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 كلية التربية/ جامعة عين شمس                      
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 املقدمة
 ام هت اكمصددد للارل را دددااتارةادددفاتةعددد عار لتددد ااكددد ا لددد اي   تهلددد  افااهلويدددااتا ددد  يتعددد دتاتعددد را

ا دد    ا لدداا رمدد  اف هلويدداام مددو ارددهادلر ددهاارلتويددااتا دد   ام تهاار لتدد ،اواتالا م  ،دداواتار   ف،دداواف دد ا
اهلويددداااشدددلارل ددد ر، ا لددداااهلويدددااار اديددداواتيويددداااة،ددد واتاهلويددداااوم  ،ددداواتاهلويدددااارعا ،ددداواتاهلويدددااار   ف،ددداو

ا( 8:ا4222اةي يوروا،اواتغًني ا)حمم اإبااي، ا ، وا

يفاار مدددواار  تدددماالا مددد  مامدددتا يددد ايددد  اار وامددد تاا(Erikson)تتعددد ا،ةايدددااإريددد ا ري تدددو ا
يفامثد  امااحد ااChildhood & Societyا–(ا85;3ح،فا داضا،ةاي دهايفاك  بده:اار  وردااتا  مد ا)

تسمدوامتد ماايفاكد ا كد اف،مد :ابدا ااري صد،اااا،تد ،،اايفاح رداات دورام   بعاامدتامااحد اار مدوااا،تد  وا
، تددددد،اوااا م  ،ددددداواا(Crisis)مااحددددد اار مدددددواار  تدددددماالا مددددد  موات  اكددددد اماحلدددددااتو دددددفابا ددددد ا زمددددداا

 Doug, D & Alan)اتتد   اكد اماحلداا لداااةاحلدااارتد ب ااهلد اترمد ارلماحلدااار ح داا د ب،وروا،داوا

C, 1995: 2) ا

:ا  ااةاايدددددجايواادددددها  ددددد اا،   ردددددهاإساماحلددددداااةااي دددددااتا ددددد، اتت دددددويااEriksonإري تدددددو اتيدددددا ا
واتذردددد امددددتاتدددد تا  راتددددهاتاي م مددددهااة  ايدددد ايفاااا بدددداا ددددتاEgo Identityااحتدددد سا ويدددداااة،دددد ا

واتمددد ادتر ايفاا  مددد  اكمددد ا  اار تدددًناتااوتددد ياوااWho am Iار تددد  لتااةلاددداام ددد امدددتا كدددو  
يفااةدتاراالا م  ،ددداامدددتااةشم،دددااروا،ددداواتمواامدددااار دددورةاارتددد، وروا،ااار اتل،ددداواتحم تردددااال،ددد م جاتارة،وا

ا (Erikson 1963, 89)مب   ايفااي م م تااةااي ٌناتشت اب هل ا  ا
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 أوالً: مشكلة الدراسة
 تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في:

 يفااةؤ تددد تااايوا ،دددااتيااددد اذرددد اإسا لددداا ددد  اتدددوفاا داةار ،ددد سارتددداااهلويددداارددد  ااةدددااي ٌنا
 ار را  تااريتاتع يناب را اايوياااةااي ٌنايفااةؤ ت تااايوا ،ا 

  إ  ادا داةار ، سارتاااهلوياار  ااةااي ٌنايفااةؤ ت تااايوا ،اات م  اب رص قاتار ة ت 

  ااةدددددااي ٌنايفاتبوا ددددد ااذرددددد اظم   ددددد اا يددددد اميددددد لااار را ددددداايفاار عدددددا ا لددددداارتددددداااهلويددددداارددددد
اةؤ تددد تااايوا ،دددااتذرددد ارلو دددوتاإسااة ددد ر،اااة   دددةاارل ع مددد امددد ا زمددد تااهلويددداارددد يم امدددتاتددد تا

اااا باا لااار ت  لتاار  ر،ا:

 ب رص قار ، سارتاااهلوياار  ااةااي ٌن إ  ادا داةات م  ا 

 اةااي ٌن م  اتوافاادرااام ةوراامتاارص قاة ، سارتاااهلوياات زم هت ار  ا 

  م  اتوفاادرااام ةوراامتاار ة تاة ، سارتاااهلوياات زم هت ار  ااةااي ٌن 

  شم،ااارعوام اتاةبع دااة ضم اارلم ، سامصمماار  ، اك ام و ابعة راته  

 ثانيًا: أهمية الدراسة
 -تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبيها النظري والتطبيقي في:

 مب ،دد ساي ددد، ارتدداااهلويدداااردديتارددد  ااةددااي ٌنا،دد ل ااةؤ تدد تااايوا ،ددداايفارفدد ااة  ةددااارعاب،دداا
 ا ،ة،م اارت، ورواماتالا م  م 

 يتددم ايدد اااة ،دد سايفاا يدد ا،ددو اارعمل،دد تااارشدد ديااتارع ا،دداااردديتامددتات هلدد ا، ددو اب  دد ادا
 ؤ ت تااايوا ،ا ارربامجااة   ةاار ، ،ااار ع م ام ا زم تااهلوياارلمااي ٌنامتا، ل ااة

  اظم ، اي اااة ، سامبج لتا ك ااد اايفاح، ةااةااي ٌنايفااةؤ ت تااايوا ،ا

 ثالثًا: أهداف الدراسة
ار را ددددااا  رددددااإساإ دددد اداتات ةدددد رام ،دددد سارتدددداااهلويدددداارلمددددااي ٌنايفااةؤ تدددد تااايوا ،ددددااهتدددد  ا

ا ر،ااااحص  ،اااة   ةاار ا ،جاذر  تثة تااة ، ساب     ا اارع ي امتااة تار عا ا لاا  قا
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 راتعًا: مصطلحات الدراسة
 اهلويددداا(Identity)اةشددد،  اتاةح،ددد  وافللم دددد  ا:ايدددماعمو ددددااارصددد  تااوويايدددااتار  ب دددداايفا

 ااواكم ا  ارإل،ت  ايوي هااة  ادةا تاغًن امتاار  ساخل  ايوي ها

  (47:ا4224)حمم اإبااي، ا ، وا

 زمدد تااهلويدداا (Identity Crisis)اييددًناإري تددو ا:Eriksonا زمدداااهلويدداالاتيددًناإساا  
مدداضاب دد رامدد ايددما زمدداامع، ريدداايفاماحلددااي  ايدد اف،مدد اارصدداا ات م،دد اب ر  لددااتار تددًناارةدد ياايفا

 ( 45:ا;422تاح م ر،ااسموا  ر،اا)ي  ااو اروا وةااة، ا

ار دادايفاا يد ايوي دهاار ات،داواتيدمافيد ا:ابدا ا زمداااهلويداايدما، ،جداا(Maier 1965)تيا ام ياا
بدد ر اتيددًناإسا دد  ا دد رةاار ددادا لددااات ،دد ر ااةمدديناتموا ددلااتعل،مددهااةكدد دظممواتتددربزايفاإحتدد ساار ددادا

 ,Maier)ا  ضداةاتار ةدااإسامتد  ةلهابا،دهاك ،دااب لغرتاباتار معىناتارض،  اتا،ع ا ااهل  امدتاح، تدها

H. 1965: 57) ا

  المراهقة(Adolescence):مدتاار  وردااإسااراشد اتار ضدجاتةد  ااتا،  د تتيماماحلااتايااا
 ددددد  اتف،مددددد اضمددددد ثارلماايدددددجاارع يددددد امدددددتاار تدددددًناتاار  تددددد،ااا;3 ددددد  اتت  مدددددما  ددددد اا35مدددددتا

 تالا م  ،ااارة،وروا،ااتارع ل،ااتة  اب ر تًناتااو ت،ااتت  مماب ر ضجاارع لم 

(557:ا4227)ح م ازياا وا  

 المؤسسات اإليوائية (Institutions):تيمامؤ ت تااا م  ،اارا  ياااةط  تاتاةدااي ٌناا
احملاتمٌنامتاارا  ياااة اياابتةااار،  ا تاار    ااة ا ا تاارعج ا تات يد ااار  د اتت د  ا

 هل اارا  ياااايوا ،ااتاةم ،ااتالا م  ،ااتار عل،م،ااتاررتبويااتارصا،ا

( 86:ا4227)ة،  اار  موا  

 إلطار النظريخامسًا: ا

تع اماحلاااةااي اامتا ي امااحد اح،د ةاار د  تااا،تد  اتذرد اة اح،د ةاار داداتت لع تدهااةتد  ةل،اا
ت ي  ايفايد  ااةاحلدااارعمايدااا ااداامبد اف،مد امدتاار تدًناتاارة،وروا،دااتار  تد،ااتالا م  ،داادمد ااعد امدتا

ار ا ،جايوي هاتذات، هاار اي ة ي  ااةاحلااماحلاا زماايع،يم ااةاايجايتعاات هل ا
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تاةاايدددجاي ةدددااإسايوي دددهااة ة  ددداامدددتاسدددات ااروادددودااا،تددد  ا، تدددهوافمدددما  دددو ات  مدددجامددد اية ردددها
عد تزارل ة،عداواا ضد رياوامدتاح،دفايدوااا،ت  امتا،ض تايفاح، تهواف هلويااتصورار  تًنامتًنةااا،ت  ا

