضية الرابعة:
 األول الثننانويالصننف  تالميننذال توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية بننين متوسننطات درجننات 

 .الهوية أزمةالصف الثالث الثانوي العام في درجات تالميذ ومتوسطات 
 (05جدول )

 الصف.أزمة الهوية حسب متغير 
حالة 
المتوسط  العدد الصف الهوية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 تشتت
 650. 0605. 00 أول ةانو 

 تشتتغير دال  1610 30 0605
 .560 .0160 .. ةالث ةانو  التويق

 تحقيق
 5600 05600 5. أول ةانو 

 التويق تحقيقدال  16153 .5060 ..6.
 615. 00613 1. ةالث ةانو 

 تعليق
 .565 .0.60 5. أول ةانو 

 التويق تعليقغير دال  1600 0635. .060
 0600 05605 5. ةالث ةانو 

 انغالق
 600. 0.6.0 .5 أول ةانو 

 انغالقغير دال  16.0 5065 06.5
 605. .0365 0. ةالث ةانو  التويق

للفروق على مقياس أزمق التويق لدى أحراد عينق البحاث  T.Testيوعح الجدول السابق نتائج اختبار 
 تبعًا لمتغير الصو

 
 (7الشكل)

 للفروق على مقياس أزمة الهوية لدى أفراد عينة البحث تبعًا لمتغير الصف  T.Testنتائج اختبار 
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( نالحت عدم وجود حروق ذات داللق إحصائيق بين متوس  درجاات أحاراد 0( والشمل )5.من الجدول)
عينااق البحااث حااال أزمااق التويااق تبعااًا لمتغياار الصااو حيااث بلغاات قيمااق مسااتوى الداللااق المحسااوبق حااال حالااق 

باار عاان المعتماادة حااال البحااث أمااا بقيااق حاااالت التويااق التااال تع 1615وهااال أصااغر ماان  1615تحقيااق التويااق 
( وهااال 16.0  1600  1610إذًا هاال علااى التااوالال )   sigأزماق التويااق )تشااتت  تعلياق  انغااالق( حااإن قاايم  

 وبالتالال حتال غير دالق إحصائيًا    1615أمبر من 

يوجاد حاروق دالاق إحصاائيًا باين تالمياذ األول الةاانو  وتالمياذ الةالاث الةاانو  حاال حالاق تحقياق التويااق  
نو  وهااذه النتيجااق جاااتت مشااابتق لنتيجااق دراسااق الم ياار  والتااال بيناات وجااود حااروق حااال لصااالح الةالااث الةااا

أساااليب مواجتااق أزمااق التويااق )االنغااالق  التأجياال  االنجاااز  التشااتت( وحقااًا للعماار الزمنااال )األول  الةااانال  
تاال بينات أن ( والEnright, et al, 1980ودراساق )إنرايات ورخارين  الةالث( الةاانو  لصاالح الةالاث الةاانو 

(  التااال بيناات أن حتاام التويااق 100.هناااك زيااادة حااال تحقيااق التويااق مااع التقاادم بااالعمر  ودراسااق )المرشااد   
والسبب حسب رأ  الباحةاق أن التوياق ليسات شاالت جاماد بال تنماو  يرتب  بالتقدم حال العمر لدى المراهقين.

ت اااور تتحااادد وتعياااد تنتااايم نفساااتا وتت اااور نتيجاااق عملياااات الاااتقم  والتمةااال واالصااا فات وخاااالل عملياااق ال
وتتغير إلى حد تمون حي  قادرة على تحديد خصوصيق الفرد وبالتالال نتيجق النمو السليم للمراهق يصل إلى 
يجااد الحلاول لئسائلق والمشامالت التاال تواجا   تحقيق التويق حمع النمو والت اور تنماو القادرة علاى التفميار وا 

يااق وامتساااب شااعور ةاباات بالتويااق وبالتااالال ماان ال بيعااال أن يمااون المراهااق ممااا يااؤد  إلااى حاال أزمااق التو 
 المراهقين حال الصو الةالث الةانو  أمةر تحقيقًا للتويق.

 الفرضية الخامسة:
منننن النننذكور ال توجننند فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين متوسنننطات درجنننات عيننننة البحنننث 

 ومتوسطات درجات عينة البحث من اإلناث في أزمة الهوية.
 (06)جدول 

 حسب متغير الجنس أزمة الهوية

حاالت 
 الهوية

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 تشتت
 36.0 0610. 5. ذمور

غير دال  1603 30 1610
 3605 .0160 .0 إناث التويق تشتت

 تحقيق
 .565 056.3 31 ذمور

تحقيق دال  16150 .3060 650.
 6.0. 00600 05 إناث التويق
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حاالت 
 الهوية

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 تعليق
 5600 0.615 5. ذمور

غير دال  .160 1600 55600
 56.0 05603 5. إناث التويق تعليق

 انغالق
 3653 0360 0. ذمور

غير دال  1600 0. .06
 630. 0.650 .5 إناث التويق انغالق

للفروق على مقياس أزمق التويق لدى أحراد عينق  T.Testنتائج اختبار يوعح الجدول السابق  
 البحث تبعًا لمتغير الجنس

 
 (8الشكل)

 للفروق على مقياس أزمة الهوية لدى أفراد عينة البحث تبعًا لمتغير الجنس T.Testنتائج اختبار 

بااين الااذمور واإلناااث ( تبااين وجااود حااروق دالااق حااال حالااق تحقيااق التويااق 0( والشاامل )..ماان الجاادول )
وهااااال اصاااغر ماااان مساااتوى الداللااااق  16150لصاااالح اإلنااااث حيااااث بلغااات قيمااااق مساااتوى الداللااااق المحساااوبق 

 .1615المستخدم حال البحث 
أما بالنسبق ألزمق التويق )التشتت  التعليق  االنغالق(يتباين مان الجادول أن جمياع قايم مساتوى الداللاق 

صاائيا أ  ال توجاد حاروق باين الاذمور واإلنااث حاال أزماق التوياق وبالتالال حتال غيار دالاق إح 1615امبر من 
)التشااتت  التعلياااق  االنغااالق( وتوجاااد حااروق دالاااق إحصااائيًا باااين الااذمور واإلنااااث حااال حالاااق تحقيااق التوياااق 

( حيااااث أتتاااارت ,110Fadjekof.لصااااالح اإلناااااث جاااااتت النتيجااااق مشااااابتق لنتيجااااق دراسااااق حااااادجيموو )
وتعارعات ماع نتيجاق دراساق  التويق مان أب أ لدى الذمور مقارنق مع اإلناث. الدراسق أن التقدم نحو تشمل
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(  التااال بيناات وجااود حااروق بااين الااذمور واإلناااث حااال إنجاااز التويااق لصااالح الااذمور  ودراسااق 100.)حمااود  
إن معتم المراهقين يمونون  (  التال بينت أن الذمور أعلى من اإلناث حال ت ور التويق.100.)المرشد   

الق أزمق أو اع راب حيما يتعلق بتحديد هويتتم وهذا ما أ لاق عليا  أريمساون مصا لح أزماق التوياق حال ح
وهااال ناتجااق عاان عواماال تتصاال بماعااال الفاارد وعواماال تتصاال بنتاارة الفاارد إلااى المسااتقبل وعواماال تتصاال 

بيرة من المراهقين بالحاعر والقيم والمعايير السائدة حال المجتمع ونتيجق تشاب  العوامل السابقق لدى نسبق م
 والمراهقات هذا يؤد  إلى عدم وجود حروق بينتم حيما يخ  أزمق التويق )التشتت  االنغالق  التعليق(.

أما حيما يخ  تحقيق التويق حقد مان هناك حروق لصالح اإلناث والسبب حاال ذلاك قاد يعاود إلاى نما  
أعبات أمةر من الذمور حتسبق اإلناث الذمور حاال التربيق الذ  تتلقاه اإلناث منذ الوالدة والذ  يملو اإلناث 
نت بعض الدراسات أن  حال سان اةنتاال عشارة سانق يتحمل المسؤوليق والقيام باألعمال وخاصق المنزليق حقد ب

يبلغ عدد البنات اللواتال يقمن بأعمال بيتيق لمدة تزيد على ساعق ونصو يوميًا ععو عدد الصبيان وحاال 
أربعق أععاو عدد الصبيان وحال األعمال االعتياديق يستعان بالبنات تماماًا سن السادسق عشرة من العمر 

عااعو مااا يسااتعان بالصاابيان ممااا أن أغلااب الواجبااات االعتياديااق للبنااات تفاارض علاايتن ماان حيااث الحجاام 
والمعاامون مت لبااات أعلااى ممااا علااى الصاابيان  هااذه الممارسااق المبماارة للعماال ماان قباال البنااات تنمااال ماان 

ويق المميزة وبالتالال حتن يتعلمن بصورة مبمرة ومتقنق أمةر بمةيار مان الصابيان ولتاذا التادريب قدراتتن األنة
علااى توجياا  الساالوك وعلااى عااب  التصاارحات أهميااق مبياارة حتااو يساااهم حااال تتااور الخصااائ  التااال تاارتب  

ب علااى الااذات. ارتبا ااًا وةيقااًا بالساالوك االنعاابا ال ماإلتقااان  والشااعور بالواجااب  المةااابرة  التعااحيق  التغلاا
 أما لدى الصبيان حتبقى قدرات تربويق إلى حد بعيد دون تنميق.

مما اإلناث يسبقن الذمور من حيث النمو الجسد  وسن البلوغ حفال حاين يبادأ عناد البنات حاال العاشارة 
والنصااو تقريبااًا ويصاال المعاادل إلااى أقصاااه حااال ساان الةانيااق عشاار حااإن الولااد يتااأخر ساانتين علااى األقاال حااال 

ق وهذه التغيرات البيولوجيق قد يمون لتا تأةير حال نواحال النمو األخرى االجتماعيق واالنفعاليق والعقليق البداي
 وهذا ما يفسر وصول اإلناث إلى تحقيق التويق قبل الذمور.

