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 42/5/4132تاريخ قبول النشر :  31/5/4132تاريخ استالم البحث : 

 الكلمة المفتاحية : الهوية االجتماعية 

 

 :المستخلص 

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس الهوية االجتماعية لدى طالب المرحلة      

( وتكونت  9881ة في قضاء بعقوبة  ، تكون مجتمع الدراسة من ) المتوسط

طالباً. وتم التحقق من صدق المقياس بطريقتين وهي:  (044عينة الدراسة من )

صدق المحتوى )صدق المحكمين( والصدق البناء ، كما تم التحقق من ثبات 

باستخدام المقياس بطريقتين وهي: طريقة إعادة االختبار واالتساق الداخلي 

معادلة الفا كرونباخ ، وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة لمثل هذا 

 النوع من المقاييس .

 

Building Measurement of Social Identity  of the 

Intermediate School Students 

Salim N. Sadiq 

SaadQ. Abbs 

 

Abstract : 

         The study aimed at building measurement of social 

identity of  the intermediate  school students in Baqubah 

district ,the study community  consisted of (1889)students 

whereas the sample consisted of (400)students. The 

measurement validity was checked up by: check in the 

content validity (Jury validity), and the validity of the 

process of building .The stability of the measurement was 

achieved through two ways: retesting and Cronbach Alpha 

equation (internal consistency) . The findings of the study 

revealed    the validity and reliability of this measurement.   
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 : مشكلة البحث

تعددد ملددكلة أامددة الهويددة االجتماعيددة مددن الملدداكل التددي تدديثر تدد ثيرا سددلبيا فددي  

الجانب النفسي واالجتمداعي للفدرد ، حيدؤ تديثر هدذه الملدكلة فدي حيداة ا نسدان 

فاته وصحته النفسية ، وتيثر في الحياة االجتماعيدة للفدرد ، وفدي وسلوكه وتصر

العالقات مع اآلخرين وتسبب له االرتباك والتلويش والعزلة عن األسرة ورفاقه  

، ويعاني مما اسماه أريكسون )غموض الهوية ( والذي يعبر عنه امدا مدن خدال   

جرافده مدع مجموعدة عز  اللاب لنفسه عن األسرة ورفاقه ، أو بفقددان نفسده وان

يتبنى قيمها وأهدافها دون أية تساؤالت يسعى لإلجابة عليها ، والتي تعد المحور 

 ( Santrock, 2003,10الرئيسي لتطور شعور الطالب بهويته . ) 

واألفددراد الددذين يعددانون مددن أامددة الهويددة االجتماعيددة يلددعرون بدداالغتراب عددن  

ون تحديددد وا ددخ لالخددر ال يمكددنهم بيئدداتهم االجتماعيددة  ، بددل وعددن أنفسددهم وبددد

 تحديد هوياتهم 

 (  23،ص9114االجتماعية   . )غليون، 

 

 : أهمية البحث

فددي مجتمددع مددندم تتحدددد فيدده العديددد مددن  يأن ا نسددان فددي طبعدده كددائن اجتمدداع

المعايير والندم االجتماعية التي تحكم حياة األفراد ، كما ان ا نسدان ال يسدتطيع 

التكيددو وممارسددة دوره فددي الحيدداة بدددل وإشددباع حاجاتدده الفرديددة بمعددز  عدددن 

ان المثيددرات االجتماعيددة التددي يتعددرض لهددا الفددرد مددن واآلخددرين ممددن حولدده ، 

المجتمددع تصددل سددلوكه االجتمدداعي وتوجهدده لالسددتجابة بطريقددة خددال  األسددرة و

. محدددة تتناسددب مددع قدراتدده وعمددره والعوامدل االجتماعيددة السددائدة فددي مجتمعدده 

 ( 76، ص9111)عدس ،

ان نمو السلوك االجتماعي للفرد يعني اكتساب القدرة على السدلوك وفقداً لمعدايير 

يدل ا نسدان مدن مجدرد كدائن المجتمع وندمه االجتماعيدة والتدي تعمدل علدى تحو

بيولددوجي محدددود القدددرات إلددى كددائن اجتمدداعي يتفاعددل مددع اآلخددرين ، ويعددر  

حقوقدده وواجباتدده ، ان عمليددة أكتسدداب السددلوك االجتمدداعي هددي عمليددة التنلددئة 

االجتماعية ، النها عملية تضمن تطبيع الفرد وتلكيل سلوكه ليصدبخ أكثدر قددرة 

الهويددة  شددك ويعددد ت( 979،ص3441وان ،علددى التكيددو مددع المجتمددع . )العلدد

االجتماعية لدى أفراد اي مجتمع من المجتمعدات فدي سدياق رغبدتهم العميقدة فدي 

تقددددير الدددذات وتحصددديل المكاندددة واالحتدددرام وإدراك المعندددى االيجدددابي للوجدددود 