اخل،ددد توارددد ر افمدددوايفاح اددداار  دددويتام مدددو ا دددتاذاتدددهواتاتيددد ااار جددد تزامدددادتداإسار عدددهابددد رو ماتارع ددد ا
امد اار ة،ع،دااOriginal Unityتحب ادااإسا  اييدعاا  اي دوتا) ،د ا كدو ا ،د (واتة،دهاف د اتح تدهااةتر،داا

 ددتاارتدداوات  اي ددو ا دد درا لددااااحتدد ساام ةدد يتت  ايعددماذاتددهاكيددم اكدد  ا ل،ددها  اي  دد اار ددااراتوا
ا( 369:ا4227إبااي، ا ، واب اتهاكموضو اةفع رها)حمم ا

 ك دااتإحت سااةاايجا وي هاصمعلها ك اا ل  عوات ك اا جد اعوات  د اا،تدج م عوادمد اي فعدهاإسا  اي دو ا
ا مو دد تواتيدد ااي  دد  ايوي ددهاارواضددااااريددل ا تااح  سدد عا لدداار  دد هااردد اغاتاةة رتدداايفاار وحدد اباب دد ت

ساارةادفا دتاا، مد  اتاماضد،اا) دلة،ا(ا لدااشد  ا صد ب تاتصمعلها ك دااتعصدة عات تدوةوات د ايدؤد ابدهاإ
ا (Erikson, 1959, 89) تامج   تات رااا تاار  ،و ايفابل ا ا تا ا

ار  ايع م ا لااد د   اار  داابد ر   واف ،دهااIdentityتإذااملاضم جااةاايجاذر اااحت ساب هلوياا
واAlienationتالغدرتابااApathyر مةد لةايع،شا ةد عاةيد  ااار لدجات د  اتع،دٌنااهلويداواتااحتد ساب 

تالف   راإساااظم  وااةمدااارد  اي جدااميد  اااة، ،،داواتي ضدماإسابد ت اماحلداا زمداايويداا)حممد اإبدااي، ا
ا( 36:ا4228 ، وا

تت م ددد ا زمددداااهلويددداايفا جددد ااةاايدددجا دددتاار و ددد اإساالت ،ددد راتااةم ،ددداواتالر ددد ا ابايددد يوروا، ا تا
ار اتل،ددااات زم تددهااحتدد ساب ف  دد دايدد  ا ، تددهوادمدد اي يدد ا دداا  تهااضددااواتيدد اايددؤد ابددهاإساتعمدد اتاتا

تإحت  دهاب رتابدااتار معدىنواف،تدعاارلةاددفا دتايويداا د رةاات  د  مامدد ا د، اتمعد يًناا  مد اارد  ايعدد،شا
ا( 3:7:ا:422ف،ها)حتتاك م وا

ارعمايدداامب تًناهتدد وامددتاتدد تاتضدد فاااومددوداإلاب مدد ايدد  ااةاحلددااترددتاي تددىنارلماايددجاا ،ددجايوي ددها
بددٌنااةاايددجات  دداتهاتع معددهامددتا ادد اا،  دد تابيدد  ايتمددتاإسااةااحدد ااردديتاتل،مدد وافدد ذااكدد  اذردد ارلماايددجا
ارددد  ايعددد،شايفات دددتا  دددا ات    دددهاميددد  ااارع دددفاتاةر ددداواتم عددد اب را  يدددااتار وا،دددهاتاارشددد دوادمددد  عا

اوار تااةاايجايفااةؤ ت تااايوا ،ااي    اإساكد اذرد افمدوالايتد  ، امص راعارألمتاتاةم  اح تااخل 
  ايت   اب ااراتهوا تا  اطم  را    تهااخل  اواكم ا ،دهالايتد  ، اار مدادا لدااارتدل ااة د ا دل ااإداريداا
ات   دددااإساكددد امعددد  اا دددااتارع دددفاتا  ددد  واكمددد ا  اإحت  دددهاب ،، دددهاتك، و، دددهاضدددع،ف افمدددواطميددداامدددت

ب اإ اي ااارتؤاتا  اظم  ااريت ااري غ ارةعمااةدااي ٌنايفايد  اا?Who I am ؤاتا، ته امتا كو ا
وكمااا اةؤ تدد تاردد ر ا دد ات تدد ا   دد هت ابدد رتايتاب ل،ع ار،دداوا تاارعدد تا واتاريدد ايفاكدد اشددم احوردده ا

ا( 49:ا3;;3ا)م ي  اراتاواقيل في المقولة المشهورة "أسرة سيئة خير من مؤسسة إيوائية جيدة"
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ح،دددفاتو دددلياارع يدددد امدددتاار را دددد تاإسا  ااةدددود ٌنايفااةؤ تددد تااايوا ،دددداات تددد اش صدددد، هت ا
، ددتات ةدد ااردد اتوات،ةدداهت ارلمتدد  ة اتيدد  م،اواكمدد ا  اب زم دد ضات دد ياااردد اتواضددعفام مددو ااردد اتوا

تادرا دددااإظمددد  اار مددد حاتارعددد تا واتار لدددجا يددد اارتدددم تااةم،ددد ةاهلدددؤل ااةفدددااد اف ددد ا شددد را ددد ااال،ع ار،ددداوا
ت كدد ارشدد  ا ةدد  ايددما يدد ا،دد هت واتميدد  ااارتددلة،اواتال،ع ار،دداات دد ياااردد اتوااازم دد ض(ابددا ا5:;3)
(ابدا اار،داساتار  بداات دد  اار د رةا لدااال دد   تاتاخلضدو ا يد امد اظم،دد ايدؤل ااةفدااد اتتو ددليا9:;3)

 اارةددؤساتف دد ا ااةمددتواتار يدد   واتار لددجابددا(ا2;;3 ةدد اا ،دد ا)(اتمددازتقا::;3ارعددا)ا)اب ريددادرا دداا
(اتحممددددد اممددددد  ا6;;3(ا ،تددددااحممددددد ا   دددد ا)5:;3ر دددد ا يددددد ا،دددد هت واتات  ددددديادرا دددداا،دددددًنةاشددددد  ا)

(ا5;;3م مددو ااردد اتايددما يدد ا،دداار،دد ي واتتو ددليادرا دداازي دداا ةدد اارل ،ددفا)(ابددا اضددعفا;;;3)
 دد ساري صدد، هت واتتو ددليادرا دداافدد تتا(ابددا ااروحدد ةاار  تدد،اايددمااةم،دد ااة4224)ت،يددو ا ةدد اا ،دد ا

تتدد اا ددتاميدد  اا(اإسا  ااةددود ٌنايفااةؤ تدد تااايوا ،دداات تدد اش صدد، هت ابا،دد اضددع،فا4;;3ارتددة ا)
(ا  ااةيد  تااردديتاي عدداضاهلدد ا2;;3ارع رداواتار لددجواتارع تا،،ددا اتتو ددليادرا داا ةدد اارا ،ددااارةاددًن ا)

 ااب تاار دو واتاة د ت واتاةيد  تاالا م  ،داوات شد رتااةدود ٌنايفااة ادتات م د ايفااضداةش  صا
(اإسا  ااةيدددد  تااردددديتايع ،،مدددد ااةددددود ٌنايفااةؤ تدددد تااايوا ،ددددااارصدددد ماا6;;3درا دددداا ددددمًناك مدددد ا)

(اإسا  ااحملاتمدو ا4223ال، ع ر،اواتار ةل واار لجواتضعفااةم راتاالا م  ،داواكمد ا كد اح مد ازيداا ا)
ا( 534:ا4223ص، هت اب لض ااب تاال، ع ر،اا)ح م ازياا وامتا  م ات م، اش 

 سادسًا: الدراسات الساتقة
 لقد قام الباحث باإلطالع على عدد من المقاييس ذات العالقة وهي كما يلي:

 (اإ دد اداادد،م ام رشدد، ا44-:3م ،دد سارتدداااهلويددااةاحلدداااةااي دداااة دداتاةامددتا دد  ا)وا88;3
رل عددا ا لدداارتددااتبددينايدد اااة ،دد سا لددااشدد  ام  بلددهواتذردد اا2;;3تامجدداا دد دتا ةدد اا وا

ةواامدداا زمدداااهلويدداايفايدد  ااةاحلدداوامب  بدداااة دد ر،اااردديتاي ةعو دد ااهلويددااردد  ااةفددااداتاردديتاتعدد ا
يددوااردد  ا دد تاباتدداااهلويدداااةربدد ا)ااذمدد زواار اا،دد واال،تدد قواار يدد ي(اح،ددفاتيعدد ام رشدد، ا

اةي يوروا،دددااتالا م  ،ددداا(اعددد لتايفا ،ددد سا6ب ددد ات ضدددمتا)ا(54ت دددو ايددد اااة ،ددد سامدددتا)
تيدد  ات ة،ددجاتك ،دديايفاالت ةدد رااةمددينوااة دد ي، اتار دد، اار ي ،دداواار دد، اارت،  دد،اواار دد، ااو تدد،اا

