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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

٣/٩/٢٠١٢  ١١/٦/٢٠١٢  
 

 هدفت الدراسة إلى التعرف على مـستوى التوافـق النفـسي واالجتمـاعي            

ومصادرها لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصل وعالقته بمـستوى تـشكيل             

اضافة إلى التعرف على مدى وجود داللة احصائية بين رتب هوية االنـا             . هوية االنا 

والتوافـق النفـسي    ) تحقيق، تعليق، انغالق، تشتت   (االيديولوجية واالجتماعية والكلية    

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصـفي التحليلـي   ) عامالنفسي واالجتماعي وال (بابعاده  

مـن الـصفين   )  طالباً وطالبة٢٠٠(طالباً وطالبة وبواقع    ) ٤٠٠(وبلغت عينة الدراسة    

من الصفين الرابع والخامس االعـدادي      )  طالبا وطالبة  ٢٠٠و(األول والثاني المتوسط    

 مسبقا والثـاني مقيـاس      وقد استخدمت الباحثة مقياسين األول لقياس هوية االنا المعد        

وقد تم التحقق من الصدق والثبـات       . التوافق النفسي واالجتماعي والذي اعدته الباحثة     

  :لكلتا االداتين وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها 

وهذا يـشير   ) ٢١٦,٣١٥٠(ان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى الطلبة كان          -

درجـة وان  ) ١٨٠( الوسط الفرضـي البـالغ   إلى ان هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع    

وهي نسبة منخفضة مقارنـة     ). ٢١٩,٤٨٢٥(معدل مستوى تشكيل هوية االنا لديهم       

                                         
 . جامعة الموصل، كلية التربية، قسم علم النفس،مدرس *
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تدل على عدم تمتع العينة بقوة تـشكيل هويـة          ) ١٢٢٤(مع الوسط الفرضي البالغ     

 .االنا مقارنة مع الوسط الفرضي

تب هوية االنـا االيديولوجيـة     بينت الدراسة ان قيم معامالت االرتباط للعالقة بين ر         -

 .بالتوافق النفسي واالجتماعي كانت متباينة ودالة احصائيا

بينت الدراسة ان قيم معامالت االرتباط للعالقة بين رتب هويـة االنـا االجتماعيـة        -

 .بالتوافق النفسي واالجتماعي كانت متباينة ودالة احصائيا

 بين هويـة االنـا الكليـة بـالتوافق       بينت الدراسة ان قيم معامالت االرتباط للعالقة       -

 .النفسي واالجتماعي كانت متباينة ودالة احصائيا

اوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات التربوية والمدرسين باالرشـاد والتوجيـه     -

من اجل عمل برامج ارشادية لزيادة وعي الطلبة ومساعدتهم في اكتشاف هويـاتهم             

  .وتحقيقها

Relationship of the Formation of Ego Identity with 
the Psychological Harmony for the Secondary 

School Students in Mosul City 
 

Dr. Tanheed Adel Fathal Al-Byiraqdar  

College of Education / University of Mosul 

Abstract 

The study aims at recognizing the level of psychological and 
social harmony ,its sources for the secondary school students in 
Mosul city and its relationship with the level of forming ego 
identity in addition to  recognize the results of the assumptions 
prepared by the researcher to be examined including the extent of 
the presence of statistical significance among the crude degrees of 
the classes of the ideological and social ego identity and the total 
ego (achievement , suspension , lock and dispersion) and the crude 
degrees of the psychological harmony with its psychological, 

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا
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social and general dimensions . The researcher has adopted the 
analytical descriptive approach . The sample includes (٤٠٠) 
students of both sexes represented by (٢٠٠) students of both sexes 
from first and second intermediate classes and (٢٠٠) students of 
both sexes from fourth and fifth secondary classes . The researcher 
has used two scales ; the first ,prepared previously , to measure ego 
identity and the second , prepared by the researcher , to measure 
the psychological and social harmony .Validity and reliability of 
both tools have been verified . The study has concluded with some 
results including : The level of psychological and social harmony 
for the students is (٢١٦،٣١٥٠) which represents a high rate 
compared to the assumptive mean which is (١٨٠) , and the average 
of the level of forming ego identity for them is (٢١٩،٤٨٢) which 
represents a low rate compared to the assumptive medium (٢٢٤). 
That refers to the sample does not enjoy possessing the ability of 
forming ego identity compared to the assumptive medium.  
- The study shows that the values of correlation coefficients of 

the relationship between the classes of the ideological ego 
identity and the psychological and social harmony are different 
and statistically significant. 

- The study shows that the values of correlation coefficients of 
the relationship between the classes of the social ego identity 
and the psychological and social harmony are different and 
statistically significant. 

- The study shows that the values of correlation coefficients of 
the relationship between the total ego identity and the 
psychological and social harmony are different and statistically 
significant. 

       The study has recommended the necessity for the educational 
establishments and teachers  to direct and guide to form guiding 
programs to increase the students’ consciousness and assist them to 
find and achieve their identities. 

 

 

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م



 

)١١٢(

 

 

 
يتعرض المراهقون والمراهقات للعديد من التغيرات التي تطـرأ علـى كـل             

ور هذا التغيـر مـن وجهـة نظـر          ويمثل تشكيل هوية االنا مح    . جوانب شخصيتهم 

إذ ترتبط بقدرة الفرد على تحديد معتقداته وأدواره في الحيـاة مـن خـالل       . أريكسون

محاولة الوصول الى  قرارات حيال التساؤالت وتعبر عن مااسماه أريكـسون ازمـة              

من أنا وماذا اريد وما اهدافي فـي الحيـاة   "مثل) Ego Identity Crisis(هوية االنا 

وفي محاولة لتقـديم صـورة أوضـح واكثـر     ) ١٩٨ ,١٩٦٨, Erikson( هواين اتج

بالعديد مـن الدراسـات انتهـت الـى         ) Marciaمارشا  (قام   ،اجرائية لتشكيل الهوية  

كمـا انتهـى     ،مجالين للهوية هما مجال الهوية االيديولوجية ومجال الهوية االجتماعية        

 crisisور او غيـاب االزمـة       الى ان طبيعة التشكيل تتحدد بعاملين اساسيين هما ظه        

 بما يصل اليـه الفـرد    commitmentوالمتمثلة في رحلة من االستكشاف ثم االلتزام        

وهذا يعني احتمالية وجود اربع رتب للهويـة        ) ٢ص ،٢٠٠٠ ،العسيري( .من قرارات 

في كل مجال تشمل تحقيق الهوية، حيث يخبر الفرد االزمة ويـصل الـى القـرارات          

ها، تعليق الهوية حيث يخبر الفرد االزمة اال انه يصل الى القرارات            المناسبة ويلتزم ب  

المناسبة وانغالق الهوية إذ يصل فيها الفرد الى خبرة االزمة ولكنه يقبل مايقدمـه لـه            

االخرون من ادوار، وتشتت الهوية حيث يفتقد الفرد فيهـا الـى االزمـة وااللتـزام                 

)Marcia,١٩٦٨ (  

ينفصل عن سـمات الشخـصية االخـرى  وقـد           والشك ان تشكيل الهوية ال    

اظهرت نتائج العديد من الدراسات الغربية عالقة طبيعة تشكيل الهوية بالتوافق النفسي            

حيث تبين على وجه العموم ان المحققين اكثر ايجابيـة فـي نظـرتهم              . واالجتماعي

 يظهرون  واكثر توافقا مع االخرى مقارنة باالخرين، وخاصة المتشتتين الذين         لذواتهم،

اتجاهات سالبة  نحو انفسهم  ويظهرون درجات اعلى مـن سـوء التوافـق النفـسي             

 لة الثانوية في مدينة الموصللمرحعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا
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فال وجود للشك  بأن هناك ارتباطـاً وثيقـاً بـين       ) تحت الطبع  الغامدي،(واالجتماعي  

الشخصية السوية والتوافق النفسي واالجتماعي ومن الصعب الحديث عن احدهما دون           

ننظر الى التوافق بوصفه عملية تحدد الوسـائل التـي     االخر وتتأكد هذه الحقيقة حينما      

تعالج به المطالب الداخلية والخارجية للفرد وتعتمد هذه الوسائل على تركيب وتنظـيم             

الشخصية وعلى مااستقر فيها من خصائص يحمله الشخص اينما ذهب  وتحدد اتجاهه             

 ان التوافق هـو     )٢٦٣ ، ١٩٧٦ فهمي،(نحو الطريقة التي يعالج فيها مشكالت الحياة        

حالة من التواؤم واالنسجام بين الفرد ونفسه وبين بيئته وتبدو في قدرته على ارضـاء               

اغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا ازاء مطالـب البيئـة الماديـة واالجتماعيـة              

ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا جديـدا او              

تماعية او خلقية او صراعا نفسيا مناسبا لهذه الظروف الجديدة فـان  مشكلة مادية او اج  

عجزا او مشكلة مادية او اجتماعية او خلقية او صراعاً نفسياً  مناسباً لهذه الظـروف                

فان عجزالفرد عن اقامة هذا التواؤم واالنسجام بينه وبين بيئته ونفسه قيل انه             . الجديدة

  )١٣٦ص   ،٢٠٠١الداهري ،. (سيء التوافق

وترتبط ازمة هوية االنا من وجهة نظر اريكسون بمرحلة المراهقة وبـدايات            

الشباب إذ تمثل المطلب االساسي للنمو خالل هذه المرحلة وتعبر عن نقطة تحول نحو              

مراحل متتابعة يواجه الفرد في كل منها ازمة معينة ، ويتجدد مسار نموه تبعاً لطبيعـة   

تأثراً بعدة عوامل بايولوجية واجتماعيـة ثقافيـة وشخـصية          حلها إيجابياً او سلبياً ، م     

من هذا المنطلق فإن ارتباط المتغيـرات النفـسية كـالنمو           )  ،الغامدي ٢٠٠١،  ١٨٤(

النفسي االجتماعي ،التوافق النفسي ، باضطراب هوية االنا خالل مرحلـة المراهقـة             

لوب سلبي يتمثل فـي   بدرجة تؤدي بهم في نهاية المطاف الى محاولة تأكيد ذواتهم باس          

اضطراب وتشتت هوية االنا او تبني هوية سالبة وفي العالم العربي تناولت قلـة مـن        

الدراسات تشكيل هوية االنا بصفة عامة او في عالقتها ببعض المتغيرات ومـن ذلـك         

مما يعني ضعف فهمنا لطبيعة العالقة بـين هـذه   . متغير التوافق النفسي واالجتماعي     

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م
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 الغربية وذلك علـى الـرغم مـن    تفة تتميز بالخصوصية عن المجتمعا  االبعاد في ثقا  

  .اهمية مثل هذا الفهم بوصفه أساساً للتخطيط التربوي واالرشادي في مرحلة المراهقة

    ولالهمية التربوية لمثل هذه الدراسة  والقصور الكبيـر فـي االبحـاث العربيـة               

  .والمحلية على حد سواء في هذا المجال

لت الدراسة الحالية كشف طبيعة العالقة بين تشكيل هوية االنا و كـل مـن                 فقد حاو 

  التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصل 

 
 

اعداد مقياس لقياس التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانويـة فـي            - ١

  .ة الموصلمدين

قياس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية فـي مدينـة        - ٢

 .الموصل

 .قياس مستوى االنا لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصل - ٣

تحقيـق،  (هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين رتب هوية االنا االيديولوجية             - ٤

 .سي واالجتماعيوالتوافق النف) تعليق، انغالق، تشتت

تحقيـق،  ( هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين رتـب الهويـة االجتماعيـة      - ٥