ا نساني فهي عمليدة معرفيدة اجتماعيدة تكيفيده تعبدر عدن هويدة اجتماعيدة فتمدنخ 

النفسي او االتزان االنفعالي فهي تعبر عدن صديرورة طبيعيدة  ا نسان االستقرار

تمددارس أدوارا ايجابيددة علددى صددعيد التفاعددل  فددي الواقددع النفسددي واالجتمدداعي

 ( 79،ص3448االجتماعي .                                                 )جبر ،
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 هدف البحث:

 -يهد  البحث الحالي الى:

 االجتماعية االيجابية لطالب المرحلة المتوسطة .الهوية بناء مقياس 

 

 : حدود البحث

يتحدد البحؤ الحالي بطالب المرحلدة المتوسدطة و)الثانويدة للمرحلدة المتوسدطة(  

للدراسة النهارية للمدارس الحكوميدة فدي المديريدة العامدة لتربيدة محافددة ديدالى 

 م .  3490 – 3492قضاء بعقوبة للعام الدراسي 

 

 لمصطلحات :تحديد ا

 أوال : المقياس :

أداة مالئمة لجمع البيانات والمعلومات والحقائق ذات الصلة الوثيقة بمو ع 

معين، من خال  استمارة تتضمن عدداً من الفقرات أو الجمل الخبرية )مثيرات( 

 ( 979،ص  9111يطلب من عينة من المفحوصين ا جابة عليها . )عبده، 

 ثانيا : الهوية االجتماعية :  عرفها كل من   

 (9163جالسر ) -9

في الجماعة واكتسابه المعاني القيمة  على معرفته ب نه عضوهو قدرة الفرد 

والوجدانية المتعلقة بالعضوية ، والقدرة على االندماج والت ثير في الجماعة عن 

الحرية . طريق اشباع الحاجات األساسية كاالنتماء والقوة والترفيه و

(Glasser, 1984,p.12)   

3- Tajfel,1978 

هو جزء من مفهوم الذات لدى الفرد يلتق من معرفته بعضويته للجماعة أو   

الجماعات مع اكتسابه األهمية القيمية والعاطفية المتعلقة بهذه العضوية.  

(Tajfel, 1978,p.63.) 

 (Marcia, 1980مارشيا ) -2

 (   Marcia, 1988, P:159) .بعضويته في الجماعة  مدى إحساس الفرد 

  (Phinney 1992)فيني  -0 

)   ف نها بنية نفسية تتضمن خلق إحساس بالمساواة  واالستمرار

hinney:1992,P. 156) 

Hayes,1996)- 5  ) 

وهي شعور الفرد باالنتماء إلى جماعة اجتماعية وقبو  هذه الجماعة  له ومدى 

 Hayes ,1996 , pااللتزام بقيمها ومعايرها من أجل تحقيق ذات ايجابية . 

478) ) 
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وفي  وء التعريفات التي تم ذكرها فان الباحؤ تبنى التعريو الندري :  -  7

نه اقرب التعاريو التي تتطابق ألسر( للهوية االجتماعية ، وذلك تعريو )جال

مع اهدا  البحؤ الحالي واألطر الندرية التي بني على أساسها مقياس الهوية 

 االجتماعية االيجابية    

)الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد على مقياس التعريو ا جرائي : -6

 الهوية االجتماعية االيجابية المعد ألغراض هذا البحؤ(

 

 لمرحلة المتوسطة :ثالثا : ا

 ( .  9166تعريو واارة التربية )        

"وهي مرحلة تعليمية مدتها ثالث سنوات تبدأ من الصو األو  متوسط      

 وتنتهي بالصو    

 سنة(" 97 –92الثالؤ متوسط وأعمار طلبتها مابين )       

) واارة التربيدددددددددددددددددددددددددددددة،                                                               

 ( 0ص9166

 الفص  الثاني

 أإلطار النظري

 نظرية الهوية االجتماعية :

( ومجموعة من الباحثين Tajfelقدم هذه الندرية عالم النفس االجتماعي تاجفل )

في علم النفس االجتماعي حيؤ درست انتماء الفرد إلى المجموعات االجتماعيدة 

، ومفهددوم المجموعددة تميددزه العالقددة النفسددية الملددتركة بددين أعضدداء الجماعددة 

والوعي لدى أفرادها ب ن لهم هوية جماعية ملتركة ومصدير جمداعي ملدترك ، 

الملددترك أو اللددعور الملددترك  Group Awarenessوأن الددوعي الجمدداعي 

باالنتمدداء للمجموعددة والددذي يلددكل العامددل النفسددي األهددم فددي تعريددو أي تكتددل 