 الفرضية السادسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجنات أفنراد عيننة البحنث علنى مقيناس 

 ثالث ثانوي(. –)أول ثانوي  العمرصورة الجسد تعزى لمتغير 
 (07جدول )

 صورة الجسد حسب متغير الصف

المتوسط  العدد الصف 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 المتتر العام
 3650 5630. 010 أول ةانو 

 غير دال 16.0 000 1650
 36.0 56.3. 03 ةالث ةانو 
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 العدد الصف 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 الوزن
 5600 3603. 010 أول ةانو 

 . دال 1611 000 5633
 .563 600.. 03 ةالث ةانو 

 الوج 
 ..06 .5565 010 أول ةانو 

 غير دال 1635 000 1605
 0605 5.6.0 03 ةالث ةانو 

 الجسم
 .563 31655 010 أول ةانو 

 غير دال 1655 000 1650
 56.3 3160 03 ةالث ةانو 

 عمليات التجميل
 603. 50650 010 أول ةانو 

 غير دال 1605 000 1633
 610. 506.0 03 ةالث ةانو 

المقياس الملال 
 لصورة الجسد

 00630 ..0056 010 أول ةانو 
 غير دال 1610 00060 0600

 05630 000630 03 ةالث ةانو 

 للفروق على مقياس صورة الجسد حسب متغير الصو T.Testنتائج اختبار يوعح الجدول السابق  

 
 (9الشكل)

 للفروق على مقياس صورة الجسد حسب متغير الصف T.Testنتائج اختبار 
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 (08) الجدول

 حالة من حاالت الهويةصورة الجسد حسب متغير الصف عند كل 

المتوسط  العدد الصف حالة الهوية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 تعليق التويق
 00610 000603 00 أول ةانو 

 غير دال 1603 30 1610
 0060 0006.0 .. ةالث ةانو 

 تحقيق التويق
 600.. 000600 5. أول ةانو 

 غير دال .1611 316.0 .363
 0650 0056.5 1. ةالث ةانو 

 انغالق التويق
 00610 000605 5. أول ةانو 

 غير دال 1603 53 16.0
 05600 .00560 5. ةالث ةانو 

 تشتت التويق
 05653 .00065 .5 أول ةانو 

 غير دال 1603 0. 1610
 ..006 000600 0. ةالث ةانو 

للفروق على مقياس صورة الجسد عند مل حالق من  T.Testنتائج اختبار يوعح الجدول السابق  
 حاالت التويق حسب متغير الصو

 

 (22الشكل)

 للفروق على مقياس صورة الجسد عند كل حالة من حاالت الهوية حسب متغير الصف T.Testنتائج اختبار 

حاروق باين الةالاث الةاانو  واألول الةاانو  حاال الرعاا ( نجاد أنا  ال توجاد 0) ( والشامل0.من الجدول )
 .1615وهال أمبر من  1610عن صورة الجسد حيث بلغت قيمق مستوى الداللق المحسوبق
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 :أما بالنسبق لبقيق أبعاد صورة الجسد حقد بلغت قيم مستوى الداللق مما يلال

  حتال غير دالق. 1615أمبر من 1610الرعا عن المتتر العام 
 دال لصالح الةالث الةانو . 1615أصغر من  1611وزن الرعا عن ال 
   غير دال 1615أمبر من  1635مالمح الوج . 
  غير دال 1615أمبر من  1655أععات الجسم . 
  غير دال إحصائياً  1615أمبر من  1605االتجاه نحو عمليات التجميل 

( التاال بينات أنا  ملماا 110.مانت النتيجق متعارعق مع نتيجق دراسق )بارتوسزيك  ماتشادو  جينوتال 
تقدم العمر وعحت صورة الجسد لادى مال مان الاذمور واإلنااث أماا حاال الدراساق الحالياق لام يمان للعمار أ  
أةاار حااال زيااادة الرعااا عاان صااورة الجسااد والساابب قااد يعااود إلااى تقااارب المرحلااق العمريااق بااين األول الةااانو  

جياق هاال تلاك المرحلاق التاال تبادأ مان بداياق البلاوغ حتاى والةالث الةانو  حيث أن المراهقق من الناحيق البيولو 
بين الةانيق عشرة والةامنق عشرة من العمر حتال مرحلق يستمر حيتا  امتمال نمو العتام وعادة تتراوح هذه ما

النمو والنعج حتى ترتسم المالمح النتائيق للجسد ولذلك ال نجد حروق حال الرعا عن صاورة الجساد بشامل 
% من  البات المرحلاق الةانوياق 5560( أن حوالال .11.وزن حقد بينت دراسق األنصار  )عام. وبالنسبق لل

( أن هناك زيادة حال الرعا عن صاورة 110.غير راعيات عن وزن أجسامتن   مما بينت دراسق أنيسال )
الجسااد بعااد حقاادان الااوزن وحااال هااذا البحااث مااان الرعااا أمباار لاادى العينااق األمباار ساانًا   والساابب حسااب رأ  

 مااان جااازت هاااو والجساااد والرعاااا  النفساااال التاااوازن بتحقياااق يتسااام شاااخ  هاااو هويتااا  حقاااق مااان إنلباحةاااقل ا
 عان والرعاا القناعاق من عاليق درجق إلى المراهق وصول يعنال التويق تحقيق حإن ولذلك المراهق شخصيق
ممانياتا  خبراتا  زادت بالعمر تقدم ملما المراهق أن وباعتبار جسده   والمشامالت التحاديات مواجتاق علاى وا 
 عاان رعااا أمةاار مااانوا عمااراً  األمباار التويااق محققااال أن نجااد لااذلك لتويتاا  تحقيقاا  زاد وبالتااالال تعترعاا  التااال
 .الةانو  األول الصو حال هم الذين عمراً  األصغر المراهقين من جسدهم صورة

( 0.وبعاااد تصااانيو التالمياااذ عااامن حااااالت التوياااق التاااال تمةااال أزماااق التوياااق ومااان خاااالل الجااادول ) 
(ل لاام يماان هناااك أ  حااروق بااين تالميااذ الصااو األول الةااانو  01والشاامل ) والمنغلقااق( - المعلقااق-)المشااتتق

محفز رئيسال  وتالميذ الةالث الةانو  ممن لديتم أزمق هويق حال صورة الجسد والسبب هو أن سن البلوغ هو
لتماااوين صااااورة سااالبيق عاااان الجساااد حيااااث أن اغلاااب المااااراهقين ال يحباااون جساااادهم وال يرتااااحون باااا  أو قااااد 
يرحعون  وبما أن التغيرات البيولوجيق تبدأ من سن الحاديق عشرة وتستمر حتى الةامناق عشار لاذلك لام نجاد 

 .حروق بين األول الةانو  والةالث الةانو  حال الرعا عن صورة الجسد

أما التالميذ المصنفين عمن تحقيق التويق حقد ماان هنااك حاروق دالاق إحصاائيا حساب متغيار العمار  
)بارتوساازيك  ماتشااادو  جاااتت النتيجااق متواحقااق مااع نتيجااق دراسااق  حااال صااورة الجسااد لصااالح الةالااث الةااانو 

والااذمور  (  التااال بيناات أناا  ملمااا تقاادم العماار وعااحت صااورة الجسااد لاادى ماال ماان اإلناااث110.وجينااوتال  
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والساابب حسااب رأ  الباحةااق أناا  ملمااا تقاادم المراهااق بااالعمر يباادأ جسااده بااالتوازن واالسااتقرار بعااد التغياارات 
الترمونيااق والجسااديق التااال تبااادأ مااع البلااوغ وبالتاااالال تتحاادد المالمااح الجدياادة بشااامل أوعااح لاادى الماااراهقين 

واقعياااق للجساااد مااان الصاااورة المتخيلاااق األمبااار عمااارًا  وتتوعاااح الصاااورة الذهنياااق للجساااد وتقتااارب الصاااورة ال
 والمرغوبق.

 الفرضية السابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجنات أفنراد عيننة البحنث علنى مقيناس 

 إناث(. –صورة الجسد تعزى لمتغير الجنس )ذكور 
 (09جدول )

 صورة الجسد حسب متغير الجنس

أبعاد صورة 
 العدد الجنس الجسد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

المتتر 
 العام

 .360 565. 00 ذمور
 غير دال 1633 000 1600

 36.0 5600. 013 إناث

 الوزن
 3630 6.5.. 00 ذمور

 دال 16135 00063 630.
 5630 3605. 013 إناث

 الوج 
 .061 5.600 00 ذمور

 غير دال 16.0 000 0615
 0655 55650 013 إناث

 الجسم
 5600 316.0 00 ذمور

 عير دال 1600 000 1610
 5655 316.0 013 إناث

 التجميل
 605. 50650 00 ذمور

 غير دال 1605 000 .161
 ..6. .5065 013 إناث

صورة 
 الجسد

 05603 .00060 00 ذمور
 غير دال .165 000 16.5

 00603 00.653 013 إناث

يتتر الجدول السابق وجود حروق دالق إحصائيا عناد الاوزن لصاالح الاذمور حياث بلغات قيماق مساتوى 
 أما بقيق الجوانب حتال غير دالق . 1615وهال أصغر من  16135الداللق المحسوبق 
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 (22الشكل)

 للفروق على مقياس صورة الجسد حسب متغير الجنس T.Testنتائج اختبار 

 وللدخول حال جوانب التويق نالحت التالالل

 (22جدول )
 للفروق على مقياس صورة الجسد عند كل حالة من حاالت الهوية حسب متغير الجنس T.Testنتائج اختبار 

 العدد الجنس حالة الهوية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 تحقيق التويق
 03653 000600 00 ذمور

 غير دال 16.0 30 0600
 0.655 005600 3. إناث

 تعليق التويق
 0.655 000630 31 ذمور

 غير دال .161 .056 .61.
 ..06. 005603 05 إناث

 انغالق التويق
 0.60 00.6.3 5. ذمور

 غير دال 16.3 53 06.0
 0.650 ..0006 5. إناث

 تشتت التويق
 0.6.0 00.600 0. ذمور

 غير دال 1650 0. 16.0
 .0560 0006.5 .5 إناث

للفروق على مقياس صورة الجسد عند مل حالق من حاالت  T.Testنتائج اختبار يوعح الجدول السابق 
 التويق حسب متغير الجنس
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 (20الشكل)

 للفروق على مقياس صورة الجسد عند كل حالة من حاالت الهوية حسب متغير الجنس T.Testنتائج اختبار 

( يتتر عدم وجود حروق حال صورة الجسد  بين الذمور واإلناث حياث .0) ( والشمل31من الجدول )
المستخدمق حاال البحاث وبالتاالال ال يوجاد حاروق باين  1615وهال امبر من  .165بلغت قيمق مستوى الداللق 

أععاااات -مالماااح الوجااا -الاااذمور واإلنااااث حاااال الرعاااا عااان صاااورة الجساااد وبالنسااابق لئبعااااد )المتتااار العاااام
االتجاه نحاو عملياات التجميال( لام يمان هنااك حاروق باين الاذمور واإلنااث إال مان حياث الاوزن حقاد  -الجسم

الاوزن باين  وبالتالال يوجاد حاروق حاال الرعاا عان 1615وهال اصغر من  16133بلغت قيمق مستوى الداللق 
الذمور واإلناث لصالح الذمور حيث مانوا أمةر رعا عن الاوزن مان اإلنااث والسابب حاال رأ  الباحةاق ل إن 
التغيرات الفسيولوجيق حال سن المراهقق تحدث لمل من الذمور واإلناث حال نفس الوقت تقريبًا وهذه التغيرات 

ل ين يتفاجانن باالتغيرات الجساديق التاال تحصاتحدث تاأةيرا مشاابتا لادى مال مان الاذمور واإلنااث حماال ال ارح
( التااال بيناات وجااود .11.اختلفاات الدراسااق الحاليااق مااع دراسااق الزائااد  ). ويحاااول أن يتميااو معتااا ويتقبلتااا

حروق ذات داللق بين المراهقين والمراهقاات حاال صاورة الجساد لصاالح الماراهقين وسابب االخاتالو قاد يعاود 
زائااااد  حيااااث شااااملت المااااراهقين والمراهقااااات حااااال المرحلااااق المتوساااا ق إلاااى العينااااق المسااااتخدمق حااااال دراسااااق ال

 والمرحلق الةانويق وهذا ما أتتر الفروق بين الذمور واإلناث.