 والتوافق النفسي واالجتماعي؟) تعليق، انغالق، تشتت

تحقيق، تعليـق،   (هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين رتب هوية االنا الكلية             - ٦

 . والتوافق النفسي والعام) وانغالق وتشتت

 
للعـام  ) المتوسطة واالعداديـة (يقتصر البحث الحالي على طلبة المرحلة الثانوية             

  )اناث-ذكور(ومن كال الجنسين ) ٢٠١٢-٢٠١١(الدراسي 
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  تم تحديد مصطلح هوية األنا من قبل كل ِمن

  ) Ego-Identity(هوية االنا -أ

١٩٩٣(-١ Kroger (الذي عرفها  

لتماثل واالستمرارية فمثالً في احساس الفرد بأرتباط ماضيه وحاضـره   بأنها حالة من ا   

  . ومستقبله واخيراً االحساس بالتماسك االجتماعي متمثالً باالرتباط بالمثل االجتماعية

 (Kroger -١٩٨-١٩٩٣)  

  فقد عرفها بأنها) marcia ١٩٨٠( أما -٢

ا االجتماعية مـن خـالل      هي طبيعة النمو في كل من الهوية االيديولوجية وهوية االن         

إذ تحدد الرتبـة المـسيطرة   . اربع رتب شملت تحقيق وتعليق وانغالق وتشتت الهوية    

منها تبعاً لخبرة الفرد الزمة هوية االنا من جانب والتزامه بما يتبنى من مبادئ وقـيم                

  (١٩٧٠ , ١٩٨٠ , Marcia) . واهداف وما يقوم به من ادوارمن جانب اخر

  عرفها) ١٩٦٣ Erikson( وكذلك -٣

بانه حالة نفسية داخلية تتضمن احساس الفرد بالفردية والوحدة والتـالف الداخليـة                

  .واالرتباط بالقيم االجتماعية والشعور بالدعم الناتج عن هذا االرتباط

   (Erikson , ٨٠ , ١٩٦٣)  

   التعريف النظري واالجرائي الباحثة -٤

 االيدلوجية وهوية االنا االجتماعية وتعني هويـة        ان هوية االنا تحدد مجالين هما االنا      

العالقات الشخصية التبادلية ويقاس اجرائياً بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالـب            

  .من خالل اجابته على فقرات المقياس الموضوعي لرتب هوية االنا

  Psychological and social Adjustment التوافق النفسي واالجتماعي -ب

  يد مصطلح التوافق النفسي واالجتماعي من قبل كل منتم تحد

  ) ٢٠١١النجماوي ( عرفه -١

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م
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بأنه عملية معقدة ومتكاملة ومتغيرة ومستمرة وواعيـة تتطلـب اسـتجابات متنوعـة              

  )٢٢ ،٢٠١١النجماوي  ( .ومتعددة مع الفرد لمواجهة متطلبات الذات والبيئة

  )٢٠٠٧موسى، ( وعرفه -٢

 بها الفرد الى اقامة عالقة مرضية مع البيئة ومنـسجمة مـع       هو عملية مستمرة يهدف   

الذات ومع االخرين من خالل اشباع حاجاته ودوافعه بشكل مقبول اجتماعياً وشخصياً            

  ,٢٠٠٧ , ١٩)موسى .(وشعورة بالسعادة مع النفس والرضا عنها

  فقد عرفه) ٢٠٠٤الدلي (  أما -٣

له لذاته وتوازنه في العالقات االجتماعيـة       هو حالة من االستقرار االنفعالي للفرد وتقب      

  )١٧،٢٠٠٤،الدلي (  .االسرية منها والدراسية

  )١٩٩٥جابر ( وعرفه -٤

هو العملية الواعية المتكاملة الدينامية المستمرة التي يعرفها الفرد الـى التوفيـق بـين      

ـ                رة متطلبات البيئة بالشكل الذي يحقق له ولالخرين نموا ايجابيـا فـي الـذات والخب

  )٢٦،١٩٩٥جابر،( . والوعي

  التعريف النظري واالجرائي الباحثة - ٧

هو عملية ديناميكية مستمرة متكاملة يسعى فيها الفرد الى تحقيق اهدافه ودوافعه عـن              

طريق االمتثال للبيئة او التحكم فيها او ايجاد حل وسط بينه وبينهـا ويقـاس اجرائيـاً      

 من خالل اجابته على فقـرات المقيـاس         بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب     

  .الذي تم اعداده في هذا البحث
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  الدراسات التي تناولت تشكيل هوية االنا : اوالً

  )٢٠٠١(دراسة الغامدي -١

  ))عالقة تشكيل هوية االنا بنمو التفكير االخالقي لدى عينة من الذكور(( 

عة العالقة بين تشكيل الهوية ونمو التفكير االخالقي ،         كشفت الدراسة عن طبي   

قام الباحث في هذه الدراسة بتطبيق المقياس الموضوعي للتفكير االخالقي على عينـة             

من طالب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية بالمنطقة الغربيـة مـن           ) ٢٣٢(من  

جمالية تؤكد العالقة االيجابيـة  المملكة العربية السعودية وقد انتهت الدراسة الى نتيجة ا  

لنمو التفكير االخالقي بتحقبق هو االنا والسلبية بتشتتها والمؤكدة ايضاً لداللة الفـروق             

بين المحققين والمشتتين بشكل خاص في درجات ومراحل التفكيـر االخالقـي والـى      

ـ              ابي ضعف العالقة بين نمو التفكير االخالقي والرتب الوسيطة مع ميل للتـأثير االيج

  )٢٠٠١ ,٣٢١ ,٢٥٥الغامدي(  .للتعليق والسلبي النغالق الهوية

  )م٢٠٠٠( دراسة العسيري -٢

عالقة تشكيل هوية االنا بمفهوم الذات لدى عينة مـن طالبـات المرحلـة              ((

  ))الثانوية بمدينة الطائف

حاولت الدراسة للكشف عن العالقة بين بين تشكيل هوية االنـا متمثلـة فـي      

في مجاالتها المختلفـة بمدينـة الطـائف    ) قيق، تعليق، انغالق، تشتت  تح(رتب الهوية   

  . طالباً وطالبة١٤٦عينة لدراسة بلغت 

ــذات   ــاس مفهــوم ال ــة الموضــوعي ومقي ــاس الهوي ــم اســتخدام مقي ت

  :وانتهت الدراسة الى النتائج التالية ) ١٩٨٩الصيرفي،(

ت ودرجات رتب هويـة     لم تظهر النتائج وجود عالقة دالة بين درجات مفهوم الذا          -١

  .االنا االيديولوجية
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 ال توجد عالقة دالة بين درجات مفهوم الـذات ودرجـات رتـب هويـة االنـا                  -٢

  .االجتماعية

وانطالقاً من نتائج الدراسة توصي الباحثة بالعمل على اختيـار مـصداقية المقـاييس              

 عن الهوية في    المستخدمة ، كما نؤكد على اهمية اجراء مزيداً من الدراسات المشابهة          

  )٢٣٢،١٥٠،٢٠٠٠العسيري ( .عالقتها بمختلف المتغيرات الشخصية 

  )م١٩٩١(دراسة عبد المعطي -٣

  ))المتغيرات االكاديمية المرتبطة بتشكيل الهوية لدى الشباب الجامعي((

السنة الدراسـية،   ( طالباً وطالبة اما المتغيرات هي       ٤٩٨بلغت عينة الدراسة    

  )التخصص، نظام الدراسة

ودلت النتائج على وجود نمط متتابع لرتب الهوية لدى طالب الجامعة يـسير             

) التعليـق (من التشتت الى االنغالق في االتجاه السلبي ثم يتجه الـى توقـف الهويـة          

وصوال الى االتجاه او تحقيق الهوية في االتجاه االيجابي ولم تجد الدراسة فروقا بـين               

ل الطالب من الفرقة االولى الى الرابعة يسير حال         الجنسين في هذا الترتيب ومع انتقا     

كما لم تدل النتائج على وجود تـأثيرات التخـصص          . الهوية من التشتت الى التحقيق    

  )٣٧٨،٢٣٣،١٩٩١عبد المعطي،(  .الدراسي ونظام الدراسة

 
  )م٢٠١١( دراسة النجماوي - ١

ة االستقاللية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتمـاعي لـدى طلبـة جامعـة             الشخصي"

  "الموصل

  :هدفت الدراسة إلى

  أعداد مقياس الشخصية االستقاللية لدى طلبة جامعة الموصل - ١

 قياس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعة الموصل  - ٢

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١١٩(

 

 النفسي واالجتماعي وفقـا     التعرف عن العالقة بين الشخصية االستقاللية والتوافق       - ٣

لمتغير التخصص والجنس وقد اختارت الباحثة عينة عـشوائية طبقيـة تناسـبية             

 .طالبا وطالبة) ٦٥٠(بلغت 

اعتمدت الباحثة على اداتين هما مقياس الشخصية االستقاللية الذي اعدته الباحثـة          

  )٢٠٠٨( ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي الذي قامت ببنائه السلطان

 
  تمتع طلبة جامعة الموصل بمستوى عال من الشخصية االستقاللية - ١

 تمتع طلبة جامعة الموصل بمستوى عال من التوافق النفسي واالجتماعي - ٢

وجود عالقة دالة احـصائيا بـين متغيـري الشخـصية االسـتقاللية والنفـسي                - ٣

 واالجتماعي 

التوافق النفسي واالجتمـاعي    وجود فروق في العالقة بين الشخصية االستقاللية و        - ٤

 .وفقا لمتغير التخصص ولصالح العلمي ولمتغير الجنس ولصالح الذكور

                                     .وقدمت الباحثة التوصيات والمقترحات التي خرجت بها بناء على النتائج البحـث     

  )١١٣-٢٠١١،١٥النجماوي،(

  )م٢٠٠٨(دراسة الجباري -٢

نفسي واالجتماعي وعالقته بمستوى الطموح لـدى طلبـة المعهـد           التوافق ال "

  "التقني في كركوك

هدف البحث الى قياس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي ومستوى الطموح          

لدى طلبة المعهد التقني التقني في كركوك والكشف عن العالقة بين التوافـق النفـسي             

في العالقة وفقا لمتغيري الجنس     واالجتماعي ومستوى الطموح والتعرف على الفروق       

ولتحقيق اهداف البحـث تـم اسـتخدام        ) الطبي-االداري(والتخصص  ) اناث-ذكور(

ومقيـاس مـستوى   ) ١٩٩٨الـسقاف،  (مقياس التوافق النفسي واالجتماعي الذي اعده     

الطموح الذي اعده الباحث وتم استخراج الصدق الظاهري اما الثبـات فـتم ايجـاده               
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) ٢١٠(تبار وطريقة التجزئة النصفية وتكونت عينـة البحـث مـن          بطريقة اعادة االخ  

طالب وتم معالجة البيانات احصائيا واظهرت النتائج ان مـستوى التوافـق النفـسي              

واالجتماعي ومستوى الطموح اعلى من المتوسط الفرضي في المقياس ووجود عالقة           

وكذلك عدم وجـود    ارتباطية سلبية بين التوافق النفسي واالجتماعي ومستوى الطموح         

فروق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بمستوى الطمـوح            

  )٦٦،٧٧، ٢٠٠٨الجباري، (  . لدى طلبة المعهد وفقا لمتغيري الجنس والتخصص

  )١٩٨٧ (piccitto   دراسة -٣

  "تطور الهوية وعالقته بالتوافق في المراهقة المبكرة"

 تحديد التغييرات التي تحدث في نمط الهوية بتقدم العمر وايجاد              هدفت الدراسة الى  