ا52-42يددد  ااةداةابوا ددد اام  بلدددااصمايمددد اار ددد حتا لددداااة ادددوصابيددد  افددداد اتتتددد تاقا
 د ، ا 
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ة األيديولوجياة واججتماعياة فاي مرحلتاي المراهقاة والرشاد الهوياالمقياس الموضاوعي لرتاب   3
:اتامجدااتت  دٌناحممد اارتد، ا(Adams G. el, at. 1986)إ د ادايتدمد اتيتتدات ااالمبكار:

رل مددددواار  تددددمااErikson  دددد ايدددد اااة ،دددد سايفاضددددو ا،ةايددددااإري تددددو اا:;;3 ةدددد اارددددا تا
)ااذمدد زااتداااهلويداااةربد اراMarcia . Gالا مد  مار مدوااهلويدااتإضد ف تااد،م ام رشد، ا

Achievementار اا،دددددددددددددددد اواMoratoriumواال،تدددددددددددددددد قااForeclosureواار يدددددددددددددددد يا
Diffusionار ،دد سابعدد يم اارا ،تدد،ٌنااةيدد يورواماتالا مدد  مواتي  ددو اكدد ابعدد امددتا ربعدداا)

 اعددد لتواتيدددم ااهلويددداااةي يوروا،دددااا ددد لتا)اةمدددينواارددد يينواارت،  دددموافلتددد ااا ،ددد ة(ات مددد
اهلويدددااالا م  ،دددااف م  ددد ايفاا ددد لتا)ارصددد ا اواار ع مددد امددد ااوددد  اارتددداواارددد ترااو تدددموا

ع تايي  امو  ٌناظم  ا ربعااف ااتاتعاضارتاااهلويداااةربد وابد ر اي دو اال  جم  (اتك ا
ف دداةواتحصدد ات  ددٌنااة ،دد سا لدداا دد قاتثةدد تا دد ر،ٌناطةددجا لددااارة، ددااا86اة ،دد ساار لددمايفا

ياواتر لديات د يااتايد اااة ،د سا  ا دمات د يااتا)موافدجار مد عواموافدجاب راداام و د اوااةصاا
اغًناموافجاإساح ا ل، واغًناموافجاب رااام و  اواغًناموافجاإط   ع( موافجاإساح ا ل، وا

  3:;3   مااإري تو اةااح اار مواار  تماالا م  مار ، سايوياااة، ا  4

واي  ددو ااة ،دد سا2;;3تامجدداا ةدد اارا ،ددااارةاددًن اا–ا3:;3اومااور:إعااداد: روسااينثاب وجبرنااي 
)ار  داواال د   تاارد اغوااةري تو ات ضمتمتا  اام  ي، افا ،اات و ا لاااةااح اارت اااةتسا

(اف ددداةا،صددد م ايع ددد اا ددد ا34اةةددد د ةوااة ددد باةوااهلويددداوااةر دددا(واتي  دددو اكددد ام ،ددد سافا دددمامدددتا)
تار صدددفاارتددداايع ددد اا ددد اغدددًناار ددد الواتارعةددد راتاذاتاتات،ددداا يدددوا مااار ددد الاةزمددداااةاحلدددا

 ددد  اا35تمعاتضدداايفاشددد  اا دد ة،  اي  ددد اار  ة،دددجااومدد  ما تاار ددداد ا لددداامتدد ج،ةٌنايفا مددداا
اد ، اات اية ع ا42تيت تاقات ة،جااة ، ساافاك او

وايمد  ا4223إ د ادا بدواب دااما دماحممد اا:Ego Identityللشابا  مقياس هوياة األناا   5
يدد اااة ،دد ساةعافددداامدد  اا ،ددجااريدددة باهلويدد هت ا تافيدددلم اتذردد اب دد  ا لددداا،ةايددااإري تدددو ا

واتي  ددو ااة ،دد سا;7;3رل مددواار  تددماالا مدد  ماتت ددويا اة مددو ايويدداااة،دد ايفا،ةاي ددها دد  ا
بددد ترااا مددد  موااالضددد   (ا بعددد داتيدددما)ال ددد   ر،ااتار  دددادوا7(اف ددداةات دددوز ايفا)88مدددتا)

ااذم زاتار واهارموااهل  واإ  ماا   اا، ضجاامد ااود  اارتداواا ،دجافلتد ااتمعدىنارلا،د ةا
تارددول ارددةعماار دد، اتاةعدد يًن(واتيصددالااة ،دد ساتف دد عاةربعدداات دد يااتاتةدد  امددتات  ةددجادا مدد عوا

صمددد با،دد دراعامدد ات  ةددجوالات  ةدددجادا مدد عواتي ضددمتااة ،دد سا ةدد راتاتيددًناإسااات  ةددجا ح، ،دد عوا
 ت تا اإساارتلا 
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مقياس رتبة اهلىيبة وأزماتهبا للمبراهقني يف املؤسسبات اإليىائيبة:   بداد 
 الثاحث

 بعدد داكدد ابعدد اي ضددمتامددو  ٌناتكدد امو ددفاتيدد  اف،ددهارتدداااهلويددااي ددارفااة ،دد ساا دد اامددتامث ،،دداا
Level of identityتد تاااطد  ااةربد ا)إذمد زواتاا،د واا،تد قواتيد ي(اتتو د اإر،دهاارة حدفامدتاا

مع مدد اعا لدداااIdentity Crisesاهلويدداات زم هتدد ا لددااارع يدد امددتااة دد ي، اتارةاددوثااة  صصدداايفاعدد تا
رل مددواار  تددماتالا مدد  ما    دد عارددهواتك ،ددياماحلدداااةااي دداامبتدد وي هت ايددماار  دداااردديتا ا،ةايددااإري تددو ا

ات ة،جاي  ااة  ي، ا ل،م  

يدوا تتا داةامصدممااتمعد ةا اب،د عار ،د سا زمد تاا–حد تدا لد اارة حدفايفاا–تيع ربااة ، ساا  اا
اهلوياار  ااةااي ٌنايفااةؤ ت تااايوا ،اواح،فاملات دتاي د إاإلا دتاتامصدمماارلمدااي ٌنايفاتضدعم ا

ااة ا اارع د  

 أ. وصف املقياس 
 اي ضدمتامدو  ٌناتكد اضدمتامث ،،داا بعد دار ،تد،ااكد ابعدات د رج(اف اةا86ي  و ااة ، ساا  اامتا)

مو فاف،هارتاااهلوياات  ا اتعايفااةبع داإااا ، عايفاارغ:اارد يينوافلتد ااا ،د ةوامعدىناا ،د ةواار ةداةاإسا
اةتد  ة واار د، االا م  ،دداواارصد ا اواارع  دداامد اا  مد وااردد تراالا مد  مواتر لددياار عاي د تاااااا ،دداا

اةبع د ا لااار اواارغ:

يفااةؤ تدد تااايوا ،داامبع   اتددهاااظم ،،داااردديتايد ركم اتظم ر ددم ابدهات ددمااةاايدجاتي صدد ااي:الادين  3
ايفاح، تهاارعمل،ا 

ا ،د ةاارديتا:اتي ص ابهات ويتااةاايدجايفااةؤ تد تااايوا ،دااردةعمااةف د را دتافلسفة الحياة  4
 ة، اااحمل، اابه تيتعااإساا ، م امتات تا    تهاار    ل،اابٌناذاتهاتاري ة  ي ا

 لدااا يد امعدىنات ،مداا ، تدهاتي صد ابدهاإم  ،،داااةاايدجايفااةؤ تد تااايوا ،دااامعنى الحياة:  5
 لاارموا م  ايت  ، امتات رهات ةد اذاتدهاتا د  م را  راتدهاتإم  ،، تدهابلوغد عاإساا ،دجاتواف دها

 تالا م  ماتاةمين ار  تما

متددد  ةلهااةمددديناتا ،دددجاار  ددد  ةا لدددااط ددد،تااةاايدددجاتي صددد ابدددها دد رةااالنظااار إلاااى المساااتقبل:  6
تت ،دهاارعمل،اواتا ي  اةي افهايفاا ، ةواتتوامهارمدوا ي افدهابوضدوحاتفدجام ةدورازمديناحمد دوا

 با ا ي افها، بعاامتاذاتهاتر،تيام اتضاا ل،هامتاارتايت 
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 لددداااردددو مابددد ر ، ااةاايدددجايفااةؤ تددد تااايوا ،دددااتي صددد ابدددهامددد  ا ددد رةااالقااايم اججتماعياااة:  7
ضم ددجاردهاتواف دهاالا مد  مابددٌناا  الا م  ،دااارتد   ةايفاع معدهاتر لمدد اب ريد  اارصدا،لاارد

 ذاتهاتا  م ااحمل،تابه 

مد ازم  دها لدااإ  مداا   داااا م  ،دااي ص ا  ا  رةااةاايدجايفااةؤ تد تااايوا ،داااالصداقة:  8
 إساف ااي ج ، امعم ايفاس اساتفهااخل  ا اتا، م  ه وي هايفااةؤ تااا جارهااريعورا

يفااةؤ تددد تااايوا ،ددداابدددا اارددد اتالاظم دددتاتي صددد ا ددد ات دددمااةاايدددجااالعالقاااة ماااع المجتماااع:  9
اثاااا م  ،ددااف،مدد امددتاار    دد ابددٌناار دداثًناتار دداردد يتاتدداب م ارتابددتاإدراكمدد امبعدد تا ددتاارتددايتا