أمااا بالنساابق للااوزن حمااان الااذمور أمةاار رعااا ماان اإلناااث والساابب حااال ذلااك هااال العااغو  االجتماعيااق 
نحاحااق لاادى اإلنااث ممااا يساابب الخااوو ماان والةقاحياق الخاصااق بمعااايير الجاذبيااق الجسااديق التاال ترمااز علااى ال

زيادة الوزن حالمعياار الةقااحال الساائد حاال المجتماع هاو أن تماون اإلنااث نحيفاات وقاد بينات معتام الدراساات 
أن نسبق حقد الشتيق العصبال بين اإلناث والسيدات عاليق وهال أمبر من الاذمور  وهاذه النتيجاق تواحقات ماع 

% من  الباات المرحلاق الةانوياق غيار راعايات عان 5560أن حوالال  ( التال بينت.11.دراسق األنصار  )
( التاال بينات أن المراهقااات اللاواتال اختبارن تقلياال 110.وزن أجساامتن. وتواحقات مااذلك ماع دراساق جينااين )
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الااوزن أو إنقااا  الااوزن أتتاارن تحساانًا حااال صااورة الجسااد وارتفاااع تقاادير الااذات. ومااذلك مااع دراسااق هاااورث 
 أن للعائلق والةقاحق تأةير على صورة الجسد عند اإلناث.( التال بينت 111.)

( نجااد .0( والشامل) 31وعناد تصانيو الاذمور واإلنااث عامن حاااالت التوياق وباالرجوع إلاى الجادول) 
أن المراهقين الذين لديتم أزمق هويق أ  المصنفين عمن حاالت التويق )المشتتق  المعلقق  المنغلقق( والتال 

مانات الفاروق غيار دالاق حساب متغيار الجانس حاال صاورة الجساد   والسابب حاال رأ  تعبر عان أزماق التوياق 
الباحةااق بالنساابق للمااراهقين المصاانفين عاامن أزمااق التويااق هااو أن حالااق التغياارات الجسااديق تصاايب ماال ماان 
الذمور واإلناث وهال لتا دور رئيسال حاال تخاب  المراهاق وتسابب لا  المشاامل وحالاق مان العايق حتاؤةر حاال 

( التااال بيناات وجااود عاادم 0000تحقيااق التويااق وهااذه النتيجااق تواحقاات مااع دراسااق موستانساامال ) وصااول  إلااى
 رعا حال صورة الجسد لدى المراهقين والمراهقات.

ومذلك حال حالق تحقيق التويق ال توجاد حاروق باين الاذمور واإلنااث حاال الرعاا عان صاورة الجساد ألنا  
وير التويااق حااال هااذه المرحلااق وت ااوير التويااق ياارتب  ممااا ذمرنااا سااابقًا صااورة الجسااد تعتباار عاماال متاام لت اا

 .بالت ور ال بيعال للجسم حان تحقيق الرعا عن صورة الجسد يساهم حال تحقيق التويق

 الفرضية الثامنة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجنات أفنراد عيننة البحنث علنى مقيناس 

 (.دمشق مدينة – دمشق صورة الجسد تعزى لمتغير مكان اإلقامة )ريف
 (22جدول )

 صورة الجسد حسب متغير مكان اإلقامة

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 3635 6.3.. .0 مدينق
غير دال عند  16155 000 0600

 3650 ..56. 015 ريو المتتر العام

 .360 0603. .0 مدينق
 دال عند الوزن 1611 000 0635

 5600 6.0.. 015 ريو

 060 5.6.5 .0 مدينق
غير دال عند  1635 000 1603

 .060 .5565 015 ريو مالمح الوج 

 .560 31605 .0 مدينق
غير دال عند  ..16 000 1655

 5630 31650 015 ريو منا ق الجسم
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المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(

t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 القرار
 

 610. 50650 .0 مدينق
1605 000 1600 

غير دال عند 
االتجاه نحو 
 6.0. 50630 015 ريو عمليات التجميل

 05610 00063 .0 مدينق
دال عند صورة  16110 005635 3650

 00615 003650 015 ريو الجسد

للفروق على مقياس صورة الجسد حسب متغير ممان  T.Testنتائج اختبار يوعح الجدول السابق 
 اإلقامق

 
 (22الشكل)

 للفروق على مقياس صورة الجسد حسب متغير مكان اإلقامة T.Testنتائج اختبار 

( تبااين وجااود حااروق دالااق إحصااائيا بااين متوساا ات درجااات أحااراد عينااق 03( والشاامل)30ماان الجاادول )
وهاااال  16110البحااث علاااى مقياااس صاااورة الجسااد حساااب مماااان اإلقامااق حياااث بلغاات قيماااق مسااتوى الداللاااق 

المساتخدمق حاال البحاث لصاالح الماراهقين حاال المديناق  وباالرجوع ألبعااد المقيااس نجاد إن  1615اصغر من 
أيعااًا  1611هنااك حاروق دالاق إحصاائيا حاال الرعاا عان الاوزن حياث بلغات قيماق مساتوى الداللاق المحساوبق 

 لصالح المدينق.

تمااااعال حيااا  حاااول السااابب يعاااود إلاااى نمااا  المعيشاااق حاااال المجتماااع الريفاااال الاااذ  يتمحاااور التنتااايم االج
االنتمات العائلال وسي رة التقالياد العائلياق والقايم االجتماعياق واألخالقياق التاال تفارض المةيار مان القياود علاى 
المراهقين وتجعل األهل والمراهق حال حالق خوو من البلوغ والنعج الجسمال وبالتالال حاان دخاول المراهاق 
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والتوتر وبالتالال حتو يرحض هذه التغيرات إعاحق إلاى أن حال مرحلق البلوغ والتغيرات الجسديق تشعره بالقلق 
أبنااات الريااو النااازحين إلااى المدينااق يعيشااون صااراعًا نتيجااق االنفتاااح علااى قاايم المدينااق وتقا عتااا مااع تقاليااد 
الريااو ممااا يااؤد  إلااى نتااائج ساالبيق علااى المراهااق  ممااا اناا  حااال المدينااق تتااواحر عواماال وقائيااق تساااعد علااى 

سد عند المراهقين ماألنديق الرياعيق التال تممن المراهق من ممارساق الرياعاق واألنشا ق تحسين صورة الج
والتوايات المحببق التال تصرو  اقت  السلبيق وتفميره السلبال نحو اهتمامات أخرى هذه النتيجق تواحقت مع 

 لجسد.( التال بينت أن التوزع الجغراحال والممان يؤةر على صورة ا0000نتيجق مملتون وميرنال )

 الصعوبات التي واجهت الباحثة:
 واجتت الباحةق أةنات ت بيق أدوات البحث الصعوبات التاليقل

انتشاااار المااادارس علاااى مسااااحات واساااعق مااان محاحتاااق دمشاااق وريفتاااا وخاصاااق رياااو دمشاااق حياااث  (0
 تصادو أحيانًا بمل من قق أو بلدة مدرسق ةانويق واحدة.

بت بياق البحاث علاى  االب الصاو الةالاث الةاانو   عدم التعاون من قبل بعض المدارس بالساماح (.
 بسبب عيق الوقت بالنسبق لتم.

 اااول المقااااييس ياااؤد  إلاااى ملااال التالمياااذ وعااادم إمماااال اإلجاباااق علاااى مااال المقيااااس أو عااادم قاااراتة  (3
 المقياس بشمل دقيق.

خااااوو بعااااض المااااراهقين ماااان النتااااائج الساااالبيق وبالتااااالال عاااادم اإلجابااااق بموعااااوعيق وصاااادق علااااى  (5
 .المقاييس

  



 
 
 

 

 

98 

 اجلانب امليداني – الثانيالباب 

 حليل النتائج ومناقشة الفرضياتت      لخامسال الفص

 مقترحات البحث:
 بناًت على النتائج التال توصل إليتا البحث يممن تقديم عدد من المقترحاتل

 .تخصي  حصق مدرسيق لتوعيق المراهقين بالتغيرات التال ت رأ على أجسامتم 

 .زيادة وعال المراهقين حول أهميق التغذيق وممارسق التمارين الرياعيق 

  دعاام المراهااق والوقااوو معاا  حتااى يتجاااوز أزمتاا  التعاااون بااين األساار والمدرسااين ماان أجاال
 وتتحدد هويت  بشمل سليم وصحيح.

  عرورة القياام بالدراساات واألبحااث المتعلقاق بالتوياق ورب تاا بمتغيارات أخارى للوقاوو عناد
 األسباب التال تعيق الت ور السليم لشخصيق المراهق.