  .الصدق التالزمي بين مقياس التوافق والمقياس الموضوعي لنمط الهوية الذاتية 

ومقياس التوافق لـ   ) اسموس(    استخدم الباحث المقياس الموضوعي لنمط الهوية ل        

سـنة اختبـروا مـن      ) ١٨ – ١٣(اما عينة الدراسة تتراوح اعمارهم بـين        ) كارول(

  .الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر

    واظهرت النتائج ان هناك عالقة معنوية بين درجات افراد العينـة فـي مقيـاس               

الهوية والدرجات على اختبار التوافق واستنتج الباحث ان هناك تطوراً داالً في تطور              

  )٣٧٠٣ ,١٩٨٧,piccitto ( .الهوية يحدث خالل مرحلة المراهقة المبكرة

  مناقشة الدراسات السابقة : ثالثا

  من حيث الموضوع  - ١

تنوعت الدراسات السابقة في طرح المواضيع المختلفة كل حسب متغيـرات           

الدراسة اذ كان هناك تشابه إلى حد ما بين بعض الدراسات في الموضـوعات التـي                

بـبعض المتغيـرات    تناولتها فبعض الدراسات تناولت دراسة عالقة تشكيل هوية االنا          

  ).١٩٩٠عبد المعطي، ( و) ٢٠٠٠العسيري، ( و) ٢٠٠١الغامدي، (مثل دراسة 

 الموصللمرحلة الثانوية في مدينة عالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا
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اما الدراسات التي تناولت موضوع التوافق النفسي واالجتمـاعي وعالقتـه            

 و) ٢٠٠٨الجبــاري، ( و) ٢٠١١النجمــاوي، (بــبعض المتغيــرات مثــل دراســة 

)Piccitto  ،دراسـة عالقـة االنـا بـالتوافق     اما الدراسة الحالية فقد تناولت  ) ١٩٨٧ 

  .النفسي واالجتماعي

  من حيث االدوات المستخدمة - ٢

تعددت االدوات المستخدمة والمقاييس من قبل الباحثين فـي الدراسـات الـسابقة          

  : على النحو التالي

استخدمت معظم الدراسات السابقة التي تناولـت موضـوع االنـا مقيـاس             

لتي تناولت موضوع التوافق النفـسي واالجتمـاعي       اما الدراسات ا  ) ٢٠٠١الغامدي،  (

) الجبـاري (واسـتخدم   ) ٢٠٠٨(مقياس الـسلطان    ) ٢٠١١النجماوي،  (فقد استخدمت   

فقـد اسـتخدم مقيـاس التوافـق        ) ١٩٨٧،  Piccitto(اما  ) ١٩٩٨السقاف،  (مقياس  

  ).كارول(لـ

فيدا اما الدراسة الحالية فقد تم بناء مقياس للتوافق النفسي واالجتمـاعي مـست            

  .من بعض ما ورد من فقرات في مقاييس الدراسات السابقة

   من حيث العينة-٣

اختلفت حجم ونوع العينة في الدراسات السابقة ففي الدراسات التي تناولـت            

طالبا من المرحلة المتوسـطة والثانويـة والجامعيـة         ) ٢٣٢(موضوع االنا تم اختيار     

طالبا وطالبة وبلغـت    ) ١٤٦(عينته  فبلغت  ) ٢٠٠٠(اما العسيري   ) ٢٠٠١الغامدي،  (

اما فيما يخص حجم ونوع العينـة       . طالبا وطالبة ) ٤٩٨) (١٩٩١عبد المعطي،   (عينة  

) ٢٠١١النجمـاوي،  (التي تناولت موضوع التوافق النفسي واالجتماعي فقد اختـارت        

اما الدراسـة   . طالبا وطالبة   ) ٢١٠(طالبا وطالبة وتكونت عينة الجباري من       ) ٦٥٠(

  .طالبا وطالبة) ٤٠٠(ية فقد بلغت الحال
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   من حيث النتائج-٤

  : تنوعت النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة على النحو التالي

هناك نسبة اجماع في نتائج الدراسات التي تناولت موضوع االنا حيث اكدت            

يق هويـة   على العالقة االيجابية لنمو التفكير االخالقي بتحق      ) ٢٠٠١الغامدي،  (دراسة  

علـى وجـود نمـط      ) ١٩٩١عبد المعطي،   (االنا والسلبية بتشتتها ودلت نتائج دراسة       

متتابع لرتب هوية االنا لدى طالب الجامعة يسير من التشتت إلى االنغالق في االتجاه              

على عدم وجود عالقة دالة بين مفهوم الـذات      ) ١٩٨٩الصيرفي،  (السلبي ودلت نتائج    

اليديولوجية واالجتماعية اما فيما يخص نتـائج الدراسـات         ودرجات رتب هوية االنا ا    

إلـى تمتـع   ) ٢٠١١النجماوي، (التي تناولت التوافق النفسي واالجتماعي فقد توصلت     

طلبة جامعة الموصل بمستوى عال من التوافق النفسي واالجتمـاعي وكـذلك وجـود        

نفسي واالجتمـاعي   عالقة دالة احصائيا بين متغيري الشخصية االستقاللية والتوافق ال        

إلى ان مستوى التوافق النفسي واالجتمـاعي ومـستوى         ) ٢٠٠٨الجباري،  (وتوصلت  

الطموح اعلى بين المتوسط الفرضي في المقياس وكذلك وجود عالقة ارتباطية سـلبية            

اظهـرت  ) ١٩٨٧ ،   Piccitto(بين التوافق النفسي واالجتماعي ومستوى الطموح اما        

وية بين درجات افراد العينة في مقياس الهوية والـدرجات          النتائج ان هناك عالقة معن    

  :على اختبار التوافق اما نتائج الدراسة الحالية فكانت اهمها

ان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة المرحلـة الثانويـة كانـت           

مرتفعة مقارنة مع الوسط الفرضي كذلك قيم معامالت االرتباط للعالقـة بـين رتـب               

  .نا االيديولوجية واالجتماعية والكلية كانت متباينة ودالة احصائياهوية اال
  
  
  
  
  
  
  

  

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٢٣(

 

 
 

يتضمن هذا الفصل وصفاً لمجتمع البحث والعينـة واجـراءات اعـداد االداة       

واهـم  ) هويـة االنـا  (ثم عرضاً موجزاً لمقياس    ) مقياس التوافق النفسي واالجتماعي   (

  .ة المستخدمة للحصول على النتائجالوسائل االحصائي

 
بعد تحديد مجتمع البحث والعينة المتمثل بالمدارس المتوسطة واالعدادية والثانوية          

 مدرسـة متوسـطة و   ٤٢ مدرسة بواقع ١١٦في مركز مدينة الموصل والبالغ عددهم  

نيـة لالنـاث     ثانوية تم اختيار متوسـطتين واحـدة للـذكور والثا          ٢٥ اعدادية و    ٤٩

 طالباً وطالبة من الـصف االول  ٢٠٠واعداديتين واحدة للذكور والثانية لالناث وبواقع     

 طالب وطالبة من الصف الرابع والخـامس اعـدادي عينـة        ٢٠٠والثاني المتوسط و    

  .يوضح ذلك) ١(طالباً وطالبة والجدول رقم ) ٤٠٠(للبحث الحالي والبالغ عددهم 

 
 

  اناث  ذكور  الجنس

  الصف       

  

  اسم المدرسة

االول 

  والثاني

  المتوسط

  الرابع

والخامس 

  االعدادي

االول 

والثاني 

  متوسط

الرابع      

والخامس 

  االعدادي

  المجموع

متوسطة عائشة 

  للبنات
    ١١٦  ٥٦  ٦٠  

متوسطة الرشيد 

  للبنين
٨٠      ٤٥  ٣٥  

  ١١٨  ٤٨  ٧٠      اعدادية مؤتة للبنات

  ٨٦      ٤٦  ٤٠  اعدادية االمين للبنين

  ٤٠٠٠  ١٠٤  ١٣٠  ٩١  ٧٥  المجموع
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  ) مقياس التوافق النفسي االجتماعي ومقياس هوية االنا(وتشمل اداتين هما 

  مقياس التوافق النفسي واالجتماعي-أ

 

قياس التوافق النفـسي    لغرض تحديد اهداف البحث قامت الباحثة باعداد اداة ل        

واالجتماعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة واالعدادية في مدينة الموصل وبعد اطـالع            

  الباحثة على االدبيات والدراسات السابقة مثل 

الشخـصية االسـتقاللية وعالقتهـا بـالتوافق النفـسي          ) ٢٠١١النجماوي  (دراسة   *

  .واالجتماعي لدى طلبة جامعة الموصل

السلوك االيثاري وعالقته بـالتوافق النفـسي واالجتمـاعي         ) ٢٠٠٢العزي،  (دراسة  

  .ومفهوم الذات لدى طلبة جامعة الموصل

مفهوم الذات وعالقته بالتوافق النفسي واالجتمـاعي لـدى         ) ١٩٩٠عسيري  (دراسة  *

  .عينة من طالبات المرحلة الثانوية

مـن  حددت الباحثة ابعاد المقياس ومجاالته وبعد الحصول علـى مجموعـة            

الفقرات من المصادر المذكورة قامـت الباحثـة باعـداد مقيـاس التوافـق النفـسي                

واالجتماعي على وفق المنهج التوفيقي كما اعتمدت النظرية الكالسيكية فـي القيـاس             

التي تنطلق من كون توزيع درجات االفراد في السمة التي يقيـسها االختبـار شـكل                

خصائص السيكومترية لالختبـار او المقيـاس،       المنحى االعتدالي الذي يتأثر بطبيعة ال     

كما تتأثر الخصائص السيكومترية لالختبار بطبيعة خصائص عينة االفراد الذي يطبق           

وان درجة الفـرد    . عليهم االختبار وبخصائص عينة الفقرات التي يتألف منها االختبار        

ة الفرد على   في االختيار او المقياس هي دالة خطية مطردة بمعنى انه كلما زادت درج            

  .االختبار زاد مقدار وجود السمة لديه

  

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلي لدى طلبة اعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماع



 

)١٢٥(

 

 

فقرة عرضت علـى لجنـة مـن        ) ٦٦(ويتكون المقياس بصيغته االولية من      

 بلغ عددهم ستة من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس للتعرف علـى              *الخبراء

 والعمرية وهل   مدى صالحية الفقرات وصدقها الظاهري ومالءمتها للمرحلة الدراسية       

تقيس التوافق النفسي واالجتماعي مع اضافة فقرات او حذف فقرات او تعديل مايرونه             

  .مناسب من الفقرات

فما فوق من اراء الخبراء معيارا على الـصدق    %) ٨٠( وقد اعتمدت الباحثة نسبة       

كن يم%) ٧٥( اذ اشار بلوم انه اذا حصل المقياس على نسبة اتفاق         . الظاهري للمقياس 

وبناء على مالحظاتهم تـم     ) ١٢٦،١٩٨٣بلوم واخرون، ( الرتياح من الصدق  الشعور با 

حذف ست فقرات من االداة وتعديل بعض الفقرات في صياغة لغتهـا وبنـاءا علـى                

مالحظاتهم لتمثل االداة في صورتها النهائية ثم قامت الباحثة بكتابة التعليمـات حـول              

ياس استجابة خماسي بعد اتفاق الخبـراء عليـه         كيفية االجابة على الفقرات ووضع مق     

 هـي مـا   ) قليلة جدا ) (قليلة) (متوسطة) (كبيرة) (كبيرة جدا (وهو تنطبق على بدرجة     

بعد (اجمع الخبراء على ضرورة وجودها في المقياس ضمن ابعاد المقياس المكون من           

ي والعـاطفي  والمكون من ثالثة مجاالت هي التوافق االنفعالي والـذات ) التوافق النفسي 