 ر اتاتا  م  مبت ور، م اجت  اار  ويتايوياااا م  ،اايض ل ا

تي صددد ابدددهاميددد ركاااةاايدددجايفااةؤ تددد تااايوا ،ددداايفااطددد ذاار دددااراداتددد ااالااادور اججتمااااعي:  :
اوم  اا تاا  م اار  اي  مماإر،هواتشعور اب ةشم،ااتت  يااار اتواتا رتا اارتدايتامب ردهامدتا

  ،ماامتات تادم ر  هاةدتار االا م  ،ااتاةم ،اااة   ةا 

يفاب  دويااسمدوذجااري تدو ااJ. Marcia (1964-1966)ا،م ام رشد، ااااهلويااف  ا   ات م ارت
 دتايويداااةاايدجايفا ربعداا شد  تا تاح،فا   اب ت ةد را دااا د قايد  ااةاحلداات د  اتصدوراعات م،اااهلوياا

)اةزمددددددددا(واتالر دددددددد ا اا(Exploration))رُتددددددددا(ارلمويدددددددداامتدددددددد   اعايفاذردددددددد اإسامع،دددددددد ر اال   يدددددددد  ا
(Commitments)ار عمدددد ات(اتدراددددااكدددد ام ممدددد  اتذردددد اب صدددد اا ،ددددجااهلويدددداا تاتتًنيدددد ا تاإ دددد دةاا(

اةفدداادايفاإحدد  احدد لتااهلويدداااةربدد اا(Marcia)تمددتاتدد تايدد يتااةع،دد ريتايصدد فام رشدد اتيدد ،لم  ا
امتا  لم ا،ضج عاإسااةك اا،ضج ع 

 ال   يددددد  اexplorationكمواييدددددًناإسافدددددرتةااطددددد ذاار ددددداارااخلددددد صا:ام مددددد  عاه ،ة،دددددهااةعدددددايفاتارتدددددلوا
،دداواتارت،  دد،اواتاةع  دد اتاار ي ب لت ،دد راتابددٌناارةدد ا  اتاة تددًناتااردديتات علددجاب لت ،دد رااةمددينواتاة دد ي، ا

  Crisisتتو فاي  اارعمل،اا ح، ، عاب ةزمااتار ، ااو ت،ا ا

 الر دد ا اCommitmentsةدد ا  ااة  دد رةااردديتاتع ددربامب  بددااٌناار:اتيددمادراددااااذمدد زااري صددمارل ددادامددتابدد
امود ااةة تراايفا ة، اارو وتاإساحلوتارأل  لاااريتاي احم ااةاايجاف،م اي علجاب هلويااهوا،ةمد ااة  ل داا

 & Steven, L et al – 2006: 305; Koen, L. 2005: 606; Jenny M)تارديتار د ا زمداا

Marita P. 2001: 226-; Kroger, J. 2000: 140; Seth, Jet al. 2000: 505)  

ار  تدما دتا،ةايداااري تدو ارل مدوااMarciaح،فاُ افديارتداااهلويدااارديتات وريد ااد،م ام رشد، ا
االا م  ماتك ،يا لااار اواار  ا:
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 ا ،دجا)إذمد ز(ااهلويداIdentity Achievementتيدماتعةدًنا دتات  مد اتت دوراسمدوااري صد،اا:ا
 اار  امدد تااةاايددجاتتعم اتددهاتاضدداااتحمدد دةواف،مدد اي علددجاب لت ،دد رااةمددينايفايدد  ااةاحلددااتاردديتات ددو اف،مدد

 تاةع   اتاتيما ك اارتاااهلوياا،ضج ع 

 اتاا،دد ا)تعل،ددج(ااهلويدداIdentity Moratoriumتيددمااةاحلدداااردديتاتتددةجاا ،ددجااهلويددااح،ددفا:ا
 تغ مضا ي و ااةاايجايفافرتةاا   ي  اتت و ار يهاار  ام تاتتعم اتاغًناتاضااا

 ا،تدد قااهلويددااIdentity Foreclosureا   يدد  (اتت ددو ا:اتف،مدد الاظمددااار دداداب ددرتةا زمدداا(
 ر  ااةاايجاار  ام تاتاضاااتحم دةوا ت تي اا ي ةامتايتب  م اتاحمل، ٌنا   

 تي يااهلويااIdentity Diffusionاتتع ا  د ارتداااهلويداا،ضدج عاتسمدواعاتف،مد الاظمدااار دادابدا ا:
كم ا ،هار، ار يهاار  ام تا تاتعم اتاتاضااواتلايد ركو اا  ادااة اي  يد واات،د راتا تابد ا  ا زمااا

 Marcia G. 1966: 652; Gerald R. et)بٌنااة    ض تواتي يلو ايفاالر  ا اباي يوروا،ااث ب اا

al. 2006: 82; Asia, K & Ross. 2003: 482; Kroger, J, 2000: 140) ا

 املقياس ب. خطىات تقنني
ا اا اارة حف

(اط راامتا،د ل ااةؤ تد تااايوا ،داواتذرد امدتا اد احتد با552 مل،ااار   ٌنارلم ، سا لاا)
اارص قاتار ة تارلم ، ساا  ااتك ،ياار    جايفاارغ:

 Validityأوالً: الصدق 

 الصدق الظاهري 
،ددداااررتب،دددااا معددداا دددٌنا ددد ا ات ددد ملااة ،ددد سايفا دددورتهااةتر،ددداارعددد دامدددتاارتددد دةااحمل مدددٌنايفاكل

 تددد ا لددد اارددد   ا تددمماارصددداااار  تددد،اات لددد اارددد   ات ددد دامدددتا  ضددد  اي، دددااار ددد ري ايفاكل،دددااارة ددد تا
اررتبددو ابتددداضاار ا ددجامدددتااةبعددد دارلم ،دد ساك ددد واتم   ددةااارعةددد راتار ددد ابعدد اب ر عددد ي ا تاااضددد فاا تا

اا    
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اج

  االتساق الداخلي( صدق احملتىيInternal Consistency:)ا
 احت باار ج ، اار اتلماتيماحتد باالرتة طد تاار   رب،دالاار ة   يداابدٌنا بعد دااة ،د ساا د اا
تاريتار  ا ، امع م تاالرتة طارةًن و ابٌنارتاااهلوياااةربعاا)إذمد زواتاا،د واا،تد قواتيد ي(اتار راداا

ار  ا:ار اواا(ا ة رةاك ،يا لاا86ار ل،اارلم ، ساك  ااة م  ابدا)

 ( يوضح معامالت اجرتباط لفقرات المقياس2جدوب )

 المجاب
رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

 المجاب
رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

اار يين

ا339 2*ا59ا337 2*ا3

ار ، ا
االا م  ،ا

ا;43 2**ا55ا:36 2**ا7

ا455 2**ا84ا355 2*ا48ا598 2**ا:7ا558 2**ا52

ا596 2**ا77ا535 2**ا;3ا678 2**ا73ا5;5 2**ا45

ا::5 2**ا:6ا562 2**اا536 2**ا66ا486 2**ا38

فلت اا
اا ، ة

ا:;4 2**ا67ا434 2**ا;

اارص ا ا

ا3:6 2**ا63ا449 2**ا

ا587 2**ا56ا439 2**اا563 2**ا:5ا432 2**ا4

ا;;5 2**ا85ا559 2**اا4:9 2**ا;7ا49; 2**ا53

ا587 2**ا78ا467 2**اا9;4 2**ا74ا:43 2**ا46

ا
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 المجاب
رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

 المجاب
رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

رقم 
 العبارة

قيمة 
معامل 
 اجرتباط

معىنا
اا ، ة

ا3:7 2**ا75ا7;3 2**ا39

ارع  اام ا
اا  م 

ا8;5 2**ا;6ا348 2*ا

ا529 2**ا64ا:49 2**ا36ا556 2**ا68ا526 2**ا32

ا9;3 2**ا57ا3:5 2**ا9ا526 2**ا;5ا482 2**ا5

ا9;3 2**ا86ا4:4 2**ا:4ا526 2**ا82ا492 2**ا54

ار ةاةا
إسا
ااةت  ة 

ا:35 2**ا83ا368 2**ا47

ار ترا
االا م  م

ا422 2**ا79ا334 2*ا;4

ا353 2*ا72ا429 2**ا44ا437 2**ا76ا489 2**ا:3

ا458 2**ا65ا:46 2**ا37ا5;5 2**ا69ا;53 2**ا33

ا492 2**ا58ا532 2**ا:ا379 2**ا62ا448 2**ا6

ا27 2)*(اداتا   ااااا23 2)**(اداتا   ا

اة ،ددد سااي ضدددلامدددتااوددد تتاارتددد بجا  احتددد باار جددد ، اارددد اتلما ددد ا  ددد اا دددتاارتةددد طام دددادات
(ايفابعضدددم ا27 2(ايفا غلدددااارعةددد راتوات  ددد امتددد و ادلرددداا)23 2بابعدد د اك ددد ا  ددد امتددد و ادلرددداا)

