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الشكر والتقدير 
 

. شكره على هديه لي وتيسيره ألمري أ سبحانه وتعالى على فضله ونعمه شكر اهللاأبداية 

قول شكرا وشكرا  أنا اليوم أمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا و

حالم وانتصروا بالعلم على الظالم  من دعموا األشكرا لكل 

زالوا جهل الحواجز وجادوا بالمساندة والحوافز أشكرا لكل من 

جابوا عن كل سؤال واستبدلوا فينا التشاؤم بالتفاؤل أشكرا لكل من 

ساتذة قسم علم النفس كل باسمه ولقبه ألشكر ادارة الجامعة االسالمية و خص بااو

بو دقة التي لم تبخل علي بخبرتها أالدكتورة سناء .أيل ألستاذتي ومشرفتي تقدم بالشكر الجزأو

ومعلوماتها 

 كل باسمه ولقبهشكر لجنة المناقشة أكما 

الدائم عن مدتني بأسباب البقاء والبحث أسرتي التي ضمتني وأوالشكر موصول الى زوجي الحبيب و

حبكم  أقول شكرا وأاالرتقاء اليكم جميعا 
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الملخص 

الضوء على موضوع التغير القيمي ومعرفة العالقة بين التغير  إلقاء إلىهدفت الدراسة  
النفسي لدى طلبة الثانوية العامة والتعرف على مستوى القيم والتغير  االغترابوالقيمي وهوية الذات 
.  ةالنفسي لدى طلبة الثانوية العام واالغترابالقيمي وهوية الذات 

هداف الدراسة المنهج الوصفي القائم على التكرارات والمتوسطات واستخدمت الباحثة لتحقيق أ 
عداد الباحثة ومقياس هوية الذات للوحيدي وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس القيم من إ الحسابية

 .عمرة  ألبوومقياس االغتراب النفسي 

من طلبة الثانوية العامة في )  492(منهم  اشخص ) 1002(الدراسة من وتكونت عينة  
 .ولياء امورهم من أ) 510( ة شمال غزة وغرب غزة ومحافظ

 :هم النتائج في وتمثلت أ
)  59.38%(وجود مستوى متوسط لدى طلبة الثانوية  العامة للقيم حيث حاز على وزن نسبي  -

حيث حاز وزن نسبي "  متوسط"مور على مستوى ولياء األأم فيما حاز مستوى القيم لدى في القي
 .باء مما يدلل على عدم وجود اختالف بناء واآلوكانت المستويات متقاربة بين األ )%58.49(

 ) .0. 002( وجود تغير قيمي ضعيف وغير جوهري حيث بلغ المتوسط العام  -
عند  0.244 مل االرتباطيوجد عالقة ضعيفة بين التغير القيمي وهوية الذات حيث كان معا -

 ) .0.05(قل من مستوى داللة أ) 0.016(مستوى داللة 
 .0.05كبر من أحيث كان مستوى الداللة وال يوجد عالقة بين االغتراب النفسي والتغير القيمي  -
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في القيم وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية  -

الجنس ،المكان (تعزى متغير   0.05من  أكبرداللة ع غزة  حيث كانت مستوى الالعامة في قطا
 ) .الجغرافي، التخصص

 /وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة 
ذلك نابعا من ذواتهم وعن قناعة ن يكون أبناء واالهتمام باالهتمام بالجانب القيمي لدى األ ضرورة .1

قبل  ارضاء الخالق لهدفارضاء للوالدين والمجتمع بل يكون إتكون قيم االبناء  أال ن نحرصأو
.  ذلك
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Abstract 
The study aimed to shed light on the subject of moral change and know the 
relationship between moral change and self-identity and psychological 
alienation among high school students and to identify the level of moral 
values and change the identity and self-esteem and psychological alienation 
of the high school students. 

The results showed: 

- The existence of the average among high school students to the values of 
the level where he earned on the relative weight% (59.38) in values among 
won the values of the level of the parents to the level of "average", where he 
earned relative weight (58.49%) were comparable levels between children 
and parents, which demonstrates the lack of there is a difference. 

- The existence of weak and my values change is not significant in terms 
overall average (002.0). 

- There is a weak relationship between moral change and self-identity, where 
the correlation coefficient was 0.244 at the level of significance (0.016) less 
than the level of significance (0.05). 

- There is no relationship between psychological alienation and change of 
values between where the significance level greater than 0.05. 

- No statistically significant differences in the values and identity of self and 
psychological alienation among high school students in the Gaza Strip, where 
the significance level of less than 0.05 are attributable variable (gender, 
geographical location, specialization) 

In light of these findings, the study recommends : 

-Need to pay attention to the moral side of the children and that it be an 
interest stems from themselves and the conviction that we are    keen that 
the children not be pleasing to the values of the parents and the community, 
but will aim to please the Creator. 
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 ولالفصل األ
 خلفية الدراسة

 :المقدمة 
 وأبالمتغيرات والمتناقضات فليس لهذه الحياة شكل ثابت  ءيملتعتبر الحياة االنسانية عالم 

علينا  مة من نعم اهللاالختالف والتغيير وتعد هذه الس، وكذلك االنسان فهو دائم نظام معين نسير عليه
. وال تحصىالتي التعد  و

حيث  في حياة الفرد اً وتأثيركثر المراحل حساسية أالمراهقة من  أووتعد مرحلة الشباب المبكر 
ة خصبة لكل ما هو جديد وبراق وتعد هذه المرحلة بمثابة ترب ،في حياة االنسان انتقاليةفترة  أنهاتتميز 

ليس هذا فحسب ففي هذه المرحلة يواجه الشباب الصغار العديد من المشكالت والتغييرات منها ما 
وبقدر ما يستطيع التوافق  ومجتمعه أسرتهيؤثر على صحته النفسية ومنها ما يؤثر على عالقاته داخل 

،وتعد مرحلة الثانوية العامة مرحلة حرجة حيث مع هذه المشكالت والتغييرات يكون نجاحهم واستقرارهم 
لعديد من المؤثرات النفسية واالجتماعية والثقافية والقيمية التي تشترك معا في ليتعرض الطلبة فيها 

مرجعياته وقيمه مع قد ال يوفق الفرد في تحديد هوية تتفق  اً حيانأتشكيل شخصيته وصياغة هويته و
وتبدأ  دوار لديه وتكثر المشكالت ويحتد الصراعبه الى الشعور بالقلق وتختلط األ وثقافته مما يؤدي

بناء االنسان الصالح هي الغاية التي داخل االنسان لذلك كان  إلىمشاعر العزلة واالغتراب بالتسلل 
ملة يسعى اليها المجتمع على أن هذا البناء يحتاج الى تربية تنمي من خاللها شخصية االنسان المتكا

. من جميع النواحي 

كما تشغل مساحة  جوانب سلوكنا اليوميفي أحاديثنا المعتادة و اً نا رفيعوتتصدر القيمة مكا
وتختلف القيم في مفاهيمها وفي دراستها بين ،فسيحة من موضوعات البحث في العلوم االجتماعية 

فرد من األفراد وهذا يحدث عادة فقدت كافة األشياء قيمتها بالنسبة ل وٕاذاوآخر  إنسانشعب وآخر وبين 
. معناهافي الساعات النفسية الصعبة فإن الحياة في هذه الحالة تفقد 

أو أخالقية أو جمالية أو اقتصادية أو سياسية أو  جتماعيةاوتحتل القيم المختلفة سواء كانت 
غيرها من القيم مكانة هامة في التربية االسالمية فالتربية االسالمية لها نظام قيمي تغرسه في نفوس 

من خالل مراحل حياة االنسان المختلفة ألن القيم تلعب دورًا  ،أبنائها منذ الصغر وتستمر في تعزيزه 
اإلنسان وهويته فهي تحدد سلوك اإلنسان وتحقق له رؤية واضحة عن  رئيسًا في تشكيل شخصية
خلقيًا وتشكل له سورًا واقيًا من االنحراف الفكري واألخالقي والنفسي معتقداته وتصلحه نفسيًا و

. االجتماعي 
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وتعد القيم من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة ألنها تمس العالقات اإلنسانية بكافة 
صورها فالقيم هي معايير وأهداف البد أن نحددها في كل مجتمع منظم سواء أكان متقدمًا أم متأخرًا 

 ).2:  2011 ،أبو شاويش ( روتختلف هذه القيم من مجتمع آلخ ولكل أمة ثقافتها الخاصة بها

رها تقرهداف ذات صيغة عقلية وجدانية لمعتقدات والمعايير والدوافع واألوالقيم مجموعة من ا  
يحكم ويوجه تصرفاته ويمكن قياسها من  مرجعياً  إطاراً وتعد  ،بر مراحل عمرهعالجماعة ويتشربها الفرد 
 . ) 5:، 2004سلية ، عليان ،ع(و سلوك ألفاظ أفرد من خالل ما يعبر عنه ال

القيم  تأثيرالمعتدي يقر بقوة  وقيمها ألنارب في عقيدتها لهذا كانت الشعوب على الدوام تح  
، لهذا نجد  هدافهأالفكر المحرف والقيم المصنوعة لخدمة  إدخاللى إفراد والمجتمع فيعمد لى األع

المجتمعات الضعيفة والنامية تخضع تحت سلطة وهيمنة ثقافة االنفتاح الغربي  بكل عاداته وقيمه التي 
. مة االسالمية سوءي من يريد باألأيدداة لينة في أوتجعلهم  و أخالقناتنافي تعاليم ديننا 

و إذا تضاربت هذه القيم أو لم تتضح فإنه سرعان ما يحدث الصراع القيمي لهذا فالقيم مهمة   
 . ) 9-8: ص  ، 1996 ،زاهر (  لى التفكك واالنهيارإالذي يدفع  واالجتماعي و األخالقي

متغير وهذا التغير من حولنا كان له دور مؤثر في  في كوننعيش  أننامن نعم اهللا علينا 
القيم الموجودة تكون على شكل تغيرات طفيفة في العادات و أنتغيير المجتمعات والثقافات التي ممكن 

 إلىمحدودة ولكن مع تراكمها عبر الزمن تأخذ في الظهور من خال ل تحول القيم  أوهذه العادات تبد
.  تصاحب التغير في بناء المجتمع أساسيةوالتغير في القيم تعتبر عملية  ،شكل جديد

حد  إلىأسهمت المعرفة المتسارعة حيث لقد شهدت األمة االسالمية اليوم تغيرات واسعة و
وكان لتطور المراكز الثقافية ووسائل  ،كبير في تغيير األنماط الثقافية السائدة في كافة المجتمعات

وقد أثرت منظومة التغيرات فيها  ،في التغيرات الثقافية الحالية سياألسال فيها األمر االعالم واالتصا
على أنماط الطلبة وانعكست هذه التغيرات على حياة الطلبة وسلوكهم بعد ما طغت المادة على بعض 

 . ) 245: 2011 ،أبو شريخ ( الروح و األخالق في تشكيل الهويةمعايير 

أكثر القضايا التي تطرح نفسها بقوة على الساحة الفكرية في العالم وتعد قضية الهوية من 
بدأ سؤال الهوية يطرح حيث العقد األخير من القرن العشرين  أجمع في وقتنا الراهن وتحديدًا مع بداية

 في ظل صراع الحضارات أو الثقافاتنفسه بشدة بوصفه السؤال األكثر حساسية واألكثر أهمية 
 .)165 : 2004،الضبع (
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وغياب القيم يجعل الفرد مغتربًا عن ذاته وعن مجتمعه ويفقد دوافعه للعمل ويفقد المجتمع 
 .) 9-8: ص  ، 1996 ،زاهر (  م يعقب ذلك تشتت واغتراب ألفرادهكيانه وهويته وتنصهر أصالته ث

و ظاهرة واالغتراب ظاهرة انسانية القت اهتمامًا كبيرًا من علماء النفس والتربية واالجتماع وه
متعددة األبعاد وخبرة يعيشها الفرد ويضرب بجذورها في الوجود االنساني ومع التقدم الحضاري يزداد 

صوره  بشتىل المجتمعات باالغتراب عدد البشر الذين يشعرون في ك
 .)  153: ص  ، 2004 ،زهران ( 

حيث أنها متمثلة في الهوة بين األجيال  االغتراب واحدة من أضخم المشكالت التي نواجههاو
وبين األشخاص بل وفي ذات الفرد وٕان هذه المشكلة تولد عند الفرد شعورًا بالعجز و اليأس والالمباالة 

. مما يؤدي الى سوء التوافق الفردي و االجتماعي 

اليوم في  ولعل القيم االنسانية هي الشعاع الذي يبدد هذا الظل الكثيف ويشارك معظم الفالسفة
الشعور بما يحيق بالقيم من تهديد مبعثه التحول االجتماعي المتسارع الذي نشأ من التطبيقات العلمية 

فاذا كانت العالقات االجتماعية شرطًا لوجود القيم الشخصية نفسها فإن كل صورة من  ،المتزايدة 
 . ) 7:1989 ،قنصوه ( صور المجتمع تفسح الطريق أمام نوع من التهديد لتلك القيم 

مرحلة الثانوية العامة  ىكبيرة لموضوع التغير القيمي وخاصة عل أهميةمما سبق ترى الباحثة 
ويه من وكذلك لما تح،بسبب ما تتصف به هذه المرحلة من خصوصية وتذبذب للمشاعر واالتجاهات 

همية كبيرة للطالب في حياته ، ومن أسباب التي تشكل و غيرها من األأضغوط نفسية بسبب الدراسة 
مدا رس الثانوية العامة خالل مشاهدات ومالحظات الباحثة  ضمن مجال عملها كمرشدة تربوية في 

القيم  لمست الباحثة العديد من المواقف والسلوكيات لدى الطلبة كانت تنم عن تضارب واختالف في
من هنا تأتي و النفسي والدراسي واالجتماعي ،الجسدي و ةالطلب أداء على سلباً دوار كان ينعكس واأل

هذه الدراسة لتناقش وتبحث وتلقي الضوء على خطورة غياب القيم في المجتمعات ومدى انعكاسها 
 آملهجيل الغد هو  مل الذياأل بانهيار ذلكمما يهدد  ،على شخصية أمل ومستقبل هذه األمة وهويتها 

. جيل كامل من االغتراب والضياع وفقدان الهوية  إنقاذفي البدء للعمل على 

والكشف عن عالقته  الضوء على موضوع التغير القيمي بإلقاءالدراسة  هتمامامن هنا كان 
المتمثل بمشكلة  ويمكن حصر تساؤل الدراسة في السؤال الرئيس بهوية الذات واالغتراب النفسي

    .الدراسة 
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 مشكلة الدراسة: 
 : وتمثلت مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي 

 ما عالقة التغير القيمي بهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة ؟ -

 : وتفرعت عن التساؤل الرئيس األسئلة التالية 
 ما مستوى  القيم لدى طلبة الثانوية العامة و أولياء أمورهم ؟ -
 التغير القيمي لدى طلبة الثانوية العامة ؟ما مستوى   -
 ما مستوى هوية الذات لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة ؟ -
 ما مستوى االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة ؟ -
وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية في القيم  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  -

 والمنطقة الجغرافية والتخصص ؟العامة تعزى لمتغير الجنس 
 أهداف الدراسة : 
االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في بين التغير القيمي وهوية الذات ومعرفة العالقة  -

 .قطاع غزة 
 .ة العامة في قطاع غزة وأولياء أمورهم التعرف على مستوى القيم لدى طلبة الثانوي -
 .التعرف على مستوى التغير القيمي لدى طلبة الثانوي العامة في قطاع غزة  -
 .هوية الذات لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة  التعرف على مستوى  -
 .التعرف على مستوى االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة  -
و االغتراب النفسي لدى طلبة القيم وهوية الذات في  إحصائيةوجود فروق ذات داللة الكشف عن  -

 .والمنطقة الجغرافية والتخصص الثانوية العامة في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس 
 

 أهمية الدراسة : 
o  ًاألهمية النظرية : أوال: 

بهوية الذات واالغتراب ته هي التغير القيمي وعالقأهمية الظاهرة و تنبثق أهمية الدراسة من -
 .النفسي

 .مستقبل أمة كاملةه المرحلة من دور كبير مؤثر على تكمن في أنها تتناول مرحلة مهمة وما لهذ -
الهوية  ات تثري جوانب موضوع القيم ووترجع ايضًا لما تقدمه الدراسة وتضيفه من معلوم -

 .واالغتراب النفسي 
نب الحياة االنسانية وخاصة ما نعانيه في ظل التقدم وألهمية موضوع القيم وتأثيره على جميع جوا -

 .الحضاري وما أتبعه من تميع الهوية و أزماتها واغتراب نفسي بين الشباب 
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حيث أنه ال توجد دراسة في حدود علم الباحثة  إضافيةقد يعطي هذا البحث أيضًا أهمية علمية  -
 .و االغتراب النفسي  بهوية الذات  وعالقتهبالتغير القيمي تعني 

 : األهمية التطبيقية : ثانياً 
يمكن أن تخدم الدراسة المختصين في المجال التربوي في التعامل مع مشكالت أزمة الهوية و  -

 .االغتراب النفسي والتراجع القيمي 
 . قد تكون نتائج هذه الدراسة بداية لدراسات أخرى  -
ما أفسده البعد عن التحلي بالقيم الحميدة واتباع الغرب  إلصالحبيان أهمية توظيف التربية القيمية  -

 .وتقليدهم 
امكانية استفادة المرشدين التربويين في فهم بعض المشاكل النفسية و العمل على ايجاد طرائق  -

 .للعالج المفيد و التعرف على كل ما هو جديد من معلومات علمية مهمة 
  الفرضيات : 
 .القيمي وهوية الذات واالغتراب النفسي توجد عالقة طردية بين التغير  -
 .يوجد مستوى مرتفع ألولياء األمور على مقياس القيم  -
 .يوجد مستوى منخفض لطلبة الثانوية العامة على مقياس القيم  -
 .يوجد مستوى مرتفع للتغير القيمي لدى طلبة الثانوية العامة  -
. العامة في قطاع غزة يوجد مستوى منخفض في هوية الذات لدى طلبة الثانوية  -
. االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة من يوجد مستوى مرتفع  -
 .توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى القيم بين طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم ال  -
بة الثانوية العامة وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طل ت داللة احصائية في القيمتوجد فروق ذا -

. في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في التغير القيمي وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة  -

 .الثانوية العامة في قطاع غزة تعزى متغير المكان الجغرافي 
غتراب النفسي لدى طلبة توجد فروق ذات داللة احصائية في التغير القيمي وهوية الذات و اال -

 ).شرعي أدبي - علمي –( الثانوية العامة في قطاع غزة لمتغير التخصص 
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  المصطلحات: 
 :القيم 

  ًعلى دستور من المبادئ أو المعايير الني تميز  هي القرار الذي يتصوره االنسان بناءً  :اصطالحا
 ،شحيمي (  بين الجوانب القيمية الثالث التي تضمنتها االنسانية وهي الخير والحق و الجمال 

 . ) 150: ص  ، 1997
 
 

 :التغير القيمي 
  هو نشاط يتضمن أحداث تحوالت في أحد العناصر التي يتكون منها المركب القيمي  :اصطالحًا

 .عبر فترة زمنية 
  كما تقيس االستبانة المعدة وهو الفرق في مستوى القيم عند االباء واالبناء  :التعريف االجرائي

 .لذلك

 : الهوية 
  ًة و الرمزية محتوياته الماديهي السمات الخاصة التي تجعل المركب الثقافي بكل : اصطالحا

نها مجمل الظروف التاريخية والسياسية و االقتصادية واالجتماعية إ ،خرآيختلف من مجتمع الى 
و السيكولوجية التي تعطي لهذا المركب خصوصيته و هي المسؤولة عن تشكيل نظرة أصحابه 

 . ) 193: ص  ، 2004 ،الضبع (  لآلخر وهي التي تعطي لإلنسان كيانه وتحدد له وجوده 

 :هوية الذات 
. طار قيم المجتمعإللخصائص المميزة له عن غيره في  خرين واكتسابههي فردية الفرد عن اآل

 
 : االغتراب 

  ًشعور الفرد بعدم االنتماء وفقدان الثقة ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من : اصطالحا
الضغوط النفسية وتعرض وحدة الشخصية للضعف و االنهيار بتأثير العمليات الثقافية 

 واالجتماعية التي تتم داخل المجتمع 
 . ) 18: ص  ، 2002 ،زهران ( 

 
  متغيرات الدراسة: 
 .باإلضافة الى المتغيرات الديموجرافيةالمتغير المستقل وهو التغير القيمي  -
 .المتغير التابع وهو هوية الذات واالغتراب النفسي  -



   8 
  

 

 حدود الدراسة: 
 :الحد المكاني 
 . اجراء هذه الدراسة في مديرية شمال غزة ومديرية غرب غزة تم 

 :الحد الزماني 
  .   2015 الى 2014اجراء هذه الدراسة من تم 

  :الحد البشري 
. عينة من طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم في مديريتي شمال غزة وغرب غزة 
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري 

 
التغير القيمي / األول  بحثالم

هوية الذات  / الثاني  بحثالم

االغتراب النفسي   / الثالث  بحثالم
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الفصل الثاني  
 النظرياإلطار 

  ( values change) التغير القيمي : لمبحث األولا
o  تمهيد : 

من نعم اهللا علينا أننا نعيش في كون متغير،  و هذا التغير من حولنا كان له دور مؤثر في 
تغير المجتمعات و الثقافات التي ممكن أن تكون على شكل تغيرات طفيفة في العادات الموجودة و 

محدودة الحجم لكن مع تراكمها عبر الزمن تأخذ في االتساع شيئًا فشيئا ثم تبدأ ثمار هذه التغيرات تبدأ 
و التغير في القيم عملية أساسية  ،هذا االتساع بالظهور من خالل تحول القيمة إلى شكل جديد

تصاحب التغير في بناء المجتمع و نعنى تغيرًا في تسلسل القيم داخل النسق القيمي و كذلك تغير 
ن القيمة و توجهاتها فنجد القيم ترتفع و تنخفض و تتبادل المراتب فيما بينها إال أنها تختلف في مضمو

. سرعة التغير 

تعد القيم واحدة من القضايا التي دار حولها جدل كبير نتيجة التغيرات السريعة التي يشهدها و
لة في شتى المجاالت رافقها من تطورات هائ يما مع تنامي موجات العولمة و ماالمجتمع والس

و هنالك من يعتقد أن القيم  ،المجتمعية وما أحدثه ذلك من تغيرات في النسيج االجتماعي و الثقافي
هنالك آخرون لهم رأى آخر و هو أن القيم تتغير باستمرار و هو ما يؤثر و،ثابتة و غير قابلة للتغير 

.  ن القيم عنصرًا رئيسيًا في تشكيل فكر وثقافة أي مجتمععلى النظام االجتماعي العام أل

وترى الباحثة أن القيم هي المثل العليا لألفراد و المجتمعات حيث تقوم بدور كبير في إدراك 
و تصورهم بالعالم المحيط بهم و هي تغير البيئة إلى األحسن لذلك مع كل  مور من حولهاألفراد لألم

تغيير في التركيب البنائي للمجتمع البد أن تتغير القيم لتواكب التركيب البنائي الجديد للمجتمع حيث 
. ينشأ صراع قيمي بين القيم الجديدة و القيم السائدة في المجتمع 

ممـا يجعلهـا  أنها تتضمن عنصر االنتقاء و التفضيل وٕاذا نظرنا لجوهر القيم فسوف نجد
تختلف من مجتمع آلخر بل تختلف عند الشخص الواحد تبعًا لرغباته و احتياجاته و تنشئته لذلك كان 

الفكرية و لقد تعددت التعريفات التي تناولت يم الختالف المنطلقات الفلسفية وهناك تباين في تعريف الق
 .الباحثة سوف تقوم بعرض أهمهاالتغير القيمي إال أن 

التعقيد فقد يضيق البعض من استخدام التي يكتنفها الكثير من الغموض ومن المفاهيم إن مفهوم القيم 
المفهوم ليقتصر على بعض العادات و التقاليد أو التغيرات المتتابعة و السريعة  مفهوم التغير القيمي
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خدام المفهوم ليحتوي على كل التحوالت في القيم في الطرائق الشعبية و قد يوسع البعض من است
).  2009 ،براهمة(الثقافية للمجتمع 

في اللغة العربية على معنى التحول و التبدل فتغير الشيء هو تحول و تبدل  وتدل كلمة تغير
.  تعنى االشياء و اختالفها  اهذا الشيء بغيره كما أنه

رادة معينة تعنى بدورها فعًال و سواء أكان إبأنه  ويفسر مفهوم التغير من وجه النظر الفلسفية
ذًا في معناها الفلسفي فعل و كل فعل حركة و لذا إرادة إضئيًال أو جسيمًا فهو تغير فكل  هذا الفعل

نسان لنفهم من ذلك أنه وحدة إإذ يكفى أن نقول عن االنسان أنه رادة فإن القول بإرادة التغير يوضح اإل
رادته فاعل و أنه متحرك و محرك و إنحو أهدافه كائن عاقل و أنه في  سيره عضوية هادفة و أنه في

) .  10:1993 ،الجوالنى ( متغير و مغير 

موضوع للمالحظة العامة و التجربة الشخصية و هو يعتبر  ويعتبر التغير االجتماعي
. ) 55:2000 ،ملسن (موضوعًا هامًا للنقاش بين الناس في العديد من مناطق العالم 

جيال م الخاصة بمجتمع ما حيث ترتبط األتغير القي العديدة ان هذه التغيرات وترى الباحثة
ببعضها من خالل قيمها و عاداتها و تراثها الثقافي و من هنا فقد عرفت فلسفات مختلفة القيم و منها 

ساس االعتقاد في وجود عالمين إحداهما مادى و االخر أو تقوم على : في الفكر المثالي  القيم: 
 ،الحق  ،الخير (االنسان الكامل يستمد من عالم السماء قيمه و هي مطلقة كاملة  أنمعنوي و 

القيم زلية غير قابلة للتغيير و الزوال و يدرك الفرد هذه أن عالم المثل و بالتالي فهي قيم م) الجمال
 .شياءمن خالل تعامله مع األ

  مفهوم القيمvalues  :
بها الكثير من الباحثين في مجاالت مختلفة كالفلسفة و  هتمامفهوم القيمة من المفاهيم التي 

التربية و االقتصاد و علم االجتماع و علم النفس و غير ذلك من المجاالت و قد ترتب على ذلك نوع 
من الخلط و الغموض في استخدام المفهوم من تخصص آلخر بل و يستخدم استخدامات متعددة 

احد لمفهوم القيم يعترف به جميع المشتغلين في مجال علم داخل التخصص الواحد فال يوجد تعريف و
 ) . 36:  1992خليفة ، ( النفس االجتماعي كموضوع  يقع في دائرة اهتمامه 

 : القيم لدى الفالسفة الواقعيين  •
فهي حقيقة موجودة في عالمنا المادي و ليست خياًال أو تصورًا و أن كل شيء له قيمة و أن 

كتشف القيم باستخدام األسلوب العلمي و الخطوات العلمية أي عن طريق الفعل اإلنسان يستطيع أن ي
فالقيم عندهم مطلقة و لكن يمكن الحصول عليها و تقديرها عن طريق المشاهدة و أيضًا يرون بأن 
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و بالتالي نستطيع أن نصل إلى مجموعة من القيم  ،لوجودنا قيمًا غنية كافية و شاملة ممثلة للناس
تحقق  جتماعيةاي أن يخرج عنها الناس و تكون القيم مطلقة و كل القيم بالتالي هي قيم التي ينبغ

لإلنسان سعادة و لذة و منفعة و من ثم تحفزه على العمل و الواقعيون يرون أن المنفعة أو السعادة 
ألخالقي عندهم هي الخير المرغوب فيه لذاته دون النظر إلى نتائجه و آثاره و بالتالي فإن المعيار ا

عندهم هو حب الذات و ما يحتمل أن يصيب صاحب السلوك أو الفعل من أشكال النفع أو الضرر   
.  )280:1995 ،الحنفي (

:  القيم عند البرجماتيتين •
ابلة للتغيير و بالتالي تتمثل بأنهم يؤمنون بعدم وجود قيم أخالقية مطلقة فأحكامنا حول القيم ق

وجود قوانين قيمية يفرضها واقع غير طبيعي  البرجمتيناألخالق عندهم نسبية حيث ال يرى فالقيم و
 ،همجتمع في المواقف التي تطبق فياللى الفرد وفالقيم تقاس عندهم بنتيجتها أي بما يعود فيها بالخير ع

ث يختار بين يستخدم ذكائه و تفكيره في ذلك حيباط القيم من واقع خبرته بنفسه ويقوم الشخص باستنو
ما هو خير و بين ما هو شر حتى ال تتذبذب األحكام فالقيم عندهم ذاتية ألنهم يرون ضرورة أن 

.  تعتمد األحكام التي تصدرها على شيء ما 

فالطاعة مثًال قيمة مرغوب فيها داخل السجن و لكنها تصبح قيمة غير مستحبة أحيانًا مع 
لى التفكير بخاصة إذا كانت الطاعة العمياء مطلبًا اجتماعيًا أوالدنا و تالميذنا ألنها ال تساعدهم ع

بالتالي فالقيمة لديهم ذاتية و ليست موضوعية بمعنى أنها تعود لذات الشخص الذي يقيم الشيء 
) . 15:1980 ،حسين (فالشجرة لم تكن جميلة إال أن الشخص رآها كذلك 

لهى و منهم إم من يرى أن مصدرها فية منههناك اختالفا في وجهات النظر الفلسأن نالحظ 
من يقول بأنها مطلقة و لكن كل الفلسفات تتفق في كون القيم عبارة عن معايير توجه سلوك الفرد و 

. المجتمع و أن هذه المعايير قد يكون للفرد فيها حرية االختيار و قد ال يكون له 

:  القيم عند علماء النفس و التربية  •
القيمة هي توليفة معقدة من اآلراء و األفكار و االتجاهات حول الموضوعات التي انتظمت 

من خالل الخبرة العملية و االنفعالية و التعليم و كثرة التعرض لنموذج مع تقليده و تشربه بحيث تشكل 
تماعية في نظامًا له صفة الثبات النسبي يتخذه الفرد كمعيار للقياس يحكم به على السلوكيات االج

) . 251:1999 ،محمد (المواقف المختلفة 
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القيم بأنها مجموعة من المعتقدات و المعايير و الدوافع ) 6:2004 ،عسلية  ،عليان (وعرف 
واألهداف ذات صبغة عقلية وجدانية تقررها الجماعة و يتشربها الفرد عبر مراحل عمره و تمثل إطارًا 

 .قياسها من خالل ما يعبر عنه الفرد من ألفاظ و سلوك  مرجعيًا يحكم و يوجه تصرفاته و يمكن

القيم بأنها عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة )  158:2003 ،زهران (  ويعرف
نحو األشخاص و األشياء و المعاني و أوجه النشاط و القيم موضوع االتجاهات و هي تعبر عن 

ه رغباتنا و اتجاهاتنا نحوها و القيمة مفهوم مجرد ضمني غالبًا دوافع اإلنسان و تمثل األشياء التي توج
يعبر عن الفضل أو االمتياز أو درجة التفضيل الذي يرتبط باألشخاص أو األشياء أو المعاني أو 

.  أوجه النشاط 

بأنها مجموعة أحكام يصدرها الفرد على بيئته اإلنسانية : )228: 1979أبو حطب، (ويعرفها 
و المادية و هذه األحكام في جوانبها نتيجة تقويم الفرد أو تقديره إال  أن في جوهرها نتاج واالجتماعية 

و مستويات أو معايير ويمكن أن يحدد أد و تقبله بحيث يستخدمها كمحكات اجتماعي استوعبه الفر
. إجرائيا في صورة مجموعة استجابات القبول أو الرفض إزاء موضوعات أو أشياء أو أفكار 

اإلنسان بناء على دستور من المبادئ أو  بأنها القرار الذي يصدره وهناك من يعرف القيم
المعايير التي تميز بين الجوانب القيمية الثالث التي تضمنتها اإلنسانية وهي الخير و الحق و الجمال 

 .) 150:1997شحيمي،(

ي و التي يكتسبها الفرد على أنها من المفهومات المجددة الالزمة للجنس البشر وتعرف القيم
و عن طريق ) وسائل اإلعالم  المدرسة – األسرة –( عن طريق اآلخرين ذوي الشأن في حياة الفرد 

المجتمع وتقوم القيم  بتوجيه سلوكه وتعمل على توازنه وتستعمل كوسيلة للحكم على سلوكه كما أنها 
ده بالشعور الالزم لمعرفة الصواب من تساعد الفرد في ضبط نفسه و معرفة توقعاته من اآلخرين وتزو

الخطأ كما أن القيم تساعد الفرد على التفكير فيما ينبغي أن يفعله وعلى التفكير في األساليب والوسائل 
. التي يختارها في الموقف و بذلك بمكن أن ننظر للقيم كدعامة للتفكير 

ن مميزات الفرد أو بأنها مفهوم ضمني أو صريح مميز م)  1951كلوك هوي ، (ويعرفها 
على اختيار أنماط و وسائل  خاصية من خصائص الجماعة حول ما هو مرغوب فيه و الذي يؤثر

محددة من  اً و أن أنماط نسبياً فيعرف القيمة بأنها اعتقاد ثابت )  19973، روكينش(، أما الفعل
لوك أو األهداف مفضلة على نقيضاتها من الس اجتماعيةو  شخصيةالسلوك أو أهداف نمائية تكون 

) .  316:  2003الجبالي،( ،الغائبة األخرى 
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تلك المعتقدات التي نتمسك بها بالنسبة الى نوعية السلوك المفضل و معنى  وتعرف القيم أنها
للمقاييس  اً شكل مصدرنها تأما في تحليلنا للثقافة عامة على الوجود و غاياته فنشدد في تحليلنا لها ك

الغايات و األهداف و أشكال التصرف المفضلة و تعني بتنظيم العالقات والمعايير والوسائل و
االجتماعية و قد تصوغ الواقع أو قد تحرض على تغييره و تتنوع بسبب تعدد مصادرها و توجهاتها 

) . 387:  2006بركات ، (تناقض أو تتغير بتغير األحوال و قد تأراميها و قد تتكامل في ما بينها وم

عليها أو هي عقدية توجه سلوك الفرد  بناءً وتعني القيمة بأنها عقيدة يفضل المرء أن يسلك 
على رغبته و هي لهذا معرفية  وحركية وفوق كل هذا ميل عميق مناسب وقد يكون لدى المرء قيم  بناءً 

تعمل كدوافع موجهة للسلوك  إذاً أنها تتباين في مدى تأثيرها على سلوكه فهي  إالكثيرة متنوعة 
) .  175:  1982المليجي ، (

وتعرف القيم أيضا على أنها تصورات عما هو مرغوب فيه على مستوى أكثر عمومية وهي تشير 
 الحسيني واخرون،(الى تلك األساليب المفضلة لتوجيه الناس نحو فئات محددة للخبرة اإلنسانية 

359:1984.( 

 :سالم في اإل القيم •

سالم دين شامل لكل مجاالت الحياة ودين صالح لكل زمان ومكان ، ولم يكتسب ديننا اال إن
هذا الدين وما هو متغير بتغير ال بسبب وجود المرونة بين ما هو ثابت في إالحنيف هاتين الصفتين 

والسنة في تعامالت معينة في مجال من  القرآنا زمان وبسبب وجود كليات عامة وضعهاألحوال واأل
 .خر آالمجاالت وبين دقائق وتفصيالت دقيقة لمجال 

لقد شرع االسالم من الشعائر التعبدية ما يطهر روح الفرد وروح الجماعة المسلمة  ، ومن 
، ومن  أفرادهبنيانه ويقعد العالقات بين روابط المجتمع ويشد  ما ينظمالتشريعات االجتماعية 

ى جانب التشريعات التي تحلل إلمم عالقة دولة االسالم بغيرها من األريعات الدولية ما ينظم التش
عمال حيث رغب بالعلم والعلماء من المسالك واألألوانًا و والمعامالت والمشارب المآكلمن  اً لوانأوتحرم 

من  فيهودع اهللا أمتفرد وسيلة نافعة فهو منهاج حياة شامل  نافعًا أو اختراعاعلى غيرهم ولم يحارب 
والحياة الطيبة للفرد واالسرة وللمجتمع  والطمأنينةصول والخصائص ما يكفل السعادة األحكام واأل

 .والعالم كله لو التزم الناس بمنهجه واهتدوا بهداه 

نها مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العليا المستمدة من أعلى وتعرف القيم االسالمية 
ن الكريم التي يؤمن بها الناس ويتفقون عليها فيما بينهم ويحكمون بها على آالكونية في القر اآليات

تصرفاتهم المادية والروحية ، وهي مجموعة المثل العليا والغايات والمعتقدات والتشريعات والوسائل 
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التي تحدد عالقة وهذه القيم هي ،والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة مصدرها من اهللا عز وجل 
القيم غايات  مع اهللا تعالى ومع البشر ومع الكون وتتضمن هذه يالً جماال وتفصإاالنسان وتوجهه 

 ) . 14: 2014المدهون ،( ووسائل 

 سالم مصادر القيم في اإل : 
البعض االخر ثانوي و ساسيأها تنبع من مصادر مختلفة بعضها أنتتميز القيم االسالمية 

االسالم يترك المجال للعقول  ث أنالمصادر خير دليل على عظمة الدين االسالمي حيوهذا التنوع في 
، فهناك مصادر  أساسثر من أكواالستنتاج ويمكن تصنيف المصادر وفق  والتدبر والتحليلللتفكر 
 .السنة النبوية ن الكريم ، القرآ: ساسية وهي ة وأرئيسي

والعرف وغيرها  ومستوحاة منها مثل اإلجماع واالجتهادليها إومصادر فرعية تابعة لها وتستند 
 ) . 15:  1990مسعود ، ( وتمثل تلك المصادر نفس مصادر التشريع االسالمي 

نمس مباشرة جوهر االنسان من جهة ومجال التدافع  فإنناحين نتحدث اليوم عن منظومة القيم 
تاريخهم الفكري والحضاري بامتالكهم  كان المسلمون يفخرون عبر لئنوخرى أالحضاري من جهة 

ى الوحي وجدت تجلياتها في صناعة محطات مهمة إللمنظومة قيم متكاملة ذات مرجعية صلبة تستند 
صولها النظرية بل وحتى في تفصيالتها ن هذه المنظومة بقيت مغمورة في أإفي تاريخ االنسانية ف

 .العملية 

ة وخاصة ول للمذاهب الوضعيكانت الهدف األ وبعثرة القيم حيث وذلك بسبب توهين الدين
ن االسالم في هذا ألوسط كانت الدعاية للشيوعية تستهدف الدين والعلماء الشيوعية ، وفي الشرق األ

نية ،ثم هو مع ذلك مصدر للقيم و الديأو العقلية أنواع القيم الثابتة الروحية أالشرق يعد مصدر 
عالمه ويحاول إالشيوعية في حينها يجند كل وسائل  الدعايةجهاز ن نرى أ،ومن البديهي خالقية األ

ن يحدث اهتزاز في القيم الروحية والخلقية والعقلية في المجتمع االسالمي بدعوى خضوعها أبعنف 
 ) . 203:  2008الراوي ، ( التغيير  ألمبد

في  أساساً تمثل ركنا  ألنهاهمية القيم االسالمية في حياة الفرد والمجتمع واضحة ألهذا تبدو 
نها تشكل أ إلى تكوين العالقات بين الناس وتسهم بشكل فعال في تحديد طبيعة التفاعل بينهم اضافة

 .هداف تنظم سلوك الفرد والجماعةأومعايير 
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 سالمهمية القيم في اإلأ : 
هل البحث والعلم أكبيرة على مستوى الفرد والجماعة وذلك باتفاق  أهمية يةللقيم االسالم

لى تحقيقها في إتربوية للتربية والتي تسعى  أهدافاً واالختصاص حتى عامة الناس ، حيث تشكل القيم 
ن القيم ألفكار التي نزوده بها همية عن المعلومات واألأتقل  المتعلم فتكوين القيم لدى المتعلم ال

ذي نقيم به هذا العمل لنرى مدى تحقيقه و المعيار الأطاقات للعمل الذي يحققه وتكون بمثابة المرجع 
 .له 

همية القيم في قدرتها على تحقيق تكامل واتزان سلوكه وقدرته على مقاومة القيم المنحرفة، أوتبدو 
العامة عن الخاصة كما والتوازن بين مصالحه الشخصية وبين مصلحة المجتمع ، ويفصل المصلحة 

ع له حدود جغرافية الى مجتمع يمثل جميع البشر ، وتعد ثر القيم في تحويل المجتمع من مجتمأيظهر 
ذ تنعكس على سلوك الفرد إمرجعيا او معايير يتم من خاللها تقييم العمل  إطاراً القيم على هذا النحو 

 ) . 14:  2014المدهون ، (ن لها وظيفة على المستوى الفردي والجماعي أمن حيث  وعمالً  قوالً 