وبواقع عشرة فقرات للتوافق االنفعالي وعشرة فقرات للتوافق الذاتي وعشرة فقـرات            

هم تمسك  . المكون من ثالثة مجاالت أيضا     )وبعد التوافق االجتماعي  (للتوافق العاطفي   

المراهق بالميول المضادة للمجتمع وبواقع ثمان فقرات واكتساب المراهـق المهـارات    

عية وبواقع عشر فقرات وعالقة المراهق بأسرته ومدرسته وبيئتـه          والمسؤلية االجتما 

  ).١(  فقرة ملحق رقم١٢المحلية وبواقع 

 
) ١(وبعد ان تم عرض فقرات المقياس وابعاده ومجاالته بصيغته النهائية ملحق رقم             -

للـسنة  اختارت الباحثة عينة عشوائية من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصـل              
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)١٢٦(

 

طالبـا  ) ٣٠٠(ومن المرحلتين المتوسطة واالعدادية وبلغت    ) ٢٠١٢-٢٠١١(الدراسية  

  .فقرة) ٦٠(وطالبة لتكون عينة التميز للمقياس المكون من

ويقصد بتمييز الفقرة قدرة الفقرة على التمييز بين االفراد الـذين حـصلوا علـى                   

المجموعة (وا على درجات واطئة   واالفراد الذين حصل  ) المجموعة العليا (درجات عالية   

الزوبعـي  (على نفس الفقـرة فيمـا يخـص الـصفة التـي يقيـسها المقيـاس               )الدنيا

من الدرجات العليا للمجموعـة العليـا   % ٢٧حيث تم اخذ نسبة     ) ٧٩،١٩٨١واخرون،

من الدرجات للمجموعة الدنيا وتراوحت القيم التائيـة المحـسوبة مـا بـين              % ٢٧و

)١٦,٧٣٤ – ٢,٣٠٢)  .(Anastasi and Susana,١٩٩١،١٨(  

وبعد تعيين المجموعتين العليا والدنيا تم حساب القوة التمييزية للفقـرة بأسـتخدام                 

االختبار التائي لعينتين مستقلتين وبأسـتخدام نمـوذج الحقيبـة االحـصائية للعلـوم              

وجد ان القيمة المحسوبة لجميع الفقرات كانت اعلـى مـن القيمـة        ) spss(االجتماعية

وفي هذا االجـراء  ) ١٦٠(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة  ) ١,٩٦٠(الجدولية

التالزمي قد تحقق بحيث عدت كل مجموعة محكا للمجموعـة          (يكون الصدق المحكي    

  )٢(ملحق رقم ) ١٩٦٠،٣١,Freeman) (االخرى

  
درجة االستقرار  يعد الثبات من الخصائص المهمة الدوات القياس فهو يشير الى                

الــبطش (او االتــساق فــي الــدرجات المتحققــة علــى اداة القيــاس مــع الــزمن

ويعرف ثبات االختبار بانه الدقة في تقدير العالقة الحقيقية للفـرد      ) ١٣٤،٢٠٠٧وفريد،

على السمة التي يقيسها االختبار او مدى االتساق في عالقة الفرد اذا اخـذ االختبـار                

وقـد قامـت    )  ١٦١،١٩٨٧عودة وفتحـي،  (روف نفسها   نفسه لمرات اخرى في الظ    

  :الباحثة بحساب الثبات بطريقتين

  

  

  

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٢٧(

 

  
يسير الثبات على وفق هذه الطريقة الى مقدار االرتباط بين الدرجات وبذلك يمكن                 

الحصول على ثقة عالية بأستقرار نتائج التطبيق وعدم تعرضها للتغييرات العـشوائية            

  )٩١ ,١٩٩١ ,Anastasi & Susana(لظروف المحيطة بالمقياس في ا

طالبا وطالبـة اختيـروا   ) ٣٠(وأليجاد الثبات قامت الباحثة بتطبيق المقياس على          

تـم تطبيـق    ) الخضراء للبنين (ومتوسطة) زبيدة للبنات (بطريقة عشوائية من متوسطة   

 بعد اسبوعين وتم حساب     المقياس عليهم  ثم اعيد تطبيق المقياس على نفس المجموعة         

  )١٢٠،١٩٨٩سمارة واخرون،(وهو معامل ثبات عال ) ٠,٧٩(معامل االرتباط فبلغ 

  
يعرف االتساق الداخلي بأنه الثبات في االداء على جميع فقرات االختبـار وتـم                   

فقـد  ) ٢٤٨،  ٢٠٠١نبهـان،   ال(حساب االتساق الداخلي بأستخدام معامل الفاكرونباخ       

عينـة  (طالبا وطالبة) ٣٠(قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة عشوائية مكونة من       

وهو معامـل ثبـات     ) ٠,٨٠(وبلغت قيمة معمل الثبات     ) الثبات نفسها بطريقة االعادة   

  .عال

 
ا لدى طلبـة المرحلـة   لقياس هوية االن) ٢٠٠٥الغامدي (استخدمت الباحثة مقياس       

فقرة وتم التحقق من صدقه وبناءه ملحـق     ) ٦٨(المتوسطة واالعدادية والذي يتكون من    

  ).٣(رقم

 
عرضت الباحثة المقياس الموضوعي لرتب هوية االنا على مجموعـة الخبـراء                

فأجمعوا على صدق وصالحية التطبيق ويعد الصدق الظاهري من اهم انواع الـصدق            

  .ذ البد من تحقيقه في المقاييس النفسيةا

 
استخدمت الباحثة طريقة اعادة االختبار وهي من الطرائق الشائعة في اسـتخراج               

طالبـا  ) ٣٠( الثبات كما انها اكثر مالءمة لطبيعة البحث وقد طبقت الباحثة االداة على           
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)١٢٨(

 

طالبة من اعدادية   ) ١٥( الغافقي و طالباً من اعدادية عبدالرحمن     ) ١٥(وطالبة وبواقع   

االصمعي للبنات ثم اعادت تطبيقها بعد اسبوعين من التطبيق االول فبلغ معامل الثبات             

وهو معامل ارتباط عـال يمكـن بموجبـه         ) ٠,٨١(بأستخدام معامل ارتباط بيرسون     

  . تطبيق االداة فيما بعد على عينة البحث واالطمئنان على نتائجها

 
  : لمعالجة البيانات الواردة في البحث استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية

معامل ارتباط بيرسون اليجاد الثبات للمقاييس المستخدمة في البحث وكذلك ايجاد            . ١

  .العالقة بين المتغيرات

االختبار التائي لعينة واحدة لمقارنة الوسط المتحقق مع الوسـط الفرضـي لكـل               . ٢

 .مقياس

االختبار التائي لعينتين مستقلتين اليجاد تميز فقـرات مقيـاس التوافـق النفـسي               . ٣

 .واالجتماعي

 .االختبار التائي لداللة معامل االرتباط . ٤

 
 

  : سيتم في هذا الفصل عرض نتائج اهداف البحث ومناقشتها كما يأتي

جتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية فـي مدينـة         اعداد مقياس التوافق النفسي واال     - ١

 . الموصل

تم تحقيق هذا الهدف من خالل االجراءات التي تـم عرضـها فـي الفـصل الثالـث        

 )اجراءات البحث(

قياس مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية فـي مدينـة              - ٢

 .الموصل

%) ٣١،٧٢(قـد بلـغ     أن مستوى التوافـق النفـسي       ) ٢(يتضح من جدول    

، وعند اختبـار    %) ١٠،٧٢(بلغ  وللدرجة الكلية   %) ٨٩،٧١(والتوافق االجتماعي بلغ    

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلتماعي لدى طلبة اعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالج



 

)١٢٩(

 

كل بعد لوحده مع الوسط الفرضي الخاص به تبين أن القيم التائية المحسوبة أكبر مـن        

) ٣٩٩(ودرجـة حريـة     )  ٠٥،٠(عند مستوى داللة    ) ٩٦٠،١(القيمة التائية الجدولية    

  .ة المرحلة الثانوية لديهم مستوى من التوافق النفسي واالجتماعي وهذا يعني ان طلب

  )٢(جدول 

  في مدينة الموصلمستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية قياس 

  القيمة التائية
  العدد  البعد

المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

  الفرضي

االنحراف 

  ليةالجدو  المحسوبة  المعياري
  الداللة

ــد   ١٠٦،١٨  ٤١٠٤٤،٢٠  ٩٠  ٤٧٧٥،١٠٨  النفسي يوجـ

  فرق دال

ــد   ٧٩٥،١٨  ٩٨٠٩٦،١٨  ٩٠  ٨٣٧٥،١٠٧ االجتماعي يوجـ

  فرق دال

  الكلي

  

٤٠٠  

٥٠٧،١٩  ٢٣١٩٩،٣٧  ١٨٠  ٣١٥٠،٢١٦  

٩٦٠،١  

)٠٥،٠(  

)٣٩٩(  

ــد  يوجـ

  فرق دال

ويمكن تفسير هذه النتيجة على اساس ان طلبة المرحلة الثانوية فـي الوقـت              

ر لديهم ادراك وحس كبير بما يحيط في بيئتهم االسرية واالجتماعية والمدرسية            الحاض

نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي مر بها العراق بـصورة عامـة          

ومدينة الموصل بصورة خاصة كذلك تطور وسائل اإلعـالم واالتـصال واسـتخدام             

 Twitter والتـويتر  Face bookبوك االنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي كالفيس 

فهي تساعده على اكتساب الخبرات العلمية واالكاديمية والفنيـة وذلـك الن االنـسان              

بطبعه هو كائن اجتماعي ذو قدرة على التعامل مع مختلـف الظـروف واالسـتجابة               

لمستجدات الحياة وان قدرة الفرد على التفاعل مع االقران واالشخاص االخـرين هـو       

هر نموه النفسي واالجتماعي اذ يتجدد التوافق النفسي واالجتماعي في ضـوء           احد مظا 

  .قدرة الطالب على بناء عالقات شخصية طيبة ومقبولة مع االخرين
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)١٣٠(

 

الجبـاري،  (ودراسـة   ) ٢٠١١النجماوي،  (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

٢٠٠٨.(  

  
%) ٥٢,٢٧(ان مستوى االنا االيديولوجي قد بلـغ        ) ٣(يتضح من جدول رقم     

وعند اختبار كل بعـد    ) ٥٧,١٥(وللدرجة الكلية بلغ    %) ٥٧,٠٣(واالنا االجتماعي بلغ    

على حدة مع الوسط الفرضي الخاص به تبين ان القيم التائية المحـسوبة اكبـر مـن                 

) ٣٩٩(ودرجـة حريـة     ) ٠,٠٥(وى داللة   عند مست ) ١,٩٦٠(القيمة التائية الجدولية    

وهذا يعني ان لطلبة المرحلة الثانوية ليس لديهم مستوى من االنا ببعدية االيـديولوجي              

  .واالجتماعي وذلك الن متوسط اجاباتهم كان اقل من المتوسط الفرضي

   )٣(جدول 

  مستوى األنا لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصلقياس 

المتوسط  العدد البعد القيمة التائية
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 الجدولية المحسوبة المعياري