 والنماو التاوازن تحقياق حال الجسد ألهميق الجسد بصورة المتعلقق واألبحاث بالدراسات القيام 
 .جسده إلى ونترت  الجسد بصورة تتعلق نفسيق اع رابات هناك أن حيث للفرد النفسال

 والتاال لتاا السالبيق وا ةاار التجميل عمليات بمخا ر خاصق والمراهقين عامق األحراد توعيق 
 .ال بال الخ أ نتيجق الععويق لوتيفت  الععو حقد أو خ يرة التتابات إلى تؤد  قد

 مان با  لناا حاجاق ال بماا إقناعا  ويحااول اإلعاالم يبةا  ماا هاو أيعاً  القلق على يبعث ومما 
 با  االقتادات يجاب مةال المراهاق منتاا يجعال ونمااذج أنما  خالل من وأحمار وخدمات سلع

 .لتم يبث ما تجاه والمراهقين األحراد توعيق يجب وبالتالال
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تناال البحث ااحلبح االح للهواا لبحق هاا ل رة تقااللثناا لملبحقيااولرنااولبحواالب  ه ل  ااولت ح اا لواا ل
لثلثه :لبحثلبلبأل ا:لبحولبي لبحنظله ل هتضو لبح ن البحتلحه :

 الفصل األول:
 لو بتاارله تاا هل االبلبح نااالرلااالوحاا ل لبحث ااحأل ل وهتاارأل ل وبماارأل ملضااهلترل ونققاارل

ثلإلضاااالم لمحااااالونااااول ل لبحث ااااحل  ااااو وال بألياااالحهبلبإل ناااال ه لبحوياااات وو ل مهوااااللهلاااا ل
لرلضلأل ملو ت هل ل لبلبح نا:

 مشكلة البحث:
 هحلتملرالضلوحا ل لبحث احلبحتا لتتنال البحبة ا لثاه للهوا لبحق ها ل نا لملبحقياولحاو ل

ووحااارل له قااالل هاااحلتباااولرهنااا لوااا لبحتةوهاااللبحوااالب  ه لمااا لبحواااوبلظلبح لن هااا لمااا لو ااالمظت ل
ن لملبحقيولو لبحب بوالبحت لتاث للما لم يالظلبحق ها لرناولبحولب ارل هاحلل لنا لملبحقياول

ل  لبأليلظلح لرلبحق ه ل هو  لت وهولوح ل لبحث حلم لبإلقلث لرلالبحيثبالبحتلح :
 كيف تؤثر صورة الجسد على أزمة الهوية عند المراهقين؟

 أهمية البحث:
لم :تتو الل وه لبحث حل

ل وهاا لولبياا لبحق هاا لألنقااللتو ااال لقاا ل ه هاا لح قاا ول ااالمنياال لثلإلضاالم لمحااالل وهاا ل (1
بحول لاا لبحبولهاا ل  اا لول لاا لبحولب  اا لحوااللهلبم قااللواا لتدهاالب لنول هاا ل قيااوه لوقواا ل

  وث لملم ل هلتر.

 ملخص البحث باللغة العربية
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تنل البحث حلحن لملبحقيول  نقاللو ا  لوقاملوا لو  نال لبحح ناه ل  اولتاث للثحا ال (2
 بحح صلل لبحولب رلم لو بقق للهوتر.ليلث لرلال هلم

 نولملبحونلولل بحث  حلبحت لتنل ح لو ض علبحق ه لرلال ولرلملبحثل   . (3

 أهداف البحث:
لهقوفلبحث حلمحا:

 بح حفلر لبحبة  لباللتثلوه لثه لن لملبحقيول لهو لبحق ه لرنولبحولب  ه . (1

 تدهللبحقنظ.تبلفلبح ل رلثه للملبولرهن لبحث حلم لن لملبحقيولتثبًللحو (2

تبلفلبح ل رلثه للملبولرهنا لبحث احلما لنا لملبحقياولتثباًللحوتدهاللبحو لمظا ل ووحارل (3
 لهفلووحر(.ل–

ماا لناا لملبحقيااولتثبااًللحوتدهااللماا للهواا لبحق هاا لتباالفلبح اال رلثااه للماالبولرهناا لبحث ااحل (4
 بح لححلبح لن ه(.ل–بحبولل بأل البح لن هل

 لهو لبحق ه لتثبًللحوتدهللبحقنظ.لبحتبلفلمحالبح ل رلثه للملبولرهن لبحث حلم  (5

 بحتبلفلمحالبح ل رلثه للملبولرهن لبحث حلم للهو لبحق ه لتثبًللحوتدهللبحو لمظ . (6

 بحتبلفلمحالبح ل رلثه للملبولرهن لبحث حلم للهو لبحق ه لتثبًللحوتدهللبحبول. (7

 فرضيات البحث:
رة ا لثاه لنا لملبحقياولهيبال لبلبحث حلمحالبحت  رلو لملضاه لل هياه لو لو الل قا ول
ل لهو لبحق ه لرنولبحولب  ه ل حلت  رلونقللهتملولبي لبح لضهل لبحتلحه :

اللت قولمال رللب لوالحا لم نال ه لثاه لوت ياول لولقال للمالبولرهنا لبحث احلما لبحلضالل (1
لر لن لملبحقيو.

للهواا اللت قااولماال رللب لوالحاا لم ناال ه لثااه لوت يااول لولقاال للماالبولرهناا لبحث ااحلماا ل (2
ل(.ووحرلألووهن ووحرل لحكل يبلو ل لبإل لو ل لهفلبحق ه 

لبأل البح االن هبحناافللتةوهاالاللت قااولماال رللب لوالحاا لم ناال ه لثااه لوت يااول لولقاال ل (3
ل.بحق ه للهو بحنفلبح لححلبح لن هلبحبلملم لولقل لتةوهلل وت يول ل
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حااال  للوااا لباللت قاااولمااال رللب لوالحااا لم نااال ه لثاااه لوت ياااول لولقااال لرهنااا لبحث اااحل (4
ل وت يول لولقل لرهن لبحث حلو لبإلنلحلم للهو لبحق ه .

اللت قولمل رللب لوالح لم نل ه لثه لوت يول لولقل للملبولرهن لبحث احلرلاالو هالظل (5
ل لححل لن ه(.ل– ل ال لن هللبحبولن لملبحقيولتبه لحوتدهلل

لاالو هالظلاللت قولمل رللب لوالح لم نل ه لثه لوت يول لولقل للملبولرهن لبحث احلر (6
لمنلح(.ل–ن لملبحقيولتبه لحوتدهللبحقنظل ل  لل

اللت قولمل رللب لوالح لم نل ه لثه لوت يول لولقل للملبولرهن لبحث احلرلاالو هالظل (7
ل(.ووحرلووهن ل–لووحرلن لملبحقيولتبه لحوتدهللو ل لبإل لو ل لهف

 منهج البحث:
بحظل لمل واللت قاولما لبح ب ا للبرتوو لبحثل   لبحونقجلبح ن  لبحت لهل لبح ل ملرلالولبي 

ل  ن قلل ن ًللو ه ًل.
هت ااا  لبحوقتوااا لبألنااال لوااا لقوهااا لتةوهاااللبحنااا ه لبأل البح ااالن هل بح لحاااحلبح ااالن هلمااا ل

لووبلظلو لمظ لووحرل له قللبحليوه .
ل(لولب  ًلل ولب   لو للملبولبحوقتو لبألنل لحلث ح.201 ثلد لرهن لبحث حل 

 الفصل الثاني:
لحلولبيل لبحيلث  لبحبلثه ل بألقنثه لبحوتبل  لثو ض علبحث ح.تملمهرلرلضل

 الفصل الثالث:
لبإلولللبحنظلهلحلث حل بحلهلهحوال ة  لو ل لل   :لت و  لمهرلبحثل   لر 

و ق ملبحولب   ل لح لحقلل ولب لقلأل ل مل نل صلبحولب   ل  لقل لبحولب ارلالمحور األول: 
ل بحب بوالبحوث لملمهقل.

ت ااو  لمهاارلبحثل  اا لراا لو قاا ملناا لملبحقيااول ل ااملو  ناال لناا لملبحقيااولالمحووور الثوواني: 
 ل االلبحتدهاالب ل  ناال صلناا لملبحقيااول تاا  هللبحت اا ه لبحقيااوهلرنااولبح االولرلااالح نااهترل

ل.بحقيوه لل نلءلبحثل غلم لبحيل ك
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ت ااو  لمهاارلبحثل  اا لراا لتحاا هال  هاا لبألناالل نو  االل تو ل االل راا لبأل ااوبفللالمحووور الثالووث:
لتح البحق ه لرنولبحولب ر.لم بح ظه ه لحلق ه ل ل ملبحب بوالبحوث لمل

 الباب الثاني:
ل هحوالبحولبي لبحوهوبنه ل هتضو لمنله ل ول:

 الفصل األول: -1
ت ااوهمل ناافلراالملحقاالللو ث بيااتناال ال االبلبح نااال ناا ًللحوقتواا لبحث ااحل رهنتاارل لو بتاارل

ل رلضلإلقلبءب لبحت  ولو لنو قلل  ثلتقللثلإلضلم لمحالرلضل و ب لتوثهرلبحو هلظ.
 الفصل الثاني: -2

 ناااصلحبااالضلبحنتااال جل ت ياااهل لل ونل حاااتقللوااا لت اااوهملثباااضلبحو تل ااال ل وااا لبحنتااال جل
لبحويت لن :

لحق ه لرنولبحولب  ه .ه قولرة  لبلتثلوه للب لوالح لم نل ه لثه لن لملبحقيول لهو لب (1
ماا لبحلضااللراا لناا لملبحقيااولحناالح للبحق هاا للهواا ماا له قااولماال رللب لوالحاا لم ناال ه ل (2

لت  هرلبحق ه .
 لحااكل ياابللبحق هاا للهواا لماا لالله قااولماال رللب لوالحاا لم ناال هًللثااه للماالبولرهناا لبحث ااح (3

لوتدهللبحو لمظ .
 تةوهللبحنافلبح لحاحلبح الن هله قولمل رلوبح لم نل هًللثه لتةوهللبحنفلبأل البح لن هل (4

لم ل لح لت  هرلبحق ه لحنلح لبح لححلبح لن ه.
 بحتحااات ألبحتبلهااارألللهوااا لبحق هااا اللت قاااولمااال رلوبحااا لم نااال هًللثاااه لبحااال  لل بإلنااالحلمااا ل (5

لبالندةر(ل ح  لت قولمل رلثه لبحل  لل بإلنلحلم ل لح لت  هرلبحق ه لحنلح لبإلنلح.
بحلضاااللرااا لنااا لمللمااا ثاااه لبأل البح ااالن هل بح لحاااحلبح ااالن هلاللت قاااولمااال رلوبحااا لم نااال هًلل (6