 سالمفي اإل خصائص القيم : 
هذه القيم االسالمية بخصائص تميزها عن القيم في المجتمعات غير المسلمة وتستمد  تتسم

النظرة االسالمية للقيم تتصف بالكمال ن أالخصائص والسمات من هذا الدين العظيم الذي يؤكد على 
وسننه ن مصدرها هو اهللا عز وجل الذي يعلم خبايا االنسان والكون ألتنبع من المذهبية الكاملة  ألنها

نسان من عبودية طارها يتحرك االنسان ويمارس وظيفته في الحياة فاإلسالم الذي حرر االإالتي في 
ن أراد أهو  إذان يقف عندها أمده بالتصور الصحيح وحدد له الضوابط التي ينبغي نفسه ومن الغرور أ
ومنها فضل مى الخصائص التي تؤهلها لتكون األسأه ، حيث اشتملت هذه القيم على يحترم عقله ونفس

 :ما يأتي 

هميتها من كتاب اهللا وسنة رسوله وهما المصدران االساسيان أتستمد القيم االسالمية : الربانية •
) يوحى ال وحي إن هو إوما ينطق عن الهوى ( ن الكريم ذلك في قوله تعالى آن القريللتشريع وقد ب

 ) . 3،4:النجم (
نها مستمدة من أتتميز القيم االسالمية بشمولها لجميع جوانب الحياة باعتبار : الشمول والتكامل •

وقوة  أساسياً نها متكاملة بشكل يجعل من بعضها أالذي هو صالح لكل زمان ومكان كما م االسال
 .خر بنجاح تساعد على تطبيق البعض اآل

ت القيم التربوية االسالمية بالوسطية حيث حققت التوازن بين الحياة اتصف :الوسطية واالعتدال •
وابتغ فيما اتاك اهللا الدار " ث قال تعالى المادية والحياة الروحية والجمع بين الدنيا واالخرة حي
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اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن اهللا اليك و ال تبغ الفساد في األرض ان اهللا 
 ) . 15:  2014عقيالن ، (  } 77:لقصص ا {"  ال يحب المفسدين 

نه أعن  ن الثبات فضالً أ: نما كما يقول سيد قطب إنها جامدة وأثبات القيم يعني  وال :الثبات •
طار ثابت حول إ الحركة داخلللنظام الكوني هو الذي يضمن للحياة االسالمية خاصة  متدادا

السالمية ميزة التناسق مع النظام الكوني العام و يقيه شر الفساد الذي ة امحور ثابت فيضمن للحيا
 ) . 85: 1980قطب ، ( يصيب الكون كله 

فهي تمتد لكل معنى  ا سبقمعلى  االسالميةال تقتصر خصائص القيم نه أوترى الباحثة 
تتسم الحضارية بأربع حيث  ،والتميز والمرونة والحضارية خاصة واالعتداليحتوي على االيجابية 

سالمية تنبني إلى عقيدة إمعايير قد ال تجتمع في غيرها فهي شاملة لكافة مناحي الحياة وهي مستندة 
مة االسالمية عبر التاريخ ، وبواسطتها بنيت األنفعية المادية الخروي وتتجاوز الا على الثواب الجزاء

عده أو دين اللهم ما كان من جزاء جزيل أو لون أوفائدتها تطول الجميع دون تمييز بين عرق 
 .رة للمؤمنين برسالة االسالم وبثواب االخ

 سس القيم في الفكر االسالمي أ: 
 .تبنى عليه القيم في االسالم  عتقاديا -
 .العلمية الواقعية  علمي مرتبط بالقوانين -
 .نساني يتعلق بالميل النفسي لدى االنسان إ -
 .الطبيعة االنسانية من حيث يقبل التوجه نحو الخير والشر -
 .رادة االنسانية وهي االساس في تقييم سلوك الفرد حرية اإل -
 ) 7: 2012الحربي ، ( خروي المسؤولية االنسانية والجزاء اآل -

همية الدور أننا نستنبط مما سبق من مواضيع عن القيم في االسالم وضوح أوترى الباحثة 
بالقيم  بالدنا متمثلةن يلعبه االسالم في تحقيق النهضة االجتماعية المعاصرة في أالذي يمكن 

االجتماعية واالقتصادية  فاألهدافو لموضوعية البحث أاالسالمية دون أي تجاوز للحقائق العلمية 
ساس فاعل للنهوض بالمجتمع أوالقيم السلوكية واالخالقية التي حددها االسالم ودعا اليها تعتبر 

بمعناه العلمي الحديث من حيث كونه عملية تتفاعل به لى طريق التنمية الشامل إالعربي المسلم ودفعه 
لقينا أواذا  ،خالقية ونفسيةأية وسياسية وثقافية وعوامل كثيرة طبيعية وفنية وسكانية واجتماعية واقتصاد

وخلقية وعملية هدفها  اعتقادية اً حكامأنها تتناول أن الكريم فنرى آحكام التي جاء بها القرنظرة على األ
خرين مما يشكل حلوال مباشرة و بين اآلتنظيم العالقات بين االنسان وخالقه وبين االنسان ونفسه 
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 بعدي تضلوا لن به تمسكتم إن ما تركت فيكم" ب المصطفى حين قال حبيللبشرية جمعاء وصدق ال
 ." وسنتي اهللا كتاب أبدا

 
 أهمية القيم: 

هتمام العديد من التخصصات كالفلسفة اموضوع القيم من الموضوعات التي تقع في دائرة 
كأحد الموضوعات والدين والتربية واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس وعلى الرغم من أهمية القيم 

األساسية والمهمة في مجال علم النفس االجتماعي فقد تأخر االهتمام بدراستها بوجه عام وارتقائها 
ن وتغيرها بوجه خاص وربما يرجع ذلك لعدة أسباب منها اعتقاد الكثير من الباحثين و الدارسين النفسيي

قياسها وتحديد أبعادها وعالقتها بغيرها من نه من الصعب أمبريقية وبأنها تقع خارج نطاق البحوث اإل
. المتغيرات

ولقد ظهر االهتمام بالقيم منذ القديم وتبوأت منزلة واسعة في الفكر  اإلنساني ألنها تتفاعل مع 
الحكام والمربيين  هتماماجوانب حياة اإلنسان كافة وهو يؤكد ذاته ويدافع عنه مع بني جنسه فقد نالت 

رابي واهتمامه بتنظيم المجتمع وٕاصداره لقوانين تمثل محتوى ثلة في قوانين حموسفة فنجدها متموالفال
. اجتماعي وسياسي واقتصادي وتربوي 

الذي دعا إليه القانون ، إما في الحضارة ين الفكر الخلقي السائد آنذاك  ووتمثل هذه القوان
وفعل الخير وحب الناس وغير المصرية فقد ظهرت القيم في اهتمام اإلنسان بالعمل الجماعي والطاعة 

. ذلك من القيم األخالقية 

وقد ركزت الحضارة الهندية القديمة على الطاعة والبحث عن تكامل المثل األخالقية لترويض 
. النفس ومجاهدتها 

التي تسعى الى ) كونفوشيوس(وقد برز االهتمام بالقيم في الحضارة الصينية عن طريق تعاليم 
انك إذا ملكت الناس بسطوة القانون وتحكمت "لواجب واحترام اآلخرين إذ قال إحياء الضمير وأداء ا

ما إذا أرشدتهم بالفضيلة ووجهتهم بالقيم والمثل وأشعت بينهم العدالة أبرهبة العقاب قد ال يتجنبون 
:  2011الصاحب ، ( واإلنصاف فانك تنمي في نفوسهم الحساسية ولن يلبثوا حتى يصبحوا أسوياء

149 .(
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عد فترة الثالثينيات واألربعينيات من القرن الحالي بداية االهتمام بدراسة سيكولوجية القيم وت
و إمكانية قياسه من أالمفهوم إجرائيا اإلنسانية حيث االلتزام بالمنهج العلمي سواء فيما يتعلق بتحديد 

. خالل أدوات وأساليب تتوافر بها شروط القياس الجيد 

وتركز هذا االهتمام على عدد من المجاالت أهمها دراسة القيم في عالقتها ببعض المتغيرات 
وكذلك في عالقتها بالقدرات المعرفية  وارتقاء ) كالجنس ،الديانة ،التخصص الدراسي ،الخ (الشخصية 

غيرات في قيم ن العمر من المتغيرات المهمة والمسئولة عن إحداث تأالقيم وتغيرها عبر العمر باعتبار 
) .  2: 1992خليفة،(األفراد 

: نها أن اهمية القيم تتجلى في أوبصورة عامة ومن كل ما سبق عن القيم نستطيع القول 
. محكات ومعايير اجتماعية للحكم على أنماط السلوك كافة  •
. تشكل ركنا أساسيا يسهم في ضبط السلوك  •
. توجه الفرد والمجتمع نحو أهداف واضحة المعالم  •
في األهداف الوجدانية التي تساعد واضعي المناهج الدراسية في تكييف هذه  اً تشكل ركنا أساسي •

و تعزيز أالمناهج على وفق القيم السائدة في المجتمع واإلسهام في تغيير القيم غير المرغوب فيها  
. وتنمية القيم المرغوب فيها 

الفرد من قيم وهذا يساعد في نجاح الفرد تساعد في مجال التوجيه المهني على وفق ما يحمله  •
. وبالتالي تقدم المجتمع بأكمله  اً مهني

ن معرفة المرشد التربوي للقيم السائدة لدى الطلبة تساعد في أتستخدم في مجال اإلرشاد التربوي إذ  •
 152: 2011، الصاحب(ملية اإلرشادية تفهمه لهم وبالتالي نجاح دوره كمرشد تربوي وتسهيل الع

( 
 صادر القيم م :

 نأن مصدرها الفرد ومنهم من يرى أالباحثون حول مصادر القيم فمنهم من يرى  ختلفا
 ن مصدر القيم هو القانون الطبيعي الذي يتماشى معأمصدرها المجتمع وتوجد وجهة نظر ثالثة تعتقد 

 ال بهاإن الحياة ال تستقيم المنطق فالحق حق  والعدل عدل ألطبيعة االشياء ويتفق مع العقل و
.  ) 24: 2000عسلية،(

 :جمالها بما يليإللقيم مصادر متعددة يمكن 
/ ذات الفرد  -1
تعد شخصية الفرد وطبيعة تكوينه من المصادر األساسية التي تسهم في اكساب الفرد القيم  •

. حدى مصادر القيم لدى الفرد إهدافها أ،الشخصية بخصائصها ،ومكوناتها ، و
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فق مع المرحلة التي يمر بها وقد ن سلوك الفرد يتأذ إن المرحلة العمرية تؤثر في القيم ، أكما  •
ن هناك تغير في القيم أالقيم عبر المراحل العمرية المختلفة و رتقاءاشارت دراسة روكتش على أ

. يمتد عبر مراحل العمر 
ن درجات البنين ،والبنات لى تبايإحدى الدراسات إذ اشارت إن للجنس عالقة بالقيم ،أكما وجد  •

. على مقياس السلم القيمي في العديد من الدراسات 
كساب الفرد القيم ، ويمكن إثر البالغ في عوامل البيئية من العوامل ذات األتعد ال /عوامل بيئية  -2
: يجاز هذه العوامل بما يأتيإ
بمراحله  اً تعد االسرة المؤسسة التربوية االولى التي تحتضن الطفل منذ والدته ،ومرور :االسرة  •

و النمذجة لسلوك كل من يحيط به من أالطفل يتأثر عن طريق التقليد  إذ أنالعمرية المختلفة ،
. سرته بكل ما تملكه من قيم أفراد أ

سرته أالسائدة في المجتمع فيتعلم الطفل من وتكسب االسرة القيم ألبنائها بطريقة انتقائية من الثقافة 
. عن طريق الثواب والعقاب 

: الثقافة السائدة في المجتمع  •
ن يكون ألى إلكل مجتمع ثقافته السائدة به والتي تكون مناسبة لحاجاته ،وظروفه ،وهذا بدوره يؤدي 

. الثقافي السائد في المجتمع ساسية السائدة ، فالقيم ترتبط ارتباطا وثيقا بالنمو لكل مجتمع قيمه األ
: قران األ •

مكانات التأثير في إما تمتلك  اً هم المؤثرات التربوية غير النظامية التي غالبأقران من تعد جماعة األ
. شخصية الفرد ،ال سيما في مرحلتي الطفولة والمراهقة 

: المدرسة  •
تاحة الفرصة إفي نفوس المتعلمين ،وكسابهم القيم ،وغرسها وتنميتها إفي تربية النشء و ةتؤثر المد رس

وعمل مرتبط بالواقع كما يكسب الطلبة قيمهم من خالل محتوى المنهج  كيةلهم ،لترجمة هذه القيم السلو
. وما يقدمه لهم من خبرات 

: عالم وسائل اإل •
،وهذه من القيم ،وبالتالي تعديل السلوكتقوم وسائل االعالم بدور كبير في غرس وتعزيز وتعديل العديد 

و أهي وظيفة التربية االسالمية وال تقتصر وظيفة وسائل االعالم في المجتمع على غرس قيم جديدة 
. على تثبيت القيم ًا يضأتعديل قيم قديمة، بل تعمل 

: المؤسسات الدينية  •
لى غرس قيم معينة تؤدي هذه المؤسسات وظيفة حيوية في حياة االفراد والجماعات ،بتأكيدها ع

لى إساليب متعددة مثل الترغيب ، والترهيب ،والدعوة أخالقية ،وتتبع في غرسها للقيم يم األوخاصة الق
) . 164:  2011الصاحب ، (للعقاب  اً في الثواب واالبتعاد عن الشر تجنب اً الخير طمع
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 خصائص القيم: 
التعرف على نه يستوجب إو المجتمعات فأهمية بالغة سواء في حياة االفراد أنظرا لما للقيم من 

 :خصائصها
و أي أمن الر اً وتتضمن نوع اً هرمي اً وتترتب ترتيب نسانية ، نسبية ، ذاتيةإ أنهاهم خصائص القيم أمن 

. الحكم كما يتضمن الوعي بمظاهره االدراكية والوجدانية والنزوعية 
:- ن تكون للقيم العديد من الخصائص التي تتصف بها على النحو التالي أنه يمكن أال إ
و عقيدة أو تصور أخالقي يستمده االنسان من فلسفة أعامل المثل فهي تعبير  إلىتنتمي القيم  •

. دينية 
تعتبر القيم قواعد عامة تحدد وتوجه السلوك في المواقف المختلفة وتفرق بين السلوك المقبول  •

. وغير المقبول
من ثم فهي توضح الطرق ترتبط القيم باألفكار والمبادئ واالتجاهات المقبولة في المجتمع و •

. هدافه أن يسلك في ضوئها االنسان حتى يحقق أوالوسائل المختلفة التي يجب 
و من زمان أرى أخ إلى و من ثقافةأخر آختالقها من فرد الى ايأخذ البعض بنسبية القيم من حيث  •

المصدر الذي عن عتقادنا في صدق ابثبات القيم من حيث  قوياً  اً يمانا كافيإزمان ونحن نؤمن  إلى
. طريقه نأخذ قيمنا 

: 2005يد، الس( تهتم القيم باألهداف البعيدة التي يصنعها االنسان بنفسه ال باألهداف الفرعية •
19 .(

والثقافة  ،والمجتمع وهي الكائن ،والشخصية، ربعةبعاد السلوك االنساني األأتدخل القيم في  •
. حدى محددات السلوك المهمة إالسائدة، وهي 

. لفاظ مطلقة ولكنها تطبق في حدود موقفيه خاصة أو تصاغ في أتشكل القيم  •
. ن القيم قابلة للقياس والتقويم عن طريق السلوك المالحظ الذي يدل عليه إ •
: 2011الصاحب، (همية عند كل شخص ل متدرج في األنها تترتب بشكأن القيم هرمية أي إ •

15 .(
 إذ أنهامن جيل آلخر عن طريق عملية التنشئة االجتماعية  نها متوارثةأتعتبر القيم في المجتمع ب •

. حد الروافد االساسية لإلرث التاريخي والثقافي ألي مجتمع أتمثل 
خرى تخضع للتغيير نتيجة التركيب الداخلي لبناء يعة مجتمعية مثل كافة الظواهر األالقيم ذات طب •

والتي تتمثل في تأثير انفتاح المجتمع على و نتيجة لضغوط خارجية على المجتمع ذاته أالمجتمع 
. )2009ة، براهم(كذلك تأثير وسائل االعالم ية و الثقافات الخارج

ما تتأثر وتتداخل على نحو يزيدها  اً نها غالبأتساند بعضها البعض فهي ليست وحدات منفصلة و •
. قوة 
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ت طابع جماعي في نشأتها و ذاأخالقية وجمالية أنفسية واجتماعية و عتبارهااهميتها في أتكتسب  •
 ) . 65: 2003كشيك ، ( وفي استخدامها 

 
  مجاالت االهتمام بدراسة القيم :
وائل الثالثينيات من القرن الحالي وتركز هذا أاالهتمام بدراسة القيم يأخذ الطابع العلمي منذ  أبد

. االهتمام بوجه عام 
: في ثالثة جوانب  

القيم وذلك في ضوء عالقتها بعدد من المتغيرات  كالجنس االهتمام بدراسة الفروق الفردية في  •
... والسمات الشخصية واالهتمام االكاديمي والمهني والتوافق النفسي الخ 

ن القيم عملية تتأثر بادراك الفرد أ عتبارابدراسة القيم في عالقتها بالقدرات المعرفية للفرد وذلك  •
.  نتقاءاعملية  أساسهافهي في 

و المرتبطة بذلك باعتباره من المجاالت أارتقائها عبر العمر والعوامل المؤثرة لقيم ومجال اكتساب ا •
      شكال تغيرها عبر العمر أبعادها ومكوناتها وأالمهمة والتي تقدم لنا خريطة لمعالم هذه القيم و

 ) . 17:  1992خليفة ، ( 
 
 عالقة القيم ببعض المفاهيم :

 :المفاهيم التالية من المهم التمييز بين مفهوم القيمة وغيره من 
  واالتجاهاتالقيم /

يتفق علماء النفس واالجتماع على عدم امكانية  فصل القيم عن االتجاهات فاالتجاهات تنتظم 
ن أوضح يمكن القول أفي نسق واحد مع االطار العام للشخصية وهو ما نسميه بالقيم  وبصورة 

كبر هي القيم ورغم ذلك فان بعض االتجاهات تحتفظ بذاتيتها وفرديتها أاالتجاهات تنتظم في تكوينات 
. )153: 2011الصاحب ،(

شمل من االتجاهات فتشكل مجموعة من أعم وأن القيم أويتلخص الفرق بين القيم واالتجاهات 
همية في بناء أكثر أ اً ك تحتل القيم موقعاالتجاهات فيما بينها عالقة قوية لتكون قيمة معينة ونتيجة لذل

ن بحوث أن بحوث االتجاهات بدأت داخل ميدان علم النفس في حين إ"شخصية الفرد ويقول سويف 
 نما تمثل شكالً إن القيم تقدم المضمون لالتجاهات فاالتجاهات أالقيم بدأت داخل ميدان الفلسفة ويرى 

  لقيم لهذا الشكل مضمونه وفحواهم االطابع التجريدي حيث تقد إلىقرب ما يكون أ
). 317: 2003الجبالي ،(
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 القيم والسمات: 
و خاصية للسلوك تتصف أساسية في بناء الشخصية وهي صفة مفهوم السمة من المفاهيم األ

و قياسها فالعدوانية سمة والخوف سمة والشجاعة سمة الخ أدر من االستمرار ويمكن مالحظتها بق
 ،والحاجات والمزاج، ،االتجاهات، والميول: بع فئات هيلى سإبناء الشخصية  وردويصنف جيلف
. ، ووظائف الجسم بناء الجسمواالستعدادات و

نه في أال إساسية لقيم تعد فئة من سمات الشخصية األن االتجاهات واأويبدو من التصنيف 
. يير ساس القابلية للتغأمن الدارسين من يميز بينهما على مقابل ذلك هناك 

خر سلبي بينما آيجابي وإونوعية من السمة وتشتمل عادة على جانب  اً كثر تحديدأذن إفالقيمة 
) .  46: 1992خليفة ، ( السمات ليست كذلك كما تتسم القيمة بإمكانية تغييرها 

  القيم والدوافع /
 إلىنها ليست مجرد ضغوط لتوجيه السلوك ولكنها باإلضافة أتختلف القيم عن الدوافع في 

. و المفهوم القائم خلف هذا السلوك بإعطائه المعنى والتبرير المالئم أذلك تشتمل على التصور 

  القيم واالهتمام /
بالتفضيالت  اً من مظاهرها ويرتبط غالب اً ضيق من القيم و يعتبر مظهرأن االهتمام مفهوم إ

نها ال تتفق مع المعايير التي تحدد ما ينبغي وما ال أمهنية التي ال تستلزم الوجوب كما واالختيارات ال
وتتصف بخاصية و غاية من الغايات أما القيم فترتبط بضرب من ضروب السلوك أن يكون ، أينبغي 

) .  317:  2003الجبالي ،( الوجوب والمعيارية 

 القيم والسلوك  /
ن القيم هي أ عتباراهناك من الباحثين من تناول القيم من خالل مؤشرات السلوك على 

و السلوك المفضل أالتوجه "نها أفعاله فيعرف موريس على سبيل المثال القيم بأمحددات لسلوك الفرد و
 : ثالث فئات رئيسيةلى إويصنفها  "و المرغوب من بين عدد من التوجهات المتاحة أ

. القيم العاملية والتي يمكن الكشف عنها من خالل السلوك التفضيلي : االولى •
القيم المتصورة والتي يمكن دراستها من خالل الرموز العاملة في مجال السلوك :الثانية  •

ن يكون ، كما يتم في ضوئها الحكم أالتفضيلي فهي عبارة عن المتصورات المثالية لما يجب 
. على السلوك 

 ) . 53: 1992خليفة ، ( هملها الباحث من التعريف أالقيم الموضوعية وقد  :الثالثة  •
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  القيم والمعتقدات/ 
تتميز المعارف في القيم عن المعارف االخرى التي يتضمنها المعتقد بالجانب التقويمي حيث و

و غير مفضل ،كما تختلف القيمة عن أيختار الشخص من بين البدائل في تقسيمه لما هو مفضل 
بما هو  اً قدات غالبو سيء في حين ترتبط المعتألى ما هو حسن إ اً ن القيم تشير غالبألمعتقد في ا

) .  317:  2003الجبالي ،(  صحيح او زائف 

أن للقيم العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المفاهيم فهي بمثابة خارطة وترى الباحثة 
فراد الجميع كمقاييس مشتركة يسخرها األيم تفرض نفسها على للنجاة من مغريات وفتن هذا الزمان فالق

لحل مشاكلهم وحسم خالفاتهم في أي مجتمع كانوا وهي تشكل المعايير التي بدورها تحكم على الفعل 
و ثقافي أن يكون عنوان ألي تراث حضاري أو الخطأ وهي مرشد للسلوك وهي ما يجب أبالصواب 

. بعد جيلجيال وتتناقله جيل به األتفخر 

 سرة و صراع القيم األ /
نساني إساس لبناء أي مجتمع ي األساسية التي ينبثق منها المجتمع فهسرة هي النواة األتعد األ

عراف يد من التغيرات التي ظهرت على األسري العدوقتنا الحالي طرأت على النظام األوفي 
بواب الصناعات والشعوب وحسب أرع ال يقرع االجتماعية والعادات والتقاليد والقيم ، وهذا التغير المتسا

حدث في ي اً موازي اً ن تغيرإشياء من حولنا فغير األعماق حياتنا الشخصية ، فعندما تتأولكنه يتغلغل في 
لى تغيير القيم وهي جذور قديمة ثابتة إ، وهذه التغيرات التي طرأت على وسائل العيش عمدت داخلنا

. سرة جيال داخل األصراعات التي تخلق الفجوات بين األوالومن هنا بدأت تظهر االنقسامات 

طار الوحدات االجتماعية إواليوم الحياة ال تخلو من مظاهر الصراع والمنافسة التي تكون في 
جيال التي نتيجة لوجود فجوة بين األ أجيال والذي ينششده الصراع بين االأقارب وخوة واألكصراع األ

حد االشكال الرئيسية للتفاعل أنه أعاشت فترات تاريخية وخبرات مختلفة ، ويعرف الصراع هكذا على 
نه كفاح أب اً يضأينما وجد تفاعل كان هناك صراع ، كما يعرف أنه أمن هذا التعريف نجد  اً وانطالق

) .  2:  2013وسيلة ، ( جل المكانة والقوة أحول القيم والسعي من 

ليات أدوا ت الضبط االجتماعي ومحركات السلوك وتقرر أسرة والمجتمع وتمثل القيم في األ
و تحوالت غير ألى هزات إاالستقرار والتوازن في المجتمعات البشرية واذا تعرضت منظومة القيم 

 حوال البشر وعم الفسادأنوع من الخلل نتيجة عوامل وظروف محددة تدهورت  نتابهااو أها يمرغوب ف
لى فقدان التوازن والمعنى للحياة  إفي االرض وشعر الناس كما يشير ابن خلدون 

. ) 68:  2010حسن ، ( 
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نها في أهم مصادر القيم السائدة في مجتمع ما خاصة أن العائلة هي من أوما من شك 
لى عدة اتجاهات إالصدد نتطرق  ذاعزيز العضوية وااللتزام ، وفي همجتمعنا تمثل الهوية وتحث على ت

في دراسته التي قام بها حول المجتمع العربي المعاصر ) حليم بركات ( ليها الدكتور إقيمية توصل 
. قيم الموروثة والقيم المستحدثة والتي تظهر كيف يقوم الصراع داخل االسرة بين ال

 
: ن القيم العربية بشكل عام تتميز بما يلي ألى إوقد توصلت الدراسة 

نحو التشديد على العضوية ال على االستقالل الفردي حيث يبقى كل فرد فيها مرتبط  نها تنزعأ
 اً نكارإعن سلطتها و اً بها طول حياته وفي جميع الميادين وتعتبر كل قرار مستقل من طرفه خروج

. لجميلها

تقوم بالتشديد على  نها تنزع نحو االتكالية والطاعة على حساب االعتماد على الذات حيثأ
.  اً حيانأطاعة في معظم الحاالت وحتى القصاص الجسدي ال

ساليب التنشئة خاصة ألى إتنزع نحو التمسك بالقيم نتيجة لضغوط خارجية صارمة ويعود ذلك 
كثر منه على االقناع ، مما ينتج بعض المظاهر كاالمتثال بحضور السلطة أعند التشديد على العقاب 

. والمسايرة في العالقات المباشرة 

ن هذه ألى إوحتى اخضاعها ويجدر االشارة هنا  المرأةفرض سيطرة الرجل على  إلىلنزوع ا
ختالف نمط المعيشة في البادية والريف والمدينة باخرى وتختلف ألى إالنزاعات تتفاوت من طبقة 

) .  4: 2013وسيلة ، (

جيال الذي سببه المهم فهم الصراع القائم بين األ وألهمية البناء االسري للفرد والمجتمع فمن
االختالف بين ما هو موروث من قيم وما هو مستحدث على هذه القيم بسبب االنفتاح الذي  سىالرئي

وبرمجة التكنولوجيا لمعظم نواحي حياتنا والضغوط االقتصادية والسياسية  نعيشه على ثقافات عديدة
. غنى بها المؤسسات االعالمية الخ التي تتالعقيمة وفلسفة العولمة والتغيير 

جيال من المهم التوازن والتوافق بين ما هو جديد وما هو موروث ، وللتقليل من حدة صراع األ
طار موحد يعتبر منظومة قوية يخدم العملية االدارية إولتحقيق عملية التوافق والترابط بين كل القيم في 

بيئة يساهم في التي ينتمي لها الفرد وبين القيم السائدة في ال ن التوافق واالنسجام بين القيمأحيث 
) .  5:  2009،هرانيالز(خفض معدل الصراع 
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ير حضارية جيال ظاهرة منتشرة في المجتمعات الغربية بصورة غن صراع األأوترى الباحثة 
مختلفين لكل منهما سري واختالل منظومة القيم لديهم تكاد تكون طبيعية بين جيلين بسبب التفكك األ

 وأعلى الفرد  اً ن ينعكس سلبأوسمات شخصية وفكر وثقافة مختلفة ال يمكن  ظروف حياة مختلفة
طار قيمي منبثق من عقيدتنا إلى مستوى جيد من التقبل واالحترام في إذا توصل الطرفين إالجماعة 

طوير والتغيير لألفضل دون وديننا فالدين االسالمي وقيمه صالح لكل زمان ومكان فهو يشجع على الت
جيال ألى مستوى الصراع الشائع في المجتمعات الغربية ، فليس في االسالم صراع إن يصل االمر أ

راء وحوار هادف بناء في اطار القيم والمبادئ التي ترسخ دعائم المودة واالحترام أ ختالفابل هو 
. المتبادل

 لعوامل المختلفة في تغير القيم ثر اأ :
فراد المجتمع وما تتضمنه من تحديد أوضاع والعالقات االجتماعية بين الظروف واألتمثل 

و تمثله أن تحتله أساس طبيعة االنتماءات والعالقات القرابية وما يمكن ألطبيعة  التراتب الطبقي على 
ساس هذا االنتماء واالنتساب و أي تغير يطرأ على هذا أمن موقع في سلم الهرم االجتماعي على 

و كل جوانبه وتعد القيم من القضايا التي دار حولها أو هذا البناء المتكامل يؤثر على بعض أالهرم 
جدل كبير نتيجة التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع وال سيما مع تنامي موجات العولمة وما رافقها 

. من تطورات هائلة في شتى المجاالت المجتمعية 

ن التغير االجتماعي السريع يغيرها أالقيم الخاصة بمجتمع ما كما  فالتغيرات االجتماعية تغير
ن يسمع صدى ذلك في تعليقات كبار السن وترتبط االجيال ببعضها من خالل أبسرعة ويمكن للمرء 

ن واحد ومن ثم يستحيل آالتراث الثقافي وتحتوي المجتمعات على عناصر االستقرار والتغير في 
) .  65:  2000بدر ، (  االجيالاالنفصال التام بين 

قصاء لبعض االنماط والسمات إو أضافة ميكانيكية إن عملية التغيير ليست مجرد أوالواقع 
طرد أذا إضافة وتعديل كيفي لمسافات ثقافية مختلفة فإلى جانب ذلك عملية إنما هي إبطريقة كمية و

بقة على التغيير ،وهنا تسمى هذه التغيير ككل متسلسل كانت نتائجه اضافات لمراحل متتابعة سا
كل تغيير يسير على نهج التغيير الذي سبقه ولهذا تبدو كل التغييرات ذات  أنبمعنى  اً العملية تطور

نها متصلة الحلقات االن هذا ال ينفي التأثيرات التي تمارسها قوى معينة ذات أالطبيعة التطورية على 
) .  9:  1993الجوالني ، ( تغيرات متالحقة  و واقع وما قد يترتب عليها منأوجود كامل 

في المدينة تتبلور العالقات المتأزمة بين القديم والجديد وبين موقع الجماعات التقليدية والموقع 
الطبقي في تطور القيم االجتماعية التدريجي في حياة المدن العربية في الماضي، كما في الحاضر 

والحاكمة فتختلط القيم السياسية بقيم ) وخاصة الكبرى منها( قات التجاريةتسود في المدن قيم الطب
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تقترن بتلك  اً النجاح والطموح والرفاهية والربح والكسب واالقتناء المادي ، وكانت هذه القيم تقليدي
تقترن بمفاهيم  اً حاضر و أصبحتالمفاهيم الدينية الحضرية التي تعطيها التبريرات الضرورية ، 

لمقتبسات واالنفتاح على الخارج واالقبال على االزياء والتسلية ،والتمسك بقيم التحديث واستيراد ا
:  2006بركات ، ( االنضباط ، وبذل اقصى الجهود في العمل و االنتاج واالعتماد على النفس 

166  . (

على المجتمع والتخلي عن القيم  أيطر شامالً  اً وثقافي اً جتماعيا اً ولما كان التحديث يعني تغير
ن يتجه نحو محاكاة أن المجتمع العربي عليه أالتقليدية وتبني قيم عصرية جديدة فهل يعني ذلك 

ال تتضمن القيم الثقافية أوينبذ كل القيم والتقاليد التي ورثها عن الحضارات السابقة ؟  اً الغرب تمام
قاء عليها ألنها تشتمل على سمات وخصائص فريدة تحدد يجابية يتعين االبإوالتقاليد الموروثة جوانب 

ن نعيد أطار عملية التحديث إبعاد ومالمح شخصيته ؟ ترى هل ينبغي في أوتعين " هوية المجتمع "
الحسيني (ة تتفق ومتطلبات هذه العملية ؟ ن نعمل على توجيهها وجهة جديدأو أتفسير بعض التقاليد 

) .  369:  1984واخرون ، 

) اميل دور كايم ( هو العالم الفرنسي  هتمامابز العلماء الذين تناولوا هذا الموضوع برأمن 
) االفكار(ن المجتمعات البدائية تقسم نظمها الدينية وفق اساسين هما العقائد اي ألى إشار أوالذي 

ها أنما ن كل منها يكمل االخر كألى إويشير ) الممارسات والسلوكيات (والثاني هو الطقوس والشعائر 
االجتماعية والسياسية االقتصادية و(وترتبط وتتغلغل في جميع جوانب الحياة االخرى  اً تعمل مع
ن العقائد الدينية والروحية والطقوس التي ترافقها أويرى بعض المهتمين في هذا الموضوع ) والتربوية

إسقاطيه تعبر عما يكمن في النفس والالشعور من المواقف  تجاهاتاهي ميادين تنطوي على 
رمزية وتظهر البحوث  واشكاالً  اً واالزمات التي ال يعبر عنها بصورة صريحة ومفهومة بل تتخذ صيغ

ثر الواقع االجتماعي والمحتوى النفسي لكثير من المعتقدات الدينية أاألنثروبولوجيا الصلة القوية بين 
ن إن معتقداتها هي االخرى مختلفة ومتباينة لذلك فإن الديانات مختلفة فأوبما  السائدة في المجتمع

ثرها وارتباطها في الواقع االجتماعي المعاش وما يرتبط بها من مضامين نفسية وتأثيرات حياتية هي أ
) . 2009براهمية ،(مختلفة  جتماعها اً ن توجد وتخلق قيمأاالخرى مختلفة وبالتالي يمكن 

ن الالفت للنظر اليوم هو التبدل والتغير المستمر الذي تعرفه منظومة القيم أنستنتج مما تقدم 
ن يؤثر أن كل ما يحدث في المجتمع من تغيرات وعلى كافة المستويات وفي كافة المراحل يمكن أذ إ

و غير مباشر في نوع وطبيعة القيم التي يعتمدها المجتمع فمع كل هذا التطور الذي أبشكل مباشر 
 تجاهاعادة البناء من جديد كله يسير في إللهدم والتقويض و اً شهده العالم تظل القيم هي االكثر تعرضي

. ن واحدآلتفسخ والتكون القيمي في نوع من ا
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ن تقوم بدورها أنه لكي يأخذ العصر معناه الصحيح ويستقيم ينبغي على التربية أوترى الباحثة 
هدافها أبناءها لتحقيق أمة من االمم لدى أساسي في غرس القيم والمبادئ الثقافية التي يحملها تراث األ

. حياء القيم االنسانية بحيث تغدو قوة دفع تيسر التمثل الصحيح للحضارة والرقي إالتنموية والتربوية و
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 هوية الذات: المبحث الثاني
  تمهيد: 

لى حد كبير إسهمت في تغير المعرفة المتسارعة أمة االسالمية اليوم تغيرات واسعة تشهد األ
نماط أثر كبير في تغيير أفي تغيير االنماط الثقافية السائدة في كافة المجتمعات وكان لهذا التطور 

تفكير الطلبة وانعكست هذه التغيرات على حياتهم وسلوكهم ،بعدما طغت المادة على بعض معايير 
. لروح واالخالق في تشكيل الهوية االسالمية ا

ن المذاهب المسلمين في المدارس والجامعات ألقد نالحظ الحالة الثقافية المشوشة ألبناء 
ن إلى تكوين جيل تابع لها، وبذلك فإبنائه وكلها تهدف أالفكرية والنظم الثقافية المختلفة تتقاسم عقول 

الموضوع ضرورة واجبة لمواجهة االختراقات المتوالية لثقافتنا همية هذا أالتفكير في مسالة الهوية و
. خالقيةليدنا ونظمنا القيمية واألوعاداتنا وتقا

جمع أة على الساحة الفكرية في العالم كثر القضايا التي تطرح نفسها بقوأتعد قضية الهوية من 
سؤال الهوية يطرح  أالعشرين ،بدخير من القرن في العقد األ اً في وقتنا الراهن في العالم اجمع وتحديد

بدأت تتصاعد حول  همية في ظل تلك الدعوات التيأكثر حساسية ول األنفسه بشدة بوصفه السؤا
) . خرآصراع الثقافات في تعبير ( صراع الحضارات 

والحديث عن الهوية و المخاطر التي تهددها حديث لم ينقطع ،فمنذ بداية هذا العقد والعالم 
شبه ما يطلق عليه حالة أوالت واالحداث على كافة االصعدة جعلت سؤال الهوية من يشهد بعض التح
، وترتبط كل مرحلة من مراحل الحياة بمهام نمائية معينة )  165:  2004الضبع ، (تقرير المصير 

و شخصية أللنمو النفسي واالجتماعي للمراهقين هو تشكيل هوية  سيالرئين المظهر إوبالتالي ف
للشخصية في مرحلة  اً نجاز رئيسيإول من قدم مفهوم الهوية واعتبرها أمتماسكة ويعتبر اريكسون 

ن تشكيل الهوية يعتبر حدثا أفيما بعد ومع  اً وسعيد اً ساسية ليصبح الراشد منتجأالمراهقة كخطوة 
على المهارات النفسية ثارها أطبيعيا لدى االفراد اال انه يمثل نقطة تحول في النمو االنساني لها 

 ) . 185:  2007شريم،(االجتماعية في حياة الفرد المقبلة 

ففكرة  ،همية لألفراد والمجتمعاتأكثر المواضيع أن موضوع هوية الذات من أوترى الباحثة 
الفرد عن ذاته وتصوره لكينونته وشخصيته هو الذي يمهد الطريق لمستقبل مشرق للفرد الذي سيحمل 

. مانة الحفاظ على هويته وهوية دينه ومجتمعه امام أي غزو وتهديد على عاتقه ا
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  مفهوم الهوية )Identity  (:- 
مين أشار اليها جالل أالتي ثيرت حول مفهوم الهوية هي أهم المالحظات التي أواحدة من 

نما هو في االساس موقف فكري وسياسي إيبحث عنه في القواميس و اً مرأن تعريف الهوية ليس إ: بقوله
نما هناك تعريف مالئم وتعريف غير إخر خاطئ للهوية وآنه ليس هناك تعريف صحيح وأ،والحقيقة 

 .مالئم 

" ن الهوية هي أالذي يرى ) اليكس ميكشيللي( ومن التعريفات المهمة في هذا الصدد ما قدمه 
ور داخلي ما وينطوي الشعور بالهوية على و شعأمركب من المعايير الذي يسمح بتعريف موضوع 

نها مجموعة من إمجموعة من المشاعر المختلفة كالشعور بالوحدة والتكامل واالنتماء واالستقالل ،
ن التحديد الخارجي للهوية يكون إالسمات التي تسمح لنا بتعريف موضوع معين وبناء على ذلك ف

) .  173:  4004الضبع ، ( بالبحث عن هذه السمات وتحديدها 

نها تنظيم داخلي معين للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات واالدراكات أويعرفها ما رشيا ب
 .)400: 1998، عبد الرحمن(لوضع السياسي للفرد لى اإالذاتية و باإلضافة 

على الرغم مما ) اً جوهري(يستخدم معنى الهوية بمعنى قريب من معنى دوام الشخص هو بعينه 
و في سائر حاالتي نا هأني أحساس بإيعتريه من تغييرات وقريب من ذلك المعنى هوية الذات بمعنى 

. وعلى مر االيام

كيان متميز عن االخرين والوعي  ستمرارابن يكون للمرء أ" نها تعني أولقد عرفها الحنفي 
نها ذلك االحساس الذي يهيئ أة الذاتية  ببالذات ويمكن اعتبارها معادل لالنا ، وعرف الدسوقي الهوي

لذلك  اً له االستمرارية وكونه هو الشيء نفسه ثم التصرف تبع اً القدرة على تجربة ذات المرء بوصفه شيئ
) .  38:  2009السلطان،(

نماط السلوك منبثقة أنها منظومة متناسقة و متجانسة من أب: وتعرف الهوية الثقافية االسالمية 
وتصورات وقيم وانجازات ، التي تشكل البعد االنساني للعرب والمسلمين والتي تميزهم عن من معتقدات 