 الداللة

يوجد فرق   ٤٢٧،٢  ٦٨٤١٣،١٦  ١١٢  ٩٧٥٠،١٠٩ األيدلوجي
 دال

يوجد فرق   ٢٥٨،٣  ٣١١٣٠،١٥  ١١٢  ٥٠٧٥،١٠٩ االجتماعي
 دال

 الكلي

 
٤٠٠ 

٧٩٠،٣  ٨٣٨٤٢،٢٣  ٢٢٤  ٤٨٢٥،٢١٩  

٩٦٠،١  
)٠٥،٠(  
)٣٩٩(  

يوجد فرق 
 دال
وفسرت هذه النتيجة على اساس ان الطالب في المرحلـة الثانويـة هـم ال               

يزالون في مرحلة المراهقة وهذه المرحلة هي من اصعب المراحل التـي يمـر بهـا                

االنسان وخاصة فيما يخص بتشكيل هوية االنا حيث ان هوية االنا االيديولوجية ترتبط             

النشطة والعالقات االجتماعية وتشمل على اربعة مجـاالت        بخيارات الفرد في مجال ا    

فرعية هي هوية االنا الدينية والسياسية والمهنية واسلوب الحيـاة امـا هويـة االنـا                

االجتماعية أو العالقات الشخصية المتبادلة فهي ترتبط بخيارات الفـرد فـي مجـال              

 الـصداقة والـدور   االنشطة والعالقات االجتماعية وتشمل اربعة مجاالت فرعية هـي  

) ٦،  ٢٠٠١الغامـدي،   (الجنسي واسلوب االستمتاع بالوقت والعالقة بالجنس االخـر         

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٣١(

 

وعلى اساس هذه المجاالت السابقة الذكر وبما ان المجتمع العربـي وعاداتـه وقيمـه             

وتقاليده وما يتمتع به الشباب من حس ديني واعي حيث يجد المراهق صعوبة التداخل              

) ٢٠٠١الغامـدي،  (واتفقت هذه النتيجة مع دراسة     . في هذه المجاالت الفرعية بسهولة    

عبد المعطـي،   (ودراسة  ) ١٩٨٩الصيرفي،   (في بعض مجاالت رتب الهوية ودراسة     

١٩٨٩.(  

تحقيـق،  (هل هناك عالقة ذات داللة احصائية لرتب هوية االنـا االيديولوجيـة              - ٤

 ).النفسي واالجتماعي والعام(والتوافق النفسي بابعاده ) تعليق، انغالق، تشتت

أن قيم معامالت االرتباط للعالقة بين رتب هوية األنـا          ) ٤(يتضح من جدول    

أليدلوجي بالتوافق النفسي واالجتماعي كانت متباينة ودالة إحصائياً ، فبالنـسبة إلـى             ا

رتب تحقيق الهوية وتعليق الهوية كانت قيم معامالت االرتباط إيجابيـة مـع التوافـق        

النفسي واالجتماعي ولرتب انغالق الهوية وتشتت الهوية كانت قيم معامالت االرتبـاط      

م االختبار التائي الخاصة بمعامالت االرتباط حيث كانت كلها         سلبية ، وهذا ما أكدته قي     

عند مستوى داللـة   ) ٩٦٠،١(دالة إحصائياً بعد مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة         

  ) .٣٩٨(ودرجة حرية ) ٠٥،٠(

العالقة بين رتب هوية األنا األيدلوجي بالتوافق النفسي )٤(جدول 

  الثانوية في مدينة الموصلطلبة المرحلة  واالجتماعي لدى

التوافق  مقياس التوافق
 النفسي

التوافق 
 االجتماعي

رتب الهوية  التوافق الكلي
ياألنا األيدلوج  

  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠ حجم العينة
 تحقيق الهوية  ١٢١،٠  ١١٧،٠  ١٢٥،٠ معامل االرتباط
  ٤٣٢،٢  ٣٥٠،٢  ٥١٣،٢ االختبار التائي
 تعليق الهوية  ١٠٦،٠  ١١٣،٠  ١٠٩،٠ معامل االرتباط
  ١٢٧،٢ ٢٦٩،٢  ١٨٨،٢ االختبار التائي
 انغالق الهوية  ١٨٥،٠ -  ١٨٩،٠ -  ١٦١،٠ - معامل االرتباط
  ٧٥٦،٣  ٨٤٠،٣  ٢٥٤،٣ االختبار التائي

  ٠, ١٢٤ -  ١٢٥،٠ -  ١٢١،٠ - معامل االرتباط تشتت الهوية

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م



 

)١٣٢(

 

  ٤٩٣،٢  ٥١٣،٢  ٤٣٢،٢ االختبار التائي
اللتها فقد دلت على االرتباط بـين درجـات         وهذه النتائج تدرجت من حيث د     

النفسي واالجتمـاعي   (تحقيق وتعليق هوية االنا االيديولوجية والتوافق بابعاده المختلفة         

وذلك بسبب ان طلبة المرحلة الثانوية يتمتعون بدرجة جيدة من التوافق بابعاده            ) والعام

قيـق والتعليـق وعـدم      المختلفة جعلهم اكثر قدرة إلى درجة الوصول إلى رتبتي التح         

وصولهم إلى رتبتي االنغالق والتشتت وهذا ما افترضه اريكسون في نظريته إذ تسير             

هذه الرتب في تشكيلها من الذاتية إلى الواقعية وارتباط هذه الجوانب ونحوها بعالقـة              

واتفقت . ديناميكية تشكل من محصلتها النهائية شخصية الفرد الكلية وسماته السلوكية           

  )٢٠٠٦عسيري، ( هذه الدراسة مع دراسة نتائج

تحقيق، تعليـق،  (هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين رتب الهوية االجتماعية     - ٥

 ).النفسي واالجتماعي والعام(والتوافق ) تشتت

أن قيم معامالت االرتباط للعالقة بين رتب هوية        ) ٥(      يتضح من جدول    

جتماعي كانت متباينة ودالة إحـصائياً ، فبالنـسبة     األنا األيدلوجي بالتوافق النفسي واال    

إلى رتب تحقيق الهوية وتعليق الهوية كانت قيم معامالت االرتباط إيجابية مع التوافـق   

النفسي واالجتماعي ولرتب انغالق الهوية وتشتت الهوية كانت قيم معامالت االرتبـاط      

مالت االرتباط حيث كانت كلها     سلبية ، وهذا ما أكدته قيم االختبار التائي الخاصة بمعا         

عند مستوى داللـة   ) ٩٦٠،١(دالة إحصائياً بعد مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة         

  ) .٣٩٨(ودرجة حرية ) ٠٥،٠(

  

  

  

  )٥(جدول 

العالقة بين رتب هوية األنا االجتماعي بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة 

 المرحلة الثانوية في مدينة الموصل

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م



 

)١٣٣(

 

رتب الهوية األنا  التوافق الكلي التوافق االجتماعي التوافق النفسي مقياس التوافق

ياأليدلوج   ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠ حجم العينة 

  ١٣٣،٠  ١٧٥،٠  ١٧٣،٠ معامل االرتباط
 تحقيق الهوية

  ٦٧٧،٢  ٥٤٦،٣  ٥٠٤،٣ االختبار التائي

  ١١٨،٠  ١١٩،٠  ١١٥،٠ معامل االرتباط
 تعليق الهوية

لتائياالختبار ا  ٣٧١،٢  ٣٩١،٢  ٣١٠،٢  

  ١٢٤،٠ -  ١٢٩،٠ -  ١٠٦،٠ - معامل االرتباط
 انغالق الهوية

  ٤٩٣،٢  ٥٩٥،٢  ١٢٧،٢ االختبار التائي

  ١٠٥،٠ -  ١٠٢،٠ -  ١١١،٠ - معامل االرتباط
 تشتت الهوية

  ١٠٦،٢  ٠٤٦،٢ ٢٢٨،٢ االختبار التائي

  قتهاوتعزى اسباب هذه النتيجة إلى نفس اسباب النتيجة التي سب

تحقيـق وتعليـق   (هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين رتب هوية االنا الكلية        - ٦

 .والتوافق النفسي والعام) وانغالق وتشتت

أن قيم معامالت االرتباط للعالقة بين رتـب هويـة األنـا        ) ٦(يتضح من جدول          

فبالنـسبة إلـى    األيدلوجي بالتوافق النفسي واالجتماعي كانت متباينة ودالة إحصائياً،         

رتب تحقيق الهوية وتعليق الهوية كانت قيم معامالت االرتباط إيجابيـة مـع التوافـق        

النفسي واالجتماعي ولرتب انغالق الهوية وتشتت الهوية كانت قيم معامالت االرتبـاط      

سلبية ، وهذا ما أكدته قيم االختبار التائي الخاصة بمعامالت االرتباط حيث كانت كلها              

عند مستوى داللـة   ) ٩٦٠،١(ئياً بعد مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة        دالة إحصا 

كذلك تعزى اسباب هذه النتيجة إلـى نفـس اسـباب           ). ٣٩٨(ودرجة حرية   ) ٠٥،٠(

  )٥، ٤(النتيجة

  )٦(جدول 

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٣٤(

 

العالقة بين رتب هوية األنا الكلية بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة 
  مدينة الموصلالمرحلة الثانوية في 

  مقياس التوافق
التوافق 

  النفسي
  التوافق االجتماعي

التوافق 

  الكلي
رتب الهوية 

  ياألنا األيدلوج
  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  حجم العينة

  ١١٧،٠  ١٢٠،٠  ١١٤،٠  معامل االرتباط
  تحقيق الهوية

  ٣٥٠،٢  ٤١١،٢  ٢٨٩،٢  االختبار التائي

  ١٢٧،٠  ١٢٨،٠  ١٢٣،٠  معامل االرتباط
  تعليق الهوية

  ٥٥٤،٢  ٥٧٥،٢  ٤٧٣،٢  االختبار التائي

  ١٤٦،٠ -  ١٥٧،٠ -  ٢١٣،٠ -  معامل االرتباط
  انغالق الهوية

  ٩٤٤،٢  ١٧١،٣  ٣٤٩،٤  االختبار التائي

  ١٣٣،٠ -  ١٤١،٠ -  ١١١،٠ -  معامل االرتباط
  تشتت الهوية

  ٦٧٧،٢  ٨٤١،٢  ٢٢٨،٢  االختبار التائي

 
 
 

 
 

 
ال شك في ان نتائج الدراسة توصي ببعض االضطراب وعدم االتـساق مـع         

المسلمات النظرية ونتائج الدراسات السابقة اال ان االتجاه العام لها يعطـي مؤشـرات          

  :يمكن االستفادة منها وعليه وفي ظل هذه النتائج فان الدراسة الحالية توصي بما يأتي

 اخرى على نفس المتغيرات وعلى عينات اكبـر         توصي الباحثة باجراء دراسات    - ١

 .من الجنسين

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م



 

)١٣٥(

 

وحيث ان االتجاه العام للنتائج يوصي بعالقة تحقيق وتعليـق الهويـة االيجـابي               - ٢

بالتوافق وعالقة التشتت واالنغالق السلبي بالتوافق فان الباحثـة توصـي االبـاء             

ـ             ساعدة والمدرسين والمؤسسات التربوية على العمل من خالل المنـاهج علـى م

كل ذلك يمكن ان    . الطلبة من هم في سن المراهقة على اكتشاف هوياتهم وتحقيقها         

 .يتم من خالل التخطيط الناجح للبرامج التربوية واالرشادية

 
هوية االنا والتوافـق النفـسي      (تقترح الباحثة مزيدا من الدراسة لهذين المتغيرين         . ١

ب النمو والشخـصية وعلـى سـبيل المثـال ال          في عالقتهما بجوان  ) واالجتماعي

 .الحصر

 .هوية االنا وعالقتها بالنمو المعرفي  - أ 

 . التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالمسايرة -ب 

 . هوية االنا وعالقتها ببعض المتغيرات كالجنس والعمر والمرحلة   - ج 

 .التوافق النفسي وعالقته باالضطرابات النفسية  - د 

ستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينات      بناء برنامج ارشادي لرفع م      - ه 