اارتا 

  الصدق العامليFactorial Validity 

ارصدد قاارعدد ملمارلم ،دد سامددتاتدد تاار و دد اإساارصدد قااردد اتلمارلم ،دد ساب  دد   ا اردديادرا دداا
وات اتدد تياااحملدد تراتدد تيااعام ع مدد اعا لددااطاي ددااف رظمدد ك اHotellingطاي دداااة و،دد تااة   دد،ااهلددوت،ل جا

Varimax(ا، يدددد امددددتا،دددد ل ا552 واممدددد ا) ربعدددداا وامدددد ااردددديتار دددد ارتدددداااهلويدددداا لدددداا ، دددداامددددتاتدددد تاا
 ةدد رةاترل اكدد امددتا  بل،دداااة ،دد سارل ال،دد اارعدد ملماار دد  ا(ا86اةؤ تدد تااايوا ،دداا لدداااة ،دد سااحملدد دابدددا)

ا(افاكرباتم ادت اذر ا اح فه 5 2داار يةع تامتا)ارة حفاا  م 
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 ( مصفوفة العوامل للمقياس بعد التدوير المتعامد على طريقة فاريماكس3جدوب )

 م
عبارات 
 المقياس

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األوب

اااا826 2ا69ا3

اااا2;7 2ا5ا4

اااا763 2ا73ا5

اااا745 2ا85ا6

اااا:65 2ا53ا7

اااا652 2ا;5ا8

اااا:64 2ا;3ا9

اااا627 2ا45ا:

اااا5:4 2ا65ا;

اااا592 2ا77ا32

اااا582 2ا;7ا33

اااا:57 2ا33ا34

اااا572 2ا57ا35

اااا552 2ا49ا36

اااا545 2ا9ا37
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 م
عبارات 
 المقياس

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األوب

ا533 2ااا533 2ا74ا38

ااا66: 2اا7ا39

ااا842 2اا3ا:3

ااا745 2اا59ا;3

ااا636 2اا;6ا42

ااا634 2اا79ا43

ااا;62 2اا83ا44

ااا629 2اا;4ا45

ااا622 2اا67ا46

ااا:;5 2اا47ا47

اا559 2ا3;5 2اا;ا48

ااا5:4 2اا39ا49

ااا592 2اا43ا:4

ااا582 2اا63ا;4

ااا:54 2اا55ا52

ااا544 2اا75ا53
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 م
عبارات 

 مقياسال
 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األوب

ااا529 2اا35ا54

اا884 2ااا8ا55

اا682 2ااا76ا56

اا644 2ااا:5ا57

اا637 2ااا56ا58

اا:62 2ااا72ا59

اا::5 2ااا:7ا:5

اا592 2اا553 2ا68ا;5

اا588 2ااا32ا62

اا582 2ااا64ا63

اا574 2ااا52ا64

اا548 2ااا48ا65

اا543 2ااا44ا66

اا542 2ااا:3ا67

اا529 2ااا36ا68

اا525 2ااا4ا69
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 م
عبارات 
 المقياس

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األوب

اا522 2ااا84ا:6

ا:5: 2اااا34ا;6

ا769 2اااا6ا72

ا:75 2ااا678 2ا66ا73

ا756 2ا3;5 2ااا46ا74

ا6:8 2اااا82ا75

ا685 2اااا:ا76

ا674 2اااا38ا77

ا673 2اااا:4ا78

ا:64 2ااا554 2ا;3ا79

ا648 2اااا78ا:7

ا622 2اااا42ا;7

ا;;5 2اااا62ا82

ا;58 2اااا:6ا83

ا554 2اااا86ا84

ا:53 2اااا54ا85
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 م
عبارات 
 المقياس

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األوب

ا538 2ا529 2ااا37ا86

ا;66 6ا683 7ا8:3 7ا447 8 الجذر الكامن

ا>38; 43ا>:68 39ا>229 34ا>448 8 نسبة التباين في العوامل

ا>838 79 نسبة التباين الكلي

بدد ر ةاارلجدد تتاارتدد بجا، حددقابددا ااة ،دد ساار لددماتيددة اباربعدداا وامدد ار،صددةلااة ،دد سايفا ددورتها
 امدتاث ثدداابدد ا  ا)موافددجواموافدجاإساحدد امدد واغددًنا ةدد رةواصمد با  مدد اب ت ،دد راتاحددا86ار م  ،داام ددو امددتا

(ادرادد تايفاارعةدد راتااةواةددااتاردديتا5موافددج(اح،ددفاتيددًنا)موافددج(اإسااةواف ددااار  مددااتتع ددااااا بدداا دد ا)
 تاارددديتاتيدددًناإسارتةددديتا)ال،تددد قواار اا،ددد (ات مددد ايفااراتدددااارتددد رةااتعدددربا دددتاإحددد  ااراتددداا)ااذمددد زا تا

(ا4(اتاحدددد ةواتتع ددددااااا بدددداا)موافددددجاإساحدددد امدددد (ادرا ددددٌنا)3 بدددداا)موافددددج(اتع دددداا)ار يدددد ي(افدددد  اااا
ا(ادرا تايفاارعة راتاارت رةا 5(اتتع ااااا باا  ا)3تتع ااااا باا)غًناموافج(ايفاارعة راتااةواةاا)

 ( درجات تشبع العامل األوب رتبة اجنغالق بعد التدوير4جدوب )

 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
مل العا
 األوب

ا826 2اي ا دامت  ةلماب ر اي اااريتاتاي ي ااااةؤ تاااريتا ، اف،م ا تاا  م ا69ا3

ا2;7 2ا ي ايفايفاا ، ةاحم دةار م عاب ت اإرادةاميناتلادا مارل   ًناف،م  ا5ا4

ا763 2ا تة ازم  مايفاك ام اي علو ابيا ااةموراار ي ،ا ا73ا5

ا745 2ا يتايوافجا ل،م ااةيافٌنا لاااةؤ تا  ت  رااة     اارا85ا6
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 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 األوب

ا:65 2اكو،يا  لو)ايفاا ، ةامتاا  م ااحمل،تا) ا53ا7

ا652 2ا ، ةاامت   ةاارتايتامتاحواايفاا ي ا ي ايفايفاا ، ة ا;5ا8

ا:64 2اهل اف ت اار ، االا م  ،اام اتضاا لّمات ، اعاداحم جا;3ا9

ا627 2ا م رساشع  ا اار ي ،اادا م عايفا،  ااةتج اار  ايات د ازم  م ا45ا:

ا5:4 2ا يناييعا ابا ااادترايفاا  م  رض اارتايتاا65ا;

ا592 2ارت ماب ، امع، اايما ة،لمايفاار  ابارآلتايت ا77ا32

ا582 2اايفاا ، ة ،ةاااةيافٌنايفااةؤ تاا تا  لو)ا  متابواماا;7ا33

ا:57 2ايمااريتا  ا داي اااةت  ة  اةت  ة اية تاااغ مماتساتيفاا33ا34

ا572 2اا  م ايواار  ايع مامعىنارع   غاالا م  ،ا ا57ا35

ا552 2ا      ماي امتاي  جا ل،م اار  ًنامتازم  مايفااةؤ تا ا49ا36

ا545 2اتات تات ةلم اا ت  ورا   يتاب رتايتايفاا  م اما9ا37

ا533 2ا ستا ،ينامتاار و اار  اضمااال  م   اب  ، ةادت اار  ، ابواماا،ةاات  ا ا74ا38

(اتم لديا ة راتدهارتةدااال،تد قاتارديتاي ضدلا533 2ا-ا826 2تااتحياتيةع تاي ااارع م ابدٌنا)
ا ا ددل اا تا  دد    ا تاع مدد واتيدد  اف،مدد ابددا ااةاايددجاغددًناف  دد اتي  ةددااا لددوتاتار  دد  جامددتاارتددايتا ددوا

ار  ،جددددااتع دددد امدددد  االضدددد اابااردددد يتايع،يددددهااةددددااي ٌنايفايدددد  ااةؤ تدددد تااايوا ،دددداامددددتا دددد  اث دددد م ا
(اارل ددٌناحصدل  ا لداا  لدااتيددة ايفا4وا3با، تدم وات ،دهاي  ةدااا لدوتاتددات،م امدتاارتدايتواتارعةد رةار د ا)

ار ددد رةا لدددااالت ،ددد رات، دددتاار  دددااب رددد اتا دددوا ا لدددااايددد ااارع مددد اتوضدددلاف ددداةاال  م ديددداات صدددورايف
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ار ددداارا تاامددد ااةتددد ور،ا اااطددد ذاةتددد و االا مددد  مااةتددد  ةلما تا لددداااةتددد و اارددد يينات ،دددهالايتددد  ، ا
 تايد  ااراتةداابدا اار دادالاظمدااب درتةا زمداا تاا   يد  اتلااMarcia G (1966)تيعرباا،م ام رش، ا

ا ام تاتاضاااتحم دةواب ايات ي اا ي ةامتاتار يها تااحمل، ٌنابه  ااةاايجاار ت و ار 

 ( درجات تشبع العامل الثاني برتبة اإلنجاز بعد التدوير5جدوب )