لبحقيو.
لاللت قولمل رلوبح لم نل هًللثه لبحل  لل بإلنلحلم لبحلضللر لن لملبحقيو. (7
ه قااولماال رلوبحاا لم ناال هًللثااه لوت يااول لولقاال للماالبولرهناا لبحث ااحلرلااالو هاالظلناا لمل (8

 بحقيولتبه لحوتدهللبحو لمظ ل ووحرأللهفلووحر(.
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 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 وأمهيتلللللل   البحللللللث مبوضلللللل  التعريلللللل : األول الفصلللللل 

 السلللللللللللا     الدراسلللللللللللا : الثلللللللللللا   الفصللللللللللل 

 الللللللللللتعل   ومصللللللللللا ر املعللللللللللل : الثالللللللللللث الفصلللللللللل 

 اللللللللللللتعل   مصلللللللللللا ر مراكللللللللللل : الرا للللللللللل  الفصللللللللللل 

 

 مراج  البحث

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
 ًالمراجع العربية. –أوال 

 ًالمراجع األجنبية –ثانيا 
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 مراجع البحث
 المراجع العربية: -أواًل 
آملكتبةة منجلو ةة مالشخصييية واالرييارابلس اليييوولية والوج ا ييية(:م7991باظةة آمآلةةا م آ -

 نللصري آمنلقاهرةآملصر.
لعالقييية بيييي  شيييبلة اال صيييل   اخييي  اريييير  وبيييي  اخ ييييلر (:من1007إبةةةرنهيسآمرةةة يرم  -

آمشيةةةرملل ةةة رةمررةةةال ملاورةةةتيرمشيةةةرملل ةةة رةآمالميييران ي  لجملاييية الرريييلو ةيييير الييييوية
 والع معينم لسآملصر.

 آمعلانآمنجردن.آمدنرمنللريرةاوم ال فس ال ربوي(:م7991 مأب مواد آمصالح -
آمدنرمنللرةيرةآم1طمآاوم ال فس ال اوري الافولة والمران ية(:م1001صةالحم آمواد مأب  -

معلان.
 مرحوية إلي  الج يي  مرحوية مي  اإل ييل  ميو (:م7990 مآلةا مصةاد،آمفؤندآمحطبآمأب  -

م.لصرمنللصري آمنجلو  ملكتب مآ1طمآالمي ي 
دنرممآ2طآمم يييلنل البحيييث ريييا العويييوم ال فييييية وال ربويييية(:م1002أبةةة معةةةاسآمروةةةا م  -

منلوالعاتمل ل رآمنلقاهرةآملصر.
Body Image مييييييييييل نييييييييييا صييييييييييور  الجييييييييييي (:م1002أبةةةةةةةةةة مهلةةةةةةةةةةد آم ن ةةةةةةةةةة م  -

 http://www.Maganin.comم
 آمدنرمنلق سآمنلك يت.1آمجالرش الاف  م  الحم  إل  (:م7919نرلاعي آملحلدم  -
 آموالع منلك يتآمنلك يت.م  مة ل راية الشخصية(:م7999نجلصار آمبدرم  -
روري  إ راك الذاس الب  ية لاللبلس المرحوة الثل وية بممولية ب(:م1001نجلصار آمللىم  -

 آمك ي منلتربي آموالع منلبحرين.(3 م3لو  منلع  سمنلترب ي م نللفري آمآمالبحري 
آمترولةة مرةة ىمال غوييع اويي  ال اييلع المييران ي (:م1001ريةة آمكةةار  آم ةةار آموةة نم بات -

 كركيآم رك منلعبيكانمل ل رآمنلرياض.

http://www.maganin.com/


 
 

 

 

 

105 

 قائمة املراجع

 ائمة المراجعق         لمراجعا

لعالقيية بييي  أيييلليع المعلمويية الوال ييية واالل اييلع ليي   بعيي  (:من1000بركةةاتآمآرةةيام  -
ررةال ملاورةتيرمآمالمران ي  والمران يلس الميراجعي  لمي شيف  الصيحة ال فييية بللايلا 

 آموالع مأسمنلقرىمبلك منللكرل آمنلرع دي .شيرملل  رةميرملل  رةش
 لح منلقل مل طباع م نلل رآمر ري .مآمواجهة مع المران ة(:م1003بكارآمعبدمنلكريسم  -
آمل بحيلالس الهوييةهمياالر  لء المعررا وال مرلي  حيو  اليذاس واالق (:م1001ب هآمفاديام  -

 نلقاهرةآمنلقاهرة.آموالع مررال مدكت رنهمشيرملل  رة
 آمدنرمنلفكرمنلعربيآمنلقاهرةآملصر.الافولة والمران ةوا آمرعدم د.ت(:م -
 دنرمنللكتبيآمدل ،مر ريا.مآ  يل المران ة(:م1001نلحاويآملحلدم  -
لركة منلدرنرةاتمنللفرةي م ممآمالعالج الييلوييومل  يا المعرريا(:م1002نلحوارآملحلدم  -

 نللفري منلوردي آمطرنب س.
نالتحةةةادمنلعةةةاسممآ1يوييييوة ال ربيييية الصيييحية والبيايييية المران ييية(:م1002حرةةةنآملاصةةةرم  -

 .آملصرنللرا ي
مييييي ويلس  شييييل  الهوييييية االج ملاييييية واالق هييييل بللمجييييلالس (:م1077حلةةةة دآمفريةةةةةا م  -

 رايية  –اريليية الملو ة لهل ل   اي ة م  اوبة الص  ارو  الثل وي م  الج ييي  
آم11لو ة موالعة مدل ة،آملو ةدمممي ا ية را الم ارس الثل وية العلمة را م ي ة  مشو،

 آمر ريا.1077ل ح،م
فهييوم صييور  الجييي  واالق هييل بلالييي ع ا  لوعصييلبية ليي   م(:م1001نلحةة ي آمصةةالحم  -

م fa.comwww.elssaآمليبياماللبلس شهل   ال عويم اريليا
 لكتب منجلو  منللصري آمنلقاهرة.مآاراراع صور  الجيم(:م1002نلدر قيآملود م  -
 ل لبية ور ييلس الي فس اوم را لوبحث الم لنل را المرجع(:م1002 منلفتاحمعبدمد يدنرآ -

م.نإلركلدري منلوالعي آمنللعرف مدنرمآالعوما البحث
صور  الجييم و االق هيل بيبع  الم غييراس اال فعلليية قال ويو م(:1002نل ن د آمنبترةاسم  -

الخجييي د لييي   اي ييية مييي  الميييران ي  والمران يييلس لوميييرحو ي  ال راييييي ي   –االل ايييلع  –

http://www.elssafa.com/
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آموالعةةة مأسمررةةةال ملاورةةةتيرمشيةةةرملل ةةة رةمالم ويييياة و الثل ويييية  اخييي  م ي ييية الايييلا 
 نلقرىآمنلرع دي .

آمدنرم هةةةرننآمعلةةةانمافولييية والمران يييةداويييم  فيييس ال ميييو قال(:م1007نل عبةةةيآمأحلةةةدم  -
 نجردن.

عةةةالسمنلكتةةةبآمنلقةةةاهرةآمماويييم الييي فس االج ميييلاا،(:م1000 هةةةرننآمحالةةةدمعبةةةدمنلرةةةاسم  -
 لصر.

اج مييلاا ورييو   رييية اريليييو  واالق يي   –ال مييو اليي فس (:م1002نل هرنلةةيآملولةة م  -
 ويية بم ي ية بلل وارو وال حصيي  ال راييا لي   اي ية مي  الايالع واللبيلس المرحوية الثل

 آموالع مأسمنلقرىآمنلرع دي .ررال ملاورتيرمشيرملل  رةآمالالا 
ررةةال مآممشييلالس المران ييلس االج ملاييية وال فيييية وال رايييية(:م1002نلرةةبتيآمل لةة م  -

 آموالع منلل  مرع دآمنلرع دي .لاورتيرمشيرملل  رة
إيتةةةرن مل ل ةةةرآممآالمخ صييير ريييا الشخصيييية واإلرشيييل  ال فييييا(:م1002رةةةفيانآملبيةةة م  -

 نلقاهرةآملصر.
مدنرمآالييي فس اويييم إلييي  المييي خ  ريييا الشيييلم (:م1002 مإل ةةةاسمنل ةةةعرنليآملةةةريسآمرةةة يسآ -

م.بير تمنلعربي آمنلل ض 
مآال ييلس واالخ بيلراس ال فييية(:م1001نلريدمعبدهآمعبدمنل اد آمنلرةيدمعملةانآمفةار ،م  -

 دنرمنلفكرمنلعربيآمنلقاهرةآملصر.
 آمنللكتب منلحديم ملا ر نآمبير ت.المران ة وأيرارنل(:م1001 ارلانآمفرلر ن  -
 آمدنرمنلللاه آمبير ت.لي   يلا  أوال  ل –ال ربية الج يية  رب آمل ريسم د.ت(:م -
منل ةةةةاد مدنرميكالةةةة آم هةةةةرن :مترولةةةة مآالهوييييية وأ ميييية الشييييبلع(:م1003 ملحلةةةةدم ةةةةرفيآ -

م.بير تمل طباع آ
ق اييييور ال مييييو ميييي  اإلخصييييلع ح يييي  ييييييلولوجية ال مييييو (:م1000نل ةةةيباليآمإبةةةةرنهيسم  -

 لرك منلللط طاتم نلترنثم نل ما ،آمنلك يت.مالمران ةد،
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منلعربيةة منلوالعةةاتمنتحةةادملو ةة مآالهوييية وأ ميية المرانييو الاللييع:م(1002 مدعةةدمنل ةةي آ -
م.(1 م2منللفسآم ع سمل تربي 

مآالجلمعييلس اوبيية ليي   الهوييية أ ميية:م(1070 منلةةدينمصةةاحمنهللآمعطةةامفضةة آمنل ةةي آ -
م.نلر دننمآررال ملاورتيرمشيرملل  رة

آمدنرمنلكتةةابمنلوةةالعيآمشةة ةآمييييلولوجية الافوليية والمران يية(:م1009نل ةةيل يآملالةةدم  -
 ف رطين.