بلري أو فئة اجتماعيدة علدى أنهدا مجموعدة لهدا هويدة ملدتركة بدالمعنى النفسدي 

 (12،  3448لمفهوم الهوية االجتماعية )عايد ، 

حددل لعمليداتق عقليددة ( ان هندداك ثدالث مراTajfel, 1979يدرى تاجفددل و ترندر) 

 تستخدم في تقويم اآلخرين إلى " نحن " و "هم" ، تتخذ ترتيب اآلتي :

( : نحن نصنو األشياء بهدد  فهمهدا و categorization)األولى هو التصنيف

تعريفها . وفي طريقة ملابهة جدا نصنو البلدر ) بضدمنهم أنفسدنا( لدتفهم البيئدة 

االجتمدداعي مثددل )ابدديد، اسددود، عربددي، االجتماعيددة .نحددن نسددتخدم التصددنيو 

مسيحي، مسلم، طالب،... الخ( لغرض االستفادة منهم . فدذذا مدا اسدتطعنا تنسديب 

األشخاص إلى فئات أو أصنا   فان ذلك يخبرنا  أشياء كثيرة عن هيالء النداس 

،و بلددكل ملددابه ، نتعددر  علددى أشددياء عددن أنفسددنا مددن خددال  معرفددة الفئددة التددي 

حن نيدي السلوك المناسب مدن خدال  مرجعيدة معدايير المجموعدة ننتمي إليها . ن

التي ننتمي إليها ، لكنننا نفعل ذلك فقط إذا كنا نستطيع ان نقو  مدن هدم المنتمدين 
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 إلدى مجموعتندا ، فددالفرد يسدتطيع أن ينتمددي إلدى عددد مددن المجموعدات المختلفددة.

(Tajfel, 1979, Pp. 31-32)   

(: يتبنددى الفدرد هويددة  Social Identification) الثانيدة المطابةددة االجتماعيدة

المجموعة التي يصنو نفسه فيها. فعلدى سدبيل المثدا ، إذا صدنو نفسده كطالدب، 

ق يعتقددد أن الطلبددة فددان فرصددة تبنددي هويددة الطالددب تدفعدده للبدددء بالتصددر  بطددر

تماشددي معددايير المجموعددة (. سددو  يكددون هندداك أهميددة عاطفيددة  يمارسددونها )و

لتصددنيو  ددمن هددذه المجموعددة ، و تقددديره لذاتدده سدديرتبط بعضددوية لالنتمدداء و ا

 الجماعة .

 

( بمجدرد تصدنيو الفدرد Social Comparison) الثالثة المةارندة االجتماعيدة 

هويته  دمنها ، يقدوم بمقارندة جماعتده  لنفسه جزء من مجموعة و عر  و حدد

ج المجموعددة بالجماعدات األخددرى ، إذا مددا تمدت  ددمن تقددديره لذاتده فاندده سدديحتا

للمقارنة بلكل تفضيلي مع المجموعدات األخدرى . و هدذا أمدر حاسدم للمحابداة و 

التحيددز ،فبمجددرد تعريددو المجمددوعتين ألنفسددهم متنافسددين يصددبحون  فددي و ددع 

يجبدرهم علدى المنافسددة لغدرض إدامددة تقدديرهم الدذاتي . المنافسددة و العدائيدة بددين 

صادر مثدل األعمدا  أو الوظدائو المجموعات هي ليست مسالة المنافسة على الم

 لكنها أيضا نتيجة تنافس الهويات . 

                                                     (Tajfel,1978,pp-45-49.) 

 

 النةد الموجه نحو نظرية تاجف  )للهوية االجتماعية (   

االجتماعية *من الطبيعي ان يكون هناك ارتباط موجب بين درجة قوة الهوية 

ودرجة قوة التعصب والعداء إااء الجماعات األخرى التي تمثل هدفاً للتعصب 

 والعدوان .

* كما من المتوقع ان تكون هناك عالقة سلبية او عكسية بين احترام الذات وبين 

العداء والتعصب بين الجماعات .                            )فريزر 

 ( 043،ص3493،

 

 االجتماعية )وليم جالسر (نظرية الهوية  

 مةدمة :

، في  9131( في كليفيد في عام  (Wiliiam Glasseولد  )وليم جالسر( 

والية أهايو بالواليات المتحدة األمريكية ،حصل على درجة الماجستير 

والدكتوراه في علم النفس االكلينيكي  ، ألو العديد من الكتب منها ، كتاب 

دها الو كتاب هوية المجتمع عام وبع  (1969)مدارس بدون فلل 

(واهتم فيه بتطبيق العالج الواقعي بالحد من الملاكل االجتماعية ، 9163)

وركز على تحقيق الهوية االجتماعية الناجحة عن طريق إشباع الحاجات 



 

45 

 