  .مختلفة

 
 

الخبراء*  

  كلية التربية/           جامعة تكريت  د رؤوف محمود القيس            .أ  -١
  االردن/    جامعة النجاح         د سعاد معروف محمد الدوري     .أ -٢
  كلية التربية/     جامعة الموصل    د يوسف حنا ابراهيم                 .م .  أ -٣
  كلية التربية / د فاتح ابلحد فتوحي                        جامعة دهوك .م . أ  -٤
  كلية التربية االساسية/ د جاجان جمعة محمد                       جامعة دهوك .م . أ -٥
 كلية التربية/ لموصل  جامعة ا        د قيس محمد علي                  .م .  أ-٦

  :المصادر العربية

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٣٦(

 

تـصميم  (مناهج البحث العلمي   ) ٢٠٠٧(البطش، محمد وليد وفريد كامل ابو زينة         ) ١(

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،       ١، ط )البحث والتحليل االحصائي  

  .االردن

موقع الضبط وعالقته بالتوافق النفسي واالجتمـاعي       ) ١٩٩٥(جابر، محمد حسن     ) ٢(

  . ابن رشد، جامعة بغداد-لطلبة جامعة بغداد، رسالة ماجستير، كلية التربية

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته    ) ٢٠٠٨(الجباري، محمد محي الدين صادق       ) ٣(

مجلـة جامعـة كركـوك      / بمستوى الطموح لدى طلبة المعهد التقني في كركوك       

  ).١(، العدد )٣(، المجلد )الدراسات االنسانية(

دراسة لبعض المشكالت النفسية لدى عينـة  ) ٢٠٠١(، صالح حسن احمد    الداهري ) ٤(

، )دراسة نفسية ميدانيـة   (جامعة االمارات العربية المتحدة     / من طلبة كلية التربية   

المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلم االجتماع، جامعة تكريـت، المجلـد      

  ) .٣(، العدد )١(

اثـر برنـامج ارشـادي باسـتخدام        ) ٢٠٠٤(هللا  الدلي، رياض حازم فتحي عبد ا      ) ٥(

اسلوبين في تنمية التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلـة المتوسـطة،            

  .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل

الرضا عن النفس وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعـة          ) ٢٠٠٧(الزبيدي   ) ٦(

  .الموصل

االختيارات والمقاييس النفـسية،    ) ١٩٨١(هيم واخرون   الزوبعي، عبد الجليل ابرا    ) ٧(

 .دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

اثر برنـامج تربـوي فـي تنميـة المـسؤولية          ) ٢٠٠٨(السبعاوي، رائد ادريس     ) ٨(

  .االجتماعية لدى طالب معهد اعداد المعلمين في مدينة الموصل 

 تنهيد عادل فاضل البيرقدار. د. م



 

)١٣٧(

 

جتماعية في واحداث الحيـاة     المساندة اال ) ٢٠٠٨(السلطان، ابتسام محمود محمد      ) ٩(

الضاغطة وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة الجامعـة، اطروحـة           

  . ابن الهيثم، جامعة بغداد- كلية التربية-دكتوراه

، دار  ١مبادئ القياس والتقويم في التربيـة، ط      ) ١٩٨٩(سمارة، عزيز واخرون     ) ١٠(

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن

مقياس مركز ابحاث مكافحة الجريمـة      ) ١٩٨٩(لصيرفي، عبد اهللا عبد الغني      ا ) ١١(

  .لمفهوم الذات للشباب، وزارة الداخلية، مركز ابحاث الجريمة، وزارة الداخلية

نظريـات الشخـصية، دار قبـاء للطباعـة      ) ١٩٩٨(عبد الرحمن محمد السيد      ) ١٢(

  .والنشر والتوزيع، القاهرة

التنشئة االسرية واثرهـا فـي تـشكيل        ) ١٩٩١(عبد المعطي، حسن مصطفى      ) ١٣(

-٢٣٣،  ١٤الهوية لدى الشباب الجامعي، مجلة كلية التربية، جامعة الزقـازيق،           

٣٧٨. 

الـسلوك االيثـاري وعالقتـه      ) ٢٠٠٢(العزي، لمياء حسن عبد القادر احمـد         ) ١٤(

بالتوافق النفسي واالجتماعي ومفهوم الذات لدى طلبة جامعة الموصـل، رسـالة            

  .رةماجستير غير منشو

عبير بنت محمد، عالقة تشكيل هوية االنا بمفهـوم الـذات           ) ٢٠٠٠(العسيري   ) ١٥(

  .لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية

تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكوين ترجمة      ) ١٩٨٣(علوم، بنيامين واخرون     ) ١٦(

  .محمد امين المفتي واخرون، دار ماكجروهيل للنشر

اساسيان البحث العلمي فـي     ) ١٩٨٧(وي  عودة احمد سليمان وفتحي حسن ملكا      ) ١٧(

  .التربية والعلوم االنسانية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٣٨(

 

المقياس الموضوعي لرتـب هويـة      ) تحت االعداد (الغامدي، حسين عبد الفتاح      ) ١٨(

دراسة تحقيقية على عينة من الذكور في المنطقـة الغربيـة مـن المملكـة               : االنا

  .سعوديةالعربية ال

عالقة تشكيل هوية االنا بنمـو التفكيـر        ) ٢٠٠١(حسين عبد الفتاح    .الغامدي، د  ) ١٩(

االخالقي لدى عينة من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب بالمنطقة الغربية من            

 : ٢٩) . ٢٠٠١(المملكة العربية السعودية، المجلة المصرية للدراسات النفـسية          

٢٥٥-٢٢١.  

ة النفسية في االسـرة والمدرسـة والمجتمـع،    الصح) ١٩٦٧(فهمي، مصطفى    ) ٢٠(

  .، دار الثقافة للنشر والتوزيع٢ط

، دار صـفاء للنـشر      ١االختبارات النفـسية، ط   ) ٢٠١٠(مجيد، سوسن شاكر     ) ٢١(
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  مقياس التوافق النفسي واالجتماعي
  تنطبق علي بدرجة

كبيــرة   فقرات المقياس  ت
  جدا

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة

          لي القدرة بالسيطرة على هدوئي واتزانـي          .١

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا
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  في المواقف المحرجة
            اخجل عندما اتحدث مع االخرين    .٢
            اشعر بالراحة عندما اتعامل مع االخرين   .٣
اشعر بالذنب فـي اكثـر االحيـان بـسبب          .٤

  تصرفاتي 
          

            احس انني مزاجي متقلب بين الفرح والحزن   .٥
            ندما اتكلم مع االخريناحرج ع   .٦
            استعيد هدوئي بعد زوال سبب االستثارة   .٧
            اقلق من نية االخرين عندما اتعامل معهم   .٨
            اضحك احيانا بدون سبب   .٩

ليس لدي القدرة بالسيطرة على دموعي في          . ١٠
  المواقف الحزينة

          

            اسعى إلى تحقيق اهدافي في الحياة   . ١١
             المشكالت االسريةلي الكثير من   . ١٢
            اشعر دائما بأنني افهم ذاتي وافهم االخرين   . ١٣
            اشعر بالرضا عن مستقبلي   . ١٤
            عالقتي بافراد اسرتي سيئة   . ١٥
خيالي واسع جدا واحب ان احلـم بـاحالم            . ١٦

  اليقظة دائما
          

            ابعد عن االشياء التي ال تسرني   . ١٧
 فـي   اشعر بانني سوف احقق كل احالمـي         . ١٨

  المستقبل
          

            عالقتي باالخرين مستقرة   . ١٩
اهدافي ليس لها حدود بحيـث انهـا تفـوق        . ٢٠

  قدراتي
          

            احب التقرب إلى الجنس االخر   . ٢١
            اشعر بالخجل عندما اتكلم مع الجنس االخر   . ٢٢
عالقتي بالجنس االخر مبنية على االحتـرام          . ٢٣

  فقط
          

الجـنس  اعتقد انني غير مرغوب بي مـن           . ٢٤
  االخر

          

اتضايق عندما يختلـف معـي صـديقي أو            . ٢٥
  صديقتي في الرأي 

          

            تربطني الزمالة االخوية بالجنس االخر   . ٢٦
            افتخر بزمالئي من الجنس االخر   . ٢٧
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احس بانني فاشل في اقامة أي نـوع مـن             . ٢٨
  العالقات العاطفية

          

            مشاعري تفوق قدرتي على التحمل   . ٢٩
زميلتي أو زميلي بمشاعري بـدون      اصارح     . ٣٠

  احراج
          

هل تعتقد ان المدرسـين فـي المدرسـة ال           . ٣١
  يفهمونك

          

يقوم المدرسون بالـضغط عليـك بحيـث           . ٣٢
  يجعلون الدراسة عمالً شاقاً

          

افكرت ان بعض المدرسين غير عاديين في          . ٣٣
  تعاملهم معك

          

            اقضي وقتا طيبا مع زمالئي في المدرسة   . ٣٤
            لحي الذي اعيش فيه ال يعجبنيا   . ٣٥
بعض الجيران يسببون لي المضايقة بحيـث          . ٣٦

  تراودني افكار الن اسيء اليهم 
          

            اتحدث مع من هم في سني من الجيران   . ٣٧
            اشعر بأنني لطيف مع جيراني   . ٣٨
            اقضي وقتا طيبا مع اسرتي في المنزل    . ٣٩
يرى والدي انني سوف اكون ناصـحا فـي          . ٤٠

  المستقبل
          

            ال اتفق مع والدي باالشياء التي احبها   . ٤١

يميل اهلي إلى الشجار معي بدرجة كبيـرة           . ٤٢
  جدا وبدون سبب

          

الكذب هو اسهل الطرق التي يلجـأ اليهـا            . ٤٣
  الناس للتخلص من مشكالتهم 

          

اثور دائما لكي احصل علـى حقـي مـن             . ٤٤
  المجتمع

          

عض الناس لكي   اضطر ان اكون عنيفا مع ب        . ٤٥
  يعاملوني معاملة عادية

          

اشعر ان بعض الناس من الظلم لدرجة انني           . ٤٦
  افكر بان اكون وقحا معهم

          

اشعر برغبة في تكسير الممتلكـات العامـة        . ٤٧
  عندما يعاملني الناس معاملة سيئة

          

يراودني شعور بتمزيق كتبي المدرسية بين         . ٤٨
  الحين واالخر

          

          حة عندما يمنعك االخرون عـن      تشعر بالرا    . ٤٩

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا
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  االشياء التي تحبها
            اعصي والدي اذا كانوا غير عاديين معي   . ٥٠

            اعتقد ان الناس يظلموني   . ٥١
            اشعر ان الزمالء يرتاحون لتواجدي معهم    . ٥٢
            اكثر الناس الذين اتعامل معهم ال يحبوني   . ٥٣
            اعترف بالخطأ اذا اوقعت فيه   . ٥٤
عب علي ان اقبل الناس واتعـرف       من الص    . ٥٥

  عليهم
          

اشعر بصعوبة عندما يـذكرني االخـرون          . ٥٦
  باالعمال التي يجب ان اقوم بها بنفسي

          

            احتفظ بهدوئي عندما تصبح االمور سيئة   . ٥٧
            اعتقد بصعوبة انجازي ألي عمل اقوم به   . ٥٨
            يهتم اصدقائي بما اقوم به من اعمال   . ٥٩
            )حقراء( الناس اشعر ان اكثر   . ٦٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٢(ملحق   
  تمييز فقرات مقياس التوافق النفسي واالجتماعي