 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 الثاني

ا66: 2اإذااملايوا ا  ا ، ااا م  ،اايؤمتا  اار اد ت   اا ، ةامع  ي اا7ا3

ا842 2اار ي ،ا ا  متاب  امع   اغا3ا4

ا744 2ا فم اا، اعااةموراار ي ،اااريتات تراب  ا  ا59ا5

ا636 2ابا اارتايتايفاا  م ايع  و ا لماتضمرتمين  شعااا;6ا6

ا634 2ا ح ابا ااادتراتاضلايفاا  م  ا79ا7

ا;62 2ا     ابا ااةت  ة ااةياقا م ممار ما ح جاذاغ ا83ا8

ا629 2ا، اا ي ادتر اتمت ور، غايفاا  م       ا ،ينا    ا;4ا9

ا622 2اتو لياإسا  لو)ايفاح، ةامتات تاجت ر)ااري ص،اا67ا:

ا:;5 2ار  اف اةاتاضااا م ا ري ا  ا كو ايفااةت  ة  ا47ا;

ا3;5 2ااا  لوباث بيايفاا ، ةاتلايت  ، ا ح ا  ايتًن ادات ااةؤ تاا تات رام  ا;ا32

ا5:4 2ابا اح، غاهل اي  اتمعىنات ،ماا شعاا   ا     ا39ا33

ا592 2اظم  يناإ  ماا    تا وياام اارتايتامتاحوا ا43ا34
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 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 الثاني

ا582 2ار  اار اف اةاتاضااا تاارص  تااريتا رغاايفاتاودي ار  ا      م ا63ا35

ا:54 2ااارت ياب ، اتمع يًناا  م  شعاابا،يناش تارهااحرتامهاإذا55ا36

ا544 2ا  متابا اا   عياا ي ا ي ايفايفاا ، ة ا75ا37

ا529 2ا ت  را      مااة ابٌنا لاا   سا  اي ي  واامعمايفا   تامع، اا الاا   ا35ا38

 دتاا(ام ليا ةد راتايد ااارع مد اباتةدااااذمد زاتيدماتعدرب529 2ا–ا66: 2تااتحياتيةع تهابٌنا)
شعورااةاايجايفااةؤ ت تااايوا ،اابا،هاك  تام وح ام ا  ةهاالا م  مايفا ،مهاتمة د هوات ،ها  درا لداا

بدد ر ، اتاةعددد  اتاةيدد ا اار  م ددااف،مددد ارلتددعماإساا ،دددجا  اي ددو اشدد تاردددهاك، و، ددهاار ات،ددااارددديتار لددتا
(ا لداا  لداا،تدةااتيدة ايفايد ااارع مد اتارديتا3يوي هايفاع لتاا ،د ةااة  ل دااف د احصدلياارعةد رةار د ا)
بد ر ، اارديتاجتعد امددتاار داداتدتداف  د ايفا دد ملا كد تابدا اا ،د ةالاظم ددتا  ات  مد امع ،،مد ات يدد افم اإلا

ا)ت   اا ، ةامع  ي اإذااملايوا ا  ا ، ااا م  ،اايؤمتا  اار اد( م  ع ادي  م، ماتارعة رةايما

هل  ااراتةاابا د ات  مد اتت دوراسمدوااري صد،اايفايد  ااMarcia G (1966)تي ةااا،م ام رش، ا
ااةاحلااتاريتات و اف،م اار  ام تااةاايجاتتعم اتهاتاضاااتحم دةواتيما ك اارتاااهلوياا،ضج ع 

 ( درجات تشبع العامل الثالث برتبة التأجيل بعد التدوير6جدوب )

 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 الثالث

ا884 2ا ،وا اخم ل اامتااة     اار يتاي   ةو،ينام زريا حبفا  م  اي  إا8ا3

ا682 2ام ي اعامتاار   ًنات   اال  عج ت ا ،جاذاغاي  لااميناا76ا4

ا644 2اي  و ا  لو)ايفاح، غامتات تام   ييتام اارتايت ا:5ا5
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 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 الثالث

 فضدد ا،ددو امددتااة دد    ات حدد تتاار ا يدد ااردد  ،جاةدد اتع ،ددهاالا  ددا ايفاا  ، دداا56ا6
اارص ا ا 

ا637 2

ا:62 2اصماا  اي و اي  إادترااا م  ماظم ر هااري تايفاا  م ا72ا7

ا::5 2اب   مااراف،م اي ص اب   تاتا اا   غًنار يماا:7ا8

ا592 2ام زريا ف اايفاا ي ا ي ايفااريتا ري اا ، م ايفاا ، ة ا68ا9

ا588 2ا  ا ا ا ، غامعىن  ح  جاإسافرتةاطويلااحلا    ، اا32ا:

ا582 2ا ف اايفا،ةاةاارتايتااا ة ا  ا  عاار  ويتا    تامعم  ا64ا;

ا574 2ا ش ايفابعماار ض ي اار ي ،اااريتا  متا   ا52ا32

 امددتام  ع مدد اار دد، االا م  ،ددااتضدد ما لددااار ددادامعددىنا ، تددهاتر ددتاصمددااار اكددا48ا33
ارل اد 

ا548 2

ا543 2املا    ااحلاار ا لاامم  ات دتارااا م  ،اا  و ا   ا44ا34

ا542 2ام زريا ف اايفامت  ةلماحلاار  ا:3ا35

ا529 2ا ف ااك ًناعايفا    غام اارتايت ا36ا36

ا523 2املا   ابع اإسا  لوبايفاا ، ةا  ةله ا4ا37

ا522 2اا ًنةابيا ابعماار ، االا م  ،ااارت   ة  شعااب ر ي ياتاا84ا38

(ات  تدددديا ةدددد راتايدددد ااارع مدددد ارتةدددداا523 2ا-ا884 2تااتحددددياتيددددةع تايدددد ااارع مدددد ابددددٌنا)
ار اا،دد وااردديتاتعددربا ددتا دد  ا دد رةااةاايددجاار و دد اإساف دداةاتاضددااا ددتامدد ايايدد  اكمدد ا  ا ي افددهايفاا ،دد ةا
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ار ددااراح، هلدد افمددواشدد تات تدد اش صدد، هاب ر ددارالاتار  دد  ماات دد دات ددو اتاضددااار  ددهالايتدد  ، ااطدد ذ
ا تاالر  ا اب عم اتاحم دةارل اتا تاا  م امتاحوره اتوف عامتاام ااةتؤتر،ا

تف،مدد :ا(ا لدداا  لدداا،تددةاامددتاتيددةع تايدد ااارع مدد اتاردديتاتؤكدد اذردد ا3ف دد احصددلياارعةدد رةار دد ا)
 Marciaتييدًنااد،م ام رشد، اام ازريا حبدفا د م (واار يتاي   ةو،ين)ي  إا ،وا اخم ل اامتااة     ا

G (1966)غددًنابددا ااةاايددجايفايدد  ااراتةددااي ددو ايفافددرتةاا   يدد  واتت ددو ار يددهاار  امدد تاتتعمدد اتاا
اتغ مضااتملاضم دامو  هامتاار  ًنامتاار ض ي اا ، ت،اااخل  اابه تاضااا

 لتدوير( درجات تشبع العامل الرابع برتبة التشتت بعد ا7جدوب )

 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 الرابع

ا:5: 2ار  اار ، االا م  ،اا    ارلو وتاإسااةص حلااري ص،ا ا34ا3

ا769 2الايممينام ا اكو ا ل،هايفااةت  ة  ا6ا4

ا:75 2ابي  ا تاب تا اةت   اار ي ،االار  ا ل  عاب ر تةااااا66ا5

ا756 2ا، ةاصم بينا تاغًن  لايوا ا  لوبامعٌنايفاا ا46ا6

ا6:8 2ار، ار  ا ي ا ا  عااإساا ، م ايفاا ، ة ا82ا7

ا685 2الاييتليناار   ًنايفا  ادتراي   ةينايفاي ااا  م ا:ا8

ا674 2الاتيتلينااةموراار ي ،اام ل  ع ا38ا9

ا673 2ار، اااح اااإسات ويتا    تام اارتايت ا:4ا:

ا:64 2ا م  ،اام اتضاا لّمات ، اعاداحم جاهل اف ت ار ، االاا;3ا;

ا648 2ار، ااا      ام ابٌنار ينا رغااف تايفا  ا كو ات تاار  س ا78ا32
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 م
رقم 
 العبارة

 العبارات
العامل 
 الرابع

ا622 2ار، ار  ا      ا ،مٌناتلا ف اايفاارةافا تاي ااار و امتااة     اار  ا42ا33

ا;;5 2ابا امت  ةلماك ،ااتموحش اية تااا62ا34

ا;58 2امتا   اتاودي  ي ت ت ايفا،ةا اتاوداار ، اا:6ا35

ا554 2ا     ابا اارتايتايفاا  م اي ةات اإاابا اش تاغًنا و  ا86ا36

ا:53 2ا شعاابا اا ، ةار، اهل امعىناتلاتت اجا  اتع ش ا54ا37

ا538 2ا، ٌنا) دتر ايفاا  م اي ا دامتات تااحملا37ا38

(ا  تددددديا ةددددد راتايددددد ااارع مددددد ارتةددددداا522 2ا–ا:5: 2تااتحدددددياتيدددددةع تايددددد ااارع مددددد ابدددددٌنا)
ار ي يواتاريتار  ا زمااح ، ،اايع،يم ااةاايجافموا   ات ة ار اتدهاتع معدهات ك داايا د عاتإحة طد عواكمد ا ،دها