) .  248:  2011ابو شريخ ، (غيرهم 

  مفهوم الذات )self-concept   -: (
في نظريات الشخصية ويعتبر من العوامل الهامة التي لها  اً مرموق اً يحتل مفهوم الذات مركز

ن هذا المفهوم أفي تنظيم تصرفاته ، مع  اً كبير اً ثرأفرد وتحصيله العلمي ويترك على سلوك ال اً هام اً تأثير
ن مفهوم الذات يحدد ألى الحضارات القديمة كاليونانية والهندية واالسالمية ،حيث ورد إيرجع  اً قديم جد

وامة ، النفس تمجد نفسها، والنفس الل( السلوك االنساني على صورة العبارات والمصطلحات والعبارات 
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خذ يحتل مكانه الصحيح كمفهوم أنه أال إ) والنفس البصيرة ، والنفس االمارة بالسوء ،والنفس المطمئنة 
. نفسي منذ العقد االخير من القرن التاسع عشر 

لم يتفق العلماء والباحثون على تعريف محدد لمفهوم الذات ،حيث قام العديد منهم بإيراد 
شابهة حينا وحينا متباينة ، وقد استخدم بعض علماء النفس مفهوم الذات تعريفات لهذا المفهوم تبدو مت

ليعبروا عن جميع االفكار والمشاعر والمعتقدات المتكونة لدى الفرد عن ذاته والتي تعبر في الغالب 
عن خصائصه الجسمية والنفسية والعقلية كما تعبر عن قيمه ومعتقداته وطموحاته وخبراته السابقة 

) .  115: 2004جابر،(

ن مفهوم الذات وتقدير الذات تتشكل قبل تكوين الهوية ولكنها تصبح جزء أو يرى اريكسون 
عمق من أهي عمق شيء في التشخيص وأن النفس أ لى ما رشيا فهو يرىإمنها فيما بعد وبالنسبة 

) .  189:  2005الضامن ، ( الهوية 

و الخاص الجزئي لشخص واحد والذات أوالذات كما يقول القاموس هي الكيان الكلي الجوهري 
ن أالشخص على النحو الذي به يحس ويدرك ويفكر بنفسه فالشخص كما يستطيع "بهذا التعريف هي 

) .  286:  1979، دسوقي( ن يرى نفسه أيرى االخرين يمكنه 

معرفي  نفعاليادراكي إنه تنظيم أنه فكرة الفرد عن نفسه كفرد وأبو زيد مفهوم الذات بأويعرف 
) .  7:  2004العسيري ، ( الفرد نحو نفسه ككل  ستجابةامتعلم وموحد يتضمن 

نه المجموع الكلي للخصائص التي يعزوها الفرد لنفسه أويعرف كارل روجرز مفهوم الذات ب
 أنهما بيرس فقد عرف مفهوم الذات على أوالقيم االيجابية والسلبية التي تتعلق بهذه الخصائص  

لدى الفرد وهذه االتجاهات ليست وصفية فحسب بل  اً مجموعة من االتجاهات الذاتية المستقرة نسبي
. )116:  2004جابر ، (  اً يضأيمية تقي تجاهاتا

فكار والمشاعر عند فهوم افتراضي شامل يتضمن جميع االنها مألى عوتعرف مفهوم الذات 
 وتشمل معتقداته وقيمه وخبراته وطموحاتهالفرد التي تعبر عن خصائص جسمية وعقلية وشخصية 

). 29:  2004العسيري،(

 انواع الذات -: 
 : الذات الحقيقية •

وهنا يصف المراهق ذاته ) عميق بداخلنا(نفسنا ألذات وهو ما نعتقده حول وهي التي تعادل مفهوم ا
. وكذلك ماذا يفكر حقيقة ويشعر به الحقيقية وشعوره الحقيقي
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 :الذات المزيفة  •
ن نقص الدعم للمراهقين يجعلهم يستخدمون الذات أن يفكروا بنا ويرى البعض أما نريده من االخرين 

ن السلوك المزيف يكون غير متوافق ويحصل عندما يكون دافعه أقران ، باء واألالمزيفة ليرضوا اآل
 .خرين الخوف من عدم التقبل والرفض من قبل اآل

:  الذات المثالية  •
 .خرين ونعجب بها تكون عليه وتشمل الذات المثالية الصفات التي نالحظها في اآلن أهو ما ترغب 

 :الذات العامة  •
ن يتم أنفسنا لألخرين تعكس كيف نريد أخرون و الطريقة التي نعرض بها لى كيف يرانا اآلاوتشير 
 ) . 189:  2005الضامن ، ( تقييمنا 

  تطور مفهوم الذات: 
كما يمر النمو الجسمي بأطوار مرحلية تخضع لنفس المبادئ التي تحكم  يمر مفهوم الذات

ن أن كل مرحلة ترتكز على التي من قبلها وتمهد للتي من بعدها ، وأنمو الجسم ونمو السلوك وهي 
ن المراحل ذات ترتيب ال أقل تعقيدا من التي تدرج ، وأكثر تعقيدا من التي ولت وأالمرحلة القائمة 

نا بنفس مراحل ن تتخطاها  ومع هذا فافتراض مرور نمو األأة للجميع  ال تستطيع احداها يتغير بالنسب
ن نالحظ نمو الجسم ونمو السلوك بينما نستنتج أقل يقينا بكثير لكوننا نستطيع أنمو الجسم والسلوك 

) .  292:  1979، دسوقي( فقط مراحل نمو الشخصية 

ا هو داخلي يتعلق بالفرد نفسه ،مثل قدراته المختلفة ، يتأثر مفهوم الذات بعوامل كثيرة منها م
خرين ، ومنها ما هو خارجي كنظرة اآلنثىأم أالشخصية، جنسه ذكر كان ، سماته جسميةخصائصه ال

. ن مفهوم الذات يتأثر بعوامل وراثية وعوامل بيئية أاليه  أي 

 : خالل العوامل المترابطة التالية ن مفهوم الذات يتطور منأويرى عدس وتوق 
، وتكتمل في دراك الحسيلصورة في البدء من االالوعي بالجسم وتشكيل صورة عنه ،وتتكون هذه ا •

 .مرحلة تكوين الهوية 
اللغة اذ يساعد تطور اللغة لدى الفرد في تطور مفهوم الذات لديه فاستعمال بعض الضمائر  •

خرين وتشكل رموز ائب دليل على تمييز الطفل لذاته عن اآلالذكية ، كياء الملكية ، وضمائر الغ
 .ساس ادراك الذات وتقويمها أاللغة 

الهامون في حياة الفرد كالوالدين وجماعة الرفاق والمدرسين والمربيين وتعتبر الخبرات  رونخاآل •
واقف المدرسية من المصادر الرئيسية التي تشكل مفهوم الذات حيث يمر الفرد بخبرات وظروف وم
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في تكوين صورة جديدة عن قدراته الجسمية والعقلية وسماته االجتماعية  أوعالقات جديدة فيبد
 ) . 119: 2004جابر ،( واالنفعالية  

 

 وظائف الذات :
ن كلمة الذات قد استخدمت بطرق مختلفة عديدة سواء من علماء ألبورت أبين جوردن  1955منذ 

 . النفس
 :قام هو بالتمييز بين مختلف االستعماالت وهي كالتاليوفي االستعمال الدارج لذا 

: االحساس بالجسم  •
 أو رشاقةلعاب الرياضية ،صورة بمعنى صورة جسم الفرد ، صورة حركات عضالته كما في األ

نها عنصر ذات مهم أخفة الحركة والعكس ،تلك التي تكون نواة تنمو حولها الذات الجنينية وال شك 
 .حتى في الكبر 

: الذات  هوية •
استمراريتي وايماني ب وريعالشمس ، وقبل سنوات مضت ،وعيي أفكاري أتذكر افعالي وأكوني 

 .نني وحدة لها ديمومتها أ، ثقتي ذاتيا من بها
: اعزاز االنا  •

نانية بل النرجسية والحب للنفس ، وثمة عزاز واأل ن لم يكن جميعهم يحملون اإلإغلب الناس أ
. همية ، ليكون محور االنتباه ،ليصير ملحوظا ومحترما أكثر أمجاهدته كي يصبح لميل شامل للفرد  

: نا بسط األ •
وكيانات اجتماعية ) منزلي جزء من ذاتي (ن تلحق بنفسها مقتنيات مادية أبدء كل ذات في 

والوظيفة وسائر المتعلقات ، واالعتداء على أي ) دار عيادتي ، اتحاد مهنتي ،وطني كأجزاء مني (
 .من هذه يعتبر اعتداء على الذات 

 : العامل العقلي  •
من عالم تنخرط الذات على الدوام في حل مشاكل عقلية بما في ذلك جهود انتزاع البقاء 

. ن الذات هي الجزء التكيفي من الشخصية إالحقيقة الطبيعي ،بذلك ف
: صورة الذات  •

ة او الشعورية ، وحتى هذه تنقسم أي الذات وهي تنظر الى لنفسها ، ذات الشخص الظاهري
نها كانت ، ولهذا ألى تصوير المرء لنفسه كما هو في الحقيقة وتصوير ذاته المثالية تلك التي يود لو إ

. ) 290:  1979دسوفي ، (التمييز بين صورتي الذات الواقعية والمثالية نتائج مهمة 
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 :المجاهدة الموجهة للذات  •
مجاهدة ذاتية ليشير الى الجهد الشديد الواقعية أي يدخل في كل لبورت اصطالح أيستخدم 

لم والتعب تعبير عن الذات ، وهو يشير لصاعد الجبل ، والمكتشف و غيرهما ممن يتحملون األ
على " ذاته المثالية " طواعية في سبيل تحقيق حلم ، فاذا ما انطوت صورة الذات عند شخص ما 

. د يتتبع هذا الهدف بقوة وصالبة غير عاديين هدف من نوع حقيقي أو انجازي فق
: العارفة  •

نه يعرف ودون اغراق ألنفسنا في أن يعرف الشخص عن شيء ما ، بل يعرف أفليس فقط 
) ان لم يكن كل شيء (الناس لديهم خبرة معرفة الكثير ن معظم بأقل الميتافيزيقا يمكننا التسليم على األ

حتى ولو كان من المستحيل منطقيا ) العارفة (يمكن تسميتها ) وظيفة ذات (نفسهم فثمة اذن أعن 
. )  291:  1979دسوقي ، ( ن يدرس تلك الوظيفة في نفسه أعلى أي شخص 

 سالم هوية الذات في اإل: 
ا خرى وتعتبر الهوية االسالمية بمرجعياتهمم األمة هويتها وذاتيتها المميزة لها عن األألكل 

ومن المؤسف ان ،  عزة له بدونها الربانية هي ما يعطي للمجتمع االسالمي قيمته ويحفظ تماسكه وال
على  انعكسمما لة الهوية وهمشوا من محتواها االسالمي أكثيرا من كتابنا وعلماؤنا قد سطحوا مس

و شخصيتها التي أبدا يهدد بفقدان هوية هذه االمة  الشباب العربي المسلم الذي فقد هذه الهوية مما
 .خالق أتتكون من ثقافتها وتقاليدها وعقيدتها وقوانينها ونظمها المنزلة من السماء بما فيها من قيم و

براز للخصائص المرتبطة بالدين إن الهوية الذاتية في المنظور االسالمي احساس بالذات وإ
مها الثابتة الخالدة باختالف المكان حياء لتراث االمة ومكوناتها الروحية وقيإيضا أوالمنبثقة عنه وهي 

ن ساسية المعتمدة على التاريخ والتراث واللغة الحساس بالعزة نحو المقومات األإ، وهي كذلك والزمان 
صولها وتعبر عن أمة المهزومة نفسيا هي التي تبتعد عن تراثها وتتنكر لحضارتها وتهمل ثقافتها واأل

مة والمميزة لها هي التي تعبر عن ثقافة المكونة لشخصية األمانيها في مستقبلها ، والأتطلعاتها و
 .لى الحضارة االنسانية إ قدمته جذورها وتكشف عن عبقريتها وتفردها وما

 سالميةالهوية والثقافة اإل: 
خالقية وما تنطوي عليه من غايات ربانية وما أن الثقافة االسالمية بما تقوم عليه من قيم إ

نسانية خيرة نبيلة هي التي تضبط مسيرة العلم النافع وتوظفه لخير البشرية إتوجيهات تستنبطه من 
 .هه نحو التقدم واالزدهار المحمود جوتو

مة عن غيرها ويحدد هويتها وشخصيتها المستقلة فلكل أن الثقافة هي الطابع الذي يميز أكما 
مة عن انسلخت األ يرها ومنذبغ التأثربنائها من لتي تختص بها وتحرص عليها وتمنع أمة ثقافتها اأ
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فان ذلك مؤذن بزوالها ودمارها وسقوطها الى  وآدابهاخالقها وقيمها وتشريعاتها ثل أثقافتها التي تم
حضيض الثقافات الجاهلية التي جاء االسالم لينقذنا منها ، وفي ضوء تحديات العصر كان البد من 

الركائز الثابتة للهوية العربية واالسالمية والمحافظة عليها وتعزيزها حتى تتمكن من على  التأكيد
 .)  120: 2013وابو الشيخ ،  العليمات( مجابهة التحديات المفروضة عليها من الشرق والغرب 

ن الشخصية االسالمية تتميز بماضيها بتفتحها على العالم وتوجهها ثقافات االنسانية إ
ن تضيف الكثير الى أومعارفها المتجددة بحركة التاريخ وبمواكبة التطور البشري مما جعلها قادرة على 

 .االنسانية والحضارة 

 سالمية خصائص الهوية اإل: 
االسالم مميزاتهم  فألهلو لغته أو شكله أيا كان مكانه أنها هوية العقيدة فينضم تحتها كل مسلم إ •

 .الخاصة بهم والتي تجعلهم كلهم تحت مسمى واحد ومعتقد واحد 
احد  ال يسمع "كل مسلم فال يجوز للمسلم الخروج عنها وكما قال صلى اهللا عليه وسلم لنها الزمة إ •

صحاب أمن ال كان إرسلت أ صراني ثم يموت ولم يؤمن بالذينو أمة يهودي كان من هذه األ
 .النار 

متميزة عما عداها وهذا التميز هو الذي يعطي كل قوم مقومات بقائهم ويحفظ عليهم ثقافتهم  نهاإ •
يدولوجيتهم ولذا شمل هذا التمييز كل جوانب الحياة بداية من العقيدة ونهاية بالشكل الظاهر أو

 .بالملبس والمأكل 
ددة المعالم تحدد نها تستوعب حياة المسلم كلها وكل مظاهر شخصيته فهي تامة الموضوع ومحإ •

 .لصاحبها بكل وضوح هدفه ووظيفته وغايته في الحياة 
،وقال )  10: فاطر " (من كان يريد العزة فلله العزة جميعا :" هي مصدر عزة وكرامة قال تعالى  •

 "فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا اهللا  باإلسالمانا كنا اذل قوم فاعزنا اهللا " عمر رضي اهللا عنه 
 ) . 2004: الشبكة االسالمية ( ابنائها برباط وثيق فعي تجعل الوالء والمحبة بين اصحابها تربط  •

 

 الهوية االسالمية ىهمية الحفاظ علأ: 
مم االخرى وقوام هويتهم المسلمين عن غيرهم من األ ما يميزن الهوية االسالمية هي كل أل

المشتركة بين كل شعوبه غلى اختالف ولغته وتاريخه وحضارته  وآدابهاالسالم بعقيدته وشريعته 
جل المحافظة على الشخصية االسالمية وهويتها وذلك لتكون وسطا وشاهدا على أ، من قومياتهم 

خصات ن يكون لالمة االسالمية مقومات ومشأوالحكمة في هذه المخالفة : االمم كلها ، قال رشيد رضا
عن غيرها  تأخذن ال أماما ال مقلدا وإال متبوعا ومم فتجعل نفسها تابعا ذاتية تمتاز بها عن سائر األ

ما نراه نافعا اخذ العاقل المستقل الذي يستعمل عقله وعلمه في عمله  نأخذن غيرها يفعله بل شيئا أل
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لعادات  اً معا يتبع غيره ، فالحكمة ضالة المؤمن ، ولو اتبع كل جيش من الصحابة فتح بالدإيكون  وال
في العالم  انتشرليهم حتى إم ولكن المسلمين على قلتهم كانوا يجذبون االمم ي فيهنزيائهم لفأهلها وأ

 ) . 22:  2009المطيري ، (  اً سريع

كانت رائدة في  ان الهوية االسالمية تشكل الشخصية االسالمية التي لطالمأوترى الباحثة 
همية توعية أيقضي ب مر الذيزمانها األأماكنها وأ باختالفحوار الحضارات والتفتح على الثقافات 

همية تربية الشخصية المسلمة أالهوية االسالمية التي هي ذواتهم ، وكذلك  ألهميةبنائنا الطلبة أ
جيال الصاعدة ساس مما ربي عليه الجيل بوسائل عصرية تتالءم مع تطلعات األأالمعاصرة على 
  .وتتوافق مع معتقدات االسالم وقيمه السامية والعزائم الكبيرة 

 ر الهويةمصد : 
كون ؟ أنا ؟ ومن أمن : دراك الذات الفردية إ اً و ال شعوريأ اً ن مرحلة المراهقة تستهدف شعوريإ

لى فهم المعايير والقيم وسلوك االخرين                      إين المصير ؟، ولإلجابة على ذلك يحتاج المراهق ألى إو
) .  20:  2009السلطان ،( 

دوار والقيم المناسبة من الجماعات المرجعية فكارهم حول األأويستمد المراهقون الكثير من 
وسع من ذلك ، وهي أوقد تكون جماعات اجتماعية  اً فراد قريبين منهم ويرونهم يوميأوالتي تتألف من 

. م المشترك و الجماعات من ذوي االهتماأومثالياته وفلسفاته  تجاهاتهاالتي يشترك معها المراهق في 
و الواسعة منها ، لتقرير ما أنفسهم بالجماعة المرجعية سواء الضيقة أحيث يقوم ا ألفراد عادة بمقارنة 

 .ذا كانت قيمهم مقبولة او مرفوضة إ

دوار المتنوعة ، التي تزودهم بها الجماعات لمراهقون محاطون بعدد هائل من األوهكذا يكون ا
ن تندمج بالهوية أبد همية في حياتهم وهذه االدوار الرون من ذوي االالمرجعية المتعددة وأفراد االخ

 .الشخصية 

ليه ، إهمية بالنسبة ق يعتمد على دعم الجماعات ذات األفنمو الهوية االيجابية لدى المراه
زمة الهوية والذي هو عبارة عن فشل مؤقت همية قد يتعرض ألأله معنى و اً راشد اً فالمراهق ال يجد دور

حصل مع لتشكيل هوية مستقرة ، فبعض المراهقين قد ينسحبون من المجتمع لفترة من الزمن كما 
خر قد يتبنى هوية سلبية ، تلك التي تكون مناهضة للقيم السائدة في اريكسون نفسه ، والبعض اآل

لنمو المصادر الداخلية ، فربما  اً ن المناخ مناسببيئاتهم وعندما يكون الدعم صعب المنال ، وال يكو
لى عواقب وخيمة ، إن تمارس سيطرتها فالهويات السلبية قد تؤدي أيتاح المجال لهذه الهوية السلبية 
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ن يقدم للشباب أعلى المجتمع  أنو التعبير عن التحيز ويشير اريكسون أمراض اجتماعية ،جريمة أ
) .  188:  2007شريم ،( اس بإمكانهم تمثلها بحم اً مثال علي

  مكونات الهوية )Components of Identity  -: (
خالقية، سية ، االجتماعية ، المهنية ، األقد تتضمن الهوية العديد من المكونات الجسدية ،الجن

نفسهم من أيدلوجية ، والخصائص السيكولوجية التي تشكل مجمل الذات وهكذا قد يعرف االفراد األ
الجسدي وعالقاتهم االجتماعية وعضويتهم في الجماعات ومهنهم وعملهم واالنتماء  خالل مظهرهم

الديني والسياسي وااليديولوجي وقد توصف الهوية بمصطلح مفهوم الذات الكلي ، فهي شخصية ألنها 
 .تتعلق بالفرد ذاته واجتماعية الن لها صلة باآلخرين 

 :وقد حدد اريكسون الهوية في ثالثة مكونات هي 
. االحساس الواعي بالذات   •
. االجتهاد الواعي الستمرارية الخبرات   •
 ) . 38:  2009السلطان ، (و التماسك مع المثل االعلى للجماعة  أالتوحد   •

 : ن الهوية عبارة عن صورة للذات وتتألف من عدد من االجزاء بما في ذلكأويرى سان تروك 
. ن يتبعه أو مسار العمل الذي يود الفرد أوهي المهنة   :الهوية المهنية •
. التوجه السياسي للفرد والحزب الذي ينتمي اليه  :الهوية السياسية  •
. المعتقدات الروحية للفرد  :الهوية الدينية  •
 .مدى دافعية الفرد لإلنجاز والمعرفة  :الهوية المعرفية واالنجاز  •
، مثلي الجنسية ، غيري الجنسية(وجهه الجنسي ليه الفرد وتإنتمي الجنس الذي ي :الهوية الجنسية  •

 ) .و ثنائي الجنسية أ
 .وتشير الى أي جزء من العالم ينتمي الفرد  :الهوية الثقافية  •
نوعية االشياء التي يحب الفرد ممارستها والتي تتضمن ، الرياضة والموسيقى  :االهتمامات   •

 .والهوايات وما الى ذلك 
و أ اً ، ودود اً ، هادئ اً ، قلق اً نطوائيإو أ اً خصائص الفرد الشخصية كان يكون انبساطي :الشخصية  •

. وهكذا ًا عدواني
 ) . 198: 2007شريم ، ( صورة الجسد كما يراها الفرد   :الهوية الجسدية  •
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  مسارات البحث عن الهوية -:
في طريق االنسان للبحث عن الهوية هناك مسارات يسير فيها ،فمن سار في المسار الصحيح وجد 

 :مراض نفسية وخلل في الشخصية ومن هذه المسارات أال كان العكس إمنضبطة ، وهوية 
ًا حزاب العقائدية الفكرية ، حيث تصب الهوية صبويتضح شكله في منظمات الشباب واأل: التلقين •

لى التبلور المبكر إناشيد والمحاضرات والمحاسبة والمراقبة وهذا يؤدي الشعارات واألمن خالل 
 .وان وهذا معوق للتكوين الصحيح للهوية للهوية قبل األ

السعي االيجابي الحثيث نحو تحديد الهوية بالتعاون مع المناخ المالئم،  إلىالذي يؤدي  :التدرج •
في البيئات التي  اً بداع وتفكير منظم ، ويبدو واضحإبالذات مع استقالل و اً قوي راً وهذا يعطي شعو

 .الحوار والنقاش  سلوبهاأتأخذ بالتربية الهادئة المتدرجة ، والتي من 
حيث عدم التحديد للهوية والعيش في مسار مفتوح من خلط الهويات ، والمراهقون في هذا  :الخلط  •

لى ضعف تقدير الذات إوال يجدوها مما يؤدي ) الذات الباحثين عن(نفسهم بأصفون المسار ي
 .)170:  2002رضا ، . (غير مكتمل وينتج منافقين ذوي نظام خلقي 

 

 اريكسون والهوية :
 اً لنظرية التحليل النفسي لفرويد فقد كان متأثر اً متداداتعد نظرية اريكسون من ناحية المبدأ 

خالل االتصال واالحتكاك الشخصي وقد التقى االثنان نما من إبفرويد ليس من خالل قراءاته فحسب و
. نا فرويدأون لتحليل نفسي من قبل في عدة مناسبات اجتماعية و فيما بعد خضع اريكس

كثر أمن االختالفات المهمة بين نظريتي فرويد واريكسون  اً ن هنالك عددإوعلى أي حال ف
. بالواقع الحالي  اً رتباطا

ذ يتعامل مع الجانب الذاتي إنسانية من تلك التي تعود لفرويد إكثر أوتعد وجهة نظر اريكسون 
) .  46:  2009السلطان ، .( للحياة وكذلك مع تقدير الشخص لذاته ولآلخرين 

ذ يرى في كل إويعد اريكسون من الذين ساهموا مساهمة فعالة في الكتابة حول تطور الهوية ، 
ن مرحلة المراهقة من أيواجهها ، ويعتبر  أنوتحديات عليه  زماتأمرحلة من مراحل الحياة يواجه الفرد 

. المراحل الهامة التي تتشكل فيها هوية الفرد 

نا ؟ أالجانب المتعلق بسؤالي عن نفسي من  إلىويتكلم اريكسون عن هوية الذات والتي تشير 
ستقبل ، وهي تخيله عن نفسي في الماضي والمأحملها عن نفسي وما أومن نحن ؟ وهي الصورة التي 

التي تميزني عن غيري ، وهي الشعور بالكلية بما كان عليه الفرد في الماضي وما سيصبح عليه في 
. المستقبل ، وكيف ينظر الى الناس 
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خر الذي يتحدث عنه اريكسون فهو المتعلق بالجانب الشخصي للهوية والذي ما الجانب اآلأ
ما على الجانب االجتماعي أوجنسيته وجنسه وغيرها ، يشمل معتقدات الفرد ودينه واهتماماته المهنية

و موظف الخ فالهوية أب ، أك أوللهوية فيشمل على االدوار التي يلعبها الفرد في حياته دوره كطالب ،
. تعطي الفرد الشعور بالجوانب النفسية واالجتماعية والى اين هو ذاهب 

و سلبية أن هناك احتماال لحلول ايجابية إوفي خالل مرحلة المراهقة كما يذكر اريكسون ف
ن البعض يدخل مرحلة الشباب وهو أال إن معظم المراهقين يصلون لحلول ايجابية ألة الهوية ،ألمس

غير متأكد من مكانه في العالم  وهذه بالطبع نتائج سلبية وهذا ما يطلق عليه مرحلة غموض الهوية 
).  186:  2005الضامن ،(

كبر المساهمات التي قدمت في مجال نمو المراهق فقد عدل أيكسون تعتبر ن مساهمة ارأربما 
كثر شمولية وفعالية في وصف سلوك أ اً أريكسون من موقف التحليل النفسي من جهة ،وقدم تفسير

. المراهق من جهة اخرى 

جتماعية اإل:لنتائج البحوث النفسية  اً ستناداعدل اريكسون من نظرية السيكو جنسي لفرويد 
في نظريته الكثير من مفاهيم فرويد بما في ذلك مثلث  ستبقىانه أورغم .المحدثة  نثروبولوجياألوا

قل للحاجات البيولوجية االساسية للهو أ اً عطى اهتمامأ أنه إالمكونات الشخصية الهو واالنا االعلى 
ن االنا هو القوة المحركة للسلوك  أنه يعتقد إبالمقارنة مع فرويد ،بل عوضا عن ذلك ف

) .  46:  2007شريم ، ( 

متداد في الزمن حينما يتعارض االحساس المتنامي بالهوية ان المراهقة هي أويرى اريكسون 
دوار الجنسية واالجتماعية في الحياة وفيها تتناوب القدرة على ن األأالشخصية لمقاومة الشكوك بش

على االختيار  اً االنعزال وفي هذه الحقبة يبدو المستقبل كله معتمدتكوين عالقات حميمة مع مشاعر 
ن المراهقين في المجتمع البريطاني يضطرون للتمرد على إالصحيح للعمل ولتحقيق االستقالل ف

) .  23:  2009السلطان ، ( مقاييس ومعتقدات والديهم لبناء هوياتهم المنفصلة 

منذ  صالً ألناجحة وتحقيق هوية متكاملة موجود ساس المراهقة اأ أن إلىويذهب اريكسون 
، لى مرحلة المراهقةإعندما يصلون  لى ما يجلبه االفراد معهم من الطفولةإالطفولة المبكرة فباإلضافة 

تتأثر مرحلة االحساس بالهوية لدى المراهقين تأثرا له مغزاه بالجماعات االجتماعية الذين يتوحدون 
نجوم السينما (مشهورين ن التوحد الزائد مع االبطال الأكد اريكسون على سبيل المثال على أمعها ولقد 
و مع جماعات الثقافة المضادة كالقادة الثوريين والجانحين ، يفصل الهوية النامية عن أ) والرياضة
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بالنسبة  مثاالً صعب أنا قد تكون ن هوية األإوبالمثل ف. نا ويقود الهوية المنبثقة بيئتها مما يخمد األ
. لجماعات معينة من الناس عنها بالنسبة لجماعات معينة من الناس 

جتماعية نتيجة لضغوط التغيرات السريعة اإلن المراهق قابل للتعرض لألذى أويرى اريكسون 
والسياسية والتكنولوجية التي تضر بهويته  وهذا التغير الذي يثيره التفجر المعرفي يسهم في االحساس 

يهدد بتحطيم كثير من القيم التقليدية العزيزة التي  اً يضأنه أمض بالشك والقلق وعدم االستمرارية الغا
طفال وتعكس الفجوة بين االجيال بعض السخط وعدم الرضا العام بقيم أتعلمها الشباب وخبروها وهم 

محاولة  عتبارهاابمن الحركات االجتماعية للشباب  اً المجتمع ، وبناء على ذلك يفسر اريكسون كثير
) .  179:  1986جابر ، ( ى المستقبل ًا إلنطالقاستمرارية هويتهم بين الماضي والحاضر الترسيخ 

  حاالت الهوية )Identity status  : (
من  هائالً ًا ساعد مفهوم الهوية الذي طرحه اريكسون على فهم نمو المراهق ، كما استثار حجم

 اً كثر تأثيربحاث األي يظهر في مرحلة المراهقة ومن األات الذبحاث في مجال نمو االحساس بالذاأل
نها نظام أالبناء الداخلي للذات ونها أوعرف مارشيا الهوية على جراها جيمس مارشيا أتلك التي 

 بدأدينامي للدوافع والقدرات والمعتقدات والتاريخ الخاص بالفرد وكلما تطور هذا البناء على نحو جيد 
خرين ومشابهته لهم وبجوانب قوته وضعفه في شق طريقه في هذا بمدى تميزه عن اآل اً كثر وعيأالفرد 

 داً عتمااكثر أعن االخرين و ختالفهمان أبشًا ضطراباكثر أاالفراد  أبد اً قل تطورأالعالم وكلما كان البناء 
ن بناء الهوية فعال وغير ثابت ألى إرشيا شار ماأعلى مصادر خارجية في تقييم ذواتهم ، كما 

يه باستمرار بعض العناصر ويستبعد غيرها ، فعلى مدى فترة من الزمن قد يتغير الشكل إلويضاف 
) .  190:  2007شريم،(الكلي للهوية 

  ربعة تصنيفات هي أوقد صنف ما رشيا الهوية في: 
/ غموض الهوية  •

نهم ال يكتشفون وال يلتزمون بأدوار وقيم الكبار وكان إعندما يمر المراهقون في هذه المرحلة ف
فليس لدى المراهقين " تغير بسهولة أفضل من ذلك سوف أاذا جاء شيء : " المراهق يخاطب نفسه 

نوع من االتزان الداخلي يتعلق بالقيم واالهداف ، والهم يبحثون عنها في االصل فالطلبة في الثانوية 
على غموض الهوية ، وكذلك  ين ال يهتمون بالمدرسة يعطون مثالً العامة منخفضي التحصيل والذ

) .  187:  2005الضامن ، .( الحال لدى الجانحين الذين يتعاطون المخدرات 
) :-   Identity foreclosed( و المكبلة أالهوية المنغلقة  •

نهم اتخذوا أال إزمة الهوية المتعلقة باالكتشاف أفراد الذين لم يمروا بعد بخبرة تتضمن األ
و أهذه االلتزامات عن كل من التوحد بالوالدين  أهداف وقيم ومعتقدات وتنشأألنفسهم التزامات نحو 
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ن الدافع إ. باآلخرين الهامين في حياتهم ومن جهود عملية التنشئة االجتماعية والضغوط وتعاليم الدين 
الهوية ، عادة ما يكون ذا طبيعة تبادلية فااللتزامات التي تنبثق  الذي يؤدي الى التزام االفراد المنغلقي

شخصي حقيقي  كتشافاوليست نتيجة بحث ) على العكس من االلتزامات بالنسبة للهوية المنجزة (
مقبولة ، دون العمل عليها من ) منغلقي الهوية ( ن االلتزامات بالنسبة لهذه الفئة إخرى فأوبكلمات 

 . اً ساسأختيارات الموجودة خالل القضايا واال
) :-  Identity moratorium( الهوية المؤجلة  •

فراد هذه الفئة عن قيم ليتبنوها في النهاية وبكلمات أمة االكتشاف ويبحث أزهي حالة حادة من 
دوار يد هوية شخصية من خالل اختيار األجل تحدأفراد الهوية المؤجلة يكافحون من أن إخرى فأ

من  اً نواعأنهم طوروا فقط أو أنهم لم يتخذوا من عوائقهم بعد التزامات معينة أال إوالمعتقدات البديلة 
لى حد بعيد ويعبر مصطلح التأجيل والتعليق  عن فترة من التأخير تمنح للفرد غير إااللتزامات مؤقتة 

زمات متواصلة وكنتيجة أالمؤجلة من  فراد الهويةألتزام معين ويعاني بعض او أالمستعد التخاذ قرار ما 
ما يكونون غير متعاونون  اً لذلك يبدو عليهم االضطراب وعدم االستقرار وعدم الشعور بالرضا وغالب

ى المماطلة لحين تملي إلوبعض االفراد المصنفين في هذه الفئة يتجنبون مواجهة المشاكل وقد يميلون 
لى الشعور إن هؤالء االفراد يعانون من االزمات فقد يميلون ألو اً معين اً عملي اً الحالة التي هم عليها مسار

 ) . 193:  2007شريم ، ( بالقلق 
 ) :- Identity Achieved( الهوية المحققة او المنجزة  •

لى تكوين هوية واضحة محددة ، أي انهم خبروا إشخاص الذين مروا بأزمة وانتهوا وهم األ
 .استكشافات بديلة لتحديد شخصيتهم وااللتزام بأيديولوجية ثابتةجروا أتعليق نفسي اجتماعي و
و رتبي وقت ما يكون الفرد في احد أن تأخذ شكل ترتيبي أن الهوية يمكن أويرى أريكسون 

خرى أن نفس الشخص ربما يتغير ويصنف في رتبة إالرتب االربعة للهوية ، وعلى مدار الزمن ف
عبد ( معلقي ومنجزي الهوية  اً كثرهم نضجأتي ومنغلقي الهوية وهم مشتاً قل الرتب نضجأن إوبالطبع ف

 ) . 396:  1998، الرحمن
) :-  Identity Crisis( زمة الهوية أ •

خفاق الشباب في تنمية هوية الشخصية بسبب خبرات الطفولة السيئة والظروف إ نإ
 اً و تميع الدور كثيرأزمة الهوية أن إزمة الهوية ، أاالجتماعية الحاضرة يؤدي الى ما يسميه اريكسون 

و مهنة او عن مواصلة التعليم و يعاني الكثير من المراهقين من أما يتميز بعجز عن اختيار عمل 
بالتفاهة و بعدم التنظيم الشخصي وبعدم وجود هدف لحياتهم ،  اً عميق اً حساسإصراع العصر ويخبرون 

يبحثون عن هوية سلبية هوية مضادة للهوية التي حدد خطوطها  اً حيانأنهم يشعرون بالقصور والغربة وإ
و جماعة االتراب ويفسر بعض السلوك الجانح بهذه الطريقة، وعلى أي حال فان االخفاق في أالوالدان 



   42 
  

ترسيخ هوية شخصية مناسبة ال يعني بالضرورة ان المراهق محكوم عليه بحياة تتسم بهزيمة مستمرة 
 ) . 179:  1986جابر ، ( لى ان الحياة تغيرها مستمر ذلك ان اريكسون يؤكد ع

غلب المراهقين أزمة يمر بها أفأزمة الهوية هي المشكلة الحرجة في مرحلة المراهقة ، وهي 
و عدم معرفة المراهق بنفسه في الوقت أفي وقت ما ويعانون من عدم معرفتهم بذواتهم بوضوح 

ن يفعله ويؤمن أشعر بالضياع والتبعية والجهل بما يجب و ماذا سيكون عليه في المستقبل فيأالحاضر 
و الى المزيد من االنهيار ألى االحساس بالهوية إن تؤدي أبه وهي عالمة على طريق النمو يمكن 

و أو المهنة أالداخلي واضطراب الدور وفي هذه الحالة يظهر المراهق عجزا في مجاالت اختيار العمل 
حساسا عميقا بعدم إير من المراهقين من صراع العصر ويخبرون في مواصلة التعليم ويعاني كث

).  49:  2007شريم،(التنظيم الشخصي 

ذا كان إنها نقطة دوران ضرورية ولحظة حاسمة تحدد ما أزمة الهوية بأريكسون أوصف 
ف كثر وتساعد الفرد على تنظيم وقته وموارده واعادة اكتشاأو أن يتحرك النمو في مسار واحد أينبغي 

نها حالة من عدم معرفة المراهق ذاته بوضوح أب" لى التمايز والتفرد و يعرفها الباحث إالهوية اضافة 
قل نضجا تشتت وانغالق الهوية في الوقت الحاضر وماذا سيكون مستقبال وتتمثل في رتب الهوية األ

) .  400:عبدالرحمن(

الهوية خالل فترة المراهقة  نا والبحث عنهم محاور البحث المعاصر في نمو األأوتتمثل 
وتشير ) المشكلة ، االيداع (  زمةل بتطوير فكرتين ألريكسون هما األوبداية البلوغ على سبيل المثا

عمال معينة من بين أقة عندما ينغمس الفرد في اختيار ثناء فترة المراهأوقات معينة أزمة الى األ
استثماره الشخصي من  فيشير الى درجة تعبير الفرد عنما االيداع ألبدائل وهكذا بالنسبة للمعتقدات ا

) .  155:  2005ميلر، (و الفكر أخالل العمل 

و أو عمل أتأخذ عدة اشكال كالبحث عن مهنة  نأاوالت الفرد للبحث عن نفسه يمكن ن محإ
هويته ن يبني أن المراهق يمكن أن تعد مؤشرا للبحث عن الهوية ، أمحاوالت االمتثال للجماعة يمكن 

عن طريق االمتثال للقيم السائدة وبطريقة سلبية وذلك عن طريق التمرد واالنحراف وتشير مرحلة 
). 59:  2009السلطان، (ختلفة وانتقاء الهوية المناسبة االحساس بالهوية الى عملية تجريب هويات م

ى من قبل و حتأو المعلمين أسرة من المراهقين مطالبون من قبل األ ن الكثيرأيشير ليرنر الى 
هداف قين القيام بأولى خطواتهم نحو األطفال ، حيث يتوقع من المراهصدقاء بما ال يطالب به األاأل
هداف مهنية أو االبتعاد من أمية التي تؤدي بهم الى االقتراب كاديلمهنية وذلك من خالل الخيارات األا
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مامهم لمزيد أكما يتاح المجال مة ، و حرفية ويتوقع منهم االقدام على تطوير عالقات عاطفية حميأ
 ـمورهم المالية أتنظيم أوقاتهم و من تحمل المسؤولية نحو

جل التفكير باألدوار التي أالمجتمع يضغط على المراهقين من  ومع تغير هذه التوقعات فان
للمشكلة التي و تبنيها فالجانب الرئيسي أوالسلوكيات التي يودون اختبارها ن يلعبوها كراشدين أيودون 

و التعهد للقيام بهذا الدور أو الهوية هو ايجاد دور االلتزام أهها المراهقون بشان تعريف الذات يوج
فكارهم أوا ما هي معتقداتهم واتجاهاتهم ون يكتشفأحث عن الهوية فان المراهقين يجب وخالل الب

. فااللتزام بدور معين يستلزم الوفاء بمجموعة القيم 

و الشخصية ألمنبثقة عن التوجهات االجتماعية ة الهوية بسبب الثورة االنفعالية ازمأوقد تنشا 
المبالغ في شدتها لتبني دور معين في وقت ما من حياة الفرد ال يكون باستطاعته الحصول خالله 

ن يطور أيق اإلحساس بالهوية على المراهق زمة وتحقناسب له، وللوصول الى حل لهذه األعلى دور م
في الحياة ال يعمل فقط على تحقيق الخصائص البيولوجية والسيكولوجية المتغيرة للذات وانما توجها 

) .  210:  2007شريم ، ( متسق مع توقعات المجتمع منه 

زمة الهوية في أمو في مرحلة الرشد ، فان لم تحل زمة الهوية تأثير عميق على النأن لحل إ
 .و اضطراب الهوية أشعر بغموض الدور شد فسوف يالوقت الذي يدخل فيه المراهق مرحلة الر
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) Alienation  PSYCHO( االغتراب النفسي : المبحث الثالث
  تمهيد: 

يثة ال ينفرد بها تخصص علمي يشكل االهتمام بقضايا الشباب و مشكالته ظاهرة عالمية حد
 المالئمة لتوجيههزماته و محاولة ايجاد الصيغة أن التفكير في مشاكل الشباب وأخر ومع آدون 