 آملطب عاتمنيو  آملصر.مران ة بال مشلل صابرآمو  يفآم د.ت(:م -
 ل ل رآمر ري .م2ل نممآ7آمجييلولوجية المران ة ومشلال هل(:م1001نلطحانآملاظسم  -
أ مة الهوية لي   ارحي اث الجيل حي  م لر ية بلرييويلء ريا (:م1001نلطر ا  آمل ي م  -

آمنلوالعةةة مررةةةال ملاورةةةتيرمشيةةةرملل ةةة رةآممحلر يييلس ةييي   ريييا ريييوء بعييي  الم غييييراس
 نإلرالي آمش ة.م

ممآال فيييا وال حوييي  اليي فس اوييم مويييواة:م(7993 م آلةةر نم ةةاكرمقلةةدي آمفةةرجآمطةةهآ -
م.نلقاهرةمل ل رآمنلصباحمرعادمدنر

آملل ةةة رنتمدنرمالافولييية والمران ييية –الموييييواة الج ييييية (:م1001نلطيبةةةيآمعكا ةةة م  -
 لكتب منلحياةآمبير ت.

آمدنرم ن ة مم7آمطممفهوم الذاس بي  ال  ريية وال ابييو(:م1002نلظاهرآمقحطانمأحلدم  -
 ل ل رآمعلان.

 مشييييلل  المييييران ي  ميييي  ذوي(:م1002عةةةةاطفآمري ةةةةاسآملحلةةةةدآمر ةةةةاآمحلةةةةد آمأحلةةةةدم  -
 www.gulfkids.com.ماالح يلجلس الخلصة

آمدنرمنللعرفة منلوالعية آم2آمطاربعيل  اريلييية لوشخصيية(:م7911عبدمنللال،آمأحلةدم  -
 نالركلدري آملصر.

 واالج ملايية اإلي يولوجية الهوية لر ع مورواا م يلس:م(7991 ملحلدمنلرحلنآمعبد -
م.نلقاهرةمقبا آمدنرمآوالرش  المران ة مرحو ا را

http://www.gulfkids.com/
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دنرمنللرةةيرةآممآاوييم اليي فس ال ربييوي(:م1002نلعتةة سآمعةةدلانآمعا لةة آم ةةفي،م آلةةر نم  -
 علانآمنجردن.

مطبعةةة مآالييي فس اويييم إلييي  المييي خ :م(7991 منلةةةدينملحةةةيمتةةة ،آمنلةةةرحلنآمعبةةةدمعةةةدسآ -
م.نجردنمعلانآمآلا ر نمنلفكرمدنرملالر آ

 وال واريييو الييذاس مفهيييوم ميي  بلييي  ار ييل نويييية  شييل  االقييية:م(1003 مرعبيةةمعرةةير آ -
مآالاييلا  بم ي يية الثل وييية المرحويية اللبييلس ميي  اي يية ليي   العييلم واالج مييلاا ال فيييا

م.نلرع دي منلقرىآمأسموالع مآررال ملاورتيرمشيرملل  رة
آمدنرمنللريوةيمل ل ةرآم2آمطال ميو اإل ييل ا الافولية والمران ية(:م7991عق آملحل دم  -

 نلرياض.
دنرمنللرةةةيرةمل ل ةةةرآمعلةةةانآممآيييييلولوجية ال ايييور اإل ييييل ا(:م1002عا لةةة آم ةةةفي،م  -

 نجردن.
 مو رلاويلس ار ل وق ر هل ال  بؤية ب مو ال فلير ارخالقا ل   (:م1001نلعلر آمع ةيم  -

آماي ة م  اليذلور واإل يلث ريا يي  المران ية وح ي  الرشي  بم ي ية أبهيل بم ا ية اييير
 أسمنلقرىآمنلرع دي .ررا مدكت رنهآموالع م

آمنجلةة مل ل ةرم نلت  يةة آمال يييلس وال  ييويم رييا العمويية ال  رييييية(:م7991عة دةآمأحلةدم  -
مإربدآمنجردن.

 آمدنرمنللعرف منلوالعي آملصر.الم خ  إل  اوم  فس ال مو(:م7999ع ضآمعباسم  -
 آمدنرمنلكتبمنلع لي آمبير ت.7آمطماوم  فس الشخصية(:م7992ع يض مآآمكال م  -
 دنرمنلكتبمنلع لي آمبير تآملبلان.مآاوم  فس ال مو(:م7992آمكال م بمع يض  -
م.بير تمنلعربي آمنلل ض مدنرمآالعلم ال فس اوم:م(7911 منلرحلنمعبدمنلعير  آ -
القة  شل  نوية ار ل ب ميو ال فليير ارخالقيا لي   اي ية ا(:م1007نلغادلد آمحرةينم  -

بللم ا ييية الغربيييية مييي  الممولييية العربيييية مييي  اليييذلور ريييا مرحوييية المران ييية والشيييبلع 
لو ةةةدمعةةةددمآموالعةةة مأسمنلقةةةرىآمنلرةةةع دي آمنللو ةةة منللصةةةري مل درنرةةةاتمنللفرةةةي مالييييعو ية

19. 
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 ييير   الميييران ي  اوييي  م يييلنا اال  ر يييس واالق ييي  بيييبع   (:1009نلغالةةةد آمعبةةةدمنهللم  -
ررةةةال مآمالمشيييلالس ال فييييية لييي   اي ييية مييي  ايييالع المرحوييية الثل ويييية بملييية الملرمييية

 آموالع مأسمنلقرىآمنلرع دي .لاورتيرمشيرملل  رة
يييييلولوجية ال ميييو اإل ييييل ا بيييي  الافولييية (:1070شبةةةار آممةةةا رآمأبةةة م ةةةعيرةآملالةةةدم  -

 لكتب منللوتل منلعربيمل ل رم نلت  ي آمعلانآمنجردن.موالمران ة،
ة لي   صور  الجيم واالق هل ببع  أ ملا ال فيلاالس االج ملايي(:م1002فايدآمولةا م  -

 .20آملو  مك ي منلتربي مبالللص رةآمنلعددمال الميذ را مرحوة الافولة الم أخر 
آم3آمطالصيييحة ال فييييية  راييييلس ريييا يييييلولوجية ال ليييي (:م7992ف لةةةيآملصةةةطفىم  -

 لكتب منللالويآمنلقاهرة.
 – واصيي  المرانييو مييع وال ييي  واالق يي  بمجييلالس الهوييية (:م1000قارةةسآمللةةىملحلةةدم  -

ررةةةال مدكتةةة رنهمشيةةةرملل ةةة رةآملع ةةةدمنلدرنرةةةاتم نلبحةةة ثميييييلوم رية إلوي يليييية،  رايييية 
 نلترب ي آموالع منلقاهرة.

صور  الجيم وبع  م غيراس الشخصية (:م7992كفافيمآمعا منلدينم نلليا مآملايرة م  -
لو ة مع ةسمنلةلفسآممل   اي يلس مي  المران يلس ا راييلس ار  لايية ار بلايي  ابير ث لرييةا،

 .39ا رةآمنلعددمنلرل منلع
آم حةةدةممقافةة منلطفةة مأب لؤ ييل رييا مرحويية البوييود ومييل بعيي نل(:م7991لحةةر سآم ةةحات م  -

 ب رك مرفيرآمنلقاهرةآملصر.
 ايور رهيم الهويية لي   الميران ي  واالق ي  بلل فلاي  (:م1077نللر د آمعلةادمحرةينم  -

 والع مباب آمك ي منلتربي منجراري آمنلعرن،.االج ملاا، 
 وال وييو االل اييلع ميي  بليي  واالق هييل  أالميير  ليي   الجييي  صييور م(:1070 مفةةاتنمل ةاع آ -

ررةال ملاورةتيرممآذقييةالال محلر ية ريا اإل يلث مي  اي ية لي   الذاس و   ير االج ملاا
م.دل ،موالع مآشيرملل  رة

 ليي   الرييبا بوجهيية واالق هييل الهوييية أ ميية مواجهيية أيييلليع:م(7991 مبلةةدرمنللطيةر آ -
م.نلرياضمررال ملاورتيرمشيرملل  رةمآالثل وية المرحوة االع م  اي ة
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 ةةةةةرك ممآالمران ييييية أ مييييية نويييييية أم أ مييييية حريييييلر (:م7992لعةةةةةاليقيآمعبةةةةةدمنل طيةةةةةفم  -
 نللطب عاتمل ت  ي م نلل رآمبير تآملبلان.

أبعيييل  الييييووك العييي وا ا واالق هيييل بأ مييية (:م1002لعلريةةة آمب ةةةيرآملةةةاحيآمإبةةةرنهيسم م -
مممممممممممممممممممممممممممممممممم2لو ةةةةةة م ةةةةةةبك منلع ةةةةةة سمنللفرةةةةةةي منلعربيةةةةةة آمنلعةةةةةةددممليييييي   الشييييييبلع الجييييييلمعا، الهوييييييية

www. Arabpsynet.comممممممممممممممممم
/آمم رايية م لر ية ريا مشيلالس الميران ي  ل الييواة والاميو (:م1002لع ضآمل ية م  -

 دنرمنللعارفآملصر.
م.نإلركلدري منلوالعيآمنلفكرمدنرمآ3طمآال مو ييلولوجيةم:(7992 مليلا ي ملع ضآ -
 آمدنرمنلفكرمنلعربيآمنلقاهرةآملصر.1آمطاوم أاوار اإل يل (:م1003ل رىآمر ادم  -
آملل ةة رنتموالعةة مال يييلس وال  ييويم رييا ال ربييية الح يثيية(:م1002ليلا يةة آمألطةةالي سم  -

مدل ،آمر ريا.
 دنرمنل ريسآمدل ،.مآمترول مع يم طف آالهوية(:م7993ليك ي  يآمنليكسم  -
آملؤررةةةةة م ةةةةةةبابمنلوالعةةةةةة آمييييييييلولوجية المرانييييييو(:م1002د آمعبةةةةةةدمنللةةةةةلعسم نللةةةةةيا -

 نالركلدري آملصر.
أيلييييلس اإلحصييلء ال ربييوي رييا ال ربييية والعوييوم اإل يييل ية (:م1002نللب ةةانآمل رةةىم  -

مآملكتب منلفاحآمنلعينآمنإللارنتمنلعربي منللتحدة.مواالج ملاية
 بدني ملإللتاجمنإلعاليآمنلقاهرة.مآر  ال علم  مع المران ي (:م1070لصرآمياررم  -
آمترولةة مدنليةةامييييلولوجية الافيي  والمرانييو(:م1002 نطرةة نآمر بةةرتآموةةرينآمهلةةر م  -