 ت  ٨١= مجموعة دنیا   ٨١= مجموعة علیا   ٨١= مجموعة دنیا   ٨١= مجموعة علیا 

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

ت 
 المحسوبة

  ت

الوسط 

  لحسابيا

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

ت 
  المحسوبة
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٣٠٢،٢  ٣٠٤٦٧،١  ٥٣٠٩،٣  ٢١٩٥٧،١  ٩٨٧٧،٣  ٣١  ٧٩١،٦  ١٦٦٦٧،١  ٣٧٠٤،٢  ٤٣٤١٥،١  ٧٦٥٤،٣ ١  

٣٥٠،١٢  ٢١٥٦٤،١  ٤٨١٥،٢  ٦٨٣٣٦،٠  ٣٩٥١،٤  ٣٢  ٦١٢،٩  ٢٣٣١٦،١  ٦٧٩٠،٢  ١٥٢٢٩،١  ٤٨١٥،٤ ٢  

٦٥٤،٣  ٤٧٥٨٣،١  ٤٩٣٨،٣  ١٢٣٩٥،١  ٢٤٦٩،٤  ٣٣  ٣٠٤،٧  ٢٣٨٧٨،١  ٨٧٦٥،١  ٤٠٢٤٩،١  ٣٩٥١،٣ ٣  

٠٦٤،٥  ٣٠٦٠٩،١  ٢٨٤٠،٣  ٨٠٧٩٥،٠  ١٤٨١،٤  ٣٤  ٩٥٨،٩  ١٠٦٨٠،١  ٤٤٤٤،٢  ٩٧١٨٣،٠  ٠٧٤١،٤ ٤  

١٧٠،١٠  ٢٢٠٣٣،١  ٣٨٢٧،٣  ٣٨٠٤٦،٠  ٨٢٧٢،٤  ٣٥  ٣٩٧،١٣  ٨٣٠١٨،٠  ٦١٧٣،١  ٩٦٦٢٥،٠  ٩٣٨٣،٣ ٥  

١٩٤،٧  ٢٦٧٢٣،١  ٧١٦٠،٢  ٠٣٦٥٢،١  ٠٢٤٧،٤  ٣٦  ٩٠٣،١٥  ١٤١٣٩،١  ٨٥١٩،١  ٩٢١٩٥،٠  ٤٤٤٤،٤ ٦  

٦٠٧،٦  ٣٧٢٤٦،١  ٩٣٨٣،٢  ٧٨٤٣٠،٠  ٠٩٨٨،٤  ٣٧  ٧٣٤،١٦  ١٥٦٠٤،١  ١٦٠٥،٢  ٦٢٦٠٨،٠  ٦٠٤٩،٤ ٧  

٩٠١،٢  ٢٣٤٩١،١  ٥٥٥٦،٣  ١٤٦٧٩،١  ٠٩٨٨،٤  ٣٨  ٤٤٦،١٥  ١٨٣٢٢،١  ٣٣٣٣،٢  ٦٥٤٩٩،٠  ٦٥٤٣،٤ ٨  

٣٧٠،٣  ٢٦٤٩١،١  ٨٨٨٩،٢  ١٠٨٠٥،١  ٥١٨٥،٣  ٣٩  ٥٦٩،١٣  ٢١٠٨١،١  ٦٩١٤،٢  ٤٧٨٥٥،٠  ٦٥٤٣،٤ ٩  

٦٣٠،٨  ٢٥١٠٥،١  ٠٩٨٨،٣  ٦٩٠٧٧،٠  ٤٦٩١،٤  ٤٠  ٠٣٠،١١  ٣٩٢٥٥،١  ٣٨٢٧،٢  ٠١٣٩٥،١  ٤٨٣٨،٤ ١٠  

٣٠٤،٧  ٢٣٨٧٨،١  ٨٧٦٥،١  ٤٠٢٤٩،١  ٣٩٥١،٣  ٤١  ٣٣٥،١٢  ٢٤٥٨٦،١  ٤٦٩١،٢  ٧٤٢٤٥،٠  ٤٥٦٨،٤ ١١  

٩٥٨،٩  ١٠٦٨٠،١  ٤٤٤٤،٢  ٩٧١٨٣،٠  ٠٧٤١،٤  ٤٢  ٥١٦،١٥  ٣١١٢٨،١  ٤٠٧٤،٢  ٤٥٨٨٠،٠  ٨٠٢٥،٤ ١٢  

٣٩٧،١٦  ٨٣٠١٨،٠  ٦١٧٣،١  ٩٦٦٢٥،٠  ٩٣٨٣،٣  ٤٣  ٠١٤،١٥  ١٢٢٩٩،١  ٩٦٣٠،١  ٨٨٢٦٢،٠  ٣٤٥٧،٤ ١٣  

٩٠٣،١٥  ١٤١٣٩،١  ٨٥١٩،١  ٩٢١٩٥،٠  ٤٤٤٤،٤  ٤٤  ٦٣٩،١٢  ٤٠٥٣٥،١  ٤٤٤٤،٢  ٦٢٦٠٨،٠  ٦٠٤٩،٤ ١٤  

٧٣٤،١٦  ١٥٦٠٤،١  ١٦٠٥،٢  ٦٢٦٠٨،٠  ٦٠٤٩،٤  ٤٥  ٦٧٦،٧  ٢٥٦١٠،١  ١٤٨١،٣  ٨٨١٠٤،٠  ٤٥٦٨،٤ ١٥  

٤٤٦،١٥  ١٨٣٢٢،١  ٣٣٣٣،٢  ٦٥٤٩٩،٠  ٦٥٤٣،٤  ٤٦  ٦١٢،٦  ٠٠٠٠٠،١  ٥٥٥٦،٣  ٦٥٠٧٤،٠  ٤٣٢١،٤ ١٦  

٥٦٩،١٣  ٢١٠٨١،١  ٦٩١٤،٢  ٤٧٨٥٥،٠  ٦٥٤٣،٤  ٤٧  ٢٥٩،١٢  ٠٩٥٥٩،١  ٧٢٨٤،٢  ٧٠٩٢٩،٠  ٥٠٦٢،٤ ١٧  

٣٠٤،٧  ٢٣٨٧٨،١  ٨٧٦٥،١  ٤٠٢٤٩،١  ٣٩٥١،٣  ٤٨  ٢٩٢،٣  ٠٤٢١٧،١  ٣٧٠٤،٣  ٢٨٤٢٨،١  ٩٧٥٣،٣ ١٨  

٩٥٨،٩  ١٠٦٨٠،١  ٤٤٤٤،٢  ٩٧١٨٣،٠  ٠٧٤١،٤  ٤٩  ٧٠٣،٥  ١٨٦٤٧،١  ٦٤٢٠،٢  ١٢٧٢٤،١  ٦٧٩٠،٣ ١٩  

٣٩٧،١٦  ٨٣٠١٨،٠  ٦١٧٣،١  ٩٦٦٢٥،٠  ٣٩٣٨،٣  ٥٠  ١٠٦،٩  ٣٢٤٠٤،١  ٤٩٣٨،٢  ٠٩٨٥٤،١  ٢٣٤٦،٤ ٢٠  

٩٠٣،١٥  ١٤١٣٩،١  ٨٥١٩،١  ٩٢١٩٥،٠  ٤٤٤٤،٤  ٥١  ٦١١،٣  ١٥٢٤٣،١  ٤٩٣٨،٣  ٠٦٥١٦،١  ١٢٣٥،٤ ٢١  

٧٣٤،١٦  ١٥٦٠٤،١  ١٦٠٥،٢  ٦٢٦٠٨،٠  ٦٠٤٩،٤  ٥٢  ٨٥٤،٧  ١٧١١٦،١  ٤١٩٨،٣  ٦٢٩٧٧،٠  ٥٨٠٢،٤ ٢٢  

٤٤٦،١٥  ١٨٣٢٢،١  ٣٣٣٣،٢  ٦٥٤٩٩،٠  ٦٥٤٣،٤  ٥٣  ٦٠٣،٦  ٤١٥٢٠،١  ٨١٤٨،٢  ١٦٦٨٠،١  ١٦٠٥،٤ ٢٣  

٥٦٩،١٣  ٢١٠٨١،١  ٦٩١٤،٢  ٤٧٨٥٥،٠  ٦٥٤٣،٤  ٥٤  ٣٨٣،٦  ١٦٢٠٣،١  ٧٢٨٤،٣  ٥٩٤٩٩،٠  ٦٥٤٣،٤ ٢٤  

٠٣٠،١١  ٣٩٢٥٥،١ ٣٨٢٧،٢  ٠١٣٩٥،١  ٤٩٣٨،٤  ٥٥  ٨٧٨،٤  ٤٤٩٨٨،١  ٤٦٩١،٣  ٩٤٥٧٥،٠  ٤٠٧٤،٤ ٢٥  

٣٩٧،١٦  ٨٣٠١٨،٠  ٦١٧٣،١  ٩٦٦٢٥،٠  ٩٣٨٣،٣  ٥٦  ٤٥٢،٥  ٤٦٧٢٣،١  ١٤٨١،٣  ٨٨١٩٢،٠  ١٨٥٢،٤ ٢٦  

٩٠٣،١٥  ١٤١٣٩،١  ٨٥١٩،١  ٩٢١٩٥،٠  ٤٤٤٤،٤  ٥٧  ٦٤٥،٢  ١٠٠٥٠،١  ٩٦٣٠،٣  ٨٤٣٢٧،٠  ٣٧٠٤،٤ ٢٧  

٧٣٤،١٦  ١٥٦٠٤،١  ١٦٠٥،٢  ٦٢٦٠٨،٠  ٦٠٤٩،٤  ٥٨  ٤٦٢،٥  ٠٥٦٤٣،١  ٣٠٨٦،٢  ٣٤٣١٤،١  ٣٤٥٧،٣ ٢٨  

٤٤٦،١٥  ١٨٣٢٢،١  ٣٣٣٣،٢  ٦٥٤٩٩،٠  ٦٥٤٣،٤  ٥٩  ٥٣٣،٧  ١٩٣٠٩،١  ٥٦٧٩،٣  ٥٤٧٧٢،٠  ٦٦٦٧،٤ ٢٩  

٥٦٩،١٣  ٢١٠٨١،١  ٦٩١٤،٢  ٤٧٨٥٥،٠  ٦٥٤٣،٤  ٦٠  ٧٣٩،٧  ٣٦٦٣٧،١  ٦٠٤٩،٣  ٨٢١٥٨،٠  ٤٤٤٤،٤ ٣٠  

  
  
  )٣(ملحق 

  المقياس الموضوعي لتشكيل هوية االنا

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصل تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة اعالقة



 

)١٤٤(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

لم اختر المهمة أو التحقت بها،  .١
وال نوع الدراسة المطلوبة لها 
أو (ويمكن ان اعمل في أي عمل 

يتاح لي إلى ) درس في أي مجال
  ان يتوفر مجال افضل منه

            

رغم جهلي لبعض المسائل الدينية  .٢
فان ذلك ال يقلقني وال اشعر 

  بالراحة في هذه المسائل

            

وجهة نظري عن دور الرجل  .٣
 والمراة تتطابق مع افكار والداي

واسرتي فما يعجبهم يعجبني 
  ويروق لي

            

ال يوجد اسلوب حياة يجذبني  .٤
اكثر من غيره من االساليب وليس 

  لي فلسفة خاصة في الحياة

            

الناس مختلفون ولذا فانا مازلت  .٥
ابحث عن نوع يناسبني من 

  االصدقاء

            

بالرغم من انني اشترك احيانا في  .٦
االنشطة الترفيهية المختلفة اال انه 

ال يهمني نوع النشاط ونادرا ما 
  افعل ذلك بمبادرة مني

            