خطر أوتعد ظاهرة االغتراب من  ،دباءولة قديمة تصدى لها الفالسفة واألخالقيا محاأاجتماعيا وتربويا و
يق تفكيك الروابط الظواهر النفسية على وجود المجتمع االنساني ذلك ألنها تهدد كيانه  عن طر

جتماعية وتحريف القيم وتبد يلها بقيم فراد المجتمع الواحد وتسعى لهدم المعايير االأاالنسانية بين 
يم جديدة سيئة تؤدي تجعل كل فرد يفعل ما يريد دون مراعاة العادات والتقاليد في مجتمعه واستحداث ق

 خالقي ويصبح االنسان المغترب في هذا العصر خطرا كبيرا الن يطلق عليه التحلل األأالى ما يمكن 
والوالء له  نتماءباالاخله االحساس فيه حيث ينزع من دي يعيش ذعلى نفسه فقط بل على مجتمعه ال

رجائه رغم أو مكانة اجتماعية بين أقيق ما يصبو اليه واشباع لحاجته نتيجة لفقدان الثقة في امكانية تح
بداية  ذب على المستوى العربي وتحديدا مناالهتمام بدراسة االغترا ألهذا بد ،ما بذله من جهد وعناء

زمة االنسان المعاصر ومعاناته أت هذه الظاهرة تعبر عن القرن ، وربما كان السبعينات من هذا
مر الذي المعنوي الذي يسير بمعدل بطيء األوصراعاته الناتجة عن الفجوة الكبيرة من التقدم القيمي و

الحياة وكأنها غريبة عنه من بل وربما النظر الى هذه مر باإلنسان الى الشعور بعدم األدى باألأ
صبح أنتاج ثم ة واعتمد عليها في اإللماء اليها ولقد اخترع االنسان اآلخر الشعور بعدم االنتآوبمعنى 

. خرين صبح مغتربا عن نفسه وعن اآلألية فابتعد عن حياته تدريجيا وآة يعمل بصورة روتينية لآلمثل ا

 :-مفهوم االغتراب : أوال 
ذ إالجذور الى فجر البشرية جمعاء ، صل ضارب العمق ، وعريق األ راب مصطلح شديداالغت

دم عليه السالم ،ونزل آفيها الجنة بنعيمها السرمدي عن  يعود الى تلك اللحظة المتعالية التي غربت
مر ربه فتلك هي بحق أية التي كان يحظى بها قبل عصيان لهعنها وعن المعية اإل" مغتربا "رض األ

. االغترابولى مشاعر أوصدق 

ن تخلق ألهية رادة اإلخر ولهذا شاءت اإلآقة مع ن يعيش بغير عالأويستحيل على االنسان 
خر عالقة ا لما سيقع ليقيم كل منهما مع اآلن يترك الجنة استباقأدم عليه السالم زوجة قبل آل

الموضوعات  بديال رمزيا عن العالقة المتعالية مع موضوع" االغتراب"عنهما مشاعر  أبالموضوع تدر
) .  19: 2003، خليفة ( ول القة التي انفصمت باالغتراب األجميعا الخالق تبارك وتعالى ، تلك الع

وجه الدقة ن عددا قليال من الناس يعرفون على إم من ذيوع وانتشار هذا المصطلح فعلى الرغ
تي يحملها الناس عن هذا فكار والفهناك تباينا في األ" مغترب " ما ن انسانا أما الذي يعنيه القول ب
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صبح يطلق أاب قد يحدث الخلط في الفهم ألنه االصطالح ومع التوسع في استخدام مصطلح االغتر
زمة معاناة االنسان أمة ونسانية عاإنه يعد مشكلة إ، وبالرغم من ذلك فشياءعلى العديد من األ

ن يخضع للتحديد قابل ألخر ومع هذا فهو سبابه ونتائجه من مجتمع آلأن اختلفت إ، والمعاصر
النفسية ،  االجرائي الذي يسمح باستخدامه علميا في كثير من المجاالت وبخاصة مجال الصحة

ربة عن نه شعور يتضمن العجز والالمعنى والغربة االجتماعية والشعور بالغأب" باالغتراب " ويقصد
الحضارة الحديثة وثقافة المجتمع وهذا نه الشعور بالرفعة والتمرد لكل معطيات أالعمل والغربة الثقافية و

نه عرض عام مركب من المواقف أباب واضحة بل للتعبير عن الذات وسأ الرفض ال يعزى الى
وضاع اجتماعية ونفسية يصاحبها سلب معرفة الجماعة أة والذاتية التي تظهر من عدد من الموضوعي

) .  169:  2000موسى والدسوقي ، ( وحريتها 

بعاد إ وأبمعنى نقل )  alienatio(هو ترجمة انجليزية لالسم الالتيني " غتراباال"ن أويبدو 
خر ، كما يضفي هذا الفعل آ، او نقل ملكية شيء ما الى شخص شيء ليصبح غريبا عن صاحبه

ا االسم هذ" ايميل دور كايم "و حدوث انفصال وقد ترجم أ، خرآعنى الفتور في عالقة ودية مع م
ن كلمة اغتراب تعني ألنفور والكراهية ويمضي شاخت الى صبح بمعنى اأالفرنسية فالالتيني الى 

و أا ال تعني سوء التكيف االجتماعي االنفصال بين الفرد ومجتمعه وما يحمله المجتمع من ثقافة ولكنه
ى قبوال فقد الفرد لصالت اجتماعية متعددة ولكنها تعني فقد الفرد االيمان باألهداف والمعتقدات التي تلق

) .  18: 2010عبدالمنعم،(ورواجا في مجتمعه 

نا الواقعية بسبب االنغماس في و انفصال الفرد عن األأنه انفصام أويعرف االغتراب على 
لح قديم التجديدات وضرورة التطابق مع رغبات االخرين ومطالب المؤسسات االجتماعية وهو مصط

لل العقلي ، ن الى معايير متعددة ، منها الخاآلخرين ، ولكنه يشير بمعنى ذوبان الذات مع اآل
نما هي إعماله ، وأنه ليس صانع اذات الحقيقية حيث يتصور االنسان و عن الأواالغتراب عن النفس 

) .  194:  2001العيسوي ، (عمال االخرين أ

في وعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته والبيئة المحيطة له بصورة تتجسد " ويعني االغتراب 
و الشعور بفقدان المعنى أق وما يصاحب ذلك من سلوك ايجابي الشعور بعدم االنتماء والسخط والقل

عراض اكلينيكية  أنعزال االجتماعي وما يصاحبه من والالمباالة ومركزية الذات واال
 ) . 34:  2005الجماعي ، ( 

ونجد كلمة االغتراب عند زمه في جميع العصور االغتراب قديم قدم االنسان حيث ألن مفهوم إ
وائل العصر الحديث ممن كتبوا اللغة الالتينية وكانت ترد كلمة أعض المفكرين في العصور الوسطى وب

 : السياقات الثالث التالية  في االغتراب
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دم وطرده من آوسقوط ) الخطيئة ( ن عن اهللا أي وهوما يتعلق  بانفصال االنسا /السياق الديني •
 .الجنة 

نسالب ل االرادي الحر في مقابل لحظة اإلوهو يتعلق بالملكية ويعني لحظة النق /القانونيالسياق  •
  .او وضع اليد بطريقة قهرية

قيقة في مقابل لحظة فقدان لحظة وجدان الذات والتعرف على الح /الجتماعيالسياق النفسي ا •
 ) . 9:  2008الشاذلي ، ( و ضياعها وفقدان الحقيقة أالذات 

 :هيجل مصطلح االغتراب بمعنيين ويستخدم 
وهو انفصال االنسان عن اهللا بفعل السقوط ويعني اغتراب الروح عن ذاته ، روح  /معنى ديني  •

 . من انعدام وعي الفرد بتحقيق وجوده  أاالجتماعي ، وهو كيان روحي وينش االنسان عن الجوهر
سه لمن يمارسون هذا الحق في ويعني تنازل الفرد عن حقه في السيادة على نف /معنى قانوني  •

طار المجتمع المدني وهو يعني تنازل الفرد عن استقالله الذاتي وتوحده مع الجوهر االجتماعي إ
 )  19:  2010عبدالمنعم،(

:  باإلضافة الى المعاني السابقة هناك المعنى السيكولوجي  •
تد بجذوره الى الالتينية لى إنجليزية العصر الوسيط بل ويمإخر لالغتراب يعود آهناك استخدام 

تدل على حالة فقدان  ن كلمة االغتراب في اللغة الالتينيةأن يالحظ أديمة ، حيث يمكن لإلنسان الق
في "وم اريك فر" و الحواس وكما يالحظ أو فقدان القوى العقلية أو فقدان الوعي وعجز أالوعي وعجز 

. قد استخدم للداللة على الشخص المجنون ن المعنى القديم لالغتراب إف) المجتمع السوي (كتابه 

ستخدم في اللغة الالتينية واالغتراب كتصدع ذهني يستمد جذوره من االستخدام الالتيني حيث ا
،كما استخدم مصطلح يضا لعالقته بحالة الالوعي ولذا ورد كثيرا في صورة اغتراب االذهان أليشير 

يضا من االستخدام الالتيني والذي أة وهو مشتق و الشخصيأنه اغتراب داخل الذات أاالغتراب على 
خرين فاترة ومن ثم يشير االسم للعملية والحالة الناتجة من ذلك فعله لجعل العالقة الدافئة مع اآليشير 

وقد ورد االستخدام االنجليزي ليشير لالستخدام الديني ثم اتسع االستخدام ليشير الغتراب الذات عن 
. ) 25: خليفة ( واجباتها 

 سالم في اإل غتراباال: 
زل ، ات فان مصدرها هو اهللا الواحد األحد وقد ساد هذا االعتقاد منذ األمهما اختلفت الديان

و التجنب عن اهللا واالغتراب في ديني جاء في االديان كافة وعرف بأنه االنفصال أفاالغتراب ال
االسالم غريبا  بدأ" حيث قال حديث الرسول الكريم االسالم جاء على هذه الصورة التي وضعها 

 " .فطوبى للغرباء  سيعود غريبا كما بدأو
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 :واالغتراب في االسالم جاء في ثالث درجات كالتالي 
 .الدرجة االولى  اغتراب المسلم بين الناس  -
 .الدرجة الثانية  اغتراب المؤمن بين المؤمنين  -
 ) . 225:  2008،  علي( العالم بين المؤمنين الدرجة الثالثة  اغتراب  -

يجابي في الفكر ة بجانبه السلبي واإلوالغرب وعلى الرغم من شيوع استخدام معنى االغتراب  
 ن وهو يكاد يقتصري مؤلفات فالسفة وصوفية االسالم إال أننا نستخدم ما هو شائع اآلاالسالمي وف

صول على الجانب االيجابي منه وسنجد انشغاال مبكرا بمعاني االغتراب كما رأينا ترتد بنا الى أ
 ) . 50:  2006مراد ، ( ولى م األاالسال

ن الدين االسالمي دين التفاؤل والفرح دين المحبة والتسامح لذلك فبالرغم  من أوترى الباحثة 
بنائنا عن ذاتهم وهويتهم ودينهم وانتشار الحديث ريب ألمستشرقي الغرب ومحاولتهم تغالجهود الحثيثة 

ن نعتبره لكن هناك نوع من االغتراب يمكن أ مراألألنها الغالبة في حقيقة عن االغتراب وسلبياته 
ت الوافدة ، المتمسك بالثقافة نخراط في الثقافاي وهو االغتراب الواعي الرافض لإليجاباغتراب إ

نفسهم للمضي نا الطلبة في الوقت الراهن يعدو أن ابنائالقيم االسالمية ويبدو أتنطلق من صلية التي األ
سلحة التي بة عبر عقود طويلة كانت الثقافة أقوى األالذات الثقافية والحضارية المسلو استعادةبطريق 
 .لى مغتربين عن قيمنا وهويتنا تحولنا إ

 

 و الفلسفيأراب بالمفهوم السياسي االغت  :
سمالية تفسر االغتراب لدى و المذهب الماركسي الشيوعي المضاد للنظم الرأأكانت الماركسية 

ج ونسق السيادة الطبقي مما عمالهم ألسباب موضوعية قائمة في عالقات االنتاأفراد عن بعض األ
م ، الطبيعة وعن ذواتهلى انفصالهم عن العمل وعن االنتاج كما يؤدي كذلك الى اغترابهم عن إيؤدي 

ن العمل يعتبر خارجا عن العامل نفسه والذي يقوم به وليس جزء من طبيعته مما يخلق أومؤدي ذلك 
و أينمي بحريته طاقته الفسيولوجية  نأالبؤس وبعدم الرضا ، فال يستطيع في نفس العامل شعورا ب
ة حيث يتصرف عبدا لألشياء الماديو أتقالله الذاتي ويصبح ملكا لغيره العقلية ويفقد حريته واس

خرى منها تباعد أية ويظهر هذا االغتراب في حاالت صحاب السلطة فيه تصرفهم في السلع التجارأ
الزوجين عن بعضهما بعضا حتى وان كانا يعيشان سويا ، الخلل العقلي واالبتعاد عن الحالة السوية 

عاجزا عن التحكم في ذلك للعقل ، عمل االنسان وانتاجه بل افكاره تصبح مستقلة عنه وبالتالي يصبح 
لصراع و اأفي االنظمة الرأسمالية المتطرفة وينشا من انعدام توفر الملكية الى جانب صراع الطبقات 

) .  199:  2001العيسوي، ( صحاب االعمال أالصناعي بين العمال و
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ت ن كل المحاوالت التي بذلإتباين في مفهوم ومعنى االغتراب فوعلى الرغم من االختالف وال
و أاالنسالخ عن المجتمع والعزلة "ل تشير كلها الى دخول عناصر معينة في مفهوم االغتراب مث

وضاع السائدة في المجتمع والالمباالة وعدم الؤم واالخفاق في التكيف مع األاالنعزال والعجز عن الت
ة المعارف يضا انعدام الشعور بمغزى االنتماء اغتراب ولقد حددت دائرأالشعور باالنتماء بل و
 :تي باآل 1974البريطانية مفهوم العام 

 /نه يتضمن الشعور بالعجزأ •
. ن مصيره متروك لغيره وتحدده مصادر خارجيةأهو احساس الفرد ب

 /  نه يتضمن  الشعور بالالمعنى أ •
ن أفي أي مجال من مجاالت العمل ، و و عدم وجود معنى الذاتأويقصد به عدم الفهم الكامل ، 

 .و هدف أالحياة ليس لها معنى 
/ نه الشعور بالالمعيارية أو •

. ويقصد به عدم االلتزام الكامل بالتقاليد والضوابط االجتماعية 
/  نه العزلة االجتماعية أو  •

. ويقصد بها االحساس بالعزلة والوحدة في العالقات االجتماعية 
 / نه العزلة الثقافية أو •

الموجودة في المجتمع غريبة عليه مثلما يحدث في تمرد الطالب او التمرد ن القيم أويعني شعور الفرد ب
 .الفكري ضد المؤسسات 

/ نه االغتراب عن الذات أو •
 ) . 54:  2005الجماعي ، .(نه غريب عن نفسه وليس متوافق معها أس الفرد بحساإوهو 

ضمن معاني متعددة مثل ن الشعور باالغتراب يتأنه يتضح من التعريفات السابقة أ وترى الباحثة
عن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد وعن الطبيعة المحيطة به واالحساس بالعجز  نفصالباالالشعور 

يم السائدة في وعدم القدرة على التأثير فيمن حوله وافتقاد الشعور بالهوية وعدم التمسك بالمعايير والق
في هذا العصر وبالنسبة للمجتمع ن مصطلح االغتراب قد شاع استخدامه إالمجتمع والحقيقة 

ن دل على شيء فهو يدل إمعظم شرائح المجتمع وهذا لألسف والفلسطيني اصبح دارجا ومألوفا لدى 
جسمي على ابتعادنا عن ديننا وعقيدتنا وقيمنا فمن اغترب عن دينه كان نصيبه الشعور باإلنهاك ال

. على ذاته الضائعة و حتى يعثر أمن ن يجد األأوالتمزق العقلي ويصعب عليه 

  مصادر الشعور باالغتراب: 
سباب بصورة متداخلة ية تؤدي لالغتراب ، وتعمل هذه األخرى موضوعأسبابا ذاتية وأن هناك إ

و تحريف في نمو أاميكية ، والى ما يحدث من تشويه حيث ترد االسباب الذاتية الى عوامل نفسية دين
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نه فاقد الشعور أالجتماعية ويتسم الشباب المغترب مل اسباب الموضوعية فهي العواما األأالفرد ، 
ثقافة نه يقاوم االلتزام بالإو اتجاهه في هذه الحياة ومن ثم فبالهوية ، وبالتالي ال يعرف هدفه ا

خرين ويشعر تشائما كما ال يثق بنفسه وال باآلن يرى نفسه مضطربا ومأوالحضارة مما يؤدي به الى 
. مشكالت الحياة ويفتقر الى القيم االيجابية التي يحتذي بها بعجزه على التغلب على 

صبح أماعية بسهولة فكما يعزى االغتراب الى فقدان االنسان القدرة على القيام بأدواره االجت
دواره حيث تتكون طرق أفي الزيف والتكلف الذي تتميز به داء االجتماعي ميكانيكيا وضاع الفرد األ

و أت الحقيقية حيث ال يوجد استمرار وتختلف من موقف آلخر ، وتضيع الذاالتعبير من نفس الدور 
صورة الذات التي تتغير وتتلون من وقت آلخر ولتبرير الذات ونيل الرضا يقوض الشخص استقرار 

) .  272:  2000موسى والدسوقي ، ( هويته ويغترب عن ذاته الحقيقية 

 أسباب االغتراب: 
ن ثمة إو التناقص الشخصي ، وأل من بينها الشعور بالتفاوت عواميرجع االغتراب الى عدة 

قوة قيم معينة ولكنه يشعر  عالقة بين ادراك هذا التفاوت الشخصي والتفاوت البنائي فقد يعتقد الفرد في
لي ن النسق االجتماعي الذي يعيش في اطاره قد يكون عائقا بالنسبة له الن يبلغ هذه القيم ، وبالتاأ

نه غير صالح له ، وعليه أقة بهذا النسق ، وينظر اليه على مور المتعلئمة كلها على األيضع الفرد اال
. يرى فيه التفاوت والتناقض البنائي

يوجه معظم نشاطه نحو الوصول سباب االغتراب الى ضغوط داخلية حيث أني وترجع هور
ورة التي يتصورها وكما على درجات الكمال حتى يحقق الذاتية المثالية ويصل بنفسه الى الصأالى 

و يفقده ، أو يرفضه ، أما يشعر به حقيقة ، وعما يحبه ، يصبح المغترب غافال ع" (هورني " تقول 
أي يصبح غافال عن واقعه ويفقد االهتمام به ويصبح عاجزا عن اتخاذ قراراته حيث ال يعرف حقيقة ما 

 50:  1998، المختار( من الوجود الزائف يريد كما يعيش في حالة من الالواقعية وبالتالي في حالة 
 . (

:  همها أي أساسه الى العديد من العوامل وويرجع االغتراب ف
. غياب القيم الدينية واالنسانية في حياة الطالب الشباب   •
. الفجوة بين ثقافة الشباب وثقافة الراشدين من حولهم   •
 التالي عدم قدرتهم على تقبل ذواتهم هداف للحياة ، وعدم تحقيق ذواتهم وبأعدم وجود معنى و  •
التناقضات الموجودة داخل مجتمع الراشدين من حولهم مما يجعل الطالب يفقدون المثل العليا   •

 . ن يحتذوا به أالذي يمكنهم 



   50 
  

:  2005الجماعي،( هداف الحياة التي يحيوهاأب الشباب معنى وجودهم الفتقارهم افتقاد الطال •
59 .(

 : سباب يمكن تلخيصها في المواقف التالية أوهناك 
  /أوال 

ن المراهقة ألى مرحلة النمو نفسها وإسباب تعزى ألى إن االغتراب يعود أوجهة نظر ترى 
وبداية الشباب مرحلة ذات خصائص متميزة عن المراحل السابقة عليها والمراحل الالحقة بها ، وتطرح 

زمة  أمرحلة المراهقة  نأبكثير من نظريات علم النفس الشواهد والعالقات البارزة ما يؤيد وجهة نظرها 
 .والتعبير عن هذه االزمة ينعكس في الشعور باالغتراب 

 /ثانيا 
لى الظروف الحضارية التي إسباب ترجع ألى إن االغتراب يعود أوجهة نظر ثانية ترى 

شارت بعض أزمة ثابتة في كل الحضارات وقد أزمة المراهقة ليست أن أيعيشها االنسان وتؤكد 
ن صح التعبير إالبحوث األنثروبولوجيا النفسية غياب هذه االزمة لدى المراهقين في الحضارات البدائية 

 .لى طبيعة النظام االجتماعي االقتصادي الذي يعيشه الفرد إنها تعزى الشعور باالغتراب إف
  /ثالثا 

سباب ترتكز على ألى إن االغتراب يعود ألى إوجهة نظر ثالثة توفيقية تربط بين االثنين 
 .ذا ما توافرت ظروف البيئة إطبيعة مرحلة النمو 

شباع الحاجات االولية هي التي إو أرادة القوة إن أالفرد بويأتي الشعور باالغتراب عندما يشعر 
و االختيارات أرادة القوة إفراد المجتمع حيث تحل أتسود منطق الحياة في العالقات االجتماعية مع 

نه يشعر بما يسمى إيجاد معنى لحياته فإرادة المعنى وعندما يفشل الفرد في إاالخرى محل مفهوم 
رادة القوة وبذلك يشعر باالغتراب حيث تتضح إن البديل الذي يتمثل في الفراغ الوجودي ويبحث ع

 ) . 272:  2000موسى والدسوقي ، ( المعنى لحياته  فتقادامظاهره في 

  مظاهر ومالمح االغتراب-: 
ن الشعور باالغتراب ظاهرة اجتماعية نفسية تضمن العديد من مظاهر المعاناة واالضطرابات إ

راء أبرز هذه المظاهر من خالل أالنفسية التي يعاني منها االنسان في العصر الحالي ويمكن عرض 
نعدام المعنى ، إنعدام القوة ، إ( شكال مختلفة لالغتراب هي أيعض العلماء فقد حدد سيمان خمسة 
) .  276: 2000موسى والدسوقي ، ( الالمعيارية ، العزلة ، الغربة الذاتية 

 ألمظاهر االغتراب ،فلج" سيمان " تحديد  اً وسعها انتشارأشهر التحديدات لالغتراب وأمن 
ته وفسر ، حلل مكونار بهاى تحديد االغتراب عن طريق تحديده للموضوعات التي يظهإلسيمان 
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المعاني التي تشملها هذه المكونات في ضوء نظريات التعلم وما يستخدمه علم النفس السلوكي من 
لى أن االغتراب سلوك يمكن اخضاعه إوانتهى من ذلك ) ، الثواب ، التعزيزالتوقع( مصطلحات مثل 

 :لمحدداته التالية للمالحظة والقياس  وفقا 
شار سيمان الى ان هذه أو) غتراب الذات إالالمعيارية ، العجز ،  العزلة االجتماعية ، الالمعنى ،( 

االبعاد الخمسة تتميز بخاصية االنفصال في وعي االنسان فالشعور بالعجز الذي يكمن في عدم قدرة 
بعدم " الفرد على التحكم في نواتج السلوك واالحداث مستقل عن االحساس بالالمعنى الذي يعبر عنه 

غتراب الذات من مظاهر االغتراب واالساس إن أويعتبر سيمان " ؤ بنتائج السلوك القدرة على التنب
غراض خارجية أنه يصبح وسيلة لخدمة إن الفرد حينما يغترب عن ذاته فألجميع المظاهر االخرى ذلك 

عنه وعند ازدياد هذا الشعور يقع الفرد فريسة إلحساسه بالعجز والعزلة والالمعنى والالمعيارية  
 ). 25: 2010عبد المنعم ،( 

ومن الخصائص النفسية واالجتماعية المميزة لإلنسان الهامشي والمغترب الثنائية الوجدانية 
لى الثقة في النفس ، والقلق إحيث ازدواج الوعي واالتجاهات والوالء المزدوج وافتقاد االنتماء واالفتقاد 

ونية والتسلطية والشعور بالعجز والتشاؤم ، فخبرات ن المستقبل والشعور بالعزلة والوحدة والدأالزائد بش
و أالفرد عما يريده ويتمناه وما يحققه في الواقع الفعلي تؤثر على بنائه النفسي من حيث سالمته 

) . 288  : 2003 خليفة،(اضطرابه 

نه منفصل عن ذاته وعن مشاعره ومنفصل عن الناس االخرين وعن أويشعر المريض 
لى عالقته بذاته ، إلى عالقة االنسان بالعالم الخارجي المحيط به وإغتراب تشير المجتمع فظاهرة اال

في هذه الحالة يبدو العالم واالشياء والناس واالحداث غريبة عن الفرد ويراها متناقضة معه وهو يختلف 
لة نه موقف رافض ومناهض ومنكر للعالم ، وتسود مشاعر العزإو يرفضها ويناصرها العداء ، أمعها 

 )   194:  2001العيسوي ، (و الهوية أوالوحدة والرفض وفقد االنا 

كثر من عامل ولكن هذه أكثر من نمط  ويكمن وراءه أن لالغتراب أ" كينستون " شار أوقد 
عراض أن زملة أوضح أعتبارها العامل الرئيسي وراء االغتراب ، وإى الذات بإلترجع  اً العوامل جميع

عدام الثقة والتشاؤم واالستياء واالغتراب بين االشخاص والغربة االجتماعية نإاالغتراب تتكون من 
. واالغتراب الحضاري واحتقار الذات والتذبذب 

االغتراب عن االخرين : ن لالغتراب ثالثة مظاهر هي أ" شين وراسلين"وضح كل من أو
ورفض االعتراف بالذات واالغتراب الثقافي وتظهر هذه المظاهر في مجموعة من االعراض هي الميل 

. لى االكتاب والعزلة والسلوك السيكو بآتي إ
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ر ساس االحساس باالغتراب هو عدم تعيين الهوية الذي ينتج عن الشعوأن أ" اريكسون"ويرى 
س وكراهية الذات ويفقد االنسان قدرته على التخطيط لحياته أبالعزلة والخزي واالحساس بالذنب والي

نومي والالمعيارية هم األن الالمعنى ألى إ" اريكسون " حساس بالدونية وعدم الثقة  ويمضي إوينتابه 
ة لعدم اكتشاف الفرد ن يكونوا نتيجأن الوسواس والقهر والكبت من الممكن أسبب ونتيجة لالغتراب و

ن االغتراب الذي يتضح في عدم تعيين الهوية يأتي نتيجة لالزمات التي تعترض أو هويته وألذاته 
عراض تتمثل في القلق والشعور بالذنب والخزي  أمراحل العمر وتسفر عن زملة من 

) .  27:  2010عبد المنعم ، (

:  همها أالمغترب يتضمن مالمح  أنيتبين مما سبق 
 .عدم وجود هدف يرشد مسيرته في الحياة وينقذه من الضياع  •
قامة حوار بينه إعن  اً مر الذي يجعله عاجزاالجتماعية وتهلهل في قيمه ، األ ضعف في معاييره •

، فتكون النتيجة العزلة النفسية والعزلة خرآو وبينه وبين مجتمعه من جانب وبين نفسه من جانب 
. االجتماعية 

. الحياة نظرة عبثية وعدم وجود معنى لها لى إالنظرة  •
. مان واالطمئنانألساس مما يجعله يشعر بعدم األنه مجرد من انسانيته ويعامل على هذا اأشعوره  •
. تمرده ورفضه ألي التزامات يضعها المجتمع ، ويعمل على مقاومتها بكل السبل  •
 .القيم وعدم اكتراثه بها و للوطن بسبب اهتزاز أفقدان االنتماء سواء لعقيدة دينه  •
ن يفعل أي أجلها يمكن أصبحت بالنسبة له غاية وليست وسيلة ومن أالتهافت على المادة التي  •

 ) . 25:  2009الجماعي ، ( شيء يفسد الحياة 

نها تضم معاني عدة أن مظاهر الشعور باالغتراب تتسم بالشمول والتعدد حيث أوترى الباحثة 
خرى مما يشكل أالمصطلحات تتداخل مع بعض المعاني لمفاهيم  يصعب تحديدها فهناك بعض

ن يتغلب على عدد من مظاهر االغتراب وذلك أمام تحديد الشعور باالغتراب ويمكن للفرد أصعوبة 
الل التحلي بالمثل والقيم واتباع تعاليم دينه وكذلك من خالل التعاون مع االخرين والمشاركة خمن 

 .الفرد لمفهومه عن ذاته عادة تقييم إاالجتماعية و

 نواع االغترابأ :
 .، والديني، والروحيالقانوني، والنفسي االجتماعي: وقد وردت ضمن السياقات

  /والأ
على شعور الفرد باالنفصال عن الكل االجتماعي الذي ينتمي  :ويشير السياق النفسي  االجتماعي 

و ألوضع الفرد في المجتمع نتيجة ما يوقعه االخير باإلنساني من عقوبات العزل  عكاسإنليه ، وهو إ



   53 
  

رج عن المألوف االجتماعي خالنبذ بسبب الخروج عن المعتقدات والتقاليد السائدة ، فالمغترب هو من 
 .و الديني أ

  /ثانيا
على الشخص الذي يفقد الوعي ويعجز عن استخدام قدراته العقلية  :ويشير السياق النفسي القانوني

لى الشرود الذهني وغياب الوعي وتركيز اهتمام إوالحسية في التواصل مع االخرين والتعبير عن نفسه و
 .الفرد في شيء معين بذاته يشغله حتى عن نفسه 

 /ثالثا
اهللا تعالى أي انفصاله عن الذات االلهية فقد ارتبط بفكرة خروج االنسان على نعمة  :السياق الديني 

 .ذن مغترب عن اهللا إوسقوطه في الخطيئة فهو 
 /رابعا

ى تمجيد الماضي إلغتراب االنسان عن الزمن الحالي الذي يعيشه وااللتجاء إبمعنى  :السياق الروحي 
بوجدانه وعقله في شادة به فينفصل عن تاريخه الحالي ليعيش فقط واإل اً الذي يكون له موضوعا جمالي

) .  46:  2009الجماعي ، ( الزمن القديم  

  االغتراب والقيم: 
لكي نتفهم االغتراب ال بد البحث عن جذوره ومنابعه في تركيب المجتمع ومدى سيطرة القيم والمعايير 

ب في المجتمعات العربية تظهر على السلوك عامة وفي المجتمعات العربية خاصة ، فحاالت االغترا
 :خالل المصادر التالية من
. لى حد بعيد في معظم البلدان العربية إالسيطرة المفرطة وهي متوفرة   •
 .نحالل القيم والمعايير وعدم فعالية النظم شبه الديمقراطية ا  •

كد على التوجيه العام والتوجيه أهتم بارسونزر بنسق القيم في شرحه لقضية االغتراب واوقد 
الثقافي فالتوجيه العام يمثل النمط المعياري الذي يعين المجال الذي يكون  الخاص اثناء شرحه للجانب

مباشرة االختيار المعطى للقيم الذي  عتبارهان يأخذ في أب اً داخله الفاعل في الموقف المعطى ملزم
نه يشير للنمط المعياري الذي يعين إما التوجيه الذاتي فأيشارك فيها االعضاء االخرون للمجموعة 

ن يغتنم الفرصة في سعيه للمصالح الخاصة ، وفي ألالسماح للفاعل في نمط الموقف المعطى  معدل
. الدور الذي تلعبه القيم بالنسبة للسلوك والمواقف االغترابية  هميةأن نعين أضوء ذلك نستطيع 

نهار سلم القيم وبالتالي إحدثت ظروف التنمية تغيرات في مفاهيم االنسان وقيمه حيث أكما 
ث نوع من التناقض بين قيم وسلوك االنسان العربي فهناك نوع من التنافر المعرفي بين اتجاهات حد

و التصدع بين قيم الفرد أخرى ، ولهذا التناقض المعرفي أالفرد وقيمه من جهة وبين سلوكه من جهة 
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ة ولهذا ن يجعل الهوية في حالة تعرض لصدامات تيارات متعارضأنه أثاره السلبية فمن شآوسلوكه 
نه ال أن القيم الحديثة قيم غريبة عنه كما يوجد لديه االحساس بأحساس بإن العالم االسالمي يتملكه إف

ال بالتخلي عن هويته الذاتية ،وتعد ظاهرة التغير في البناء القيمي لمجتمع إن يتبنى هذه القيم أيمكن 
ب وبالتالي البد من حل التناقض الذي وخطورة بالنسبة لظاهرة االغترا اً رتباطإكثر الظواهر أما من 

لى إيحدث في النسق القيمي بين ما هو قديم متوارث وبين ما هو جديد والفشل في هذا حيما يؤدي 
) .  131 -128: خليفة ( التخلف القيمي 

ن عدم تأصيل القيم السليمة لدى االفراد والتناقض بين قيم الفرد وما يجده في المجتمع في إ
برز مالمحها أالمجتمع المحيط به يعتبران عاملين رئيسيين في ظهور الشخصية غير السوية التي من 

عدم التوافق الشخصي وكذلك عدم التوافق مع االخرين ويظهر هذا الصراع النفسي في مجتمعات 
نسحابية التي من أصل بها وبالتالي تظهر الراحة اإلغريبة ذات قيم سائدة مختلفة عن تلك التي ت

حدى سماتها التنحي عن الناس والعزلة والشعور بالوحدة أي الشعور باالغتراب  إ
) .  26: 2009الجماعي  ، ( 

ماه بالعزلة سأتفسير العالقة بين صراع القيم واالغتراب من خالل ما " روادز"وقد حاول 
بين قيم الفرد وقيم  اً و صراعأ اً ن هناك تناقضأالقيمية كأحد مكونات االغتراب ويقصد بالعزلة القيمية 

مامه أن المجتمع يقف عقبة أس نتيجة شعور الفرد بأالمجتمع مما يترتب عليه نوع من االحباط والي
و المالئمة بين قيم الذات ألى المطابقة إلتحقيق ذاته، فالعزلة القيمية هي نتيجة وعي الفرد باالفتقاد 

رفض الفرد للقيم السائدة في المجتمع ، " سيمان " وقيم المجتمع وتعني العزلة القيمية من وجهة نظر 
ن الصراع بين القيم الشخصية وقيم المجتمع وصعوبة تغيير ألى إوتشير معظم نظريات االغتراب 

ن ألى شعوره باالغتراب والعجز إلن يؤدي أمجتمع ، يمكن فعاله لكي تتالءم مع قيم الأالفرد لقيمه و
: 2003، خليفة ( صبحت غير مالئمة لقيم المجتمع الذي يعيش في داخله ويتحرك من خالله أقيمه 
294  . (

  االغتراب ومفهوم الذات: 
تصوره عن ذاته ، ولقد اهتم  أوو فكرته أويتصل موضوع االغتراب العقلي بمفهوم االنسان 

دراستها قائمة على  ولأالعلماء والفالسفة بفكرة االنسان عن ذاته منذ اقدم العصور ، وكانت الفكرة في 
" وليام جيمس " وائل هؤالء عالم النفس والفيلسوف االمريكي المعروف أسس فلسفية ونظرية ، ومن أ

تأمله الباطني  أيضاً ة العابرة والحرة ، ومن ذلك والذي اسس فكرته على اساس من المالحظات اليومي
علماء النفس الجشطالت في دراسة هذا  أو الشعورية وبدأو استبطانه لهذه الفكرة لعملياته الواعية أ

" كيرت كوفكا" مثال هؤالء عالم النفس أالمفهوم دراسة معملية مخبرية ومن 
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فلقد اهتموا بتأثير الظروف االجتماعية في " ما جريت مد " مثال أما علماء االجتماع من أ
تكوين مفهوم االنسان عن ذاته وسلوكه االجتماعي واهتم علماء الطب بدراسة مفهوم االنسان عن ذاته 

و أالفرد لمهنته  ختياراإلمكان تشخيص الحاالت المرضية في ضوء الفكرة ويؤثر هذا المفهوم في 
لهذا المفهوم يتعامل الفرد مع االخرين ، ويتخذ  اً فكار الفرد عن نفسه ووفقأالذات  دراسته ويشمل مفهوم

اتجاه نفسه وقد تكون فكرة االنسان عن ذاته مليئة بالتناقضات الداخلية ويشمل هذا الموضوع  اً موقف
 او العنصرأهميته ومميزاته الجانب أالجانب المعرفي أي صورة الذات عن قدرات الفرد ومظهره و

نها وبخس قيمة أو التقليل من شأاحترامها وحبها  مو عدأاالنفعالي ويشمل شعور الفرد باحترام ذاته 
لى المبالغة في قدراته ويتكون مفهوم الذات من جراء التفاعل إالذات وتقدير االنسان لذاته والميل 

) .  200:  2001العيسوي ، ( االجتماعي وفي نفس الوقت تسهم في مثل هذا التفاعل 
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  عام على االطار النظري للدراسة تعقيب: 
ات على ن ال غنى ألي من المجتمعألقد اهتم معظم العلماء والفالسفة بمنظومة القيم واعتبروا 

يجابية سوية إهميتها وتأثيرها لتكوين هوية أن للقيم أكد معظم العلماء على أمر العصور عنها ، ولقد 
الشعور باالغتراب ولكن مع الثورة التكنولوجية وانطالق شعارات عصر العولمة مما يقلل احتمال 

والتغيرات االجتماعية السريعة المصاحبة لها كان البد من اقتحام منظومة القيم االصيلة لمجتمعنا 
الفلسطيني المحافظ واحداث بعض التغيرات عليها وخاصة على القيم المادية والجمالية والسياسية مع 

. ت نسبي في القيم الدينية و االخالقية ثبا

ن أعلى هوية المراهقين و اً ن التغير القيمي يؤثر سلبأالباحثة حقيقة مفادها استنتجت وقد 
لى الدخول في إكثر االسباب المؤدية أتمسك المراهقين بالقيم المستحدثة وتركهم للقيم االصيلة من 

. الالمعيارية والعزلة والغربة الذاتية واالجتماعية زمة الهوية والشعور بالعجز والالمعنى وأحالة 

هميتها وتأثيرها على أو التغير القيمي ولكنهم اتفقوا على ألقد اختلف العلماء في تعريف القيم 
. مكانية خضوعها للتغيير إنها تتصف بالثبات النسبي وبالتالي أالفرد والجماعة وعلى 

في الفترة االخيرة وبالذات في  اً صبح واضحأالقيم ن هذا التغير على منظومة أوترى الباحثة 
لى كثرة الضغوط الداخلية والخارجية مع تنامي إ، وربما كان هذا التغير يعزى  اً فئة المراهقين تحديد

صبحت مع هذه التغيرات في االنماط الثقافية أرغبة المراهقين في التمرد على قيم الراشدين التي 
الروح قيما بالية الحول لها وال قوة كما تالحظ حالة ثقافية مشوشة لدى  والفكرية وطغيان المادة على

بناء المسلمين مما كان لها االثر السلبي على تشكيل هويتهم وحدوث ما يسمى بأزمة الهوية وتميع أ
الدور ، فترك القيم والتقاليد السائدة واتباع ما هو مستحدث منها جعل الشباب يفقد العديد من المعاني 

. معبرة عن الهوية السليمة كاالنتماء والتكامل واالستقالل ال

فراد ومن خالل مفهوم الذات ت يتكون قبل تكوين الهوية لدى األن مفهوم الذاأومن المعروف 
بحث الفرد عن  أن خالل مرحلة المراهقة يبدأتبرز خصائص الفرد وقيمه واتجاهاته وكما هو موضح 

االستقاللية والتميز ومعرفة الدور وتبني قيم ومعايير تتناسب مع فلسفته ورغباته مما يجعله عرضة 
لتبني العديد من القيم السلبية الهدامة والبعد عن القيم االصيلة مما يهدد المراهق بالتعرض لفشل مؤقت 

. في تشكيل هويته 

هذا الوقت يجعله يتبع تيارات مختلفة وتبني مبادئ  ن محاولة الفرد البحث عن نفسه فيإكذلك 
و الدور والدخول أطار اضطرابات الهوية إوقيم قد تكون غير مناسبة له ولثقافة مجتمعه مما يدخله في 
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خرى مما يسبب  فجوة نفسية وفكرية تشعر المراهق جيال األفي صراع وتناقض فكري وقيمي مع األ
. وعن دينه وثقافته  عن مجتمعه وعن نفسه اً نه غريبأب

على )  2006بركات ، ( و)  2000ميلسون ، ( كد العديد من العلماء والباحثين مثل أولقد 
. نها تغيير القيم أن هذه التغيرات االجتماعية والثقافية من شأ

و عن التناقض بين القيم والسلوك لدى الفرد ) محمد خليفة ( وتحدث العديد من العلماء مثل 
ن يجعل أنه أثار سلبية فمن شآى العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية وماله من لإيؤدي  أنه

كثر أالهوية في حالة تعرض لصدامات متعددة وتعد ظاهرة التغير في البناء القيمي لمجتمع ما هو 
. لظاهرة االغتراب  اً وجلب شدها خطورة أالظواهر ارتباط و

لى غياب إن االغتراب يرجع أ)  2009الجماعي ، ( كد العديد من العلماء ء مثل أيضا أو
. لى التناقضات التي تحدث بين المراهقين والراشدين إالقيم الدينية واالنسانية و

ن الشعور باالغتراب يتضمن أب)  2000موسى والدسوقي ، ( مثال أووضح بعض العلماء 
افتقاد الشعور بالهوية وعدم التمسك بالمعايير والقيم السائدة في حاسيس متعددة منها أمعاني متعددة و

. المجتمع 

ن القيم لها تأثير كبير على تشكيل هوية الذات وكذلك على شخصية الفرد ألذا ترى الباحثة 
و االغتراب ولقد حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة الكشف عن أوعلى مدى شعوره باأللفة والتوافق 

غير القيمي ومدى عالقته بالهوية والشعور باالغتراب النفسي وقد اختارت الباحثة فئة طلبة مستوى الت
همية وخصائص مركزية أبحاث والدراسات من تاز به هذه المرحلة حسب نتائج األالثانوية العامة لما تم

 .لتكوين شخصية وهوية واتجاهات المراهقين 
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الفصل الثالث 

الدراسات السابقة 

 
 

. الدراسات التي تتعلق بالتغير القيمي : المحور األول 

. الدراسات التي تتعلق بهوية الذات : المحور الثاني 

. الدراسات التي تتعلق باالغتراب النفسي : المحور الثالث 
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 الفصل الثالث

تعرض الباحثة في هذه الدراسة نماذج من دراسات سابقة تناولت العالقة االرتباطية ما بين 
وهناك البعض من الدراسات  التي تناولت  ،التغير القيمي وعالقته بهوية الذات و االغتراب النفسي 

للدراسات وبعد العرض  ،التغير القيمي بشكل منفرد أو هوية الذات أو االغتراب النفسي بشكل منفرد 
. السابقة يأتي التعقيب عليها من حيث الموضوعات و العينة و األدوات و االجراءات و أهم النتائج 

أما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية فكانت متعددة وتعتبرها الباحثة مثرية ومفيدة لموضوع 
ختالف نظرتهم الى الدراسة حيث تلقي الضوء على أهمية دراسة التغير القيمي لمختلف المجتمعات با

  .محتوى وأهداف هذه القيم

مناسبًا لما يمكن أن تقوم عليه  ورغم التواضع الكمي لهذه الدراسات اال أنها تهيأ تصورًا منهجياً 
. جراءات التطبيق إ
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  التغير القيمي/ المحور االول 
 

 ) : 2014 ،السليحات ( دراسة  •
سهام إلى الكشف عن تصورات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في االردن لدرجة إهدفت هذه الدراسة 

. البيئة الجامعية في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة 
داة الدراسة وهي أهداف الدراسة تم تطوير أولتحقيق  ،واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي 

االجتماعي ، ( ربعة مجاالت هي المجال أة موزعة بالتساوي على فقر)  40( استبانة تتكون من 
) . الثقافي ، السياسي ، االقتصادي 

. طالب وطالبة من جامعة البلقاء التطبيقية )  800( وتمثلت عينة الدراسة ب
سهام البيئة الجامعية في الصراع إن تصورات طلبة جامعة البلقاء لدرجة أظهرت نتائج الدراسة أو

الجنس في المجال الثقافي واالقتصادي  ختالفابالقيمي قد جاءت بدرجة مرتفعة واختلفت تصوراتهم 
. وكانت الفروق لصالح الذكور 

على النتائج توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في موضوع الصراع القيمي  ءً وبنا
 .