 لكتب ملدب ليآمنلقاهرة.ملؤلنآملحلدملؤلنآ
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 الحق البحثم         لمالحقا

 

 الباب األول  

 اإلطار النظري للبحث

 

 وأمهيتلللللل   البحللللللث مبوضلللللل  التعريلللللل : األول الفصلللللل 

 السلللللللللللا     الدراسلللللللللللا : الثلللللللللللا   الفصللللللللللل 

 الللللللللللتعل   ومصللللللللللا ر املعللللللللللل : الثالللللللللللث الفصلللللللللل 

 اللللللللللللتعل   مصلللللللللللا ر مراكللللللللللل : الرا للللللللللل  الفصللللللللللل 

 

 مالحق البحث

 
 مقدمة -
 البحث مشكلة -
 البحث أهمية -
 البحث فرضيات -
 البحث منهج -
 البحث حدود -
 البحث أدوات -
 واإلجرائية النظرية البحث بمصطلحات التعريف -
 البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -

 
المحكمين السادة أسماء (1) رقم ملحق 
الجسد صورة مقياس (2) رقم ملحق 
دمشق محافظة لمدارس التعليمية المناطق (3) رقم الملحق 

 التربية وزارة في واإلحصاء التخطيط مديرية حسب وريفها
المهمة تسهيل أمر (4) رقم ملحق 
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 مالحق البحث
 (1ملحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين

 مكان العمل االسم م
 جامعة دمشق –كلية التربية  أ.د. أمينة رزق .1

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. رمضان درويش .2

 جامعة دمشق –كلية التربية  رحمةد. عزيزة  .3

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. محمد عماد سعدا .4

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. محمود ميالد .5

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. غسان منصور .6

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. بشرى علي .7

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. بسماء آدم .8

 جامعة دمشق –كلية التربية  د. مروان أحمد .9
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 الحق البحثم         لمالحقا

 (2ملحق رقم )
 مقياس صورة الجسد

 التعليمات:
 :/ عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب

فيماا يلام مجمة ااة ماب العباارا  التاام ت ام مةا اام ةمشاا ر منتلأاة يرجاا  م ا   ب ت اار  
المالئاا  اجابتاا   لاا  ( فاام المرباا  كااع  بااارم بااتمعب ةتأيميااا جيااداض ةمااب  اا  ت اا   شااارم  

 ةر ة ااجابة.
  يرج  التأكد     ة ع  ااشارم  ما  ر   العبارم التم  ر تيا مباشارم ةلايأ  ماا   باارم

 . نرى
   ربما تتردد فم انتيار  جابة  ل  بعض العبارا  فم هذه الحالة انتر ااجابة األ ار

حة هام التام ت ئباق  لي  فال تةجد  بارم  حيحة ة نارى نائئاة ةام ماا العباارم ال احي
  لي .

   الرجااام مااعم البيا ااا  األةليااة ة ااد  تاار   يااة  بااارم باادةب  جابااة ماا  العلاا   ب  جاباتاا
 ستكةب سرية ةسيت  استنداميا ألغراض البحث العلمم ف ئ.

 .الرجام التكر  بعد  كتابة  ية تعلي ا   ة ة    ية  الما   ل  ةر ة األسئلة 

 أنثى:    ذكر:  الجنس:
 ثالث ثانوي:   أول ثانوي:  الصف:

 ريف دمشق:   دمشق:  المحافظة:
 
 
 

 شكرًا على حسن تعاونك
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 المقياس األول
 مقياس صورة الجسد

 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبـــارات م

       هت  بمظيري  بع النرةج مب الم زع. 1

      مظيري كما هة اآلب.راٍض  ب   ا  2

      السلبية لبعض  جزام جسمم.اآلنريب تعلي ا  تز ج م  3

      . ف ع شرام المالبأ ال ي ة 4

      . هت  بالمة ة 5

      . مارأ الريا ة لتنأيم ةز م 6

      لةب شعري م اس  للةب بشرتم. 7

      تعجب م  ة ية شعري. 8

        ا راٍض  ب شكع حاجباي. 9

      الشعر فم بعض م ائق جسمم.ي اي  م غزارم  11

      ئةع جذ م غير مت اس  م  ئةع سا اي. 11

       رى  ب   ابعم مت اس ة م  راحة يدي. 12

       رى  ب  مليا  التجميع تزيد ال  ة بال أأ. 13

        ارض  مليا  التجميع. 14

 رى  ب الةشاااا   لاااا  بعااااض  جاااازام الجساااا  يزيااااد مظيااااري  15
 جاذبية.

     

 نأاااااام بعااااااض العيااااااة  فاااااام ةجياااااام باسااااااتندا  مساااااااحيق  16
 التجميع.
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 الحق البحثم         لمالحقا

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبـــارات م

      ي اي  م ةجةد الشعر فم ةجيم. 17

      ي اي  م ال ظر  ل   أسم فم المرآم. 18

       تج   المشاركة فم الم اسبا  االجتما ية. 19

        ا راٍض  ب ئةلم. 21

      ةجيم. تم   لة  ستئي  تغيير بعض مالمح  21

        أم م اس  لةجيم. 22

       شعر بالر ا  ب حج   ية م. 23

       ح  شكع    م. 24

       شعر بالر ا  ب شكع  ردافم. 25

      . رى  ب ن ري م اس  لشكع جسمم 26

      يزيد الةش  جمالم. 27

       ما   استندا  مةاد الح ب كالبةتةكأ فم الجس . 28

      يمكب  ب  ستند  الةش   ل  الرمةش. 29

       ح  لةب  ي م. 31

       رى  ب شكع ذ  م م اس  لةجيم. 31

      يعجب م مظير جبيتم. 32

 ف ااااااع اسااااااتندا  الع ااااااا ير الم حأااااااة باااااادالض مااااااب الريا ااااااة  33
 ا  اص ةز م.

     

       رغ  بتغيير شكع حاجبم مب نالع الةش . 34

      ةش   ل  كتأم. رغ  برس   35

        ا راٍض  ب شكع  ذ اي. 36
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 مالحق البحث

 الحق البحثم         لمالحقا

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبـــارات م

       رى  ب  س ا م مت اس ة. 37

      .ت اةع الةجبا  الجاهزم يزيد مب ةز م 38

      . رغ  بتحسيب مظيري الجسدي 39

       ف ع ة   العدسا  الال  ة بدالض مب لةب  ي م. 41

        أم بحاجة  ل   ملية تجميع. 41

      . بتعد  ب األئعمة الغ ية بالمةاد الدسمة 42

      بشرم ةجيم   ية. 43

        ا م ت   بشكع فمم. 44

        ا راٍض  ب حج  كتأاي. 45

      ي اي  م برةز معدتم. 46

      الةش  يسب  بعض األمراض الجلدية. 47

       مليا  التجميع ميمة ليبدة الشنص  جمع. 48
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 مالحق البحث

 الحق البحثم         لمالحقا

 المقياس الثاني
 مقياس حاالت الهوية

 

 العبـــارات م

ينطبق 
بدرجة 
 كبيرة

ينطبق 
بدرجة 
 متوسطة

 أحياناً 

ينطبق 
بدرجة 
 صغيرة

ال 
ينطبق 

 أبداً 

حدد  مي ة المست بع التم   ت د   يا ت اسب م بعد تأكير  1
  ميق

     

متمساا  بشاااكع كبياار بااابعض ال اااي  ةالمباااد  ميماااا كا ااا   2
 الظرةم

     

      ما زل   فكر فم المي ة التم يمكب  ب ت اسب م 3

      بعض المباد  ةال ي  غير ةا حة بال سبة  لم 4

 حاةع اكتشام األ شئة التام تشاعر م ممارساتيا بالمتعاة  5
 ةالسرةر

     

 رغاا  بال يااا  باابعض األ ماااع المرتبئااة بالدراسااة  لك  اام  6
 متردد بالبدم بأي  مع

     

الجااا أ اآلنااار ةفاااق معاااايير ة ةا اااد حاااددتيا   تعاماااع مااا  7
 ل أسم

     

كة   ر يااض اتنذتاع  اب دراياة ة  ا اة حاةع مة اة   ماع  8
 المر م.

     

      . لتز  بمباد  ة ي   سرتم 9

      .يا ةافق  ل  المي ة التم يحدداها لم ةالد 11

      .محتاراض فم تب م األسلة  األم ع لمةاجية المشكال   ا  11

      شعر بالحيرم فيما يمكب  ب  فعلع حيب يحدث نالم بيب  12
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 مالحق البحث

 الحق البحثم         لمالحقا

 العبـــارات م

ينطبق 
بدرجة 
 كبيرة

ينطبق 
بدرجة 
 متوسطة

 أحياناً 

ينطبق 
بدرجة 
 صغيرة

ال 
ينطبق 

 أبداً 

 .فرديب مب  فراد  سرتم

      . شار  اآلنريب م اسباتي  ة  ة  بةاجباتم  حةه  13

ال ااااااأا  التاااااام  حاااااارص  لاااااا   ب تتااااااةافر فاااااام حاااااادد   14
   د ائم.