فمددوامددتا  دد ااةفدداادااردد يتايتددم ااي ةددااإساذاتددهاب ت،،ددااجتعدد امددتا ف دد ر ات ددلوك، تهاطاف،ددااتغددًنا، ضددجا
ت مدد، م اتا دد ت تا دد راهت اتإم  ،،دد هت واكمدد ا  دد ا  دداباإسا  ات تدد اش صدد، هت اب رع تا،،دداات دد ات  ددورا
ة ات و اش ص،اا ، وب ت،اواكم ا ش رتاارع ي امتاار را  توات ة راتااريتاتيدة ا د ايد ااتؤكد اذرد ا

ر د ا ااةاايدجايفايد  ااراتةداابد ر ، ا تا  ار يدها يد ا ايتدعااإسا(ايفااة ،د ساتةدٌنا د  اا5وا4وا3ف رعة رةا)
بددا ارتةدداااMarcia G (1966)ا ، مدد ات ،ددهايعدد،شاح، تددهابدد امعددىناضم،دد اةالددهواتيؤكدد اادد،م ام رشدد، ا

ار يدد يامددتا  دد ارتدداااهلويدداا،ضددج عاتسمددواعافدد ةاايجاف،مدد اردد، ار يددهاار  امدد تا تاتعمدد اتاتاضددااواتلايدد رإا
ابٌنااة    ض تواتي ي ايفاالر  ا اباي يوروا،ااث ب ا ا ب ا ي  يفات، راتا تاا  اااة ا

 ثثات املقياس 
مددتا،دد ل ا(اط ردداا552(ا ةدد رةا لدداا ، دداات و،دديامددتا)86 احتدد باثةدد تااة ،دد سااة ددو امددتا)

ااةؤ ت تااايوا ،ااب اي  ٌناشم :

 Cronbach Alphaطاي اا ر  اكات،ة خا  3
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تك ،ديااSpearman – Brownبداات اا–ب  د   ا امع مد ا دةًنم  ااطاي دااار ج  دااار صد ،ا  4
 مع م تاار ة تا لاااة ، ساامج ا لااار اواارغ:

 ( يوضح ثبات المقياس الحالي8جدوب )

 معامل ثبات التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا كرونباخ معامل الثبات 

ا38 2:ا59 3:اار ،ما

 طريقة تصحيح املقياس
ث ثداات،د راتا(ا ةد رةاترإلا بداا ل،مد اتواد ا86ورتهاار م  ،ااي  و امدتامث ،،داا بعد دات ضدمتا)اة ، سايفا 

طم  رااة اوصاتاح امتاتل ااخل،د راتاحب،دفايد  اتصدا،لاارعةد راتا لداايما)موافجواحم ي واغًناموافج(ا
اار اواار  ا:

 ( يوضح طريقة التصحيح على عبارات المقياس9جدوب )

 العبارات السالبة العبارات الموجبة

ادراااتاح ةاموافجاث ثادرا تاموافج

ادرا ٌناحم ي ادرا ٌناحم ي 

اث ثادا تاغًناموافجادراااتاح ةاغًناموافج

بعددد اإا بدددااار  رددداا لدددااارعةددد راتاي دددو اارة حدددفاب صدددا،لاتجتم،ددد ادراددد تاكددد اط ردددااتاة م لددداا
لدداااة ،دد ساب م عددهاإمدد اباتةددااااذمدد زا تارتةدداا ب ر راددااار ل،دداا لدداااة ،دد سواييددًناارت دد  ادرادد تاار  ردداا

تف،م اإش رةاإسا  ا زم تااهلوياايفاتضد اطة،عدما تام و دتواتإذااك ،دياار اا، ااريتاتع ا  اباإساااذم زا
ار يدد ي(اا–دراددااار  ردداا لدداااة ،دد سام   ضدداايدد تاذردد ا لدداا  ايويددااار  ردداابددٌنارتةدديتا)ال،تدد قا

ات عاات  اار  راايع  امتاالض ااب تااة  ل اايفاش ص، ه تي  ات و ا زم تااهلويااماا
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 ( يوضح عبارات المقياس الموجبة والسالبة:جدوب )

 األبعاد
 العبارات

 السالبة الموجبة

ا66ا-ا73ا-ا38ا-ا54ا:7ا-ا59ا-ا52ا-ا3اار يين

ا74ا-ا;7ا-ا46ا-ا53ا:5ا-ا67ا-ا4ا-ا;افلت ااا ، ة

ا82ا-ا;5ا-ا54ا-ا5ا68ا-ا75ا-ا32ا-ا39امعىناا ، ة

ا62ا-ا69ا-ا6ا-ا33ا76ا-ا83ا-ا:3ا-ا47اار ةاةاإسااةت  ة 

ا:6ا-ا77ا-ا34ا-ا;3ا84ا-ا55ا-ا48ا-ا7اار ، االا م  ،ا

ا78ا-ا85ا-ا42ا-ا49ا56ا-ا63ا-ا8ا-ا35اارع  اام اا  م 

ا86ا-ا57ا-ا:4ا-ا9ا64ا-ا;6ا-ا36ا-ا43اارص ا ا

ا58ا-ا65ا-ا:ا-ا37ا72ا-ا79ا-ا44ا-ا;4اار تراالا م  م

ا86ا54ا54اارع داار لم

 ساتعًا: املعاجلة اإلحصائية
بعددد دامدددتااة ددد ر،ااااحصددد  ،اامدددتاتددد تاا ددد   ا ابا،ددد مجاا ددد ع  اارة حدددفايفاار را دددااا  ر،ددداا

SPSSااةت   ماايفاار  ا:اتك ،يااة  ر،ااااحص  ،اا
 يفااةؤ تددد تام ،ددد سارددد  ااةدددااي ٌنارلار ال،ددد اارعددد ملماتذرددد ارل ا دددجامدددتاارصددد قاارعددد ملما

 اايوا ،ا 

  ت ة راته امع م تاالرتة طارل ا جامتاالتت قاار اتلمارلم ، سابٌنا بع د 

 بات ارل ا جامتاثة تااة ، س ا–مع م ا ر  اكات،ة خاتمع م ا ةًنم  ا 

  حم اارص قاارة يا ابوا  اات  ملااة ، سارع دامتاارت دةااحمل مٌن 
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 اجعثامنًا: املر
 املراجع العرتية

( ا زمداااهلويداايفااةااي دااتا  اداارإلرشد داار  تدم اار د ياة ام  ةداا4222 بواب دااما دماحممد ا)  3
اار مضاااةصايا 

  ل اار   اار مو:اار  ورااتاةااي ا اار  ياة ا  ملاار  ا ( ا4227ح م ا ة اارت  ازياا ا)  4

اردد اتابددٌنااريددة بااودد معمابدد ت   اا دد يا( ادرا دداام  ر،دداايفات3;;3 دد دتا ةدد اا احممدد ا)  5
 اصاصا33يفامواامدداا زمدداااهلويددا اار دد ياة اعلددااكل،دداااررتب،ددا اا معددااار  دد زيج اارعدد دا  دد ر،ةم ا

3;:-456  

( ايويدداااة،دد ات    مدد اب دد امددتاار لددجاتت دد ياااردد اتاتاةعدد م تا2;;3 ةدد اارا ،ددااارةاددًن ا)  6
 اارتد اااخل متدا ا34ارعد داعلااكل،اااررتب،ا اا معااار  د زيج اااروار ياار  اطلةاااو معا اار  ياة 

  433-387صاصا

اهلويددااار  تدد،ااردد  ااريددة بااودد معمات    مدد ابددةعمااة تددًنات ا( ا:422حتددتاك لددوا)ك مدد ا  7
 اراب ددداااةتصددد  ،ٌناار  تددد،ٌنا3 اا ددد دا9 اب،ددداايفا لددد اارددد    اا لددد اار ددد ياة اعلددداادرا ددد تا

 اةصايا 

ف  ل،داابا،د مجامعدايفا دلوكماخل دمابعدمااةيد  تاار  تد،اا(:ا4227ة اارع طماار  ما) ا ة،   8
تا ،جاار وافدجاار  تدمارد  ا ب د  ااةؤ تد تااايوا ،دا ار د راام اتد ًن اكل،داااررتب،دا اا معداا دٌنا

    

لددواإ دد دةات ،دد،  اتامجددا:ادم تحدداا دد ما اار دد ياة ااةذما–(:اا امدد  امددتااة ا3;;3م ي دد اراتدداا)  9
 اةصايا 

 ( احم ضااتايفا ل اار   اار موواار  ياةوااة  رارل ة  ا 4222حمم اإبااي، ا ، ا)  :

 ( ااهلويااتار لجاتااب ا  اار  ياة اداراار  ياة 4224حمم اإبااي، ا ، ا)  ;