 ) : 2014 ،أدريانا ( دراسة  •
ى اقتصاد السوق مع إلفرضية أن التغير المجتمعي من زراعة الكفاف  ختبارالى إهدفت الدراسة 

. مستويات أعلى من التعليم الرسمي يؤدي الى زيادة في القيم المادية التي توجه التنمية البشرية 
وتمت مقارنة القيم المتعلقة بتنمية المراهقين واالنتقال من مرحلة البلوغ عبر ثالثة أجيال من النساء في 

) أربعين من االناث والذكور ( ثمانية عشر عائلة في جنوب المكسيك وأجرية مقارنات أيضًا بين 
عبارة عن ثمانية معضالت  داة البحث وهيأوتم قياس القيم باستخدام  ،المراهقين في المدرسة الثانوية 

باء واألقران وبيان أدوار الجنسان واألسرة والحياة الجنسية و اآلحول عالقات المراهقين مع  جتماعيةا
. الشراكة 

إدخال التجارة قاد التغيرات في القيم بين األجيال الثالث و أظهرت النتائج " وأظهرت نتائج الدراسة أن 
. لمتعلقة في األسرة وجود اختالفات شديدة في القيم ا

 ) : 2013 ،شارما (دراسة  •
ى الكشف عن قيم التوجه لدى المتضررين من مشاهدة األفالم بين المراهقين في إلهدفت الدراسة 

و كذلك بين الفتيان و الفتيات في الريف وبين الفتيان و الفتيات في  ،المناطق الريفية و الحضارية 
. المناطق الحضرية و الريفية 

مادة )  34( وتحتوي على ) وجها شري أ( توجه بتأثير االفالم اختبارات واستخدم الباحث لمعرفة قيم ال
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خذ العينات للحصول على المعلومات الصحيحة من أولقد استخدمت الدراسة طريقة المسح  وتقنية 
من الريف و  مفردة)  80( وتكونت عينة الدراسة من . المراهقين في المناطق الريفية و الحضارية 

. مفردة من الحضر )  80(
لى واقع الحياة من ترفيه و عنف قد يغير المعرفة إالتعرض المبكر  "وأظهرت نتائج الدراسة أن 

الوجدانية و السلوكية و كذلك أظهرت عدم وجود فروق في قيمة التوجه لدى الفتيان و الفتيات في 
. يان و الفتيات في المناطق الريفية و الحضارية الريف مع وجود فرق كبير في مستوى القيم بين الفت

 ) : 2013 ،رايان و اخرون ( دراسة  •
بيان التغيرات في التكيف االكاديمي و العالقة الذاتية بقيم التوجه نحو المدرسة  إلىهدفت الدراسة 

. مرحلة المراهقة في المدارس المتوسطة  إلىخالل االنتقال من المرحلة االبتدائية 
من فتيات % )  54( شهور و اشتملت عينة الدراسة على )  6( الدراسة على فترات لمدة وجرت 

أمريكيين ألصول أوروبية حيث تم قياس القيم الجوهرية نحو % )  46(أمريكيات من أصول افريقية و 
. ةالقيم الجوهرية نحو رفض المدرس المدرسة ونظرة الذات للمعلم و تقدير الذات نحو األصدقاء وكذلك

القيم الجوهرية  نخفضتالى أخرى إنتيجة التغيرات في االنتقال من مرحلة  " وأظهرت نتائج الدراسة أنه
وكذلك االتجاهات التنموية بغض  ،أما نظرة الذات نحو المعلم كانت مستقرة   ،في جميع نقاط الوقت 

نفس الشيء ما عدا تقدير الذات لدى األصدقاء والتي كانت مستقرة لدى  ،النظر عن الجنس أو العرق 
. الطالب األمريكيين من أصول أوروبية زيادة عن الطالب األمريكيين ألصول افريقية

 ) : 2013 ،سيتو كارد ( دراسة  •
لى الكشف عن مستوى االستمرارية و التغيير في القيم مع مرور الوقت وتفترض إهدفت الدراسة 

. دراسة أن القيم قد تكون أكثر استقرارًا من غيرها و أكثر اسهامًا لدى البالغين في منتصف العمر ال
واستخدمت الدراسة منهج االحصاء التحليلي الوصفي لدراسة التغيرات و االستقرار على مر الزمن في 

.  ن متوسط العمر واشتملت عينة الدراسة على جيل مرحلة البلوغ وجيل من البالغي. القيم العالمية 
واستخدمت في الدراسة مقياس قائمة القيم المفيدة والعالمية لدراسة التغيرات واالستقرار في القيم على 

. مر الزمن 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباطات هامة في كل من القيم و تأثيرها على مر الزمن مستخدمة نمط 

حداث الحياة على مر الزمن وانعكاساته على هيكل التغيير مع مرور الزمن السلبي و االيجابي أل
حياتهم وكذلك أظهرت الدراسة أنه ال توجد عالقة لهذه التغيرات في الحياة على القيم وذكرت الدراسة 
. أن القيم تساعد على الصمود في وجه مجموعة  واسعة من الظروف الصعبة في كثير من األحيان 

بالتركيز و العمل على دراسة التغيرات في القيم عبر " الباحثين وفي ضوء النتائج توصي الدراسة 
. األجيال ألهميتهم 
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 ) : 2012 ،جيمي ( دراسة  •
لى التحقق من االستمرار والتغير في قيم العمل عبر فترة الحياة من خالل استخدام إهدفت الدراسة 

العمل الجوهرية الخارجية  لقيم و قد تم استخدام تصنيف تكاملي  ،الطريقة الطولية لعدة أجيال 
) .  1999 ،روس شواتزوسوريكي ( اعداد  ،االجتماعية و

كان )  22-18( ى أن مستوى االستقرار خالل سنوات الدراسة الجامعية إلوأشارت نتائج الدراسة 
حيث كانت قيم العمل أكثر استقرارًا  من سمات الشخصية في )  62  –22( متدني و ارتفع في سن 

الفئات العمرية من حيث المصالح المهنية لم تكن مستقرة خالل سنوات الدراسة الجامعية و جميع 
. مرحلة البلوغ 

ة في مرحلة البلوغ و ظهور أهمية للقيم الجوهرية و األخرى االجتماعي" وكذلك أظهرت نتائج الدراسة 
. زيادة في قيم الذات  اً ك أيضكذلك الى جانب الزيادة المستمرة في القيم الخارجية كان هناو ،الجامعة 

 ) : 2012 ،أدريانا ( دراسة  •
هدفت الدراسة ال الكشف عن صورة القيم التقليدية في مجمعات المايا األصلية في حضور زيادة 
مستويات التعليم و التحضر ودخول القيم الحديثة نحو تحويل مسارات التنمية التقليدية في مرحلة 

. البلوغ
مفردة من الجيل )  14( هذه الدراسة من األساليب المختلطة  من مقابالت مع عينة من  تواستفاد

حيث تشير نظرية  ،لى الحضارية إاألول من طالب جامعة المايا الذين انتقلوا من المناطق الريفية 
تجاه زيادة إى أن التعليم و الحضر يحول المسارات التنموية في إلاألساسية للتغير االجتماعي 

. الستقالل القيم الفردية
االستكشاف ة تعززت لديهم مفاهيم االختيار ووترى الدراسة أن الطالب المتخلصين من القيم التقليدي

. وتحقيق الذات 
التغيير في التعليم الرسمي و التحضر هي القوى التي تهيئ الظروف " أظهرت نتائج الدراسة أن و

ة البلوغ وتبين الدراسة كيف يمكن أن تكون فترة البلوغ فترة إلجراء تغيرات في مسارات تنموية نحو مرحل
. نماء أساسية للتنشئة االجتماعية و تكوين القيم الفردية 

 ) : 2010 ،الروس واخرون ( دراسة  •
هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى التغير في القيم لدى المجندين من الشرطة في مكسيكو و 

. السابقة العمل على االضافة الى البحوث 
وتكونت عينة الدراسة من مجندي الشرطة في مكسيكو خالل فترة االصالح التنظيمية الرئيسية وكانت 

و التي ركزت على التغيرات في توظيف القيم بما  ، 2002وعام  1998تدور عملية المسح في عام 
. حو المجتمع ن يتعلق بتوجه الشرطة



   63 
  

) .  ROCEACH( مؤشرات القيمة  ستخدامإولقد تمت متابعة الدراسة ب
القيم لدى المجندين لم تتغير بشكل كبير مع مرور الزمن عالوة على " وأظهرت نتائج الدراسة الى أن 

ذلك لم تتفق القيم لدى المجندين مع نظام الحدود الوطنية و حتى مع جهود التجنيد المرجح لتنفيذ 
. الشرطة المجتمعية  صالحاتإ

. صالحات الشرطة المجتمعية إأن المكسيك التزال تواجه صعوبة بتنفيذ وتأكد النتائج على 

 ) : 2006 ،العسيلي ( دراسة  •
لقاء الضوء على التغير القيمي و المعرفي وبيان تأثيره على تكوين شخصية إهدفت الدراسة الى 

. الشباب الجامعي الفلسطيني 
حيث تكون مجتمع الدراسة و عينتها من جميع  ،ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي 

عضوًا )  160( أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الخليل و القدس المفتوحة والبالغ عددهم 
.  2006للفصل الثاني من عام 

لى قسمين ، إلألدب التربوي وانقسمت االستبانة  اً واستخدمت في الدراسة استبانة من اعداد الباحثة وفق
. ص القيم االيجابية واالخر لفحص القيم السلبية قسم لفح

 ،ثار السلبية و االيجابية متوسطة أظهرت نتائج الدراسة أن استجابة أعضاء هيئة التدريس حول اآلو
) .  3.50( االثار االيجابية و)  3.22( السلبية  ثاراآلمتوسط حيث بلغ 

المعرفي على تكوين شخصية الشباب الجامعي ثار للتغير القيمي وأن أبرز اآل وكذلك بينت الدراسة
سبب األوضاع لى الهجرة بإتدفع شعور باألمان والفلسطيني كانت البطالة التي تفقد الشباب ال

تعرض الشباب للتغير السلوكي السريع بسبب االنفتاح الثقافي المفاجئ االقتصادية الصعبة و
). العولمة(

يجابي ال إز على توضيح ما للقنوات الفضائية من تأثير بالتركي"  وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة
فظًال على أن برامجها الجيدة تحدث تعديالت على القيم  ،ينكر في تشتت القيم المرغوبة من المجتمع 

. السلبية 

 ) :  2004 ،عبد الحافظ ( دراسة  •
أهم التغيرات القيمية هدفت الدراسة الى رصد القيم الموجودة لدى الشباب الجامعي والعمل للكشف عن 

هذا ) خر الحوار مع اآل األسرية – العمل – القيم التربوية –( المتوقع حدوثها على تلك القيم وهي 
باإلضافة الى رصد العوامل المحلية و العالمية المؤثرة في تلك القيم و أهم مظاهر االضطراب القيمي 

. لديهم 
ي لدراسة  و تحليل مظاهر اضطراب قيم الشباب واستخدمت الدراسة منهج البحث التحليلي النقد

. الجامعي
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التربوية ، االسرية ، قيم العمل ، قيم الحوار مع ( نواع قيمية وهي أربع أداة لرصد أواستخدمت الباحثة 
. لدى الشباب الجامعي وفي المجتمع المصري ) خر اآل

السائدة لدى الشباب الجامعي و كان  وأظهرت نتائج الدراسة  ارتفاع نسبة االتفاق على تغير قيم العمل
% ) .  97.8( أعلى نسبة اتفاق على قيمة عدم الرضى المهني بنسبة 

 ) : 2004 ،عبد الباري ( دراسة  •
لى إماهية أبعادها والخاص بمفهوم العولمة الثقافية ولى التعرف على البعد المعرفي إهدفت الدراسة 

اعل من خاللها مع النسق القيمي هي الكيفية التي يتفالتعرف على المجال الثقافي للعولمة و ما 
. الكشف عن التغير القيمي لدى الشباب و

والذي ركز على أهمية ) فريدريك رانزال ( وتبنت الدراسة المنهج التاريخي الجغرافي الذي اعتمد عليه 
. االتصاالت و العالقات الحضارية بين الشعوب ودورها في النمو الحضاري 

الدراسة من المنهج المسح االجتماعي وذلك من خالل االعتماد على عينة عشوائية متمثلة  تواستفاد
. مفردة ) 447(ب    

حتالل وسائل اوأظهرت نتائج الدراسة أن هناك وعيًا بمفهوم العولمة الثقافية و أبعادها وقد أظهرت 
ت الحاضر وكذلك أظهرت القيم االعالم المرئية المرتبة األولى في عوامل تشكيل قيم الشباب في الوق

. المادية طغيانها على غيرها من القيم في الوقت المعاصر 
عادة صياغة النسق القيمي الخاص بمجتمعنا العربي بما إبضرورة " وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة 

مع التقدم التكنولوجي الحاصل وأكدت على ضرورة السعي الحتواء جيل الشباب ووضعه على  يتالءم
 .قمة أولويات النظام لتلبية احتياجاته 

 ) : 2002 ،المطوع ( دراسة  •
لى التعرف على مالمح التغيرات التي تعرضت لها منظومة القيم االجتماعية ومدى إهدفت الدراسة 

. انعكاسها على أوضاع المرأة اإلمارتية ومكانتها 
واقع المرأة االمارتية و اعتمدت  ولتحقيق هذا الهدف تبنت الدراسة رؤية بنائية شمولية تنطلق من

الدراسة على أداء استمارة البحث والتي تتضمن عدة محاور من القيم الخاصة بالتنشئة و الخاصة 
. بعمل المرأة و المشاركة السياسية 

 ،ممن لم يسبق لهن الزواج )  30.1( من المتزوجات و % )  69.9( واشتملت عينة الدراسة على 
. لتحقيق أهدافها المنهج التحليلي الوصفي استخدمت الدراسة و

التعليم أدى دورًا أساسيًا في تغيير كثير من القيم االجتماعية المتعلقة  "وأظهرت نتائج الدراسة أن 
بوضع المرأة و مكانتها في المجتمع و دورها في مجال التنشئة االجتماعية وأن خروج المرأة للعمل قد 
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منها اثبات الذات و االستقالل المادي ومساعدة الزوج على مواجهة  جاء نتيجة لمجموعة من األسباب
. أعباء الحياة 

) :  2002العسيلي ،( دراسة  •
دارة في الجامعات الفلسطينية في مواجهة مظاهر صراع القيم لى رصد واقع دور اإلإهدفت الدراسة 

. لتفعيل هذا الدورالناتج عن االحتالل اإلسرائيلي لدى طلبتها ووضع المقترحات المناسبة 
من المجتمع %) 26(استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفى و تكونت عينة الدراسة من و

. و استخدمت الدراسة أداة صراع القيم من اعداد الباحثة ) 1114(األصلي البالغ 
ة الجامعية دارت أعضاء هيئة التدريس لدور اإلوأظهرت النتائج أن هناك ارتباط دال احصائيًا الستجابا

ة ، و كذلك وجود فروق في مواجهة صراع القيم الناتج عن االحتالل طبقًا لمتغير العمر و متغير الخبر
دارة الجامعية في مواجهة ابات اعضاء هيئة التدريس بدور اإلحصائية بين متوسطات استجإذات داللة 

. الكلية للمقياسالجنس على الدرجة صراع القيم الناتج عن االحتالل طبقًا لمتغير 

 ) : 1999،سفيان (دراسة  •
لى التعرف على طبيعة التغيرات في القيم الستة النظرية واالجتماعية والروحية إهدفت الدراسة 

بالمرحلة الثانية  لتحاقهماوالسياسية واالقتصادية والجمالية لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز منذ 
. لمتغير الجنس  لى المرحلة الرابعة ووفقاإلى وصولهم إ

سلوب التتبعي وتم اختيار عينة من الطلبة من بداية اسة المنهج الوصفي النمائي مع االواستخدمت الدر
ن وصلوا الى نهاية الفصل ألى إثم تتبعهم ) 1996(الفصل االول في المرحلة الثانية في الجامعة  عام

. لبورت فيرنون داة الدراسة ألأهم وطبقت علي) 1999(الدراسي الثاني في المرحلة الرابعة لعام 
وطالبة وتناقص عددهم حتى وصلوا للمرحلة  باً طال) 196(وبلغت عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

. من االناث ) 25(من الذكور و) 64(منهم ) 89(لى إالرابعة 
. لبورت فيرنون واستخدمت الدراسة مقياس القيم أل

تغير واضح على القيم حيث ارتفعت القيم النظرية والجمالية بينما قد ظهر "واظهرت نتائج الدراسة أنه 
انخفضت و تدنت القيمتان االجتماعية والروحية في حين لم تتغير القيمتان السياسية واالقتصادية 

وكذلك بالنسبة لمتغير الجنس فقد وجدت فروق دالة في القيم النظرية لصالح الذكور والقيم الجمالية 
. ال توجد فروق دالة في القيم االخرى لصالح االناث و

 ) :  1991 ،سيرل واخرون ( دراسة  •
ثر التغير في القيمة والهوية الثقافية على التكيف النفسي واالجتماعي والثقافي أهدفت الدراسة الى بيان 

بحاث سابقة عن التنبؤ والتوافق النفسي واالجتماعي من خالل أللغرباء واعتمدت هذه الدراسة على 
 .لتحوالت والتغيرات الثقافية ا
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من  )155(من الغرباء وتكونت مفردات الدراسة من  اً كثر تنوعأتم تطبيق هذه الدراسة على عينة  
. دولة مقيمين في نيوزيالندا ) 42(الغرباء من طالب التعليم العالي من 

والمواقف في  والخبرة الثقافية-المعرفة الثقافية (واستخدمت الدراسة استبانة لقياس التغيرات التالية 
وكذلك بعد المسافة الثقافية والشعور بالوحدة والهوية ) وموضع الضبط الشخصية االنبساطية-الحياة-

. الثقافية والقيم 
من التباين في %)27(بعدي الشعور بالوحدة والبعد الثقافي اظهر" ظهرت نتائج الدراسة أن أولقد 

كثر أافية والمعرفة الثقافية على النقيض من ذلك كانت تنبئ بصعوبة ما الهوية الثقأاضطراب المزاج 
نه ال يتعلق في أحد كبير  إلىظهر أمن التباين على عكس التوقعات والتغير في القيم %)14(بلغت 

. التكيف النفسي واالجتماعي والثقافي
 ):1987،ابراهيم ( دراسة •

المتبادلة بين التغير االجتماعي و القيمي في المجتمع لقاء الضوء على العالقة إلى إهدفت الدراسة 
دث تغير قيمي المصري في الفترة من منتصف القرن العشرين حتى االن والكشف عما اذا كان قد ح

. م ال أفي المجتمع المصري 
دراكهم لمدى التغير القيمي إوقد تم بناء مقياس للتغير القيمي وطبق على عينة من كبار السن لمعرفة 

. القيم السائدة في المجتمع المصري و
قد تميز  ن هذا التغيرأفيما قد حدث في المجتمع المصري و اً هناك تغير" ظهرت نتائج الدراسة أن أو

وضح صور التغير القيمي في تغير قيم العمل كما تدهورت أيجابية وظهرت بشيوع كثير من القيم اإل
عن تدهور القيم االجتماعية والجمالية  لمادية فضالً قيمة اتقان العمل المهني وظهرت سيادة للقيم ا

ن هناك قيمتين لم يصبهما التغيير أواالسرية والسياسية واالخالقية وقيم العلم والتعليم  وكذلك ظهر 
خاص  اً قيمي اً ن هناك نسقأبدرجة ملحوظة وهما القيم الدينية وقيم االستهالك الترفي وكشفت النتائج 

. ميين نسقهم القيمي الخاصولكل من المتعلمين واأل خر باإلناثآبالذكور و
 ) :1974،بندر(دراسة  •

. لى بيان العوامل المؤثرة في تغيير القيمة بين خريجي الجامعات في حياة الكبار إهدفت الدراسة 
القيم بين ) البورت فيرنون(واستهدفت الدراسة مجموعات من طالب دار يموت حيث درست مع دراسة 

)1931-1969 (. 
 تفسيراً نه ال يمكن تفسير التغيرات حسب العمر ولكنها تتطلب أواظهرت نتائج الدراسة في تغيرات القيم 

. من حيث التجارب والخبرات التاريخية الراهنة التي تؤثر على كل من الطالب والخريجين
. كثر من الخريجين كبار السنأكذلك كان تغير القيم بين الطالب الخريجين 

و تعاني من أتغيرات القيم لدى االفراد الذين لديهم مشاكل شخصية " تائج الدراسة أن ظهرت نأكما 
. كثر من غيرهمأديهم القيم بنسبة االحباط تغيرت ل
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 هوية الذات/ المحور الثاني: 
 

) :   2014اخرون ، وهاردي ( دراسة  •
لمعرفة العالقات بين  اً يضأولكن  اً لى فحص الهوية االخالقية ليس فقط باعتباره مؤشرإهدفت الدراسة 
وهوية الذات المعنوية واالجتماعية لدى ) فك االرتباط المعنوي والتنظيم الذاتي ( خرى المسميات األ

-15عمارهم بين أيتراوح ) اناث %42( من المراهقين ) 384( المراهقين وتكونت عينة الدراسة من 
نشاء متغيرات الهوية االخالقية  فك االرتباط تم تحييدهم من السلوكيات المعادية للمجتمع ، وتم ا 18

نحاء الواليات المتحدة واستخدمت أنترنت لجميع استخدمت الدراسة لوحة مسح على اإلو.المعنوي 
خالقية مع فك االرتباط والتنظيم الذاتي المتغيرات مع تفاعالت الهوية األ نماذج المعادلة الهيكلية لتقييم

بين الهوية االخالقية والتنظيم الذاتي كبير في توقع العدوان وكان  ن التفاعلأظهرت النتائج أ، و
. االرتباط بين فك االرتباط المعنوي والعدوان اضعف 

 ) : 2013 ،ميوس ( دراسة  •
لى التعرف على مشاكل المراهقة و تأثيرها على تطوير الهوية في مرحلة المراهقة إهدفت الدراسة 

المراهقة وذلك من منطلق أن المراهقين المعرضين للخطر من المشاكل لى أواخر مرحلة إالمتوسطة 
السلوكية يمكن أن يكونوا أكثر صعوبة في تطوير وتنمية شعور راسخ في الهوية الشخصية و من هنا 

. كان الغرض من الدراسة الطولية خالل سبع سنوات 
%)  43.12( من الذكور و ) %  46.88( وتكونت عينة الدراسة من المراهقين الهولنديين بنسبة 

سنوات )  5( من االناث وتم عمل تقييم خارجي لمشاكلهم السلوكية ثم تم دراسة تشكيل هويتهم خالل 
عام حيث تم تقسيم العينة الى أربع مجموعات من الفتيان و الفتيات وأجاب )  18  –14( متتالية من 

لتزام بالهوية و التنقيب بالعمق ر الذاتي لإلالمشاركون من خالل الدراسة الطولية على مقياس التقدي
. عادة النظر في االلتزام إو

الفتيان والفتيات أصحاب المخاطر األعلى هم أصحاب هوية أقل تنظيمًا مع  وأظهرت نتائج الدراسة أن
مستويات أدنى من االلتزام وكذلك عدم الشعور بهوية متماسكة وتبين الدراسة أن التدخل المبكر مع 

. المراهقين المعرضين لمخاطر عالية قد يعزز تنمية ايجابية للهوية 

) :  2012ديكا سترو ، ( دراسة  •
خالق المراهقين بالهوية والعمل التطوعي وكذلك دراسة تأثير العمر أ رتباطالى معرفة إهدفت الدراسة 

تتراوح اعمارهم بين  من المراهقين)  698( والجنس في متغيرات الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة من 
)12–  20 (
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خالق المراهقين والهوية أواستخدمت الدراسة نموذج الفوارق في العمر بين الجنسين لقياس مستوى 
. وارتباطه بالعمل التطوعي 

يجابي مع فهم إالمراهقين بشكل  هؤالءخالقي لدراسة وجود ارتباط في التفكير األظهرت نتائج الأو
لى إ اً والتفكير في المسؤولية العامة اتجاه هذه القضايا ، وارتبطت بشكل ايجابي جنبخالقية القضايا األ

ظهرت النتائج فروق أكثر عرضة للتطوع ، وكذلك أخالقي والهوية كونها ذات صلة جنب الفهم األ
. واضحة في اكتمال الهوية والدور التطوعي تعزى لعامل الجنس والعمر

ن تدرس هذه العملية مع مرور الوقت أبالقيام ببحوث مستقبلية يمكن وفي ضوء النتائج توصي الدراسة 
. لى جنب مع العوامل االضافية التي قد تزيد من شرح موضوع العمل التطوعي في المراهقة إ اً جنب

 ) : 2012 ،نوري ( دراسة  •
 –2010(هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى أزمة الهوية لدى طلبة المرحلة االعدادية لعام 

2011 .(
طالب وطالبة من ) 1040(ي وبلغت عينة الدراسة على ولقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصف

) . 2011  –2010(مدينة الموصل لعام المدارس االعدادية في 
. فقرة )  30( عداد الباحث عبارة عن إداة من أزمة الهوية أواستخدمت الدراسة لقياس 

وهي أعلى من )  62.11( ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة لديهم أزمة هوية بمتوسط حسابي 
درجة وكذلك أظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية لدى عينة )  60( المتوسط النظري البالغ 

وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة  ،البحث تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية لصالح الصف السادس 
) . انساني  علمي –( حصائية لدى الطلبة في أزمة الهوية تبعًا لمتغير التخصص المدرسي ا

 ): 2012 ،سيكا و كاناروا (دراسة  •
هدفت الدراسة للكشف عن ارتباطات تكوين الهوية المحلية سواء استقرار الهوية أو عدم االستقرار في 

. خر آأو االستقرار في مجال واحد وعدم االستقرار في  ،كل من المجاالت العقائدية و العالئقية 
لى التحقق من الرابط بين تكوين الهوية واستيعاب السلوك إاألولى هدفت  ،وتم تنفيذ ثالث دراسات 

والدراسة الثانية ركزت على الجمع بين تكوين الهوية ووظائف  ،السلبي لدى المراهقين في وقت مبكر 
وفي الدراسة الثالثة ركزت على التحقق من العالقة بين تكوينات  ،لبالغين الهوية لدى المراهقين و ا

. ليه لدى البالغين إالهوية بمعنى االتساق و االرتياح النفسي وحاجتهم 
هوية في جميع المجاالت وكذلك وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين برز لديهم حالة من استقرار ال

استقرار الهوية يعزى لمتغير العمر وكذلك ظهر أن التناسق في  الدراسة عن وجود اختالف في تكشف
. تكوين الهوية له أثر على االستقرار 
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 ) : 2011 ،أبو شريخ ( دراسة  •
لى معرفة أثر المنظومة الجامعية في تشكيل الهوية الثقافية االسالمية لدى طلبة إهدفت هذه الدراسة 

الهيئة التدريسية ( تية واقتصرت الدراسة على المجاالت اآلمساق التربية االسالمية وأساليب تدريسها 
من )  356( وبلغت عينة الدراسة ) والمساقات الجامعية والمختبرات الجامعية وعمادة شئون الطلبة 

واستخدم  2010  –2009طلبة مساق التربية االسالمية في بعض الجامعات األردنية للعام الدراسي 
. سحي الباحث المنهج الوصفي الم

عداده لقياس فاعلية مجاالت المنظومة الجامعية في تشكيل الهوية إوقام الباحث بتطبيق استبانة من 
ن الدور المنظومي للمساقات الجامعية جاء في المرتبة االولى في تشكيل أظهرت النتائج أالثقافية وقد 

صائية لفاعلية المنظومة ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احأالهوية الثقافية االسالمية ،وكذلك 
. الجامعية في تشكيل الهوية الثقافية االسالمية يعزى لعامل الجنس والمستوى الدراسي

وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بتفعيل المنظومة الجامعية في تعزيز الهوية الثقافية االسالمية 
 .ضرات وغرسها في نفوس وعقول الطلبة من خالل عقد الندوات والمؤتمرات والمحا

 ) : 2011 ،أبو رحمة( دراسة  •
ة نحو التسوية لى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزإهدفت الدراسة 

ولقد . الهوية الفلسطينية عن العالقة المحتملة بين االتجاه نحو التسوية والهوية الفلسطينية السياسية و
( واشتملت العينة على . التحليلي وكذلك المنهج التاريخياستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي 

. من الطلبة المسجلين في جامعات قطاع غزة )  501
داتين لقياس اتجاهات الطلبة وهما مقياس االتجاه نحو أهداف الدراسة أواستخدم الباحث لتحقيق 

. التسوية السياسية ، ومقياس االتجاه نحو الهوية السياسية 
ن االتجاه العام نحو عملية التسوية تتسم بالسلبية بينما االتجاه العام نحو أظهرت نتائج الدراسة أو

ظهرت فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أالهوية الفلسطينية تتسم باإليجابية ، وكذلك 
السالمية والجامعات لمتغير الجامعة ا اً طلبة الجامعات على مقياس االتجاه نحو التسوية السياسية وفق

طلبة الجامعة  أنفي الدرجة الكلية للمقياس وهذا يعني ) االزهر، االقصى ، القدس المفتوحة (االخرى 
. للتسوية  اً االسالمية هم االقل تأييد

وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المقارنة لالتجاهات الفلسطينية في 
حو الهوية الفلسطينية وكذلك اجراء مقارنة شاملة لمسار التسوية السياسية و توجهاتهم المختلفة ن

انعكاساتها على النظام السياسي والهوية الفلسطينية ودراسة البدائل المناسبة بما يفضي الى تجاوز 
. حالة االنقسام الراهنة 
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 ) :  2011 ،جرون الند ( دراسة  •
لى فهم دافع العمل التطوعي وعالقته بالهوية من خالل وجهات نظر العقود القليلة إهدفت الدراسة 

وقد ركزت هذه الدراسة على  فهم الفردية الديناميكية واالنعكاسية لطبيعة العمل التطوعي  ،الماضية 
 وكذلك درست ،عالوة على ذلك بحثت الدراسة في فهم العمل التطوعي ومفهوم الهوية أو هوية الدور 

األساليب التي يقوم بها األفراد المتطوعين وربط العمل التطوعي بهوياتهم الشخصية و القيم و العمل 
حيث تم جمعهم في المنهج المستخدم في هذه الدراسة التي تقدم وجهات النظر النظرية  ،التطوعي 

. للهوية السردية وقيمة الهوية 
ي مراحل متسلسلة من دورة الحياة أن العمل مقابلة ف)  24( وأظهرت نتائج الدراسة لتحليالت 

التطوعي يمكن استخدامه في عمل متجانس للتعبير عن القيم االساسية للفرد كما وأظهرت النتائج تنوع 
. نطاق  القيم التي يمكن أن ترتبط بالعمل التطوعي 

   ) :  2010 ،كليمسترا ( دراسة  •
موجات طولية )  5( من خالل أخذ  معرفة التغيير و االستقرار في تشكيل الهوية إلىهدفت الدراسة 

)  49.3(من الذكور و)  50.7(وتكونت عينة الدراسة من . في وقت مبكر من المراهقة المتوسطة 
حيث جرى تقييم لمدة ثالث سنوات على أبعاد تشكل . عام ) 20 12( من االناث تتراوح أعمارهم بين 

  .وذلك باستخدام استبيان التعزيز الذاتي ) اعادة النظر  التنقيب في العمق – االلتزام –( الهوية 
عادة إوكذلك ظهر نزعة نحو  ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تغيرات في أبعاد الهوية نحو النضج 

رار النظر على نحو متزايد أكثر من االستكشاف أو التنقيب في العمق وعلى نحو متزايد أكثر استق
 ،عادة النظر لم تتغير مع تقدم العمر إوبالنسبة لمالمح بعد الهوية ظلت مستويات االلتزام مستقرة و 

. فيما يتعلق بتشكيل الهوية في مرحلة المراهقة المبكرة  اً عمومًا فقد كانت الفتيات أكثر نضج
مع التزامات المراهقين  جميع النتائج تشير الى أن هناك تغيرات تدريجية في طريق التعامل ،باإلجمال

. وليس عن طريق التغيرات في االلتزامات نفسها 

 ) :  2010 ،أبو فارة ( دراسة  •
( لى التعرف على مستوى تطور سلوك المراقبة الذاتية وعالقته بحاالت الهوية النفسية إهدفت الدراسة 

استخدمت الدراسة المنهج لدى المراهقين في محافظة الجليل و ) المضطربة  المؤجلة – المحققة –
. التحليلي الوصفي لمالئمته ألهداف الدراسة 

حيث طبق عليهم مقياس حاالت الهوية النفسية  ،مراهق و مراهقة )  428( وتكونت عينة الدراسة من 
. ومقياس المراقبة الذاتية 
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عينة الدراسة  من أفراد% )  40( وأظهرت نتائج الدراسة أن حالة الهوية المؤجلة شكلت أعلى نسبة 
كما أظهرت وجود فروق في توزيع أفراد العينة على حاالت الهوية النفسية تبعًا لمتغيري العمر و 

. الجنس

 ) : 2007 ،طويل و تشن ( دراسة  •
من الطالب الذين )  15( بيان أثر استخدام االنترنت على تنمية الهوية الذاتية لـ  إلىهدفت الدراسة 

ارسات بين عام عن طريق نظرية الهوية ألريكسون وتقييم المم)  18  –12( تتراوح أعمارهم بين 
العامة وتم ذلك من خالل المقابالت المتعمقة ألكثر الطالب استخدامًا طالب المدارس الخاصة و

. للحواسيب الفورية التي تتابع الدردشة 
آدمز ( الذي وضعها  ،وتم قياس تنمية الهوية باستخدام األسئلة المتولدة لقياس حالة الهوية المعدل 

 االتصال – عملية صنع القرار –(حيث درست األبعاد األربعة لتنمية الهوية وهي  ،)  2000 ،وريان 
) . قوة األنا  التأمل الذاتي – تشكيل الهوية –

ن أام االنترنت يؤثر على هوية المراهقين النمائية و السلوكية حيث أظهرت نتائج الدراسة أن استخد
تطور الهوية كعملية مستمرة يمكن أن يغير أي نقطة في دورة الحياة وكذلك أظهرت الدراسة أن االناث 

 رأكثر قلقًا مع الصراعات على االنترنت من الذكو

) :  2007كامبل ، ( دراسة  •
لعالقة بين الترفيه وتنمية الهوية ، وكذلك معرفة العالقة بين الهوية هدفت الدراسة على التركيز على ا

. ومجموعة منوعة من متغيرات نمط حياة الترفيه 
طالب وطالبة من جامعة والترور ، واستخدمت الدراسة القياسات )  465( وتكونت عينة الدراسة من 

ية واالجتماعية ، وتم تطبيق استبيانات العالمية للهوية بدال من النظر في ابعاد منفصلة للهوية الشخص
حرية الترفيه والدافع والهوية ، وتشير النتائج الى ان تنمية الهوية التزال تحدث خالل فترة ما بعد 

المراهقة وتبين ان الهوية الشخصية مرتبطة بقوة اكثر بأوقات الفراغ في حين ارتبطت الهوية 
تبين ان اوقات الفراغ ومتغيرات نمط الحياة قد تمارس بعض االجتماعية مع الدافع للترفيه ، باإلجمال 

. التأثير على عملية تنمية الهوية 
 ) : 2007 ،خالد ( دراسة  •

هدفت الدراسة الى المقارنة بين الطلبة المراهقين ذوي التحصيل المرتفع و المتدني من حيث درجة 
والذي طبق خالل الفصل )  لراسموش  ( تحقيق الهوية الذاتية وقد تم استخدام مقياس الهوية الذاتية 

 -14(بين  طالبًا تراوحت أعمارهم ما) 80(على عينة بلغت )  2006  –2005( الثاني من العام 
األولى ممن حصلوا  ،مدارس حيث تم تقسيمهم الى مجموعتين )  5( عام اختيرت عشوائيًا من )  18

. فأقل % )  60( والمجموعة الثانية ممن حصلوا على معدل  ،فأكثر % )  80( على معدل 
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. وأسلوب التحليل التمييزي )  ت ( ولقد استخدمت الدراسة اختبار 
لى وجود فروق ذات داللة احصائية في تحقيق الهوية الذاتية على مقياس إراسة وقد أشارت نتائج الد
وفي كل بعد من أبعاد األزمات النفسية حيث كانت لصالح الطلبة المراهقين ذوي  ،الهوية الذاتية ككل 
. التحصيل المرتفع 

 ) : 2006 ،مسلم ( دراسة  •
في اسرائيل وعلى أبعاد أزمة التربية للهوية  لى التعرف على واقع التعليم لدى العربإهدفت الدراسة 
. تمدة على المنهج التحليلي الوصفيى معالجة جديدة لمشكلة قديمة بظروف محددة معإلوكذلك هدفت 

واعتمدت الدراسة على ما توفر من مصادر و مراجع من أبحاث سابقة و وثائق وصحف عربية و 
. و مقابالت مفتوحة ومقننة  عبرية و دوريات و مؤتمرات و مناهج وكتب دراسية

وأظهرت نتائج الدراسة الموضوعية للبيئة اليهودية التي يوجد بها العربي أي مدى سبب العلم ومشكلة 
الهوية ازعاجًا واشكالية فهناك الخلط  بين مفهوم المواطنة و الهوية الذاتية و أشارت النتائج أن التعليم 