     

  ت د   ام  ساير فام الئرياق ال احيح لتح ياق هادفم فام  15
 .الحيام

     

      األدةار التم تالئم م بشكع  يائم. حدد  16

ي حااةع بعااض الظااةاهر المةجااةدم فاام ا تمساا  باا رام ةالااد 17
 .المجتم 

     

      .افق  سرتم  ل   راراتيا دةب  ب   ترضة   18

        د ائم ه  مب انتاره  لم ةالداي. 19

      حدد   سرتم مالمح شن يتم التم تريد. 21

 ئلااا  العاااةب ماااب  فاااراد  سااارتم  لااا  انتياااار ماااا  حتااااج  21
 .شرامه

     

      . ادراض ما  لتز  ب ي  معي ة  ة تر  األمر للظرةم 22

      .ال فرق   دي فم ممارسة  ي مي ة 23

      . ليالض ما يستيةي م ال يا  باأل ماع المرتبئة بالدراسة 24

      . ليعليأ لم هدم ةا ح فم الحيام  سع   25

       ليالض ما  فكر بمة ة  المساةام بيب الرجع ةالمر م. 26

 لااايالض ماااا  فكاااار فااام ال اااأا  التاااام  حااا   ب تتاااةافر فاااام  27
 .  د ائم
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 الحق البحثم         لمالحقا

 العبـــارات م

ينطبق 
بدرجة 
 كبيرة

ينطبق 
بدرجة 
 متوسطة

 أحياناً 

ينطبق 
بدرجة 
 صغيرة

ال 
ينطبق 

 أبداً 

       ادراض ما  فكر فم العادا  ةالت اليد السائدم فم المجتم . 28

      .لم ئري تم ة سلةبم الناص فم مةاجية المشكال  29

      . سع  لتحمع المسؤةلية فم  غل  األحياب 31

      . ساه  فم اتناذ ال رارا  النا ة باألسرم 31

حتاا  اآلب لاا    ااع لاساالة  الااذي يريح اام فاام التعامااع  32
 .م  الج أ اآلنر

     

لاا    ااع لاار ي  يااائم حااةع مة ااة  المساااةام باايب الرجااع  33
 .ةالمر م

     

 رغاااااا   ب تكااااااةب فاااااام  لاااااا    ااااااع  لاااااا  ال ااااااأا  التاااااام 34
 .  د ائم

     

مااااا زلاااا   فكاااار بمة ااااة  مةا اااالة التعلااااي  حتاااا  مرحلااااة  35
 .الدراسا  العليا

     

      .ما زل   حاةع تحديد دةري ةمسؤةلياتم 36

      . شعر بأ م شنص مت ل  37

لاااام ةجيااااة  ظاااار نا ااااة حااااةع بعااااض العااااادا  ةالت اليااااد  38
 .السائدم فم المجتم 

     

 ل  التةفياق بايب  فاراد  سارتم حايب يحادث ناالم    مع 39
 .بي ي 

     

كة اااا  ر ياااااض محاااادداض حااااةع مة ااااة  المساااااةام باااايب الرجااااع  41
 .ةالمر م

     

لاااااام آرام معي ااااااة حااااااةع بعااااااض الظااااااةاهر الم تشاااااارم فاااااام  41
 .المجتم 
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 الحق البحثم         لمالحقا

 العبـــارات م

ينطبق 
بدرجة 
 كبيرة

ينطبق 
بدرجة 
 متوسطة

 أحياناً 

ينطبق 
بدرجة 
 صغيرة

ال 
ينطبق 

 أبداً 

 تب اااا  ر ي  ساااارتم حااااةع مة ااااة  المساااااةام باااايب الرجااااع  42
 ةالمر م.

     

ي فاااام ةجيااااة  ظااااره  حااااةع بعااااض العااااادا  اةالااااد ةافااااق  43
 .ةالت اليد السائدم فم المجتم 

     

  تمااد  لاا   ساارتم فاام انتيااار الئريااق األم ااع للة ااةع  44
 .ليدفم فم الحيام

     

ي حةع مة ة  مةا لة التعلي  حت  ا ست د  ل  آرام ةالد 45
 .مرحلة الدراسا  العليا

     

ةالااادي مااااب   شاااائة نااااالع  اكتأيااا  بممارسااااة مااااا يمارسااااع 46
 . ة ا  الأراغ

     

      .شار  اآلنريب م اسباتي  ف ئ  ذا شارك   سرتم  47

      . ؤيد ر ي  سرتم فم مة ة   مع المر م 48

      . ئل   ةب  سرتم لتشارك م تحمع المسؤةلية 49

      . ادراض ما يشغل م التأكير بمة ة  األدةار التم تالئم م 51

 تااار  األماااةر للظااارةم حاااةع مة اااة  مةا ااالة تعليمااام  51
 .حت  مرحلة الدراسا  العليا

     

      . ب  أسع  شعر بأ  م شنص راضٍ  52

      . تنذ  راراتم النا ة ب أسم فم  غل  األحياب 53

 مااارأ  شااائا  محااددم تشااعر م بالمتعااة ةالساارةر نااالع  54
 . ة ا  فراغم

     

       ائعاض حةع بعض الظةاهر فم المجتم .ل   كةب ر ياض  55
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 مالحق البحث

 الحق البحثم         لمالحقا

 العبـــارات م

ينطبق 
بدرجة 
 كبيرة

ينطبق 
بدرجة 
 متوسطة

 أحياناً 

ينطبق 
بدرجة 
 صغيرة

ال 
ينطبق 

 أبداً 

مااا زلاا  مشةشاااض ةمتااردداض حااةع تحديااد دةري ةمااة أم فاام  56
 . سرتم

     

      .ي حةع األدةار التم تالئم ما تأق م   فكار ةالد 57

      فم حع مشاكلم.  سرتم  تمد  ل   58

ي حااايب يحااادث ناااالم بااايب ا ت ااارم كماااا يت ااارم ةالاااد 59
 . فراد  سرتم

     

61 
 . تير  مب تحمع  ي مسؤةلية

 

     

 تجاهااااع مااااا يحاااادث مااااب ناااااالم باااايب فاااارديب مااااب  فاااااراد  61
 . سرتم

     

       ادراض ما  فكر بمة ة  التعامع م  الج أ اآلنر. 62

      .  تمد  ل   سرتم فم اتناذ ال رارا  التم تن  م 63

ة اعتيا لام  تعامع م  الجا أ اآلنار ةفاق الحادةد التام  64
 .األسرم

     

 ئلاااااا  العااااااةب مااااااب  ساااااارتم اباااااادام  ة  تمااااااا  األ ماااااااع  65
 .المرتبئة بالدراسة

     

 ليالض ما يجذ  اهتمامم  ي  شاائ ألمارساع ناالع  ة اا   66
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The research current identity crisis and its relationship with the body 

image among adolescents have consisted of two parts: Part I: 

Theoretical study includes the following chapters  

Chapter One: 

This chapter contains the research problem, and its importance, and its 

objectives, assumptions and methodology and tools in addition to the 

search terms and limits and statistical methods used and there are 

presented below for the most important contents of this chapter:  

Research problem: 

Where the research problem dealing with the relationship between the 

crisis of identity and body image among a sample of pupils 

adolescents in secondary schools in the Governorate of Damascus and 

its countryside, where is the body image of the factors that affect the 

sense of identity among adolescents where that body image is the 

basis for the creation of identity can be determined by the research 

problem in answer to the following question: 

How does the body image affect on identity crisis? 

  

The Summary 
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The importance of research: 

The importance of search comes in: 

1) The importance of the study of identity as it represents a vital 

need for the existence of every human being in addition to the 

importance of the age group which adolescence to the 

accompanied by physical and developmental changes are 

important and influential in his life. 

2) Search studied body image as an important component of 

personal have a negative impact on a person's life or teenager in 

the face of crisis  

3) The scarcity of sources and research that studied identity to the 

knowledge of the researcher. 

Research objectives: 

The research aims to: 

1) Detected as correlation between body image and identity crisis 

among adolescents. 

2) Know the differences between the members of the research 

sample in the body image according to the sex variable. 

3) Know the differences between the members of the research 

sample in the body image depending on the variable governorate 

(governorate of Damascus, and the governorate of Damascus 

countryside).  

4) know the differences between the members of the research 

sample in the body image depending on the variable age (the 

first secondary, third secondary). 

5) 5)Know the differences between the members of the research 

sample in identity crisis according to the variable of sex. 

6) Know the differences between the members of the research 

sample in identity crisis according to the variable of governorate. 
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7) Know the differences between the members of the research 

sample in identity crisis according to the variable of age.  

The research hypotheses: 

This research seeks to verify the main hypothesis of a relationship 

between body image and identity crisis among adolescents and 

verifiable study the following hypotheses: 

1) There are no statistically significant differences in satisfaction of 

body image between the mean scores of members of the research 

sample classified according to the four cases of identity.  

2) There are no statistically significant differences between the mean 

scores of members of the research sample in each case of identity, 

according to Governorate variable (Damascus, Damascus 

Countryside).  

3) There are no statistically significant differences between the Mean 

scores of first secondary students and the Mean scores of the third 

secondary students according to the four cases of identity.  

4) There are no statistically significant differences between the Mean 

scores of the research sample of male and the Mean scores of the 

research sample of female according to the cases of identity.  

5) There are no statistically significant differences between the Mean 

scores of members of the research sample on a scale of body image 

according to the variable of age.  

6) There are no statistically significant differences between the Mean 

scores of members of the research sample on a scale of body image 

according to the variable of sex. 

7) There are no statistically significant differences between the Mean 

scores of members of the research sample on a scale of body image 

according to the variable of place of residence. 
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Research Methodology: 

The researcher used the descriptive analytical method based on the 

study of the phenomenon as exist, in fact, describing an accurate 

description. 

Original community consists of all first secondary students and third 

secondary schools in the Governorate of Damascus and its countryside 

official.  

The total sample (201) of the original members of the community to 

search.  

Chapter II: 

Show the previous studies of Arab and foreign related to subject 

matter.  

Chapter III: 

Contained 3 Axis. 

The first axis: Researcher talked about the concept of adolescence, 

forms, stages, the most important characteristics of adolescence, 

adolescent needs and the factors affecting them.  

The Second axis: Researcher talked about the concept of body image, 

the most important components of body image, body image 

characteristics, the impact of the physical configuration of the 

individual effect on his personality and physical changes during 

puberty in behavior. 

The Third axis: Researcher talked about the formation of the identity 

of the ego, its growth and development. career goals of the identity 

and the most important factors affecting the form of the adolescent 

identity. 
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Part II: 

The study includes field and includes two chapters:  

Chapter One: 

This chapter talked about the research community, the sample and 

tools by providing a general description and procedures to ensure 

sincerity and stability in addition to Show application questionnaires 

steps.  

Chapter II: 

Was displayed results, explained and discussion with some 

suggestions and these findings: 

1) exist is a statistically significant correlation between body image 

and identity crisis among adolescents. 

2) exist significant differences between the cases of identity 

(realization, suspension, closure, dispersion) in satisfaction with 

body image in favor of identity. 

3) There are no statistically significant differences between the 

members of the research sample classified in cases of identity 

and according to the variable of Governorate . 

4) There are statistically significant differences between the first 

secondary school and third secondary in the case of realization 

identity in favor of the third secondary. 

5) There are no statistically significant differences between males 

and females in cases of identity (dispersion, suspension, 

closure), but there are differences between males and females in 

the case of realization identity in favor of females.  

6) There are no statistically significant differences between the first 

grade secondary and third secondary in satisfaction with the 

body image. 
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7)  There are no statistically significant differences between males 

and females in satisfaction with the body image.  

8) There are statistically significant differences between the mean 

scores of members of the research sample on a scale body image 

due to Governorate variable (Damascus, Damascus 

Countryside). 

 
 