( امددددد ت اإسا لددددد اارددددد   االا مددددد  م اار ددددد ياة ام  ةددددداااةذملدددددوا4227حممددددد اإبدددددااي، ا ،ددددد ا)ا  32
 اةصايا 
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( ا، تااري صد،اا    مد ابا د ر،اامواامداا زمداااهلويداارد  ا:;;3ارت، ا ة اارا تا)حمم اا  33
درا دد تايفاارصدداااار  تدد،ا اار دد ياة ادارا ةدد  ارل ة  ددااتار يددااطدد بااةاحلددااار  ،ويددااتاو مع،ددا ا

ا ;68ا–ا;:5تار وزي  اصاصا

 املراجع األجنثية
12.     Asiye Kumru & Ross A. Thompson (2003). Ego Identity Status and 

Self-Monitoring Behavior in Adolescents . Journal of Adolescent 
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13.      Doug Davis & Alan Clifton (1995). Psychosocial Theory: Erikson. 
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 مقياس رتب الهوية وأزماتها للمراهقين في المؤسسات اإليوائية في صورته النهائية
ا

ا  ي  اار  رالا                                                 ا

تاارديتار ر دم ايفاح، تد ا ض ابٌناي ي اي  اار   ماااريتاتعربا تام  ادم ر   ارةعماارتلوك، 
يفااخل ،داااة   دةاا(اار،وم،اوا،ااواااا باا لااك اار  ااتااريتاتض ايد  اار   مدااتذرد ابوضد ا  مداا)

 ،ددهالاتوادد اي دد إاإا بدداا ددا،ااابددها تات  ددااف،ددهوا لمدد عار دد ات،دد رايعددربا ددتادم ر دد  ارددها تامدد اتيددعاا
ايفاي  اار   ماا  ت    ارتاضاارةافاارعلمماف ت ات تا ات ط اواكم ا  ااةعلوم تااريتا   رو ا  

ا

ام  تاتوض،ام

ايفاك، ،ااار ع م ام اف ااتاار   مااتوض،امسموذجا

اار  ااتا 
اار   يا

اغًناموافجاحم ي اموافج

اااا  متاب  امع   اغاار ي ،اا3

ا

اارة، ، تااري ص،ا

اااا:ااار ص اار را مااااااال  :

اااااةؤ تا:ا ةاادتوتاااااااااارعما:ا

ا
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 مقياس رتب الهوية وأزماتها للمراهقين في المؤسسات اإليوائية

 الفقرات م
 التقدير

 غير موافق محايد موافق

اااا  متاب  امع   اغاار ي ،اا3

ااااملا   ابع اإسا  لوبايفاا ، ةا  ةله ا4

اااا ي ايفايفاا ، ةاحم دةاب ت اإرادةاميناتلادا مارل   ًنا   ا5

اااالايممينام ا اكو ا ل،هايفااةت  ة  ا6

اااات   اا ، ةامع  ي اإذااملايوا ا  ا ، ااا م  ،اايؤمتا  اار اد ا7

ااااي  إا ،وا اخم ل اامتااة     اار يتاي   ةو،ينام زريا حبفا  م  ا8

اااات  ورا   يتاب رتايتايفاا  م امتات تات ةلم اا ا9

اااا   ًنايفاار تراار  اي   ةينايفاا  م  لاييتليناارا:

اا  دددددددلو)ايفاا ،ددددددد ةاتلايتددددددد  ، ا حددددددد ا  ايتدددددددًن اداتددددددد ااةؤ تددددددداا تاا;
اااات رام  

اااا ح  جاإسافرتةاطويلااحلا    ، ا  ا ا ا ، غامعىن ا32

اااااةت  ة اية تاااغ مماتساتيفايمااريتا  ا داذر ااةت  ة  ا33

اااالا م  ،اا    ارلو وتاإسااةص حلااري ص،ا ر  اار ، ااا34

 ت دد را  دد    مااة ددابٌنا لدداا  دد سا  اي يدد  واامعددمايفا دد  تامع، ددااا35
اااا الاا   

اااا ف ااك ًناعايفا    غام اارتايت ا36
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اااادتر ايفاا  م اي ا دامتات تااحمل، ٌنا) ا37

اااالاتيتلينااةموراار ي ،اام ل  ع ا38

اااا     ابا اح، غاهل اي  ات ،ماا شعاا   ا39

اااام زريا ف اايفامت  ةلماحلاار  ا:3

ااااار ، االا م  ،اام اتضاا لّمات ، اعاداحم جاهل اف ت ا;3

ردددد، اردددد  ا  دددد    ا ،مددددٌناتلا ف دددداايفاارةاددددفا ددددتايدددد ااار ددددو امددددتاا42
ااة     اار  

ااا

اااا اارتايتامتاحوا ظم  يناإ  ماا    تا ويااما43

ااااملا    ااحلاار ا لاامم  ات دتارااا م  ،اا  و ا   ا44

اااا م رساشع  ا اار ي ،اادا م عايفا،  ااةتج اار  ايات د ازم  ما45

اااالايوا ا  لوبامعٌنايفاا ، ةاصم بينا تاغًن  ا46

اااار  اف اةاتاضااا م ا ري ا  ا كو ايفااةت  ة  ا47

ااااار ، االا م  ،ااتض ما لااار ادامعىنات ،ماا ، ته ا48

اااا      ماي امتاي  جا ل،م اار  ًنامتازم  مايفااةؤ تا ا49

اااار، اااح اااإسات ويتا    تام اارتايت ا:4

اااا     ا ،ينا    ، اا ي ادتر اتمت ور، غايفاا  م  ا;4

ااااريتا  متا    ش ايفابعماار ض ي اار ي ،اااا52

ااااكو،يا  لو)ايفاا ، ةامتاا  م ااحمل،تا) ا53

اااا شعاابا اا ، ةار، اهل امعىناتلاتت اجا  اتع ش ا54
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اااا شعاابا اش تارهااحرتامهاإذاارت ياب ، اتمع يًناا  م  ا55

لا  دددا ا فضددد ا،دددو امدددتااة ددد    ات حددد تتاار ا يددد اارددد  ،جاةددد اتع ،دددهاا56
ااااا ا ارص 

ااااا  م ايواار  ايع مامعىنارع   غاالا م  ،ا ا57

ااااك ااةدتاراالا م  ،اايفاا  م الاتع ،ينا ،ميتاا  ، ،اايفاا ، ة ا58

اااا فم اا، اعااةموراار ي ،اااريتات تراب  ا  ا59

ااااي  و ا  لو)ايفاا ، ةامتات تام   ييتام اارتايت ا:5

اااامت   ةاارتايتامتاحواايفاا ي ا ي ايفايفاا ، ة  ، ةااا;5

ااااية تااابا امت  ةلماك ،ااتموحش ا62

ردددد  اار اف دددداةاتاضدددددااا ددددتاارصددددد  تااردددديتا رغددددداايفاتاوديدددد ارددددد  اا63
ا      م 

ااا

اااا ف اايفا،ةاةاارتايتااا ة ا  ا  عاار  ويتا    تامعم  ا64

اااااادترايفاا  م  رض اارتايتا يناييعا ابا اا65

اااااةت   اار ي ،االار  ا ل  عاب ر تةاااابي  ا تاب تا ا66

ااااتو لياإسا  لو)ايفاا ، ةامتات تاجت ر)ااري ص،ا ا67

اااام زريا ف اايفاا ي ا ي ايفااريتا ري اا ، م ايفاا ، ة ا68

ااااريتا ، اف،م ا تاا  م  ي ا دامت  ةلماب ر اي اااريتاتاي ي ااااةؤ تاااا69

ااااي ت ت ايفا،ةا اتاوداار ، امتا   اتاودي  ا:6

اااا شعاابا اارتايتايفاا  م ايع  و ا لماتضمرتمو،ين ا;6
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ااااصماا  اي و اي  إادترااا م  ماظم ر هااري تايفاا  م  ا72

اااا تة ازم  مايفاك ام اي علو ابيا ااةموراار ي ،ا ا73

ستا ،دينامدتاار دو اارد  اضمدااال د م   اب  ،د ةادت اار  ،د ابوامداا،ةداا ا74
ات  اايفاا ، ة 

ااا

اااا  متابا اا   عياا ي ا ي ايفايفاا ، ة ا75

ااااا ،جاذاغاي  لاامينام ي اعامتاار   ًنات   اال  عج ت ا76

اااارت ماب ، امع، اايما ة،لمايفاار  ابارآلتايت ا77

اااا      ام ابٌنار ينا رغااف تايفا  ا كو ات تاار  س ار، ااا78

اااا ح ابا ااادتراتاضلايفاا  م  ا79

اااا غًنار يماب   مااراف،م اي ص اب   تاتا اا  ا:7

اااا  متابواماا،ةاااةيافٌنايفااةؤ تاا تا  لو)ايفاا ، ة ا;7

اااار، ار  ا ي ا ا  عااإساا ، م ايفاا ، ة ا82

اااا     ابا ااةت  ة ااةياقا م ممار ما ح جاذاغ ا83

اااا شعااب ر ي ياتا ًنةابيا ابعماار ، االا م  ،ااارت   ة ا84

اااا ت  رااة     اار يتايوافجا ل،م ااةيافٌنايفااةؤ تا ا85

اااا     ابا اارتايتايفاا  م اي ةات اإاابا اش تاغًناماغوباف،ه ا86

ا
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