. اإلسرائيلية حيث يعد موضوعًا استراتيجيا أمنيًا يرتبط ارتباطًا كليًا بالدولة 
وفي ضوء النتائج توصي الدارسة بالعمل و البحث على المزيد من الدراسات العميقة و المقارنة حول 

. موضوع الهوية من المنظور التربوي و االجتماعي لدى العرب في اسرائيل

) :   2005 ،الطراح ( دراسة  •
مراجعة نقدية لالتجاهات التي تؤسس لدور وسائل االعالم وتكنولوجيا لى اجراء إهدفت الدراسة 

االعالم وتقترح طرقًا جديدة لفهم العالقات القائمة ما بين وسائل االعالم والهويات الثقافية وفي مناقشة 
. هذا السؤال سيركز التحليل على تشكل الهويات الوطنية و االقليمية 

لي بأحداث وتوليد أشكال جديدة من آنولوجية ال تقوم وبشكل تلقائي تكوتفترض الدراسة أن الطاقات ال
. الوعي الوطني والهوية الوطنية 

 ) : 2004 ،العسيري ( دراسة  •
نا ممثلة في الدرجات الخام لرتب الهوية و كشف عن العالقة بين تشكل هوية األهدفت الدراسة الى ال

. عينة من طالبات الثانوية العامة  الدرجات الخام لكل من مفهوم الذات والتوافق لدى
طالبة من طالبات الثانوية العامة بمدينة الطائف وبلغت )  300( واشتملت عينة الدراسة على 

. طالبة فقط )  146( المحصلة النهائية للعينة 
مقياس الهوية الموضوعي (هداف الدراسة وهم كالتالي أقيق دوات لتحأواستخدمت الباحثة ثالث 

. ومقياس مفهوم الذات للصيرفي ، ومقياس التوافق  للغامدي ،
. واستخدمت الدراسة المنهج االرتباطي الوصفي لمالئمته ألحداث الدراسة 



   73 
  

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة بين مفهوم الذات ودرجات رتب الهوية حيث تبين ارتباط 
. ت أبعاد التوافق ايجابيًا وبداللة لتحقيق الهويةأبعاد التوافق برتب هوية األنا بطرق مختلفة حيث ارتبط

وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بالعمل على تطوير المقاييس المناسبة للثقافة المحلية كما يجب على 
. واضع المقاييس الحالية العمل المستمر على تطويرها ومواكبتها لألحداث والتغيرات 

 ) : 2004 ،مورو و ما زلين ( دراسة  •
. تطوير الهوية و القلق االجتماعي لدى الشباب بلى بيان عالقة استخدام االنترنت إهدفت الدراسة 

. عام) 25  –18:( من الشباب و المراهقين تتراوح أعمارهم بين)  161( وتكونت عينة الدراسة من 
بيوتيز (واستخدمت الدراسة اختبارات لقياس مستويات تنمية الهوية والقلق االجتماعي ومقياس 

) . االجتماعي تقرير الذات 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الذكور أظهروا مستوى أعلى من القلق االجتماعي وارتبط بمجاالت هوية 

أقل نضجًا مع استخدام االنترنت و تحديد الوقت الذي يقضيه في غرفة الدردشة وكذلك أظهرت نتائج 
 يرتبط بشكل كبير مع الوقت الذي يقضيه الدراسة أن مستوى القلق االجتماعي ووضع الهوية ال

. الشباب على االنترنت 

) :  2002ميوس ، ( دراسة  •
بين  تبناء وفرضية العالقة والصالواأل باءاآلفرضية ظرف الصراع بين  ختبارالهدفت الدراسة 

. الوالدين واالقران وتنمية الهوية لدى المراهقين 
وتكونت عينة الدراسة  ،قران المدرسة على الهوية أالتأثيرات االبوية وواستخدمت الدراسة استبيان لبيان 

من المراهقين من مختلف المجموعات العرقية ، وتشير النتائج الى ترجيح فرضية الظرفية )  148(من 
م تم العثور على صالت منظمة بين األلصالح الوالد مقابل صالت االخرين ، باإلضافة الى ذلك 

على من االلتزام أقليات العرقية مستويات ظهر المراهقون في مجموعات األأوالتزام ، و قران من ثقةواأل
. صليينع المراهقين الهولنديين األمقارنة م
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 االغتراب النفسي/ المحور الثالث: 
 

) :  2013 ،أبو عمرة ( دراسة  •
طلبة الجامعات والى التعرف الى مستوى لى مستوى االلتزام الديني لدى إلى التعرف إهدفت الدراسة 

. القيم االجتماعية لدى طلبة الجامعات 
مستوى االغتراب النفسي لدى طلبة الجامعات بغزة والتعرف اذا ما كان هناك فروق  إلىلى التعرف إو

. في مستوى االغتراب النفسي التي تعزى الى اختالف مستوى االلتزام الديني لدى طلبة الجامعات 
رف على العالقة بين االلتزام  والتع
ن مستوى االلتزام الديني لدى طلبة الجامعات من وجهة نظرهم بلغ أظهرت نتائج الدراسة أوقد 

وبلغ مستوى االغتراب لدى طلبة %) 80(ن مستوى القيم من وجهة نظرهم بلغ أحين  في%) 81(
. الديني والقيم لدى طلبة الجامعات %). 59(الجامعات 

الباحث المنهج الوصفي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة وقد بلغت وقد استخدم 
. طالب وطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة )  688( عينة الدراسة 

واستخدمت الدراسة مقياس االلتزام الديني ومقياس القيم االجتماعية ومقياس االغتراب النفسي من اعداد 
. الباحث 

ن تهتم الجامعات بتدريس الطلبة المساقات االسالمية وكذلك عقد أالنتائج توصي الدراسة بوفي ضوء 
دروس تهتم بكيفية مواجهة المشكالت وحل االزمات التي تواجه الطلبة وتشجيع االهالي ابنائهم على 

 .االلتزام الديني 

 ) : 2013،أورو زكو واخرون ( دراسة  •
. اقض الثقافي بين الوالدين و األبناء وعالقته بالشعور باالغتراب التعرف على التن إلىهدفت الدراسة 

لقياس التناقض الثقافي والتكيف خالل  ،واستخدمت الدراسة عينة طولية من عائالت صينية مهاجرة 
والتي تأخذ في االعتبار الترابط بين  ،مرحلة المراهقة حيث تم استخدام النمذجة متعددة المستويات 

. أفراد األسرة 
وأظهرت نماذج المعادلة الهيكلية أنه خالل مرحلة المراهقة المبكرة يحدث التناقض بسبب الممارسات 

مستوى الوالدية غير الداعمة مما يزيد الشعور باالغتراب بين االباء واألبناء والذي بدوره أثر على 
لى أنه خالل إوكذلك تشير النتائج  ،داء االكاديمي لدى المراهقين ى األاالكتئاب وانخفاض مستو

 .مرحلة المراهقة المبكرة يكون التعرض أكثر للتأثر و التباين مع االباء
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) :  2012نفيسة ( دراسة  •
. النفسي واألمن النفسيلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين الشعور باالغتراب إتهدف الدراسة 

الكشف عن الفروق بين متوسط درجات طلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا واستخدمت وكذلك 
الجنس والمستوى : (غتراب النفسي للمتغيرات التاليةالدراسة مقياس األمن النفسي ومقياس اال

. )لتعليميا
. طالبًا وطالبة من مدينة السكن الجامعي )  370( وتتكون عينة الدراسة من 

ظهرت نتائج الدراسة وجود اغتراب نفسي لدى أمن المجتمع األصلي ، و% ) 3( العينة وتمثل هذه 
طلبة الجامعة بدرجة متوسطة ،وجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية ذات داللة احصائية بين درجات 

الطلبة على مقياس األمن النفسي ،ووجود فروق بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس األمن 
. ى الى متغير المستوى التعليمي لصالح طلبة الدراسات العليا النفسي تعز

 ) : 2012 ،تينس ( دراسة  •
معرفة أثر األنشطة المدرسية في التقليل من االغتراب النفسي لدى الشباب  إلىهدفت الدراسة 

حيث غالبًا ما يؤدي هذا الشعور  ،والذي يحدث بسبب الظروف التعليمية غير المتكافئة  ،الحضري 
. لى تدني المستوى التحصيلي ورفض المدرسة إ

. شاب شارك في البرنامج المجتمعي الذي يدعم نظام التعليم )  13( مقابالت مع  إلىوتستند الدراسة 
أظهرت نتائج الدراسة أن النشاط المدرسي هو التدخل الواعد الذي يشجع االستجابات لتكون أكثر و

وكانت تجربة المشاركة في النشاط المدرسي أكثر تأثيرًا على الطالب الذين لم  ،ايجابية نحو التعلم 
ثار المترتبة مساعدة على تعزيز انتشار النجاح بين وتعتبر اآل ،تكن لهم حياة مدرسية متكاملة 
. الطالب في المناطق الحضرية 

) :  2012 ،المومني وطربية ( دراسة  •
االغتراب النفسي وأثره في مسؤولية التحصيل االكاديمي لدى لى الكشف عن مستوى إهدفت الدراسة 

. عينة من طلبة المرحلة الثانوية في الجليل األسفل 
طالبة و )  238( طالبة و )  242( طالب و طالبة منهم )  480( وتكونت عينة الدراسة من 

. لذهني االغتراب النفسي و مقياس مسؤولية التحصيل ا: استخدمت الدراسة مقياسين هما 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي دال احصائيًا لالغتراب النفسي في مسؤولية التحصيل 

أي أن األفراد ذوي االغتراب النفسي المنخفض كانوا أكثر ميًال  ،الكاديمي لدى أفراد عينة الدراسةا
. للضبط الخارجي 
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) :  2011 ،صالح ( دراسة  •
التعرف على العالقة  و إلىلى التعرف على مستويات االغتراب النفسي لدى الطالبات إتهدف الدراسة 

بين االغتراب النفسي وتعلم مهارة الوقوف على اليدين وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته 
طالبة من طالبات المرحلة الثانوية تم )  130( لطبيعة المشكلة وقد اقتصرت عينة الدراسة على 

. اختيارهم بالطريقة العشوائية 
ظهرت أعده كامل عبود حسن ، وأالذي ) االغتراب النفسي للرياضيين ( واستخدمت الباحثة مقياس 

نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية غير معنوية بين االغتراب وتعلم مهارة الوقوف على اليدين ، وأن 
توجه نحو تعلم المهارة ، كذلك أن عدم استخدام األجواء التعليمية الغير مناسبة تؤدي الى ضعف ال

المدرس لمبدأ التعزيز وتصحيح األخطاء التي قد تحدث أثناء األداء اليومي يؤدي الى ضعف التوجه 
.   نحو تعلم المهارة 

لتوضيح واستيعاب وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بضرورة استخدام طريقة جيدة في الجمنا ستك 
. وضرورة استخدام مبدأ التعزيز، وضرورة توفير األجواء التعلمية المناسبة ، التكنيك المهارى

 ) :  2011 ،هارون و ريتشارد ( دراسة  •
بناء المراهقين واشتملت عينة الدراسة باء و األلتعرف على مستوى االغتراب بين اآلا إلىهدفت الدراسة 

ي عبارة عن استبيان يقيس البحث وه أداةمن طالب الجامعات حيث طبق عليهم )  50( على 
. االدراكات الحسية من تغير السلوكيات من جانب والديهم وعالقتهم الحالية مع كل من الوالدين 

باء ء المطلقين بالمقارنة مع اآلباوجود تغير في السلوك من قبل اآل  وكشفت نتائج الدراسة عن
وكذلك ظهر ارتفاع في حاالت نفور العالقات بين الوالدين و األبناء في  ،واألمهات غير المطلقين 

. المنزل الذي به والدين مطلقين أكثر من األبناء في المنازل غير الطلقين 

) :  2009وايجانا ، ( دراسة  •
لى تقييم مستويات االغتراب والذكاء العاطفي لدى المراهقين ، واستخدمت الدراسة إهدفت الدراسة 

من المراهقين في )  510( بار تقييم الشخصية كأداة للدراسة ، وتكونت عينة الدراسة االولية من اخت
جل تحديد أختلف المدارس لتقييم االعراض من الذين يدرسون في م)  18 -14( الفئة العمرية من 

لفاصلة مجموعات فالطلبة الذين سجلوا فوق النقطة ا إلىعراض ث األالعينة النهائية وقسمت من حي
خرى المجموعة الحقيقية وقد تم أخرى المجموعة المعتدلة وأحددت على انها مجموعة المتضررين و

لى المجموعة الطبيعية ، واستخدمت الدراسة مقياس االغتراب إعراض أتحديد المراهقين الذين بدون 
. النهائية طالب للدراسة )  15( ثم ركزت الدراسة على ) لمنجال ( النفسي والذكاء العاطفي 
ومقياس الذكاء ) 1988شارما ، ( للمراهقين ومقياس االغتراب ) MAP( واستخدمت الدراسة تقييم 

) . لمنجال ( العاطفي 
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ن المجموعة تتأثر بشكل ملحوظ ولديها نفور أ)  ANOVA( وكشفت الدراسة التي حصل عليها من 
. عية وعدم نضج عاطفي في الوعي واالدارة مقارنة بالمجموعة الطبي

 ) :  2008 ،منصور ( دراسة  •
مستوى االغتراب النفسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الناصرة  إلىلى التعرف إهدفت الدراسة 

وتكونت عينة الدراسة  ،لى الكشف عن العالقة بين االغتراب النفسي و كل من التحصيل الدراسي  إو
 .طالب وطالبة )  427( من 

الدراسة قام الباحث بتطوير مقياس االغتراب النفسي ومقياس مفهوم الذات وتطبيقهما هداف أولتحقيق 
. على الطلبة 

أن االغتراب السائد لدى طلبة المدارس الثانوية في منطقة الناصرة يقع  إلىوأشارت نتائج الدراسة 
حصائية بين إة وجود معامل ارتباط ذي دالل إلىكما أشارت نتائج الدراسة  ،ضمن المستوى المتوسط 

االغتراب وكل من التحصيل ومفهوم الذات لدى الطلبة كما كشفت الدراسة عن عدم اختالف عالقة 
. االغتراب بكل من التحصيل و مفهوم الذات تبعًا لمتغير الجنس 

وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات و البحوث التي تتناول العالقة بين 
و العمل على بناء برامج تربوية و متغيرات أخرى مثل الدافعية و مستوى الطموح  لنفسياالغتراب ا

. تدريبية لحماية الطالب من االغتراب 

) :  2007،المحمداوي (دراسة  •
لى الكشف عن العالقة بين االغتراب والتوافق النفسي للجالية العراقية بالسويد وذلك من إهدفت الدراسة 

. االغتراب للجالية المقيمة بالسويد خالل بناء مقياس 
الباحث بتطبيق مقياس االغتراب النفسي من اعداده ومقياس التوافق  قامهداف الدراسة أولتحقيق 
) . للخامري ( النفسي 

لى وجود عالقة سالبة ذات داللة احصائية بين االغتراب والتوافق النفسي وكذلك إأشارت نتائج الدراسة 
. احصائية في االغتراب لصالح الذكور  وجود فروق ذات داللة

رشاد إرشادي يتضمن برنامج إفي ضوء النتائج توصي الدراسة بالعمل على بناء مشروع تطبيقي و
صحة نفسية لتصحيح مشاعر و معتقدات االغتراب و يكون الهدف خفض حدة مشاعر االغتراب لدى 

. فئة الشباب
:  ) 2007 ،عاصلة (دراسة  •

وتكونت عينة .استقصاء مظاهر االغتراب النفسي لدى المراهقين في محافظة عكا لى إهدفت الدراسة 
-2005( طالبا وطالبة في المرحلة االعدادية والثانوية في محافظة عكا للفصل )  541(الدراسة من 

2006  . (
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. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لمالئمته ألهداف الدراسة 
ن مستوى االغتراب النفسي لدى المراهقين الفلسطينيين بمحافظة عكا كان أوكشفت نتائج الدراسة 

كثر من االناث في حين تميزت االناث أمرتفعا حيث تميز الذكور بمظهر االنعزال االجتماعي 
. بمظاهر العجز وفقدان المعايير واالغتراب عن الذات اكثر من الذكور

) :  2004 ،العقيلي (دراسة  •
لمتغيرات  اً التعرف على  ظاهرة االغتراب لدى طلبة الجامعة ومعرفة الفروق تبعلى إهدفت الدراسة 

. الجامعة 
طالبة من جامعة االمام محمد بسعود بمدينة الرياض في مختلف  )  100(وتكونت عينة الدراسة من 

.  التخصصات والمستويات الدراسية في الجامعة 
) .  1989 ،سميرة بكر ( عية اعداد واستخدم الباحث مقياس االغتراب للمرحلة الجام

واظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في ظاهرة االغتراب لدى طالب جامعة االمام 
ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في ظاهرة أللكلية وكذلك  اً محمد بن سعود تبع

. االجتماعية والسكن والضغوط الدراسية االغتراب لدى طالب الجامعة تبعا للحالة 

) : 2000 ،ساند رسون واخرون (دراسة  •
لى معرفة دور إلى التعرف على العالقة بين الشعور بالذنب واالغتراب واالكتاب وإهدفت الدراسة 

ن الدين عادة يصور أو الساللة الدينية في الشعور باالكتئاب واالنتحار على الرغم أاالعتقاد الديني 
نه ممكن لألفراد االجهاد في حياتهم الدينية فقد تم قياس المتغيرات الدينية إنه مصدر الراحة فأ على

) 54(ب الجامعات و عينة سريرية من من طال)  200(والضيق النفسي ضمن مجموعتين من 
شار المشاركون المزيد من الراحة عن الساللة أشخص من المرضى الخارجين للعالج النفسي حيث 

المرتبطة بالدين حيث ظهر االكتاب واالنتحار بغض النظر عن مستويات التدين او درجة الراحة التي 
.  وجدت في الدين 

. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن لمعرفة الفروق بين افراد العينة 
غتراب والشعور باالكتئاب  وبين صراعات الطالب وأظهرت نتائج الدراسة جود عالقة قوية بين اال

نه ارتكب أالشخصية وكذلك ارتبط االنتحار مع الخوف الديني والشعور بالذنب خاصة مع االعتقاد 
. خطيئة ال تغفر 

 .هذه النتائج تسلط الضوء على دور االكتئاب الديني كمؤشر مهم محتمل لوقوع الضيق النفسي 
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  السابقة التعقيب على الدراسات
حاولت الباحثة في الفصل الثالث جمع دراسات سابقة متعلقة بكافة متغيرات الدراسة الحالية 

وتلك الدراسات التي تربط بين متغيراتها وكذلك حاولت جاهدة التعرف على الدراسات السابقة التي 
. تناولت طلبة الثانوية العامة بشكل خاص 

ة جميعها نرى أنها اتفقت جميعها في كونها دراسات ومن خالل االطالع على الدراسات السابق
علمية نفسية مهمة و هادفة تتناول مواضيع مشتركة كما اتفقت جميع الدراسات السابقة على أهمية 

. موضوع التغير القيمي و تأثيره على الفرد و المجتمع 

لى إن فئة وكذلك نالحظ أن الدراسات تباينت من بيئة الى أخرى و من ثقافة الى أخرى وم
أخرى و بالتالي تباينت األهداف فبالنسبة للدراسات األجنبية نجد أنها كانت تتجه اتجاهُا ماديًا في 

)  2013 ،رايان ) (  2013 ،شارما ) (  2014 ،أدريانا ( دراستها للتغير القيمي ومنها دراسة 
)  .  2010 ،الروس و اخرون ) (  2012 ،جيمي (

لقيمي لمعرفة أثره على الثقافة العربية نجد أنها اهتمت بدراسة التغير اوذلك بخالف الدراسات 
)  2002العسيلي ، ) (  2014السليحات ، ( الشخصية و العالقات االجتماعية و منها دراسةو
) .  1999 ،سفيان (  ،)  2002 ،المطوع )  ( 2007 ،العسيلي (

لبة الثانوية العامة وهناك دراسات وعلى مستوى الفئات المستهدفة فهناك دراسات تستهدف ط
. تستهدف طلبة الجامعات ودراسات أخرى تستهدف عدة فئات عمرية معًا 

وعلى مستوى المنهج نالحظ بأن معظم الدراسات استعانة بالمنهج الوصفي و الوصفي 
 ودراسة)  2014هاردي و اخرون ، (التحليلي عدا بعض الدراسات استخدمت المنهج المسحي دراسة 

دراسة و)  2006 ،العسيلي (ودراسة  )  2010 ،الروس و اخرون ( ودراسة )  2013 ،شارما (
) .  1994 ،فرنسيس (

( فاستخدمت المنهج الوصفي المقارن و استخدمت دراسة )  2014 ،أدريانا ( أما دراسة 
المنهج )  2004 ،عبد الحافظ ( النموذج الطولي واستخدم )  2011 ،كليمسترا )  ( 2012 ،جيمي 

. المنهج التاريخي الجغرافي  )  2004 ،عبد الباري ( التحليلي النقدي واستخدم 

ومن حيث النتائج فقد اتفقت جميع الدراسات على أن القيم ثابتة نسبيًا لذلك فانه يحدث تغير قيمي تبعًا 
. للتغير الزمني االجتماعي و الحضاري 

. يحدث مع التقدم في العمر  وكذلك أكدت معظم الدراسات أن استقرار الهوية
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في حين تباينت نتائج الدراسات من حيث أن هناك دراسات أكدت على وجود عالقة بين 
االغتراب النفسي و الهوية و بعضها أكد على وجود عالقة بين القيم و االغتراب و ظهر االختالف 

. في الفروق تبعًا للمتغيرات المختلفة 

يتبين لنا أن التغير القيمي يؤثر ببعض المتغيرات و كذلك هوية من خالل الدراسات السابقة 
. الذات و االغتراب النفسي لهما عالقة ببعض المتغيرات 

مع دراسات المحور األول و الثاني في أنها تتعلق بالتغير  الحالية ومن هنا تتفق الدراسة
وتتفق مع المحور الثالث في أنها تتعلق بهوية الذات وتتفق مع المحور الرابع في أنها تتعلق .القيمي 

. باالغتراب النفسي 

انت همية الكبيرة لديها حيث كات السابقة كان من األن االطالع على الدراسالباحثة أوترى 
لى معرفة ثقافة وتوجه العديد من الثقافات بخصوص موضوع خصبًا للمعلومات لديها أدت إ منهالً 

 .التغير القيمي واالغتراب النفسي وهوية الذات 

غيرات هامة و هي التغير وتتميز هذه الدراسة من وجهة نظر الباحثة كونها تربط بين ثالث مت
يرة في هذه الشريحة الهامة و الكب ،لثانوية العامة هوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة االقيمي و

التي تعاني من الكثير من الضغوطات و المشكالت النفسية و السلوكية والتعليمية والثقافية مجتمعنا و
 ) .العولمة (خاصة و نحن نعيش في عصر التقدم التكنولوجي و االنفجار المعرفي و الغزو الفكري 
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الفصل الرابع 

 اجراءات الدراسة

 

   منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة

 الدراسة  واتأد

 انةصدق االستب 

  ثبات فقرات االستبانة

    المعالجات االحصائية
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الفصل الرابع 
اجراءات الدراسة 

 المقدمة :
يتضمن هذا الفصل حيث جراءات راسة قامت الباحثة بمجموعة من اإلهداف الدألتحقيق 

تتضمن التعرف على مجتمع الدراسة ، عينة الدراسة، منهج الدراسة ، التي لتلك اإلجراءات و اً عرض
. حصائية التي تم استخدامها الجات اإللى المعإضافة إ،  هادوات ، ثباتدوات الدراسة، صدق األأ

  منهج الدراسة: 
لي والذي يعتمد على هداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليأولتحقيق 

، فإن هذا يتوافق مع المنهج الوصفي الباحث كما هو دون تدخل للظاهرة وصف الوضع الحالي 
التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على 

. دالالتها

 مجتمع الدراسة 
شمال غزة –(  المرحلة الثانوية العامة في محافظتينيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة  

لى إباإلضافة اناث ، )  5988(ذكور و ) 5157( منهم ) 11145( والبالغ عددهم ) غرب غزة 
.  2015خر احصائية للوزارة لعام آمورهم حسب أ ولياءأ

 عينة الدراسة : 
غزة وأولياء االمور والبالغ تتكون عينة الدراسة من طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة 

في محافظتين شمال غزة  ) 492(طلبة الثانوية العامة حيث كان عدد ) 1002(دهم االجمالي عد
.  ولياء االمورأمن )  510(وغرب غزة  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية و

 )  1(جدول رقم 
 عينة الدراسة حسب الجنس

الدور 
 االجتماعي

 المجموعالجنس 
الكلي  االنثى الذكر  

االبن 
 492 252 240العدد 
 %100.0 %51.2 %48.8النسبة 

الوالد 
 510 255 255العدد 
 %100.0 %50.0 %50.0النسبة 

 1002 507 495العدد  المجموع
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 %100.0 %50.6 %49.4النسبة الكلي 

) 2( عينة الدراسة حسب متغير المكان الجغرافي
الدور 

 االجتماعي
 المجموع السكن

الكلي   غرب غزة شمال غزة 

االبن 
 492 246 246العدد 
 %100.0 %50.0 %50.0النسبة 

الوالد 
 510 254 256العدد 
 %100.0 %49.8 %50.2النسبة 

 المجموع
الكلي 

 1002 500 502العدد 
 %100.0 %49.9 %50.1النسبة 

) 3( عينة الدراسة حسب متغير التخصص
الدور 

 االجتماعي
 المجموع التخصص

الكلي   الشرعي االدبي العلمي 

االبن 
 492 148 184 160العدد 
 %100.0 %30.1 %37.4 %32.5النسبة 

الوالد 
 510 0 297 213العدد 
 %100.0 %0.0 %58.2 %41.8النسبة 

 المجموع
الكلي 

 1002 148 481 373العدد 
 %100.0 %14.8 %48.0 %37.2النسبة 

  أدوات الدراسة: 
عداد الباحثة ومقياس هوية الذات للوحيدي ومقياس االغتراب إدوات الدراسة بمقياس القيم من أوتمثلت 
 .عمرة  ألبو النفسي
 مقياس القيم: والأ /

دب التربوي ذوي العالقة بمتغير التغير القيمي وتم الطالع على الدراسات السابقة واألقامت الباحثة با
بعاد مقياس القيم وهي البعد الجمالي ، االجتماعي ، االخالقي أتعريف مصطلحات الدراسة ثم تحديد 

. ،السياسي حيث قامت بالتحقق من صدقه وثباته بالعديد من الطرق

: وصف المقياس •
ساسية وتم إعداد االستبانة على النحو أمجاالت  ربعةأفقرة موزعة على ) 48(لقيم من ا ياسيتكون مق

: التالي
. جل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتأمن مقياس أولي إعداد  -1
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 .جل اختبار مدى مالئمتها لجمع البياناتأعلى المشرف من  لمقياسعرض ا -2
 .بشكل أولي حسب ما يراه المشرف لمقياستعديل ا -3
 .وتعديل ما يلزم لمقياسأولية لإجراء دراسة اختباريه ميدانية  -4
  على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة لمقياستوزيع ا -5

: المقياسصدق ا •
شمول "يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه ، كما يقصد بالصدق المقياس صدق 

فقراتها ومفرداتها من  االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح
، ولقد قامت  )179، 2001عبيدات وآخرون " (ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

: الباحثة بحساب صدق المقياس واتبعت ألجل ذلك عدة طرق كالتالي 
 .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: المقياس صدق فقرات 

 الصدق الظاهري لألداة  )1
. و األساتذة المحكمين بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على المشرف ةالباحث تقام

في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى آرائهم إلبداء 
ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور . مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه

ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو يروه الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح  متغيرات
حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية 

إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها  اً واستناد). الدور االجتماعي  مكان السكن – الجنس –(
المشرف قامت الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها معظمهم، حيث تم تعديل صياغة العبارات 

وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها  
 :المقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات  )2

  50ستطالعية البالغ حجمها تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة اال
  .كما يليمفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له 

  ًمقياس القيم ( الصدق الداخلي لفقرات : أوال( :
مقياس القيم  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول )  4(جدول رقم 

والمعدل الكلي لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )  بعد التحكيم
.  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(
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 مقياس القيم: )4(جدول رقم 

مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم الفقرة
1.  0.535 0.006 
2.  0.849 0.001 
3.  0.785 0.000 
4.  0.934 0.000 
5.  0.818 0.000 
6.  0.919 0.000 
7.  0.749 0.000 
8.  0.940 0.000 
9.  0.932 0.000 

10.  0.899 0.000 
11.  0.913 0.000 
12.  0.897 0.000 
13.  0.778 0.000 
14.  0.812 0.000 
15.  0.955 0.001 
16.  0.788 0.000 
17.  0.855 0.001 
18.  0.869 0.002 
19.  0.725 0.006 
20.  0.655 0.001 
21.  0.945 0.002 
22.  0.914 0.006 
23.  0.535 0.006 
24.  0.849 0.001 
25.  0.785 0.000 
26.  0.934 0.000 
27.  0.818 0.000 
28.  0.919 0.000 
29.  0.749 0.000 
30.  0.940 0.000 
31.  0.932 0.000 
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مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم الفقرة
32.  0.899 0.000 
33.  0.913 0.000 
34.  0.897 0.000 
35.  0.778 0.000 
36.  0.812 0.000 
37.  0.955 0.001 
38.  0.788 0.000 
39.  0.855 0.001 
40.  0.535 0.006 
41.  0.849 0.001 
42.  0.785 0.000 
43.  0.934 0.000 
44.  0.818 0.000 
45.  0.919 0.000 
46.  0.749 0.000 
47.  0.940 0.000 
48.  0.932 0.000 

  المقياس  ثبات فقراتReliability :
لو تكرر تطبيقها على  اً أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريب

طريقتي التجزئة  ةالباحث توقد استخدم). 430: 1995العساف، (األشخاص ذاتهم في أوقات 
 .المقياس النصفية وألفا كرو نباخ لقياس ثبات 

 Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  لكل 

محور وقد تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح 
)Spearman-Brown Coefficient (بات معامل الث: حسب المعادلة=

r
r
+1
معامل  rحيث  2

أن هناك معامالت ثبات كبيرة نسبيا لكافة محاور قائمة االستقصاء ) 5(جدول رقم االرتباط وقد بين 
 . مما يعطي طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث
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 )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات : )5(جدول رقم 
االرتباط المصحح معامل معامل االرتباط المحور المحور  رقم

 620. 4880. مقياس القيم بعد التحكيماألول 

: Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   •
لقياس الثبات وقد بين جدول رقم تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية 

مما يعطي طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة ) 766.( بلغت أن معامالت الثبات مرتفعة حيث) 6(
 .في عملية البحث 

) طريقة الفا كرونباخ( معامل الثبات : )6(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقراتعنوان المحور المحور 
 7660. 48 مقياس القيم بعد التحكيماألول 

  اداة القياس تصحيح:- 
مام كل فرع أ سؤاال 48من  والمكون القيم مقياس الباحثة تبنت  دراسةهدف ال تحقيق جلأ من  

 ،لبدائل االجابة وذلك من االجابة عن تساؤالت الدراسة) 2،1 ،3(وتعطى االوزان ) ج  ،ب ،أ(البدائل 
الموضح بالجدول رقم ) مقياس هوية الذات (  إعداد في ليكرت الخماسي  مقياس في حين تم استخدام

 على أساسي بشكل باالعتماد ،وذلك  ليكرت مقياس استخدام عند فقرة كل اتجاه على للحكم ،) 10(
ليكرت  مقياس استخدام و تم ،رة الدراسةفق الموافقة مستوى لتحديد النسبي والوزن الحسابي الوسط قيمة

 ليكرت مقياس استخدام عند فقرة كل اتجاه على للحكم) مقياس  االغتراب النفسي (  إعداد الثالثي في
 فقرة الموافقة مستوى لتحديد النسبي والوزن الحسابي الوسط قيمة على أساسي بشكل باالعتماد ،وذلك 

  .الدراسة 

 تبنت الباحثة مقياس هوية الذات اعداد الوحيدي  /هوية الذاتمقياس : ثانيا. 
 .فقرة على ابعاد الهوية ككل ) 42(يتكون مقياس هوية الذات من / وصف المقياس  •
 .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: المقياسصدق فقرات  •

 

 :الصدق الظاهري لألداة  •
إلبداء رأيه في مدى مالئمة العبارات لقياس . بعرض أداة الدراسة على المشرف ةالباحث تقام

 .المتغير المراد قياسه لتغطية ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى كفاية العبارات
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 :المقياسصدق االتساق الداخلي لفقرات ا
  50على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها  مقياستم حساب االتساق الداخلي لفقرات ال

.  مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

مقياس هوية (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول  يبين)  7(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) الذات 

.  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(

مقياس هوية الذات : )7(جدول رقم 
رقم 
 الفقرة

مستوى الداللة االرتباط معامل 

1.  .868 .000 
2.  .858 .000 
3.  .840 .000 
4.  .884 .000 
5.  .917 .000 
6.  .833 .000 
7.  .786 .000 
8.  .649 .000 
9.  .567 .000 

10.  .671 .000 
11.  .577 .000 
12.  .513 .000 
13.  .444 .000 
14.  .516 .000 
15.  .378 .000 
16.  .762 .000 
17.  .887 .000 
18.  .852 .000 
19.  .732 .000 
20.  .717 .000 
21.  .876 .000 
22.  .862 .000 
23.  .868 .000 
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24.  .858 .000 
25.  .581 .000 
26.  .540 .000 
27.  .562 .000 
28.  .586 .000 
29.  .521 .000 
30.  .598 .000 
31.  .449 .000 
32.  .411 .000 
33.  .470 .000 
34.  .461 .000 
35.  .388 .000 
36.  .537 .000 
37.  .325 .000 
38.  .481 .000 
39.  .531 .000 
40.  .581 .000 
41.  .540 .000 
42.  .562 .000 

 
  لمقياساثبات فقرات Reliability :

لو تكرر تطبيقها على  اً أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريب
طريقتي التجزئة  ةالباحث توقد استخدم). 430: 1995العساف، (األشخاص ذاتهم في أوقات 

 .المقياس النصفية وألفا كرو نباخ لقياس ثبات 

 Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  لكل 

محور وقد تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح 

)Spearman-Brown Coefficient ( بات معامل الث: المعادلةحسب=
r

r
+1
معامل  rحيث  2

مما لمقياس أن هناك معامالت ثبات كبيرة نسبيا لكافة محاور قائمة ا) 8(االرتباط وقد بين جدول رقم 
 . يعطي طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث
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 )النصفيةطريقة التجزئة ( معامل الثبات : )8(جدول رقم 
معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط المحور المحور  رقم

 858. 7470.مقياس هوية الذات الثاني 

: Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   •
كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين جدول رقم   لمقياستم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا

مما يعطي طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة ) 828.(بلغت أن معامالت الثبات مرتفعة حيث ) 9(
)   Sekaran،2005(في عملية البحث 

) طريقة الفا كرونباخ( معامل الثبات : )9(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقراتعنوان المحور المحور 
 8280. 42 مقياس هوية الذاتالثاني 

 
وفق مقياس ليكرت الخماسي هوية الذات تصحيح اداة الدراسة  :)10(جدول رقم 

درجة  وجود على تدل 1.80 عن تقل التي المتوسطات أن على إحصائية داللة يعطي وهذا
 2.59  -1.80تتراوح  التي المتوسطات أما ككل، المجال فقرات  على الموافقة من اً جد منخفضة

 التي المتوسطات بينما ككل، المجال فقرات  على الموافقة من منخفضة درجة وجود على تدل فهي
التي تتراوح  والمتوسطات الموافقة، من متوسطة درجة وجود على تدل فهي 3.39 -2.60تتراوح من 

 يدل على  4.20عن  يزيد ما أما الموافقة، من مرتفعة درجة وجود على تدل فهي ، 3.40-4.19
) 10(في الجدول رقم  المبين المستخدم المقياس سلم على وذلك الموافقة ، من جًدا مرتفعة درجة وجود

. 
 