لم افكر في الواقع في اختيار  .٧
اسلوب محدد للتعامل مع الجنس 

االخر وانا غير مهتم اطالقا 
  باسلوب التعامل معهم

            

من القضايا يصعب فهم كثير  .٨
مثل (السياسية واالجتماعية 

العالقات الدولية، حقوق االقليات 
في عالم اليوم المتغير ) المسلمة

ولكني اعتقد ان لي وجهة نظر 
  ثابتة حول القضايا
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)١٤٥(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

مازلت احاول اكتشاف وتحديد  .٩
قدراتي وميولي وتحديد المهنة أو 

  نوع الدراسة التي تناسبني

            

كر كثيرا في هذه المسائل ال اف.١٠
الدينية وال ابحث فيها وال تمثل 

  مصدر قلق لي باي شكل

            

هناك مسؤوليات وادوار محددة .١١
للرجل والمرأة في حياتهم الزوجية 

أو العملية واحاول جاهدا تحديد 
  مسؤولياتي في هذا الصدد

            

بالرغم من انني ابحث عن .١٢
اسلوب مقبول لحياتي ال اني في 

لواقع لم اجد االسلوب المناسب ا
  إلى االن

            

هناك اسباب عديد ة للصداقة .١٣
ولكني اختار على اساس تشابه 

  قيمهم مع القيم التي اؤمن بها

            

بالرغم من اني ال اميل إلى نشاط .١٤
ترفيهي محدد اال اني امارس 

انشطة متعددة في اوقات فراغي 
بحثا عن تلك التي تمتعني واندمج 

  فيها

            

من خالل خبراتي السابقة فقد .١٥
اخترت االسلوب الذي اراه مناسبا 
  وصالحا للتعامل مع الجنس االخر

            

ال اهتم بصفحات االخبار .١٦
السياسية والقضايا االجتماعية في 
الجرائد الن هذه القضايا صعبة 

  الفهم وال تثير اهتمامي

            

ربما اكون قد فكرت في العديد من .١٧
) أو نوع الدراسة المطلوبة لها (المهن

اال ان هذا االمر لم يعد يقلقني بعد ان 
أو مجال (حدد لي والدي العمل 

التي يريدونها لي واعتقد ) الدراسة

            

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلعالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة ا



 

)١٤٦(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

  انني راض عن ذلك
درجة ايمان الفرد مسالة نسبية .١٨

وقد فكرت في هذا االمر مرارا 
  حتى تأكدت من مدى ايماني

            

ور ومسؤوليات كل لم افكر في د.١٩
من الرجل والمراة داخل االسرة 
أو في الحياة العامة فهذا االمر ال 

  يشغلني كثيرا وال اهتم به

            

) فلسفة(لقد كونت وجهة نظر .٢٠
عن اسلوب حياتي بعد تفكير 

عميق وال يمكن ألي شخص ان 
  يغير وجهة نظري

            

اقبل تدخل والدي في اختيار .٢١
 من انهما اصدقائي الني مقتنع

اعرف مني بافضل اسلوب يمكن 
  به ان اختار اصدقائي

            

لقد اخترت االنشطة الترويحية .٢٢
التي امارسها بانتظام وانا راض 

  تماما باختياري لها

            

ال افكر كثيرا في مسالة التعامل .٢٣
مع الجنس االخر واقبل هذا االمر 

  كما هو 

            

عندما يتم نقاش حول موضوعات .٢٤
سياسية أو االجتماعية فانني ارى ال

  ما تراه الغالبية وانا ارض بذلك

            

موضوع اختيار تحديد مهنة .٢٥
أو مجال التعليم الممهد (محددة 

موضوع ال يهمني الن أي ) لها
سيكون ) أو مجال دراسي(عمل 

مناسبا وانا اتكيف مع أي عمل 
  يتاح

            

انا غير متأكد من فهمي لبعض .٢٦
ى شرعيتها واريد ان المسائل ومد

اتخذ قرارا في هذا الشأن ولكن لم 

            



 

)١٤٧(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

  افعل ذلك حتى االن 
  

لقد اخذت افكاري عن دور .٢٧
الرجل والمراة من والدي واسرتي 
وانا مقتنع بما اكتسبه وما تعلمته 

  منهما

            

لقد اكتسبت فلسفتي في الحياة .٢٨
واسلوب حياتي وانا مقتنع بما 

  منهمااكتسبته وما تعلمته 

            

ليس لدي اصدقاء مقربين وال .٢٩
افكر في البحث عن هذا النوع من 

  االصدقاء

            

امارس احيانا بعض االنشطة .٣٠
الترويحية المختلفة في اوقات 

فراغي ولكني ال اهتم بالبحث عن 
  نشاط محدد امارسه بانتظام

            

اجرب اساليب مختلفة للتعامل مع .٣١
دد بعد الجنس االخر ولكني لم اح

أيا من االساليب افضل من غيره 
  بالنسبة لي

            

يوجد كثيرا من االراء حول .٣٢
قضايا الساعة السياسية 

واالجتماعية لكني لم استطع تحديد 
االفضل منها إلى االن لعدم فهمي 

  التام لها

            

ربما اكون قد استغرقت بعض .٣٣
أو نوع (الوقت لتحديد المهنة 
التي اريد ) الدراسة المطلوبة لها

االلتحاق بها بشكل دائم ولكني 
االن اعرف تماما طبيعة المهنة 

) أو نوع الدراسة المطلوبة لها(
  التي اريدها 

            

اعتقد انني اجهل بعض المسائل .٣٤
الدينية لذا فهي غير واضحة لي 
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)١٤٨(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

االن مما يجعلني اغير وجهة 
نظري عن الصواب والخطا أو 

  الحالل والحرام بشكل دائم
لقد استغرقت بعض الوقت لتحديد .٣٥

الرجل والمراة ) مسؤوليات(دور 
في العالقة الزوجية أو الحياة 
العملية العامة اال انني اخيرا 

  حددت الدور الذي يناسبني تماما

            

في محاولة مني لتحديد وجهة .٣٦
مقبولة ) فلسفة أو اسلوب(نظر 

عن الحياة اجد نفسي مشغوال في 
مع االخرين ومهتما مناقشات 

  باكتشاف ذاتي

            

اختار االصدقاء الذين يوافق .٣٧
  عليهم والدي فقط

            

احب دائما ممارسة االنشطة .٣٨
الترويحية التي يمارسها والدي 

ولم افكر ) أو احدهما(ووالدتي 
  افكر جديا في شيء غيرها

            

تعاملي مع الجنس االخر مقيد بما .٣٩
ن وما تعلمته تسمح به الثقافة والدي

  من والداي

            

لقد بحثت في افكاري حول .٤٠
القضايا السياسية واالجتماعية 

واعتقد انني اتفق مع والدي في 
  بعض االفكار دون االخرى

            

من ) أو احدهما(لقد حدد والداي .٤١
) أو الدراسة(وقت طويل المهنة 

الذي يريدونه لي وها انا اتبع ما 
  حدداه لي سابقا

            

ربما يكون قد دار بذهني .٤٢
مجموعة من االسئلة عن قضايا 
االيمان أو مدى شرعية بعض 
الشعائر اال  انني افهم جيدا ما 
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)١٤٩(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

  اؤمن به االن
لقد فكرت كثيرا وما زلت افكر .٤٣

في الدور المناسب الذي يلعبه 
الرجل والمراة كزوجين أو في 
الحياة العامة وما زلت احاول 

اسب في هذا اتخاذ قراري المن
  الصدد

            

أو (ان وجهة نظر والداي .٤٤
في الحياة تناسبني بشكل ) احدهما

  جيد وال احتاج لغيرها

            

لقد كونت عالقات صداقة عديدة .٤٥
ومتنوعة واصبح لدي فطرة 

واضحة عما يجب ان يتوفر في 
  صديقي من صفات 

            

بعد ممارسة العديد من االنشطة .٤٦
تحديد ما الترويجية تمكنت من 

استمتع به حقاء سواء بمفردي أو 
  بصحبة االصدقاء

            

ما زال اسلوبي في التعامل مع .٤٧
الجنس االخر يتطور ولم اصل 

  إلى افضل اسلوب بعد

            

لست مقتنعا بافكاري حول كثير .٤٨
من القضايا السياسية واالجتماعية 
واحاول تحديد ما يمكنني االقتناع 

  به

            

ت وقتا طويال في لقد استغرق.٤٩
اختيار (تحديد توجهي المهني 

المهنة المناسبة أو مجال التعليم 
ولكني االن متاكد ) المطلوبة لها

من سالمة اختياري وراضي عنه 
  تماما

            

امارس الشعائر الدينينة بالطريقة .٥٠
نفسها التي يمارسها والدي 

واسرتي واعتقد صحة ما يعتقدون 

            

 لمرحلة الثانوية في مدينة الموصلشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة اعالقة ت



 

)١٥٠(

 

موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

  ذلكوليس لي رأي مخالف حول 
توجد طرائق كثيرة لتقسيم .٥١

المسؤوليات بين الرجل والمراة 
في الحياة العامة أو بين الزوج 

والزوجة وقد فكرت في هذا االمر 
كثيرا واعرف االن الطريقة 

  المناسبة

            

اعتقد انني من النوع الذي يحب .٥٢
االستمتاع بالحياة عموما وال اعتقد 

دة محد) فلسفة(ان لي وجهة نظر 
  في الحياة

            

ليس لي اصدقاء مقربون وال .٥٣
ابحث عنهم االن انني فقط احب 
ان اجد نفسي محاطا بمجموعة 

  كبيرة من الناس

            

لقد مارست انشطة ترويجية .٥٤
متنوعة على امل ان اجد منها في 
المستقبل نشاطا أو اكثر يمكن ان 

  استمتع به

            

اعرف تماما االسلوب االمثل .٥٥
امل مع الجنس االخر للتع

  والشخص الذي سوف اعامله 

            

لم اندمج في القضايا السياسية .٥٦
واالجتماعية بدرجة كافية تمكنني 

من فهم هذه القضايا وتكوين 
  وجهة نظر محددة في هذه الناحية

            

لم استطع إلى االن تحديد المهنة .٥٧
التي تناسبني أو مجال التعليم 

احتماالت المطلوب لها الن هناك 
عديد ة من هذه الناحية ولكنني 
  احاول جاهدا تحديد ما يناسبني

            

لم اسال نفسي حقيقة حول بعض .٥٨
الشعائر الدينينة ومدى شرعيتها 

  ولكني افعل ما يفعله والداي
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موافق   العبارة  ت
  موافق  تماما

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  اطالقا

ال افكر في ادوار ومسؤوليات .٥٩
الرجل والمراة في العقاة الزوجية 

ول أو الحياة العامة الن االراء ح
  هذه القضية مختلفة

            

بعد تفكير عميق تمكنت من .٦٠
تكوين فلسفتي الخاصة في الحياة 

وتمكنت من تحديد نمط الحياة 
  المالئم لي

            

ال اعرف بعد أي نوع من .٦١
االصدقاء يناسبني الني مازلت 

  احاول تحديد معنى الصداقة 

            

اخذت انشطتي الترويحية عن .٦٢
و اجرب والدي ولم امارس أ

  غيرها

            

ال اتعامل مع االشخاص من .٦٣
الجنس االخر اال في حدود ما 

  يسمح به والدي

            

لدى الناس من حولي افكار .٦٤
ومعتقدات سياسية واجتماعية 

تتعلق ببعض القضايا مثل حقوق 
االقليات المسلمة والعالقات الدولية 
أو االدمان وانا اتفق معهم في هذه 

  االفكار

            

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