 
 
 عمرة  بوأعداد هاني الباحثة مقياس االغتراب النفسي إ تبنت /االغتراب النفسيمقياس : ثالثا. 
 .بعاد االغتراب ككل أفقرة موزعة على )  27( يتكون المقياس من  /وصف المقياس  •
 .بطريقتينالمقياس تم التأكد من صدق فقرات : المقياسصدق فقرات ا •

متوسط  عالي عالي  جدا منخفض   المستوى منخفض جدا
الوسط الحسابي  1.80أقل من  2.59  -1.80من 3.39 -2.60من 4.19-3.40 4.20أكثر من 

 %84أكبر من 
عالي %  68من 

 %83.9الي
% 67.9الي% 52من  % 51.9الي% 36من الوزن النسبي  %36اقل من 
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 :الصدق الظاهري لألداة  •
إلبداء رأيه في مدى مالئمة العبارات لقياس . بعرض أداة الدراسة على المشرف ةالباحث تقام

 .للمتغير المراد قياسه ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة 
 :المقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات 

  50على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها المقياس تم حساب االتساق الداخلي لفقرات 
.  مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

مقياس (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول ) 11(جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى ) تراب النفسي االغ

.  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(داللة 

 مقياس االغتراب النفسي) : 11(جدول رقم 
رقم 
 الفقرة

مستوى الداللة معامل االرتباط 

1.  .455 .000 
2.  .758 .000 
3.  .669 .000 
4.  .644 .000 
5.  .540 .000 
6.  .574 .000 
7.  .650 .000 
8.  .590 .000 
9.  .478 .000 

10.  .569 .000 
11.  .614 .000 
12.  .433 .002 
13.  .854 .000 
14.  .590 .000 
15.  .478 .000 
16.  .569 .000 
17.  .614 .000 
18.  .433 .000 
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19.  .582 .000 
20.  .473 .000 
21.  .569 .000 
22.  .713 .000 
23.  .313 .027 
24.  .850 .000 
25.  .968 .000 
26.  .779 .000 
27.  .754 .000 

 
  المقياس  ثبات فقراتReliability :

لو تكرر تطبيقها على  اً أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريب
وقد استخدم الباحث طريقتي التجزئة ). 430: 1995العساف، (وقات كل األ األشخاص ذاتهم في 

 .المقياس النصفية وألفا كرو نباخ لقياس ثبات 
 Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  لكل 
عامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح محور وقد تم تصحيح م

)Spearman-Brown Coefficient (بات معامل الث: حسب المعادلة=
r

r
+1
معامل  rحيث  2

أن هناك معامالت ثبات كبيرة نسبيا لكافة محاور قائمة االستقصاء ) 12(االرتباط وقد بين جدول رقم 
 . طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحثمما يعطي 

 )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات : )12(جدول رقم 
معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط المحور المحور  رقم

 927. 8640.مقياس االغتراب النفسي الثالث 

: Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   •
كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين   المقياس تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات

مما يعطي طمأنينة اتجاه استخدام ) 766.(بلغت أن معامالت الثبات مرتفعة حيث ) 13(جدول رقم 
)   Sekaran،2005(أداة الدراسة في عملية البحث 

) كرونباخطريقة الفا ( معامل الثبات : )13(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقراتعنوان المحور المحور 
 8660. 27مقياس االغتراب النفسي الثالث 
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 الثالثيوفق مقياس ليكرت اب النفسي راالغتداة الدراسة أتصحيح  :)14(جدول رقم 

تدل على وجود درجة  1.67وهذا يعطي داللة احصائية على أن الفقرات التي تقل عن  
"   1.67 -2.34" منخفضة من الموافقة على فقرات المجال ككل أما المتوسطات التي تتراوح بين 

فيدل على  2.35فقرات المجال ككل أما من يزيد عن فهي تدل على درجة متوسطة من الموافقة على 
. درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات المجال ككل 

   اجراءات الدراسة
في مدراس  لطلبةابتوزيعها على  ت، قامللمقياسلى الصيغة النهائية إ ةبعد وصول الباحث

والتأكد المقاييس وبعد جمع .  في محافظتين شمال غزة وغرب غزة  و أولياء أمورهم  الثانوية العامة
). SPSS(من صالحيتها تم تفريغها باستخدام برنامج الحزمة االحصائية 

 

وبالتالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم 
وفيما يلي مجموعة من   Statistical Package for Social Science ( SPSS)االجتماعية

: األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات
التوزيعات التكرارية، والنسب المئوية، لتحليل سمات عينة الدراسة، وذلك بناء على نتائج  -

). SPSS(برنامج 
 Reliability(اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها من خالل معامل المصداقية  -

Coefficient ( كرونباخ ألفا)Cronbach's Alpha( إذ يمكن االعتماد على نتائج البحث ،
.  %)60(واالطمئنان إلى مصداقيتها عندما يزيد المعامل على النسبة المئوية 

 ).  Correlation Coefficient(تباط اإلرمعامالت  -
 ). Mean(المتوسط الحسابي  -
 ) . One Sample T-Test( اختبار  -
 ) . One Way Anova(اختبار التباين االحادي  -

 
 

متوسط  ضعيف  المستوى مرتفع
الوسط الحسابي  2.35أكبر من  2.34-1.67 1.67أقل من 

الوزن النسبي  %78أكثر من  % 78الي % 56من  % 56من  اقل 
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الفصل اخلامس 

عرض النتائج ومناقشتها 

 
. االجابة على السؤال االول •

. االجابة على السؤال الثاني •

. االجابة على السؤال الثالث •

. االجابة على السؤال الرابع •

. االجابة على السؤال الخامس •

. النتائج •

. التوصيات •

المقترحات  •
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النتـائج ومناقشتها عرض 

 المقدمة   :
  مشكلة حول إليها التوصل تم التي اإلحصائية النتائج ألهم وتحليل عرض الفصل هذا يتناول

تهدف  هدافها والفرضيات المتعلقة بالدراسة والتيأسئلة الدراسة وأالدراسة  وذلك من خالل االجابة عن 
 لذلك ،"واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة  التغير القيمي وعالقته بهوية الذات "للتعرف على 

 بما وتفسيرها عليها والتعليق ومناقشتها الفرضيات اختبار سئلة الدراسة وأ نتائج الفصل هذا يضم
 .مشكلة الدراسة  مع يتناسب

 حصائية المعالجات اإل  :
جراء اختبار التوزيع إبيانات التي تم تجميعها، فقد تم لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل ال

لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع ) (Sample K-S -1)سمرنوف   اختبار كولمجروف-(الطبيعي
ن معظم االختبارات المعلمية تشترط الفرضيات أل الطبيعي أم ال وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار

 تبار حيث أن القيمة االحتماليةنتائج االخ) 15(ويوضح الجدول رقم . أن يكون توزيع البيانات طبيعيا
.05.0(  0.05لكل محور اكبر من  >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

. ويجب استخدام االختبارات المعلميه

) Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي: )15(جدول رقم 
 القيمة االحتمالية Zقيمة عنوان المحور المحور 
 293. 979. مقياس القيم األول 
 412. 886. مقياس هوية الذاتالثاني 
 102. 1.220مقياس االغتراب النفسي الثالث 

 
 
 ومناقشاتها النتائج عرض: 

 
تم  ،مقاييس  )3(التي تم جمعها من قبل الباحثة والتي استخدمت فيها   البيانات معالجة بعد

:  سئلة الدراسية التاليةاأل والمتمثلة في ،الفرضيات  اختبار صحة الدارسة وسئلة أجابة عن اإل
 ما مستوى  القيم لدى طلبة الثانوية العامة و أولياء أمورهم ؟ )1
 ما مستوى التغير القيمي لدى طلبة الثانوية العامة ؟ )2
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 ما مستوى هوية الذات لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة ؟ )3
 االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة ؟ما مستوى  )4
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين القيم وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة  الثانوية  )5

 ؟ ) دبي أعلمي ،شرعي ،( لجغرافي ، التخصص العامة تعزى لمتغير الجنس ، المكان ا
 ول جابة على السؤال الدراسي األاإل -:

ما مستوى  القيم لدى طلبة الثانوية " ول الذي ينص على جابة عن السؤال الدراسي األوهنا سيتم اإل
العامة و أولياء أمورهم؟ 
المعياري والوزن النسبي ومستوى الداللة  نحرافوااليجاد المتوسط الحسابي إوذلك من خالل 

يوضح مستوى القيم ) 16(الجدول الرقم  ،مورهم أى طلبة الثانوية العامة وأولياء في مستويات القيم لد
يوضح   ،يوضح مستوى القيم لدى أولياء االمور ) 117(الثانوية العامة والجدول رقم  لدى طلبة

مالي ربعة وهي البعد الجبعاد األى طلبة الثانوية العامة في كل األمستوى القيم لد) 16(الجدول رقم 
ن كانت هناك فروق ذات إولمعرفة  ،لسياسي والقيم ككل خالقي والبعد اوالبعد االجتماعي والبعد األ

-one sample t(باستخدام اختبار  ،في مستوى القيم 0.05)=α(داللة إحصائية عند مستوى الدالة 
test ( للفروق بين متوسطات مجتمع واحد :

بعاد االربعة لدى طلبة الثانوية العامة في األ مستوى القيم: )16(جدول رقم 

البعد للقيم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري 

الوزن 
 النسبي

) ت(قيمة
مستوى 
الداللة 

 0.000 71.264 62.08% 57970. 1.8625البعد الجمالي 
 0.000 93.826 64.08% 45447. 1.9224البعد االجتماعي 
 0.000 86.365 57.91% 44623. 1.7375البعد االخالقي 
 0.000 116.949 53.46% 30422. 1.6040البعد السياسي 
 0.000 103.747 59.38% 38090. 1.7816البعد القيم ككل 

) 1.7816(ن المتوسط الحسابي للقيم ككل كان بمتوسط حسابي  أيتضح من الجدول السابق 
وكانت مستوى  ،)103.747(المحسوبة تساوي   tحيث كانت قيمة ) 38090.(بانحراف معياري
مما يؤكد على أن مستوى القيم متوسط لدى طلبة الثانوية العامة وذلك من  ،0.05الداللة اقل من 

نتماء وتوجه ة الثانوية ظهر لديهم  إن طلب، أي أ)  59.38%(خالل الوزن النسبي الذي كان بداللة 
الجمالية واالخالقية ( قيمي متوسط مما يؤكد محافظة الطلبة على القيم على االبعاد االربعة 

 .والسياسية رغم المؤثرات والقيم المستحدثة عليه من الغرب واالجتماعية 
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ربعة وهي البعد بعاد األمور في كل األاأل ولياءأمستوى القيم ) 17(يوضح الجدول رقم 
ن كانت هناك فروق إولمعرفة  ،خالقي والبعد السياسي والقيم ككل مالي والبعد االجتماعي والبعد األالج

 one(باستخدام اختبار  ،في مستوى القيم 0.05)=α(مستوى الدالة ذات داللة إحصائية عند 
sample t-test  ( للفروق بين متوسطات مجتمع واحد :

ربعة بعاد األمور في األولياء األأمستوى القيم لدى : )17(جدول رقم 

البعد للقيم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمةالوزن النسبي 
مستوى 
الداللة 

 0.000 73.666 61.08% 56183. 1.8327البعد الجمالي 
 0.000 97.746 63.00% 43671. 1.8902البعد االجتماعي 
 0.000 86.447 56.884% 44581. 1.7065البعد االخالقي 
 0.000 116.398 52.98% 30840. 1.5895البعد السياسي 
 0.000 106.929 58.49% 37060. 1.7547البعد القيم ككل 

 نحرافاب) 1.7547(ن المتوسط الحسابي للبعد ككل كان أيتضح من الجدول السابق 
وكانت مستوى الداللة  اقل  ،)106.929(المحسوبة تساوي   tحيث كانت قيمة) 37060.(معياري

ولياء االمور على مستوى متوسط  لدى أولياء أن مستوى القيم كان لدى أمما يدلل على  ،  0.05من 
مور أولياء أن أ، وهذا يعني   )58.49%(من خالل الوزن النسبي الذي كان بداللة االمور وذلك 

 .بإيجابية بنائهم أالحفاظ عليه وتوجيهه نحو  استطاعواصيل أالطلبة لديهم قيم ومبادئ وانتماء قيمي 

مورهم كان متوسط ويوجد فرق ضئيل أولياء أن مستوى القيم لدى الطلبة وأمما سبق نالحظ 
بناء في بهذه المرحلة في نفس ولعل عدم وجود فرق عائد لكون األ في مستوى القيم بينهم اً جد

سرته وهذا يعود لما يتمتع به مجتمعنا الفلسطيني من خصائص طيبة وعادات أالمنظومة القيمية داخل 
. جدادباء واألهمية االقتداء بقيم اآلأصيلة منبثقة عن منهج االسالم الحنيف الذي يؤكد على أ

)  2013ابو عمرة ، ( وتتشابه نتيجة الدراسة مع بعض الدراسات التي تتعلق بالقيم مثل دراسة
حيث )  2004عبد الباري ، ( ظهرت مستوى مرتفع من القيم وكذلك تتفق مع نتائج دراسة أالتي 

. م بعادها وبالتالي كانت سبب في استقرار القيأهناك وعيا بمفهوم العولمة الثقافية و أنظهرت أ

 جابة السؤال الثاني إ /
ما مستوى التغير القيمي  لدى طلبة " ول الذي ينص على جابة عن السؤال الدراسي األتم اإلوهنا سي

؟  " الثانوية العامة و أولياء أمورهم
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يجاد المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى الداللة في مستويات  التغير إوذلك من خالل  
التغير القيمي لدى طلبة ) 18(يوضح الجدول رقم  ،مورهمأالعامة وأولياء  الثانويةالقيمي بين طلبة 

ربعة وهي البعد الجمالي والبعد االجتماعي والبعد بعاد األوأولياء االمور العامة في كل األ الثانوية
مستوى ن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند إولمعرفة  ،خالقي والبعد السياسي والقيم ككلاأل

طات مجتمعين للفروق بين متوس)  t-test(باستخدام اختبار  ،في مستوى القيم 0.05)=α(الدالة 
 .مستقلين 

 التغير القيمي )18(جدول رقم 
مستوى الداللة ) ت(قيمة الوزن النسبي المتوسط الحسابيالبعد للقيم 

 409. 826. 0.02% 02979.البعد الجمالي 
 253. 1.144 0.03% 03223.البعد االجتماعي 
 273. 1.097 0.033% 03093.البعد االخالقي 
 455. 747. 0.019% 01935.البعد السياسي 
 258. 1.131 0.025% 02375.البعد القيم ككل 

باء كانت بناء واآلالداللة في التغير القيمي بين األن  مستوى أيتضح من الجدول السابق 
نه التغير القيمي بين إبناء وعليه فباء واأليدلل على عدم وجود فروق بين اآل  مما 0.05على من أ

بناء ضعيف وغير جوهري حيث يتضح ذلك من خالل المتوسط العام  للتغير القيمي حيث باء واألاآل
ولعل عدم وجود تغير قيمي يعود لقيم مجتمعنا القوية واصراره على ثباتها وعدم تأثرها ) 0.02(كان 

ن منظومة القيم هي جزء أبناء مجتمعنا أأي تغيير وذلك العتقاد  نها احداثأعوامل دخيلة من شي أب
بنائنا الطلبة بالفخر أال يتجزأ من ميراث شعبه الذي يحافظوا عليه جيل بعد جيل وكذلك هو شعور 

صيلة هو لقيم األن التمسك باأنها تمثل تعاليم دينه الذي يؤكد على أبائه ليقينه آواالحترام اتجاه قيم 
. الطريق نحو الرفعة والسؤدد 

اسة وتتفق نتيجة الدراسة هذه مع بعض الدراسات التي درست متغير التغير القيمي ومنها در
. ن القيم لدى المجندين لم تتغير بشكل كبير عبر الزمن أظهرت أالتي ) 2010الروس واخرون ، (

ال توجد عالقة للتغيرات في الحياة  أنهظهرت أالتي ) 2013ستوكارد، (وكذلك تتفق مع دراسة 
القيم تساعد على الصمود في وجه مجموعة من الظروف الصعبة  أنعلى القيم  حيث ذكرت الدراسة 

. في كثير من االحيان 

حيث )  2014ادريانا ،( خرى مثل دراسة أوتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات 
القيم حدث بين االجيال الثالث وخاصة في القيم االجتماعية ن هناك تغير في أظهرت الدراسة أ
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ملحوظ  اً هناك تغير نأظهرت أحيث ) 1999سفيان ، ( مع دراسة  اً يضأ، وتختلف  باألسرةالخاصة 
على القيم حيث ارتفعت القيم النظرية والجمالية بينما انخفضت وتدنت القيم االجتماعية والروحية  ، 

ن هناك تغير في القيم حدث في أظهرت أالتي )  1987ابراهيم ، ( راسة وكذلك تختلف مع نتائج د
.  تغير تميز بشيوع القيم االيجابيةالمجتمع المصري وهذا ال

 السؤال الدراسي الثالث -:
ما مستوى هوية الذات لدى طلبة "  جابة عن السؤال الدراسي  الثالث الذي ينص علىوهنا سيتم اإل

؟ " غزةالثانوية العامة في قطاع 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  )19(يوضح الجدول رقم 

ن كانت هناك أولمعرفة  ،" مستوى هوية الذات لدى طلبة الثانوية العامة " لفقرات الموافقة على 
قامت الباحثة  ،في مستوى هوية الذات α=(0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 

 .لفروق بين متوسطات مجتمع واحد ل)  one sample t-test(باستخدام اختبار 

مستوى هوية الذات لدى طلبة الثانوية العامة: )19( جدول رقم  

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى 
الداللة 

الترتيب  المستوى

 21عالي  0.000 83.2% 925. 4.16أنا شخص جذاب   -1
 2عالي جدا  0.000 89.9% 809. 4.50أنا شخص غير مرتب   -2
 34عالي  0.000 79.0% 585. 3.95أنا شخص مهذب   -3
 11عالي جدا  0.000 86.5% 578. 4.33أنا شخص أمين   -4
 27عالي  0.000 81.0% 811. 4.05أشعر بأنني بال قيمة   -5
 41عالي  0.000 73.6% 1.003 3.68أنا شخص لطيف   -6
 7عالي  0.000 80.7% 996. 4.04ال أقول الصدق دائما   -7

8-  
أنا شخص محبوب من قبل الجنس 

االخر 
 9عالي جدا  0.000 %87.7 871. 4.39

9-  
أشعر بأن أخالقي دون المستوى 

المطلوب 
 39عالي  0.000 %75.4 614. 3.77

 28عالي  0.000 80.8% 1.089 4.04أحب دائما أن أكون حسن المظهر   -10

11-  
أنا شخص غير محبوب من قبل 

اصدقائي 
 22عالي  0.000 %82.6 1.039 4.13

 1عالي جدا  0.000 92.3% 719. 4.62أنا شخص مهم في نظر الجميع   -12

13-  
أشعر بأنني بحاجة الى تغيير 

مظهري 
 14عالي جدا  0.000 %84.4 1.286 4.22
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 6عالي جدا  0.000 88.2% 665. 4.41أنا شخص اجتماعي   -14
 16عالي  0.000 83.8% 790. 4.19راضي عن نفسي أنا   -15

16-  
أشعر بالرضا عن عالقتي مع 

االخرين 
 31عالي  0.000 %80.7 653. 4.04

 19عالي  0.000 83.3% 565. 4.17أنا راضي عن شكلي الحالي   -17
 35عالي  0.000 77.4% 967. 3.87أنا مصدر سعادة لآلخرين   -18
 25عالي  0.000 81.3% 784. 4.07أنا شخص ذكي   -19

20-  
أتمنى لو أكون أكثر جاذبية عن 

الجنس االخر 
 12عالي جدا  0.000 %86.1 798. 4.31

 3عالي جدا  0.000 92.0% 490. 4.60دائما أنظر لنفسي باحتقار   -21
 عالي جدا  0.000 87.3% 816. 4.37أشعر أني االن على ما يرام   -22
 10عالي  0.000 82.2% 871. 4.11الناس ال يعاملوني كما يجب   -23
 24عالي  0.000 76.0% 1.089 3.80 أنا راضي عن أسلوبي في معاملة الناس  -24
 33عالي  0.000 80.4% 863. 4.02أحيانا أقوم بأعمال سيئة جدا   -25
 42عالي  0.000 73.1% 994. 3.66ينبغي أن أتكيف مع االخرين   -26
 38عالي  0.000 75.9% 1.079 3.80أنا شخص فاشل   -27

28-  
فورا عندما أحس أرجع عن غلطي 

بذلك 
 40عالي  0.000 %75.4 614. 3.77

 29عالي  0.000 80.8% 1.089 4.04دائما أغير رأيي   -29
 23عالي  0.000 82.6% 1.039 4.13أشعر بأن الناس أفضل مني   -30
 2عالي جدا  0.000 92.3% 719. 4.62لست راض عن وضعي الحالي   -31
 15عالي  0.000 84.4% 1.286 4.22أنا شخص محبوب   -32
 7عالي جدا  0.000 88.2% 665. 4.41أنا شخص سيء   -33
 17عالي  0.000 83.8% 790. 4.19أتصرف في بعض المواقف بغباء   -34

35-  
ال أستطيع التأقلم مع االخرين 

بسهولة 
 35عالي  0.000 %80.7 653. 4.04

36-  
أشعر بأنني لدي مواهب ولكن ال 

أحد يقدرها 
 20عالي  0.000 %83.3 565. 4.17

 36عالي  0.000 77.4% 967. 3.87أشعر باني مراقب من قبل االخرين   -37

38-  
كما ( دائما أتصرف بشكل صحيح 

) يجب 
 26عالي  0.000 %81.3 784. 4.07

 13عالي جدا  0.000 86.13% 798. 4.31أحاول دائما الهروب من مشاكلي   -39
 4عالي جدا  0.000 92.03% 490. 4.60أنا شخص مرح   -40
 8عالي جدا  0.000 88.2% 665. 4.41أنا شخص حقود   -41
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 18عالي  0.000 83.8% 790. 4.19أشعر بالرضا عن أخالقي و سلوكي   -42
  عالي 0.000 83.0% 36704. 4.1542االستبانة ككل 

العينة من الطلبة والطالبات كان  أفرادستجابة ن الوسط الحسابي إلأيتضح من الجدول السابق   
مما يدلل على ) 83.0%(ووزن نسبي )  36704.(وانحراف معياري )  4.1542(بمتوسط حسابي 

ن أويتضح من الجدول السابق  ،لدى الطلبة والطالبات " هوية الذات " ن هناك مستوى عالي من أ
 ،ول  حازت على الترتيب األ" ر الجميع أنا شخص مهم في نظ" والتي تنص على ) 12(الفقرة رقم 
حازت على الترتيب الثاني فيما " لست راض عن وضعي الحالي " ى والتي تنص عل) 2(والفقرة رقم 

ينبغي أن أتكيف مع " خير في الموافقة والتي تنص على على الترتيب األ) 26(الفقرة رقم  حازت
"  االخرين 

ن الطلبة حازوا على مستوى أال إن هوية الذات ال زالت تتشكل في هذه المرحلة أبالرغم من   
هوية الذات ولعل ذلك عائد لكون المقياس طبق في فترة حظي فيها طلبة الثانوية مرتفع على مقياس 

العالمية التي العامة بالعديد من التدخالت النفسية واالجتماعية من قبل العديد من المؤسسات المحلية و
ى على نظرة طلبة الثانوية العامة إل جابياً ياخيرة على قطاع غزة مما انعكس نشطت بعد الحرب األ

. ن الطلبة في هذه المرحلة يميلون الى تجميل الحقائق وتضخيمها أذواتهم وفكرهم وخاصة 

وتتشابه نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات التي تتعلق بهوية الذات مثل دراسة   
ن أ اً يضأكدت أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من هوية الذات وأحيث )  2011ميوس ،(

. ت المبكرة مع المراهقين قد تعزز تنمية ايجابية للذات التدخال

ن المشاركين برز أحيث كشفت ) 2012سيكا وكاناروا ، ( وكذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة   
. لديهم حالة من استقرار الهوية في جميع المجاالت 

 

 

  السؤال الدراسي الرابع -:
ما مستوى االغتراب النفسي لدى " الذي ينص على   جابة عن السؤال الدراسي  الرابعوهنا سيتم اإل

؟ " طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ) 20(حيث يوضح الجدول رقم 

فروق ولمعرفة ان كانت هناك  ،" االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة "  لفقرات الموافقة على 
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باستخدام اختبار   ،في مستوى االغتراب النفسي  α=(0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 
)one sample t-test  ( للفروق بين متوسطات مجتمع واحد. 

 
 )20( جدول رقم

العبارة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى 
الداللة 

الترتيب  المستوى

أسعى جاهدا لتحقيق أهدافي بأي   1
وسيلة 

 25متوسط  000. %63.6 761. 1.91

أشعر باليأس عند مواجهتي   2
لمشقات الحياة 

 3مرتفع  0.000 %83.6 500. 2.51

 6متوسط  0.000 77.4% 656. 2.32أجد نفسي وحيدا   3
أشعر بالراحة عند ابتعادي عن   4

األشخاص الذين أعرفهم 
 2مرتفع  0.000 %85.3 775. 2.56

 19متوسط  0.000 67.9% 682. 2.04أسعى لقضاء وقت فراغي بمفردي   5
 23متوسط  0.000 64.7% 611. 1.94أشعر بالعزلة و الضياع و الوحدة    6
أشعر بأن الناس لديهم االستعداد   7

للكذب حتى يحققوا أهدافهم 
 14متوسط  0.000 %72.4 606. 2.17

اؤمن بأن ال شيء يمكن االعتماد   8
عليه بشكل مطلق 

 5مرتفع  0.000 %83.4 652. 2.50

أشعر بأنه ال يوجد أي شخص   9
يمكن االعتماد عليه 

 27متوسط  0.000 %58.8 629. 1.77

أشعر بأني أفعل شيء غير مقبول   10
لآلخرين 

 16متوسط  0.000 %69.4 704. 2.08

 11متوسط  0.000 73.5% 633. 2.21أشعر أني مراقب    11
 7متوسط  0.000 77.1% 664. 2.32الصداقة اال لمن يطلبها ال أعطي   12
أشعر بأن الحياة كالغابة القوي   13

يأكل الضعيف  
 9متوسط  0.000 %74.0 715. 2.22

 20متوسط  0.000 66.3% 708. 1.99أفشل دائما بتحقيق أهدافي    14
أحب أن أحتفل بطريقتي دون أن   15

يراني أحد 
 15متوسط  0.000 %72.0 825. 2.16

 24متوسط  0.000 64.5% 838. 1.94أشعر بأنه ال أهمية للحياة   16
أتمنى أن أكون وحيدا حتى مع   17

وجود االخرين  
 1مرتفع  0.000 %85.3 775. 2.56
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 18متوسط  0.000 67.9% 682. 2.04 أشعر بأن مستواي أمام نفسي متدني  18
أشعر بالراحة عند تحقيق أهدافي   19

بالعنف 
 22متوسط  0.000 %64.7 611. 1.94

المجتمع الذي  هأرفض ما يؤمن ب  20
أعيش فيه 

 13متوسط  0.000 %72.4 606. 2.17

أشعر بأني متصلب الرأي و   21
األفكار  

 4مرتفع  0.000 %83.4 652. 2.50

أشعر بالقلق و االحباط عند ذهابي   22
للمدرسة 

 26متوسط  0.000 %58.8 629. 1.77

 17متوسط  0.000 69.4% 704. 2.08 أبتعد عن المشاركات المرحة و السارة   23
نه ال يوجد نظام ثابت أأعتقد   24

للسير عليه 
 12متوسط  0.000 %73.5 633. 2.21

 8متوسط  0.000 77.16% 664. 2.32أفشل بتحقيق طموحاتي ألنها كيرة   25
أشعر بالحدة حتى و أنا مع   26

االخرين 
 10متوسط  0.000 %74.05 715. 2.22

 21متوسط  0.000 66.3% 708. 1.99أرى أنه ال خير في مخالطة الناس    27
-  متوسط 0.000 72.13% 26571. 2.1642االستبانة ككل 

فراد العينة من الطلبة والطالبات كان أن الوسط الحسابي الستجابة أيتضح من الجدول السابق   
مما يدلل على  )72.13%(ووزن نسبي   )26571.(وانحراف معياري   )2.1642(بمتوسط حسابي 

ويتضح من الجدول السابق  ،لدى الطلبة والطالبات " االغتراب النفسي " ن هناك مستوى متوسط من أ
حازت على "  االخرين  حتى مع وجود اً أتمنى أن أكون وحيد" والتي تنص على ) 1(ان الفقرة رقم 

أشعر بالراحة عند ابتعادي عن األشخاص الذين " والتي تنص على ) 4(والفقرة رقم  ،ول  الترتيب األ
على الترتيب االخير في الموافقة والتي ) 9(حازت على الترتيب الثاني فيما حازت الفقرة رقم "  أعرفهم 

"  أشعر بأنه ال يوجد أي شخص يمكن االعتماد عليه " تنص على 

ى متوسط من االغتراب بالرغم من تفاقم المشكالت والضغوط ولعل الطلبة حصلوا على مستو  
لتحقيق النجاح والفضل  اً جل المضي قدمأو االنكار من أفي هذه المرحلة بسبب انتشار ثقافة التسامي 

بناءنا الطلبة من قيم ووعي ديني ساعدهم على التخفيف من الشعور بالعزلة ألما يتمتع به  يعود
  .واالغتراب 

باالغتراب النفسي ومنها ت نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات التي تتعلق وقد تشابه  
ظهرت وجود مستوى مرتفع من القيم مع وجود مستوى منخفض أالتي )  2013بو عمرة ، أ( دراسة 
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النفسي ،  مع من القيم مع وجود مستوى منخفض من االغتراب اً يضأمن االغتراب النفسي ، وتتفق 
في حصولهم على مستوى متوسط من االغتراب وكذلك )  2008منصور ، (مع دراسة  اً يضأوتتفق 

. وجود عالقة بين مفهوم الذات واالغتراب النفسي 
مستوى  ظهرت نتائج الدراسةأحيث )  2007عاصلة ، ( وتختلف نتيجة الدراسة مع دراسة    

. مرتفع من االغتراب النفسي

القيمي وهوية الذات واالغتراب النفسي سيتم مناقشة فرضيات للتعرف على العالقة بين التغير 
:  ية وهيالدراسة التال

 ولى الفرضية األ -:
توجد عالقة طردية بين التغير القيمي " تنص  على  التيولى هنا سيتم مناقشة الفرضية األ 

حيث قامت الباحثة بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين التغير القيمي  " وهوية الذات واالغتراب النفسي
:  وهوية الذات واالغتراب النفسي والجدول اسفله يوضح معامالت االرتباط 

يبن معامالت االرتباط ي) 21(جدول رقم 
 مستوى الداللة التغير القيمي المجال

 016. 0*244. هوية الذات
 056. 1820. االغتراب النفسي

 0.05دالة احصائية عند مستوى داللة  *

نه يوجد عالقة ضعيفة بين التغير القيمي وهوية الذات حيث كان أيتضح من الجدول السابق 
وال يوجد عالقة  ،) 0.05(قل من مستوى داللة أ) 0.016(عند مستوى داللة  0.244معامل االرتباط 

.  0.05الداللة اكبر من  بين االغتراب النفسي والتغير القيمي بين حيث كان مستوى

نه اليوجد أوحتى لو كانت هناك عالقة ضعيفة بين هوية الذات والتغير القيمي لربما يعود الى 
المباشر على هوية الطلبة  تأثيرهن له إتغير قيمي ملحوظ وحتى هذا التغير القيمي البسيط ف

. وشخصيتهم 

وتتفق نتيجة هذه الدراسة في عدم وجود عالقة بين التغير القيمي وهوية الذات مع بعض 
نه ال عالقة للتغير القيمي وبعض أظهرت أحيث )  1991سيرل واخرون ، ( الدراسات ومنها دراسة 

. المتغيرات االخرى كالتكيف النفسي و االجتماعي والثقافي 
  الفرضية الثانية- :  

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى "  الفرضية الثانية التي تنص على شةهنا سيتم مناق
"  .  القيم بين طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم
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في مستوى  α=(0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  ان كانت هناك فروقإولمعرفة 
للفروق بين متوسطات درجات عينتين ) ت(باستخدام اختبار  ،يم  يعزى لمتغير الدور االجتماعيالق

:  مستقلتين ، قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة والجدول التالي يبين ذلك 

) 22(: جدول رقمالفرق في مستوى القيم حسب متغير الدور االجتماعي 

 
الدور 

االجتماعي 
العدد 

المتوسط 
الحسابي 

 االنحراف
المعياري 

) ت( قيمة
مستوى 
الداللة 

البعد االول 
البعد الجمالي 

 826. 57970. 1.8625 492االبن 
 

.409 
 56183. 1.8327 510الوالد  

البعد الثاني 
البعد االجتماعي 

 1.145 45447. 1.9224 492االبن 
 

.253 
 43671. 1.8902 510الوالد  

البعد الثالث 
البعد االخالقي 

 1.097 44623. 1.7375 492االبن 
 

.273 
 44581. 1.7065 510الوالد  

البعد الرابع 
البعد السياسي 

 747. 30422. 1.6040 492االبن 
 

.455 
 30840. 1.5895 510الوالد  

المقياس ككل 
القيم ككل 

 1.131 38090. 1.7816 492االبن 
 

.258 
 37060. 1.7547 510الوالد  

 
باء ق ذات داللة إحصائية  في بين  اآلال توجد فرو: السابق أنه ) 22(رقم  يبين الجدول 

وذلك في االبعاد االربعة للمقياس والقيم ككل تعزى لمتغير الدور االجتماعي " مستوى القيم"بناء في واأل
ي ال يوجد اختالف ف هوتفسر الباحثة النتيجة السابقة بأن ، 0.05حيث كانت مستوى الداللة أكثر من 

.   تعزى لمتغير الدور االجتماعي " راء تقديرات عينة الدراسة أ

سرة ن األأزمات ال تحققه المعجزات حيث يظهر ما تفعله األ أنلى إولعل ذلك يعود  
والعقائدي عما كنا  صالبة وترابط في نسيجها القيمي أكثرالفلسطينية تخرج من كل معاناة تتعرض لها 

يام الماضية وماكنا نشهده من تباعد فكري وقيمي كان يؤدي للصراع ولعل الحروب نالحظه في األ
ما وتربة خصبة  اً لى مستوى قيمي ناضج نوعإبنائنا أعوام السابقة ساعدت على وصول المتوالي في األ

الم جل التسامي على اآلأوف من خباء من قيم حميدة لمواجهة الضعف والالستقبال ما يغرسه اآل
ه وقيمه كل له دوره الذي في فكر واحداً  اً بناء كالهما قلبباء واألصبح ال فرق بين اآلأف ءاتبتالواال

.  خر يكمل اآل



   106 
  

ظهرت أالتي )  2013ستو كارد ، ( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع بعض الدراسات منها دراسة  
القيم تساعد على الصمود في ن أه ال توجد عالقة للتغيرات في الحياة على القيم حيث ذكرت الدراسة أن

. وجه مجموعة واسعة من الظروف الصعبة في كثير من االحيان 

 

 

 السؤال الدراسي الخامس: 
هل توجد فروق ذات داللة "  وهنا سيتم االجابة عن السؤال الدراسي الخامس الذي ينص على

ة العامة تعزى لمتغير احصائية في مستوى القيم واالغتراب النفسي وهوية الذات  بين طلبة الثانوي
؟ )   " التخصص المنطقة الجغرافية – الجنس –(
: لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفروض التالية والتحقق من صحتها و

  الفرضية الثالثة-:  
القيم ال توجد فروق ذات داللة احصائية في "  ة الفرضية  الثالثة التي تنص علىهنا سيتم مناقش

. تعزى لمتغير الجنس " هوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة و

في مستوى  α=(0.05(ولمعرفة ان كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة   
للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ، ) ت(باستخدام اختبار   ،القيم  يعزى لمتغير الجنس 

 : قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة والجدول التالي يبين ذلك 

في مستوى القيم تعزى لمتغير الدور الجنس ) ت(يبين اختبار  :)23(جدول 
الدور 

االجتماعي 
العدد 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى الداللة ) ت(قيمة

 37938. 1.7625 240ذكر 
-1.085 .278 

 38222. 1.7998 252انثى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في بين  الطالب : السابق أنه ) 23(يبين الجدول رقم  
 ، 0.05تعزى لمتغير الجنس حيث كانت مستوى الداللة أكثر من "  مستوى القيم "  والطالبات في 
" راء تقديرات عينة الدراسة آيوجد اختالف في  ال هوتفسر الباحثة النتيجة السابقة بأن وهي غير دالة
. الجنس تعزى لمتغير 
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خيرة مما قلص الفروق المميزة عوام األعي الديني الملحوظ في األولعل ذلك يعود إلى زيادة الو 
صبح ال فرق أبنائنا الطلبة ذكور واناث فأكس على بين االناث والذكور في االمتيازات والحقوق مما انع

. القيم  قيمهم وتوجههم فالمنشأ واحد والغرس نفسه مما ساعد على تقارب مستوى فى

ظهرت أحيث )  2013شارما ، ( نها دراسة وتتفق نتيجة الدراسة مع نتائج بعض الدراسات وم 
. الدراسة عدم وجود فروق في القيم بين الفتيان والفتيات في الريف 

ظهرت وجود أ حيث)  1999 سفيان ،( وتختلف نتيجة الدراسة هذه مع بعض الدراسات ومنها دراسة 
 .ناث لنظرية والقيم الجمالية لصالح اإلالقيم ا تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور فيفروق في القيم 

في االغتراب النفسي تعزى لمتغير  الجنس ) ت(يبين اختبار  :)24(جدول 
الدور 

االجتماعي 
العدد 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى الداللة ) ت(قيمة

 26463. 2.1599 240 ذكر
-.344 .731 

 26721. 2.1682 252 انثى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين  الطالب : السابق أنه )  24(يبين الجدول رقم  
تعزى لمتغير الدور الجنس حيث كانت مستوى الداللة أكثر من " االغتراب النفسي" والطالبات في 

تعزى " راء تقديرات عينة الدراسة آيوجد اختالف في  ال نهوتفسر الباحثة النتيجة السابقة بأ ، 0.05
.   لمتغير الجنس 

ن اختلفت خصائصهم إمشتركين في خصائص مرحلة واحدة و ولعل ذلك يعود لكون الطلبة 
واحدة  ن الظروف المحيطة والمؤثرة على الطلبةأفي موضوع االغتراب النفسي فنجد  أنالسيكلوجية اال 

ناث الشعور باالغتراب والعزلة لدى اإلوعوية لمحاربة عالم من حمالت تومتشابهة خاصة ما عممه اإل
. والذكور على السواء 

في هوية الذات تعزى لمتغير الجنس ) ت(يبين اختبار  :)25(جدول 
الدور 

االجتماعي 
العدد 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

) ت(قيمة
مستوى 
الداللة 

 36739. 4.1508 240 ذكر
-.202 .840 

 36741. 4.1575 252 انثى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين الطالب والطالبات : السابق أنه ) 25(يبين الجدول  
وتفسر   ، 0.05تعزى لمتغير الدور االجتماعي حيث كانت مستوى الداللة أكثر من " هوية الذات"في 
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تعزى لمتغير الدور " راء تقديرات عينة الدراسة أالباحثة النتيجة السابقة بأن ال يوجد اختالف في 
.  الجنس 

ولعل ذلك لكون الخصوصية النفسية لهذه المرحلة متشابهة وكذلك كون الذكور واإلناث من  
نفسي وذاتي واحد في مرحلة واحدة كانت عامل مؤثر الرتفاع  الطلبة تعرضوا لضغوط واحدة و لدعم

. مستوى هوية ذاتية متقارب 

حيث )  2012ابو شريخ ، ( دراسة  نتيجة الدراسة هذه مع نتائج بعض الدراسات ومنها وتتفق 
. الهوية يعزى لتغير الجنس  ظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية فيأ

حيث )  2010ابو فارة ، ( دراسة  وتختلف نتيجة الدراسة هذه مع بعض نتائج الدراسات مثل 
فراد العينة على حاالت الهوية النفسية يعزى لمتغير أسة وجود فروق في توزيع ائج الدراظهرت نتأ

حصائية إظهرت وجود فروق ذات داللة أحيث  ) 2007خالد ، ( وكذلك تختلف مع دراسة ،الجنس 
  .في تحقيق الهوية الذاتية على مقياس الهوية الذاتية ككل 

ظهرت وجود فروق في أحيث )  2012،  ديكاسترو( دراسة  وتختلف نتيجة الدراسة ايضا مع 
. مستوى الهوية يعزى لمتغير الجنس 

 الفرضية الرابعة :
حصائية في إتوجد فروق ذات داللة " هنا سيتم مناقشة الفرضية  الرابعة التي تنص على  

لمتغير التخصص "  وهوية الذات و االغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة القيم 
ن كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  إلمعرفة  ،)شرعي أدبي - علمي –( 
)α=(0.05  واالغتراب النفسي لعامل التخصص  ،وهوية الذات ،في القيم )– شرعي أدبي - علمي(،  

التخصص،  قامت الباحثة بإجراء تحليل التباين األحادي للكشف عن  الفروق التي تعزى لمتغير
: جدول التالي يبين ذلكوال

 يبين نتائج تحليل التباين األحادي للكشف الفروق بين طلبة الثانوية العامة في  القيم :)26(جدول 
تعزى لمتغير التخصص 

مصدر التباين االبعاد 
مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة 
اختبار 

مستوى 
الداللة 

مقياس 
القيم 

 321. 5 1.607بين المجموعات 
.510 .768 

 630. 486 306.100داخل المجموعات 

 943. 058. 008. 2 016.بين المجموعات هوية 
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 135. 489 66.132داخل المجموعات الذات 

االغتراب 
النفسي 

 064. 2 129.بين المجموعات 
.911 .403 

 071. 489 34.538داخل المجموعات 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين  الطالب والطالبات : السابق أنه ) 26(يبين الجدول 
تعزى لمتغير التخصص حيث كانت مستوى "  االغتراب النفسي وهوية الذات  ،مقياس القيم "  في 

وتفسر الباحثة النتيجة السابقة بأن ال يوجد اختالف في اراء تقديرات عينة   ، 0.05الداللة أكثر من 
.   في  تعزى لمتغير التخصص الدراسة 

وقد يعود ذلك بسبب اتباع نفس الفلسفة واالستراتيجية في التعامل مع جميع التخصصات من 
شخاص واحدة الشخاص الذين يتعاملون مع نفس األحيث المعاملة واالنشطة المستخدمة كذلك فلسفة ا

حد وثقافة ومستوى معيشي واحد ننا نعيش في مجتمع واألى إذلك تشابه المنهاج باإلضافة تقريبا وك
.  اً تقريب

حيث )  2012نوري ، ( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات ومنها دراسة 
التخصص الدراسي  اظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدى الطلبة في الهوية تبعا لمتغير

) . علمي ، انساني(

 الفرضية الخامسة-:  
ال توجد فروق ذات داللة احصائية " هنا سيتم مناقشة الفرضية  الخامسة التي تنص على  

تعزى لمتغير "   وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزةالقيم في 
.  المكان الجغرافي

في مستوى  α=(0.05(ولمعرفة ان كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 
ن متوسطات درجات عينتين للفروق بي) ت(باستخدام اختبار  ،القيم  يعزى لمتغير المكان الجغرافي

:  ، قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة والجدول التالي يبين ذلكمستقلتين

في مستوى القيم تعزى لمتغير المكان الجغرافي ) ت(يبين اختبار  ):27(جدول 
المنطقة 
الجغرافية 

العدد 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

) ت(قيمة
مستوى 
الداللة 

 38129. 1.7816 246 شمال غزة
.000 1.000 

 38129. 1.7816 246غرب غزة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ببين الطالب والطالبات : السابق أنه) 27(يبين الجدول  
وتفسر   ، 0.05تعزى لمتغير المكان الجغرافي حيث كانت مستوى الداللة أكثر من " مستوى القيم"في 

تعزى لمتغير المكان "راء تقديرات عينة الدراسة آيوجد اختالف في  ال هالباحثة النتيجة السابقة بأن
.   الجغرافي 

 

في االغتراب النفسي تعزى لمتغير المكان الجغرافي ) ت(يبين اختبار  :)28( جدول
المنطقة 
الجغرافية 

العدد 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى الداللة ) ت(قيمة

 26640. 2.1617 246 شمال غزة
-.209 .835 

 26555. 2.1667 246غرب غزة 

الطالب والطالبات في  فروق ذات داللة إحصائية بينتوجد ال : أنه ) 28( يبين الجدول رقم
  ، 0.05تعزى لمتغير الدور المكان الجغرافي حيث كانت مستوى الداللة أكثر من " االغتراب النفسي"

تعزى لمتغير " راء تقديرات عينة الدراسة آيوجد اختالف في  ال هوتفسر الباحثة النتيجة السابقة بأن
.    المكان الجغرافي

يعود ذلك لضيق المساحة الجغرافية لقطاع غزة وبالتالي ال يوجد اختالف يذكر في وقد  
منظومة قيمه ومشاعره فضغوطه في مستوى متقارب وسماته متشابهة وخاصة بين ابنائنا الطلبة حيث 

. ساهم التقدم التكنولوجي في تواصلهم وبالتالي انتقال مشاعرهم وافكارهم الى بعضهم البعض 

)  2007عاصلة ، ( يجة هذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات االخرى ومنها دراسة وتتفق نت  
حيث اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في االغتراب تعزى للمكان 

. الجغرافي

في هوية الذات تعزى لمتغير المكان الجغرافي ) ت(يبين اختبار  :)29(جدول 
المنطقة 
الجغرافية 

العدد 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى الداللة ) ت(قيمة

 36442. 4.1609 246 شمال غزة
.400 .689 

 37027. 4.1476 246 غرب غزة

بين  الطالب والطالبات  توجد فروق ذات داللة إحصائيةال : السابق أنه) 29(يبين الجدول  
وتفسر  ، 0.05تعزى لمتغير المكان الجغرافي حيث كانت مستوى الداللة أكثر من " هوية الذات"في 
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تعزى لمتغير الدور " راء تقديرات عينة الدراسة آيوجد اختالف في  الباحثة النتيجة السابقة بأن ال
.   المكان الجغرافي

ن أرية والعقائدية وهذا يؤكد وهذا يبدوا عائد الى تقارب المساحة الجغرافية بكل خصائصها الفك 
حصول الطلبة على مستوى هوية مرتفع على السواء بالرغم من اختالف المكان الجغرافي كان بسبب 

لحمة هذا المكان ووحدته النفسية وكذلك بسبب تعرضه لنفس الضغوط الداخلية والخارجية تقريبا 
ناث وذلك إمات طالبنا ذكورا ون سمة هوية الذات الشخصية القوية اصبحت من سأالى  باإلضافة

 .الم وويالت آتعالي على ما يمر به مجتمعنا من منهجا اتبعوه في التسامي وال
 

 الدراسة نتائجهم أ :
)  59.38%(وجود مستوى متوسط لدى طلبة الثانوية  العامة للقيم حيث حاز على وزن نسبي  )1

حيث حاز وزن نسبي "  متوسط"مستوى ولياء االمور على أم فيما حاز مستوى القيم لدى في القي
 .باء مما يدلل على عدم وجود اختالف بناء واآلوكانت المستويات متقاربة بين األ )%58.49(

 ) .0. 002( وجود تغير قيمي ضعيف وغير جوهري حيث بلغ المتوسط العام  )2
عند  0.244 يوجد عالقة ضعيفة بين التغير القيمي وهوية الذات حيث كان معامل االرتباط )3

 ) .0.05(قل من مستوى داللة أ) 0.016(مستوى داللة 
كبر من أقيمي بين حيث كان مستوى الداللة وال يوجد عالقة بين االغتراب النفسي والتغير ال )4

0.05. 
لدى الطلبة والطالبات حيث حاز على وزن نسبي " هوية الذات " وجود مستوى عالي من  )5

)%83.0  (
لدى الطلبة والطالبات حيث حاز على وزن نسبي " االغتراب النفسي  "وجود مستوى متوسط  من  )6

)%72.13( 
بعاد وذلك في األ" مستوى القيم "  بناء في باء واألتوجد فروق ذات داللة إحصائية   بين  اآل ال )7

  0.05من كبر أربعة للمقياس والقيم ككل حيث كانت مستوى الداللة األ
ي القيم وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية ال توجد فروق ذات داللة احصائية ف )8

 الجنستعزى لمتغير   0.05من كبر أالعامة في قطاع غزة  حيث كانت مستوى الداللة 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في القيم وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية  )9

 المنطقة الجغرافيةتعزى لمتغير  0.05من كبر ألة العامة في قطاع غزة  حيث كانت مستوى الدال
لبة الثانوية ال توجد فروق ذات داللة احصائية في القيم وهوية الذات واالغتراب النفسي لدى ط )10

التخصص (تعزى لمتغير   0.05من كبر أاللة حيث كانت مستوى الد العامة في قطاع غزة
 )دبي ، الشرعي األ، العلمي
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 نتائج الدراسة  تعقيب عام على: 

 

بعد االطالع على نتائج الدراسة ال يسعني اال أن أقف باحترام واجالل أمام هذا الشعب العظيم 
الذي ظل ثابتا أمام التغيرات العاصفة التي تمر بها بالدنا العربية وخاصة مجتمعنا الفلسطيني ، 

االباء واألبناء وذلك يعود الى القيم فبعد أن أظهرت نتائج الدراسة بأنه  يوجد تغير قيمي بسيط بين 
األصيلة التي فطر عليها مجتمعنا والى المنظومة القيمية الفريدة بغارسيها ومعلميها من اباء 

ومعلمين وموجهين ومرشدين مخلصين هللا والوطن يعملون معا للمحافظة على قيم هذا المجتمع 
عات الغربية التي كانت والزالت األصيل ضد أي تغير هدام أو غزو  فكري  دخيل من المجتم

تسعى منذ قرون لإلطاحة بقيم وثوابت المجتمعات االسالمية واصابة الجسد المسلم بالوهن والعجز 
حتى تكون بالدنا وأبنائنا أداة فاعلة لتحقيق أطماعهم وأهدافهم ،وعلى الرغم من أن الغرب وظف 

عسكرية ظالمة وقمع فكري وحصار كل إمكانياته من علوم وتكنولوجيا وموارد مادية وقوة 
اقتصادي وثقافي جائر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف زعزعة قيمهم ومبادئهم وتوجهاتهم 

واجهادهم وبث الفرقة والصراع داخل األسرة الفلسطينية للنيل من جيل المستقبل وقتل العزة في 
ه جسد واحد و روح واحدة يحمي نفوس أبنائه ولكن يفاجئ الغرب باستمرار بأن هذا الشعب وأبنائ

الجزء الكل والكل الجزء والسبب الذي عجزت عقولهم عن استيعابه هو تمسك المسلمين بكتاب اهللا 
وسنة نبيه باآلداب والقيم والتقاليد األصيلة وهذا من أهم األسباب التي ساعدت على بناء هوية 

ة فوجود مرجعية قيمية لدى االنسان تكسبه متزنة وقوية لدى أبنائنا الطلبة كما أظهرت نتائج الدراس
اعتزاز بالذات ووضوح للهوية فتظهر الشخصية القوية الصلبة التي تقدر على مواجهة األزمات 

 والصعوبات فكما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تغير قيمي بسيط بين قيم االباء واألبناء و
ع لهوية الذات وذلك العتزازهم بقيمهم محافظتهم على القيم األصيلة وكذلك أظهرت مستوى مرتف

وذاتهم مما ساعد كما أظهرت أيضا نتائج الدراسة على وجود مستوى متوسط وغير مرتفع من 
اغتراب الذات  وذلك يعود الى أن طلبة الثانوية العامة الذين لديهم قيم أصيلة وهوية ذات واضحة 
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يهم مستوى جيد من الصحة النفسية التي وقوية لن يطوروا باذن اهللا أي مشاكل نفسية وسيكون لد
 .يسعى كل مجتمع صالح وقوي على نشرها بين أفراد مجتمعه والمحافظة عليها 

وعلى الرغم مما أظهرته الدراسة من نتائج رائعة فال يمكن أن ننكر أن التغير موجود بوجود 
ي حتى ولو بدعوى االنسان وهي سمة ايجابية اذا حرص االنسان على أن يبتعد عن أي تغير سلب

الحضارية فال تكون الحضارية سوى بالقيم االيجابية األصيلة ،ولهذا فالمتأمل بين الحاضر 
والماضي نجد أنه حدثت العديد من التغيرات على بعض القيم الجميلة التي كانت تنتشر بيننا قبل 

والقيم الجميلة التي  عدة عقود وعلى سبيل المثال لو تابعنا العالقات االجتماعية قبل عشرين عام
كانت مغلفة بالحب والتعاون والمشاركة في األفراح واألحزان حيث كان المجتمع كأسرة واحدة ال 

تهنأ أسرة بطعام أو شراب اال اذا تناوله الجميع وال يرتاح بال شخص اذا كان جاره مهموم، كانت 
ة مرتفع ، و اليوم لألسف المحبة تسود وكان الحقد والحسد مرفوض وكان مستوى الصحة النفسي

حدث تراجع شديد في هذه القيم الجميلة بدعوى أعباء الحياة وضغوطاتها التي جعلتنا نبتعد عن 
 .صلة أقرب األقربين ،فما أحوجنا اليوم الى احياء هذه القيم االجتماعية األصيلة 
ا من االحترام وكذلك أيضا على سبيل المثال لو نظرنا الى النظام األسري في السابق لوجدن

والتواصل والتقدير بين أفراد االسرة القدر الكبير فال غنى للفرد عن أفراد أسرته فهم مرجعيته وفخره 
، واليوم بدعوى التقدم واالستقالل بدأ األبناء باالبتعاد عن حضنهم الدافئ والتمرد على قيم اآلباء 

زء من هويتهم واليوم على الرغم أنه واألجداد أمال منهم بتحقيق هويتهم متناسيين أن أباءهم ج
حدث تغير ايجابي في أساليب التربية والتنشئة الحديثة التي تدعوا الى تفهم األبناء واحتياجاتهم 
واحترام آرائهم نجد أن هذه القيم االيجابية الجديدة استغلها البعض استغالال خاطئا للحض على 

ة أي قيم جديدة والتأكد من توجيهها ايجابيا وأال الفرقة داخل األسرة وهنا ما أحوجنا الى متابع
نأخذها على عالتها ،فهناك العديد من التغيرات التي تحدث في أثناء مسار ودورة حياتنا كالتغيرات 
التي حدثت على أشكال االحتفال بالمناسبات ففي السابق كان تسودها البساطة والعشوائية والسرعة 

أخذت طابعا مختلفا فهي مادية ومكلفة وتحتاج الى تخطيط وجهد أحيانا واليوم نجد االحتفاالت 
وحتى المشاركة الوجدانية بها تغيرت واختلفت ، وكذلك المظاهر الخارجية والقيم الجمالية قبل 

عقود كان لها أسلوبها الخاص فاألزياء تتغير باختالف الزمان والمكان ولكن يجب أن ننتبه الى أن 
ليها أن تكون مناسبة لتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا األصيلة وحتى لو اختلف األزياء التي نقتنيها ع

 .الزمان والمكان فالدين االسالمي دين الحضارة والعالمية وهو يشجع على التطور و التغير البناء 
وفي الختام أرى أن التغير نعمة من اهللا بها علينا ليساعدنا على التأقلم والتكيف مع مستجدات 

ولكن هذا التغير يجب أن نتعامل معه بحرص وذكاء وال ننسى أن اهللا سبحانه  و تعالى قد الحياة 
كتاب اهللا وسنة (سلحنا بأعظم سالح قد ترجوه أعظم األمم ألنه يضمن السالمة والرقي والسؤدد 



   114 
  

ا ،فهنيئا لكم أبناء المسلمين بهذه الرحمة والهبة الكريمة ،نحافظ عليها ونحميه) حبيبه المصطفى 
 .بعقولنا ودمائنا وعزائمنا فاغتيال القيم هو اغتيال لألمم  
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 التوصيات :
. سرة في غرس القيم وتوجيهها ايجابيا مع ما يتناسب من متغيرات العصر التركيز على دور األ .1
من ذواتهم وعن قناعة  اً ن يكون ذلك نابعأبناء واالهتمام باالهتمام بالجانب القيمي لدى األ ضرورة .2

 .بناء ارضاء للوالدين والمجتمع بل يكون الهدف ارضاء الخالق ن ال تكون قيم األأن نحرص أو
بناء ضمن حدود الواقع واشعارهم بما يحيط بهم من مؤثرات وعدم عزلهم حتى ينشؤا افراد تنشئة األ .3

 .قوياء فاعلين في المجتمع أ
كر مستحدث كالعولمة مع تدريبهم تثقيف و توعية الطلبة بكل ما يطرأ على ثقافتنا وقيمنا من وف .4

 .على مواجهتها 
توصي الباحثة كافة المؤسسات باالهتمام بطلبة الثانوية العامة والعمل على دعم هويتهم الذاتية  .5

 .وتعزيزها 
 .صياغة برامح ارشادية تهدف الى التخفيف من االغتراب النفسي وغرس القيم االيجابية  .6
تواصل  ليةآسرته والعمل على خلق أصحة النفسية للطالب ون تهتم المؤسسات المختصة ككل بالأ .7

. مورهم أولياء أمستمرة بين الطلبة و

 المقترحات: 
 .سرة الفلسطينية  التغير القيمي داخل األبجراء دراسات تعني إضرورة  -1
 .خرى أبالتغير القيمي وربطه بمتغيرات  جراء دراسات تهتمإضرورة  -2
 .جيال أجراء دراسات مقارنة بين قيم عدة إ -3
 .رشادية لتعزيز هوية الذات لدى طلبة الثانوية العامة إجراء برامج إ -4
. رشادية للتخفيف من العزلة واالغتراب لدى الشباب إجراء برامج إ -5
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)  1( ملحق رقم 
أسماء السادة المحكمين 

 
التخصص الجامعة االسم 

علم نفس الجامعة االسالمية محمد الحلو . د
علم نفس االسالمية  الجامعةعبد الفتاح الهمص . د

علم نفس الجامعة االسالمية أسامة المزيني . د
علم نفس الجامعة االسالمية جميل الطهراوي . د
علم نفس الجامعة االسالمية أنور العبادسة . د
علم نفس جامعة األقصى فضل أبو هين . د
علم نفس جامعة األقصى درداح الشاعر . د

نفس  علمجامعة األقصى عايدة صالح .د
علم نفس جامعة األزهر أسامة حمدونة . د

علم نفس جامعة األزهر عبد العظيم المصدر . د
 

 
  



   127 
  

)  2( ملحق رقم 

مقياس القيم في صورته األولية 

 rO�d�« s�d�« �« r�� 

/ األخ الدكتور الكريم   

اغ��اب النف�ىي لدى طلبة تقوم الباحثة بإعداد دراسة �عنوان التغ�� القيمي و عالقته ��و�ة الذات و 

. الثانو�ة العامة 

بنا  �� الدرجة ا�حاصل�ن عل��ا ع�� با  و اووو الفر  ب�ن ا: قيمي �التا�� وقد عرفت الباحثة مفهوم التغ�� ال

. مقياس القيم من اعداد الباحثة 

الباحثة �عد اطالع ع�� لذا ير�� التكرم من حضرتكم بتحكيم أداة الدراسة ال�ي تم اعدادوا من قبل 

 :العديد من املقاييس م��ا 

 ) . 2005 ، جابر ( مقياس القيم الفارقة   -

 ) .2000العمري ، ( مقياس القيم ال�خصية  -

 ) . 2014السليحات ، ( مقياس القيم  -

 ) . 2009صوكو ، ( مقياس واقع القيم  -

 ) . 2012البجاري ، ( مقياس القيم ا�جمالية  -

 ) .1970برت فرنون ، ال( مقياس القيم  -

 ) . 2002العسي�� ، ( مقياس صراع القيم  -

 
القيم ا�جمالية ، القيم اجتماعية ، القيم اخالقية ( وذه وقد اقتصرت أداة الدراسة ع�� أر�عة أ�عاد و�� 

 .وسوف يطبق املقياس ع�� طلبة الثانو�ة العامة و ابا��م ) ، القيم السياسية 

 .و لكم جز�ل الشكر 

 

 سنا  عادل كباجة / الباحثة 
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مقياس القيم �� صورته اولية 

وتمثل اوتمام الفرد و ميله ا�� ما وو جميل من ناحية الش�ل و التوافق و  :القيم الجمالية / أوال 

 .التناسق الداخ�� و ا�خار�� 

1 
 

 

 :عندما أتناول طعامي يهمني 
 

 تنظيم المائدة   -أ
 

 أصناف الطعام  -ب
 

 ال أهتم بشيء  -ت

2  

 :الدراسة المحببة لي 
 

 الفن  -أ
 

 الرياضيات  -ب
 

 التاريخ  -ت
 

3  

 :أفضل شراء المالبس 
 

 الجميلة و األنيقة  -أ
 

 الباهظة الثمن  -ب
 

 رخيصة الثمن  -ت

4  

 :عند زيارتي لمعرض أهتم بـ 
 

 الكتب القيمة  -أ
 

 االصدارات الجديدة  -ب
 

 أسعار الكتب  -ت
 

5  

 :أتحدث مع صديقي بصوت 
 

 هادئ  -أ
 

 مرتفع  -ب
 

 كما أحب  -ت

6  

 :أعتقد أن جمال المظهر يعبر عن 
 

 جمال االنسان  -أ
 

 سطحية االنسان  -ب
 

 أمور أخرى  -ت
 

7  

 :عندما أحضر احتفال أهتم بـ 
 

 جمال المكان  -أ
 

 لعدد الحضور  -ب
 

 لنوع الطعام  -ت

8  

 :أرى سيارة األجرة يعجبني أن 
 

 ذات لون جذاب  -أ
 

 تحمل اشارة أجرة  -ب
 

 كيفما تكون  -ت
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9  

 :اذا كان لدي وقت فراغ أقضيه في 
 

 سماع الموسيقى  -أ
 

 الجلوس في مقهى انترنت  -ب
 

 النوم  -ت
 
 

10  

 :عندما أشتري كتاب أهتم 
 

 بلون الكتاب و شكله  -أ
 

 عنوان الكتاب  -ب
 

 مؤلف الكتاب  -ت
 

11  

 :عند رمي جاري األوساخ بالشارع 
 

 أقوم بتنظيف الشارع  -أ
 

 أنصحه بعدم رمي األوساخ  -ب
 

 ال أكترث لذلك   -ت

12  

 :عندما أقرأ كتاب 
 

 يعجبني األسلوب األدبي  -أ
 

 يعجبني محتواه  -ب
 

 المهم القراءة -ت
 

 

اوتمام الفرد و ميله ا�� اخر�ن و �� ال�ي �عكس عالقته وتفاعله و تمثل  :القيم االجتماعية / ثانيا 

 .و �عاونه و ارتباطه ��م 

13  

 :أفضل أن تكون عالقتي مع جاري 
 

 مبنية على التعاون  -أ
 

 محدودة و متحفظة  -ب
 

 قائمة على المنفعة  -ت

14  

 عندما أقابل الناس 
 

 أبادر بالتحية  -أ
 

 أنتظر منهم السالم -ب
 

 ال أهتم بهم  -ت
 

15  

 :عند دعوتي لمناسبة ما 
 

 أشارك بالمناسبة  -أ
 

 أعتذر عن المشاركة  -ب
 

 ال أهتم بالدعوة  -ت

16  

 :عندما أرى شخص يدخن 
 

 أنصحه بترك التدخين  -أ
 

 أنتقده لقيامه بالتدخين  -ب
 

 أتركه و شأنه -ت
 
 

17  

 :عند اتخاذ قرار مهم 
 

 أستشير المقربين  -أ
 

 أنفذه القتناعي به  -ب
 

 ال أستشير أحد  -ت

18  

 :أحب أن تكون عالقاتي 
 

 قائمة على المحبة  -أ
 

 هامشية  -ب
 

 قائمة على المصلحة  -ت
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19  

 :عندما أتحدث بالهاتف 
 

 أحرص على وقت المكالمة و نوعها  -أ
 

 أتكلم بمواضيع عديدة  -ب
 

 ال أهتم لوقت المكالمة و نوعها  -ت

20  

 :عند حضور مجلس الكبار 
 

 أراعي آداب الحديث  -أ
 

 أشاركهم الحديث  -ب
 

 أتحدث دون استئذان  -ت
 

21  

 :عندما أرى شخص يعاني من مشكلة 
 

 أساعده في حلها -أ
 

 أنشر المشكلة  -ب
 

 ال اهتم لمشكلته  -ت

22  

 :عندما تحتاجني عائلتي بأمر 
 

 أسرع في تلبية النداء  -أ
 

 أنتظر حتى أنجز مهامي  -ب
 

 ال أهتم للموضوع  -ت
 

23  

 :عندما تسوء عالقتي مع أحد 
 

 أعالج األمر بلباقة  -أ
 

 أفشي أسراره  -ب
 

 أبتعد عنه  -ت

24  

 :عند القيام بمشروع ما 
 

 .أهتم بالمصلحة العامة  -أ
 

 أهتم بالمصلحة الخاصة  -ب
 

 ال أراعي المصلحة العامة  -ت
 

 

و�� تمثل مجموع اخال  ال�ي تصنع سسي  ال�خصية اسالمية و  :القيم األخالقية / ثالثا 

 .تجعلها قادرة ع�� التفاعل و اصدار اح�ام وفق أعراف املجتمع 

25  

 :عندما اؤتمن على شيء 
 

 أحافظ عليه  -أ
 

 أستخدمه  -ب
 

 ال أبالي به  -ت

26  

 :عندما يخطئ أحد في حقي 
 

 أسامحه  -أ
 

 أعاتبه  -ب
 

 ال أبالي به  -ت
 

27  

 :عندما أرتبط بموعد 
 

 أحضر في الموعد  -أ
 

 أحضر بعد الموعد  -ب
 

 ال التزم بالموعد  -ت

28  

 :عندما أطلب للشهادة 
 

 أقول الصدق  -أ
 

 أشهد بما فيه مصلحتي -ب
 

 أمتنع عن الشهادة  -ت
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29  

 :عندما أشاهد برامج التلفاز أفضل 
 

 البرامج القيمة  -أ
 

 أفالم العنف  -ب
 

 ال أهتم لنوع البرنامج  -ت
 

30  

 :عند القيام بزيارة ألقاربي 
 

 أطرق الباب و أنتظر  -أ
 

 أطرق الباب و أدخل  -ب
 

 ال أطرق الباب و أدخل -ت
 

31  

 :اذا لقيت من هو أقل مني مركزا 
 

 أبتسم اليه و أبادله التحية  -أ
 

 أسلم عليه بترفع  -ب
 

 أتجاهله  -ت
 

32  

 :عند اختياري لمالبسي 
 

 أختارها مناسبة لشخصية المسلم -أ
 

 أختارها حسب الموضة -ب
 

 أختارها لجودة نوعيتها -ت
 

33  

 :عندما أطلع على أسرار مهمة 
 

 أحفظ هذه األسرار  -أ
 

 أتحدث بها للمقربين -ب
 

 أفشيها ألرتاح  -ت

34  

 :اذا انتقدني من هو أعلم مني 
 

 أتقبل النقد بصدر رحب -أ
 

 أتقبل النقد بضيق  -ب
 

 ال أهتم لهذا النقد  -ت
 

35  

 :عند ذكر شخص وهو غائب 
 

 أذكر محاسنه  -أ
 

 أذكر محاسنه و عيوبه  -ب
 

 أسخر و أستهزئ به -ت

36  

مع شخص أتحلى بخلق المسلم عند تواجدي 
 :من الجنس االخر 

 أتحلى بخلق المسلم  -أ
 

 أشجع االختالط ألنه تقدم -ب
 

 ال مانع عندي من االختالط -ت
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و تمثل اوتمام الفرد و ميوله و سشاطه السيا�ىي و مدى اح��امه  : القيم السياسية/ رابعا 

 .للسلطة و قدرته ع�� حل املشكالت و تحمل املسؤوليات 

37  

  :مشاهدة التلفاز أفضل عند 
 

 البرامج الدينية  -أ
 

 نشرة األخبار  -ب
 

 األفالم  -ت

38  

 :عند مناقشة موضوع سياسي 
 

 تكون لي أرائي و قناعاتي -أ
 

 أستمع للموضوع ألفهمه  -ب
 

 ال أهتم باالستماع  -ت
 

39  

 :عند انتسابي لحزب سياسي 
 

 أحترم جميع األحزاب  -أ
 

 غير حزبي ال أحترم -ب
 

 أعادي األحزاب األخرى -ت

40  

 :الوالء و االنتماء للدين و الوطن 
 

 ضروري و الزامي  -أ
 

 مطلوب  -ب
 

 غير مهم  -ت
 

41 
 

 

  :أعتقد أن أفضل نظام 
 

 الديمقراطي  -أ
 

 االشتراكي -ب
 

 الرأس مالي  -ت

42  

 :عندما أتبنى توجه سياسي يكون 
 

 مصداقيتهلشفافيته و  -أ
 

 لقوته و دعمه المادي  -ب
 

 ال يهمني على أي أساس  -ت
 
 

43  

  :أعتقد أن السياسة اذا دخلت في شيء 
 

 زادته رونقا  -أ
 

 دمرته و أفسدته  -ب
 

 لم تؤثر في شيء -ت

44  

 :الهدف من انتمائي السياسي 
 

 الدفاع عن الدين و الوطن  -أ
 

 كسب المال  -ب
 

 االخرينتقليد  -ت
 

45  

 :أرى أن الدين في الثقافة السياسية يعتبر 
 

 ركن أساسي  -أ
 

 ركن ثانوي  -ب
 

 غير مهم  -ت

46  

 :عند قيام مجموعة برفض قرار ظالم تتولى 
 

 قيادة االحتجاج  -أ
 

 المشاركة في االحتجاج  -ب
 

 التزام الصمت  -ت
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47  

 :أعتقد أن مسؤولية الفرد تكون أكثر نحو 
 

 المجتمع ككل -أ
 

 األسرة  -ب
 

 نفسه -ت

48 
 
 
 
 

 

 :من وجهة نظري أن السياسيين 
 

 يهتموا بالدين و الوطن  -أ
 

 يهتموا بالمنفعة و المال  -ب
 

 هم أبواق فارغة  -ت
  

 

 س�ناء �ادل �با�ة. أٔ / ا�داد الباحثة 
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)   3( ملحق رقم 

مقياس القيم في صورته النهائية 

 الرحمن الرحيم�سم هللا 

تقوم الباحثة بإجرا  دراسة لنيل درجة املاجست�� من قسم علم النفس ب�لية ال��بية  با�جامعة 

التغ�� القيمي (        لهذا تضع الباحثة ب�ن يديكم مقاييس الدراسة ال�ي �عنوان ،اسالمية �غزة 

) . العامة وعالقته ��و�ة الذات و اغ��اب النف�ىي لدى طلبة الثانو�ة 

راجية منكم قرا ة �ل فقرة و اعطا  الرأي �� �ل عبارة حسب ما �شعر به و تميل اليه ب�ل 

. أمانة ملا �� ذلك من أومية �� نتائ  الدراسة 

ب�ن يديك قائمة تحتوي ع�� مجموعة من العبارات و ا�جمل ال�ي �ع�� عن قيم و أف�ار و مبادئ و 

. أو يرفضها اتجاوات و مشاعر يؤمن ��ا البعض 

�� امل�ان املناسب الذي �ع�� عن اختيارك  ( x )أرجو قرا ة �ل من تلك العبارات و وضع اشارة 

. أو موقفك �� �ل م��ا 

.  أرجو التككد من اجابة ع�� جميع العبارات دون استثنا ات و لكم جز�ل الشكر و التقدير 

 

سناء عادل ابراهيم كباجة  / الباحثة 

 

 ذكر                             أنثى                    :            الجنس  •
 
 شمال غزة                      غرب غزة                  :       مكان السكن  •

 
 ابن                              والد                   :الدور االجتماعي  •

 
 العلمي                األدبي                 الشرعي                  :              الفرع  •
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 سنا  كباجة. اعداد/  مقياس القيم

1 
 

 

 :عندما أتناول طعامي يهمني 
 

 تنظيم المائدة   -ث
 

 أصناف الطعام  -ج
 

 ال أهتم بشيء  -ح

2  

 :الدراسة المحببة لي 
 

 الفنون  -ث
 

 الرياضيات  -ج
 

 أخرى  -ح
3  

 :أفضل شراء المالبس 
 

 الجميلة و األنيقة  -ث
 

 باهظة الثمن  -ج
 

 رخيصة الثمن  -ح

4  

 :عند زيارتي لمعرض أهتم بـشراء 
 

 الكتب القيمة  -ث
 

 االصدارات الجديدة  -ج
 

 أسعار الكتب  -ح
5  

 :أتحدث مع صديقي بصوت 
 

 منخفض  -ث
 

 مرتفع  -ج
 

 كما أحب  -ح

6  

 :أعتقد أن جمال المظهر يعبر عن 
 

 جمال االنسان  -ث
 

 سطحية االنسان  -ج
 

 أمور أخرى  -ح
7  

 :عندما أحضر احتفال أهتم بـ 
 

 جمال المكان  -ث
 

 عدد الحضور  -ج
 

 نوع الطعام  -ح

8  

 :يعجبني أن أرى سيارة األجرة 
 

 ذات لون جذاب  -ث
 

 تحمل اشارة أجرة  -ج
 

 ال يهمني كيف تكون  -ح
9  

 :اذا كان لدي وقت فراغ أقضيه في 
 

 سماع القران الكريم  -ث
 

 الجلوس على االنترنت  -ج
 

 أي عمل اخر   -ح

10  

 :عندما أشتري كتاب أهتم 
 

 بلون الكتاب و شكله  -ث
 

 عنوان الكتاب  -ج
 

 مؤلف الكتاب  -ح
11  

 :عند رمي جاري األوساخ بالشارع 
 

 أقوم بتنظيف الشارع  -ث
 

 أنصحه بعدم رمي األوساخ  -ج
 

 ال أكترث لذلك   -ح

12  

 :عندما أقرأ كتاب 
 

 يعجبني األسلوب األدبي  -ث
 

 يعجبني محتوى األفكار  -ج
 

 المهم القراءة -ح
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13  

 :أفضل أن تكون عالقتي مع جاري 
 

 مبنية على التعاون  -ث
 

 محدودة و متحفظة  -ج
 

 قائمة على المنفعة  -ح

14  

 عندما أقابل الناس 
 

 أبادر بالتحية  -ث
 

 أنتظر منهم التحية -ج
 

 ال أهتم بهم  -ح
15  

 :عند دعوتي لمناسبة ما 
 

 أشارك بالمناسبة  -ث
 

 أعتذر عن المشاركة  -ج
 

 ال أهتم بالدعوة  -ح

16  

 :عندما أرى شخص يدخن 
 

 أنصحه بترك التدخين  -ث
 

 أنتقده لقيامه بالتدخين  -ج
 

 أتركه و شأنه -ح
17  

 :عند اتخاذ قرار مهم 
 

 أستشير المقربين  -ث
 

 أنفذه القتناعي به  -ج
 

 ال أستشير أحد  -ح

18  

 :أحب أن تكون عالقاتي 
 

 قائمة على المحبة  -ث
 

 هامشية  -ج
 

 قائمة على المصلحة  -ح
19  

 :عندما أتحدث بالهاتف 
 

 أحرص على وقت المكالمات و نوعها  -ث
 

 أتكلم في مواضيع متعددة  -ج
 

 ال أهتم لوقت المكالمات و نوعها  -ح

20  

 :عند حضور مجلس الكبار 
 

 أراعي آداب الحديث  -ث
 

 أشاركهم الحديث  -ج
 

 أتحدث دون استئذان  -ح
21  

 :عندما أرى شخص يعاني من مشكلة 
 

 أساعده في حلها -ث
 

 أنشر المشكلة  -ج
 

 ال اهتم لمشكلته  -ح

22  

 :عندما تحتاجني عائلتي بأمر 
 

 أسرع في تنفيذ األمر  -ث
 

 أنتظر حتى أنجز مهامي  -ج
 

 ال أهتم للموضوع  -ح
23  

 :عندما تسوء عالقتي مع أحد 
 

 أعالج األمر بلباقة  -ث
 

 أفشي أسراره  -ج
 

 أبتعد عنه  -ح

24  

 :ما عند القيام بمشروع 
 

 أوازن بين العامة و الخاصة -ث
 

 أهتم بالمصلحة العامة  -ج
 

 أهتم بالمصلحة الخاصة  -ح
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25  

 :عندما اؤتمن على شيء 
 

 أحافظ عليه  -ث
 

 أستخدمه  -ج
 

 ال أبالي به  -ح

26  

 :عندما يخطئ أحد في حقي 
 

 أسامحه  -ث
 

 أعاتبه  -ج
 

 ال أبالي به  -ح
27  

 :أرتبط بموعد عندما 
 

 أحضر في الموعد  -ث
 

 أحضر بعد الموعد  -ج
 

 ال التزم بالموعد  -ح

28  

 :عندما أطلب للشهادة 
 

 أقول الصدق  -ث
 

 أشهد بما فيه مصلحتي -ج
 

 أمتنع عن الشهادة  -ح
29  

 :عندما أشاهد برامج التلفاز أفضل 
 

 البرامج الدينية  -ث
 

 أفالم العنف  -ج
 

 ال أهتم لنوع البرنامج  -ح

30  

 :عند القيام بزيارة ألقاربي 
 

 أطرق الباب و أنتظر  -ث
 

 أطرق الباب و أدخل  -ج
 

 ال أطرق الباب و أدخل -ح
31  

 :اذا لقيت من هو أقل مني مركزا 
 

 أبتسم اليه و أبادله التحية  -ث
 

 أسلم عليه بترفع  -ج
 

 أتجاهله  -ح

32  

 :لمالبسي عند اختياري 
 

 أختارها مناسبة لشخصية المسلم -ث
 

 أختارها حسب الموضة -ج
 

 أختارها لجودة نوعيتها -ح
33  

 :عندما أطلع على أسرار مهمة 
 

 أحفظ هذه األسرار  -ث
 

 أتحدث بها للمقربين -ج
 

 أفشيها ألرتاح  -ح

34  

 :اذا انتقدني من هو أعلم مني 
 

 أتقبل النقد بصدر رحب -ث
 

 أتقبل النقد بضيق  -ج
 

 ال أهتم لهذا النقد  -ح
35  

 :عند ذكر شخص وهو غائب 
 

 أذكر محاسنه  -ث
 

 أذكر محاسنه و عيوبه  -ج
 

 أسخر منه و أستهزئ به -ح

36  

 :عند تواجدي مع شخص من الجنس االخر 
 أتحلى بخلق المسلم  -ث

 
 أشجع االختالط ألنه تقدم -ج

 
 االختالطال مانع عندي من  -ح

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   138 
  

37  

  :عند مشاهدة التلفاز أفضل 
 

 البرامج الدينية  -ث
 

 نشرة األخبار  -ج
 

 األفالم  -ح

38  

 :عند مناقشة موضوع سياسي 
 

 تكون لي أرائي و قناعاتي -ث
 

 أستمع للموضوع ألفهمه  -ج
 

 ال أهتم بالموضوع -ح
39  

 :عند انتسابي لحزب سياسي 
 

 أحترم جميع األحزاب  -ث
 

 ال أحترم غير حزبي -ج
 

 أعادي األحزاب األخرى -ح

40  

 :الوالء و االنتماء للدين و الوطن 
 

 ضروري  -ث
 

 مطلوب  -ج
 

 غير مهم  -ح
41 

 

 

  :أعتقد أن أفضل نظام سياسي النظام 
 

 الديمقراطي  -ث
 

 االشتراكي -ج
 

 الرأس مالي  -ح

42  

 :سياسي يكون  عندما أتبنى اتجاه
 

 لشفافيته و مصداقيته -ث
 

 لقوته و دعمه المادي  -ج
 

 ال تهمني مبادئه  -ح
43  

  :أعتقد أن السياسة اذا دخلت في شيء 
 

 زادته رونقا  -ث
 

 دمرته و أفسدته  -ج
 

 لم تؤثر في شيء -ح

44  

 :الهدف من انتمائي السياسي 
 

 الدفاع عن الدين و الوطن  -ث
 

 كسب المال  -ج
 

 تقليد االخرين -ح
45  

 :أرى أن الدين في الثقافة السياسية يعتبر 
 

 ركن أساسي  -ث
 

 ركن ثانوي  -ج
 

 غير مهم  -ح

46  

 :عند قيام مجموعة برفض قرار ظالم أتولى 
 

 قيادة االحتجاج  -ث
 

 المشاركة في االحتجاج  -ج
 

 التزام الصمت  -ح
47  

 :الفرد تكون أكثر نحو أعتقد أن مسؤولية 
 

 المجتمع ككل -ث
 

 األسرة  -ج
 

 نفسه -ح

48 
 
 
 
 

 

 :من وجهة نظري أن السياسيين 
 

 يهتموا بالدين و الوطن  -ث
 

 يهتموا بالمنفعة و المال  -ج
 

 هم أبواق فارغة  -ح
 

 س�ناء �ادل �با�ة. أٔ / �داد الباحثة إ 
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 ) 4( ملحق رقم 
 لبنى الوحيدي. عدادإ/ مقياس هوية الذات 

بالتككيد ال ال لست متككد سعم بالتككيد سعم العبارة م  الر

     أنا شخص جذاب   1
     أنا شخص غير مرتب    2
     أنا شخص مهذب   3
     أنا شخص أمين    4
5            WLO� ö� ��Q� dF�√      
      أنا شخص لطيف   6
      ال أقول الصدق دائما  7
      من قبل الجنس االخرأنا شخص محبوب   8
      أشعر بأن أخالقي دون المستوى المطلوب        9
      أحب دائما أن أكون حسن المظهر  10
      أنا شخص غير محبوب من قبل اصدقائي   11
      أنا شخص مهم في نظر الجميع  12
      أشعر بأنني بحاجة الى تغيير مظهري  13
      أنا شخص اجتماعي  14
      عن نفسي أنا راضي  15
      أشعر بالرضا عن عالقتي مع االخرين  16
      أنا راضي عن شكلي الحالي  17
      أنا مصدر سعادة لآلخرين  18
      أنا شخص ذكي  19
      أتمنى لو أكون أكثر جاذبية عن الجنس االخر   20
      دائما أنظر لنفسي باحتقار   21
      أشعر أني االن على ما يرام   22
      الناس ال يعاملوني كما يجب   23
      أنا راضي عن أسلوبي في معاملة الناس  24
      أحيانا أقوم بأعمال سيئة جدا  25
      ينبغي أن أتكيف مع االخرين  26
      أنا شخص فاشل  27
      أرجع عن غلطي فورا عندما أحس بذلك  28
      دائما أغير رأيي  29
      أشعر بأن الناس أفضل مني   30
      لست راض عن وضعي الحالي  31
      أنا شخص محبوب   32
      أنا شخص سيء  33
      أتصرف في بعض المواقف بغباء  34
      ال أستطيع التأقلم مع االخرين بسهولة   35
      أشعر بأنني لدي مواهب ولكن ال أحد يقدرها   36
      أشعر باني مراقب من قبل االخرين   37
      )كما يجب ( صحيح دائما أتصرف بشكل   38
      أحاول دائما الهروب من مشاكلي   39
      أنا شخص مرح  40
      أنا شخص حقود  41
      أشعر بالرضا عن أخالقي و سلوكي  42
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 ) 5( ملحق رقم 

 هاني أبو عمرة .عدادإ/ مقياس االغتراب النفسي
 نادراأحيانا دائما الفقرة الرقم 

    بأي وسيلةأسعى جاهدا لتحقيق أهدافي   1
    أشعر باليأس عند مواجهتي لمشقات الحياة  2
    أجد نفسي وحيدا  3
    أشعر بالراحة عند ابتعادي عن األشخاص الذين أعرفهم  4
    أسعى لقضاء وقت فراغي بمفردي  5
    أشعر بالعزلة و الضياع و الوحدة   6
أشعر بأن الناس لديهم االستعداد للكذب حتى يحققوا   7

 أهدافهم
   

    اؤمن بأن ال شيء يمكن االعتماد عليه بشكل مطلق  8
    أشعر بأنه ال يوجد أي شخص يمكن االعتماد عليه  9
    أشعر بأني أفعل شيء غير مقبول لآلخرين  10
    أشعر أني مراقب   11
    ال أعطي الصداقة اال لمن يطلبها  12
    أشعر بأن الحياة كالغابة القوي يأكل الضعيف   13
    أفشل دائما بتحقيق أهدافي   14
    أحب أن أحتفل بطريقتي دون أن يراني أحد  15
    أشعر بأنه ال أهمية للحياة  16
    أتمنى أن أكون وحيدا حتى مع وجود االخرين   17
    أشعر بأن مستواي أمام نفسي متدني  18
    أشعر بالراحة عند تحقيق أهدافي بالعنف  19
    الذي أعيش فيه أرفض ما يؤمن به المجتمع  20
    أشعر بأني متصلب الرأي و األفكار   21
    أشعر بالقلق و االحباط عند ذهابي للمدرسة  22
    أبتعد عن المشاركات المرحة و السارة   23
    أعتقد انه ال يوجد نظام ثابت للسير عليه  24
    أفشل بتحقيق طموحاتي ألنها كبيرة  25
    االخرينأشعر بالوحدة حتى و أنا مع   26
    أرى أنه ال خير في مخالطة الناس   27
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 )  6( ملحق رقم 

 تسهيل مهمة الباحثة 

 خطاب الجامعة االسالمية 
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 )  7( ملحق رقم 

 تسهيل مهمة الباحثة 

 وزارة التربية و التعليم 
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 )  8( ملحق رقم 

 تسهيل مهمة الباحثة 

 مديرية غرب غزة 
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 )  9( ملحق رقم 

 تسهيل مهمة الباحثة 

 مديرية شمال غزة 
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