. )أبو اسعد ،وعربيات ،  (1976)األساسية ، ثم ألو كتاب ا دمان 

 (.386،ص3493

 

 

 

 بيعة اإلنسانية نظرة جالسر إلى الط 

ان هذه الندرية تيكد فكرة ان السلوك ا نساني هدفي ، ولدى ا نسان القدرة 

الكاملة على ا بداع ، وعلى الرغم من ان العوامل البيئية تيثر في إحكامنا 

وسلوكياتنا لكنها ليست المسبب الرئيسي ، وكل شخص منا يطور هوية مميزة 

طور سلوكيات نقوم بها حتى نلعر بلكل جيد له بحيؤ تحقق احترامه لذاته ، وت

حاجات ، فان كل واحد منا يحقق  ى الرغم من ان كال منا يمتلك خمسوعل

االحتياجات بطرائق مميزة وفريدة ، وان الهد  الرئيسي للعالج الواقعي هو 

تعليم الطالب بلكل أفضل كي يصبحوا فعالين أكثر لتحقيق ما يريدونه من 

 ويعتقد جالسر ان الملكلة ( 314،ص3493، و عربيات ، الحياة ، )ابو اسعد

تكمن في ان يتمكن الناس من مواجهة حاجاتهم بواقعية وهذا يعني أيضا ان 

يتوجهوا بلعور من المسيولية ، وعدم التراجع أمامها ألن ذلك ييدي إلى حالة 

 ( .149:  9181من العجز الكامل في تحقيق الذات .  )كما  ، 

السلوك غير المسيو ، ينتج عندما يفلل الناس في أن يتعلموا يرى جالسر أن 

القدرة على إشباع حاجاتهم بطريقةق صحيحةق، فقد صنو جالسر عدة حاجات 

أساسية نفسية عند ا نسان، هي التي تقوده إلى البقاء، وهي الحاجة إلى االنتماء، 

 والحاجة إلى

وحين يفلل الفرد في تحقيق  المتعة، والحاجة إلى الحرية، والحاجة إلى القوة،

هذه الحاجات النفسية، فذنّه غالباً ما يلج  إلى استخدام سلوكيات سلبية؛ وبالتالي 

يكون هد  العالج الواقعي هنا هو تعلّم طرائق مناسبة لتحقيق حاجاتهم 

 (203،ص 3440وسعادتهم بطريقةق فعالةق .  ) الزيود،

 

 نظرة جالسر للشخصية 

من خال  محاوالته  شباع  تتطور شخصية الفرد اناذ توصل جالسر إلى 

الحاجات النفسية األساسية فا فراد الذين تعلموا إشباع هذه الحاجات ينمون 

بلكل سوي ويعتبرون أنفسهم ذوي هوية ناجحة في حين ان األفراد الذين ال 

يستطيعون تلبية هذه الحاجات سيصبحون غير مسيولين ويعتبرون أنفسهم من 

ة فاشلة ، والتطور في اللخصية يحدث من خال  االندماج مع ذوي هوي

 اآلخرين ، والتطور يحدث من خال  مراحل معينة هي : 

الفترة األولى :ويكون فيها لالسرة ت ثير وا خ على عملية تطور اللخصية ، 

وتقع على عاتق األسرة هنا تعلم أوالدهم المهارات الضرورية لهذه المهمة 
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وكذلك تدريبهم على عمل جزء من المسيولية وكيفية   شباع الحاجات ،

 االندماج الجيد والمناسب مع اآلخرين .

الفترة الثانية : وهنا تلعب المدرسة دورا مهما في عملية بناء شخصية الطالب ، 

حيؤ تفسخ المجا  لتعليم الطالب كيفية تحمل المسيولية وكيفية إشباع حاجاتهم 

بطرائق مناسبة وذلك من خال  جعل التعليم مرتبطا بخبرات ناجحة  خاصة اذا 

 ير هوية ناجحة لدى الطالب .      كانت خبرات األهل  عيفة وهذا يساعد على تطو

 (       316،ص3493)ابو اسعد ،و عربيات ،                                            

 

امدددا نظدددرة )جالسدددر( الدددى الحاجدددات اإلنسدددانية األساسدددية وعالقتهدددا بالهويدددة 

 االجتماعية فهي :

الحاجة إلى البقاء يرى جالسر هناك حاجات بيولوجية أساسية لدى ا نسان مثل 

والتناسل وأيضا التنفس والهضم والتعرق و غط الدم المنتدم وهذه تحدث 

حاجات نفسية أساسية عند ا نسان  وبدون تفكير واعد . وهناك أربع اوتوماتيكياً 

 وهي تقودنا إلى تحقيق هوية ايجابية :

ة معينة الحاجة الى االنتماء :والتي تعني حاجة الفرد لالنتساب إلى جماع -9

كاألسرة او األقران والمجتمع او الوطن او النادي ، وبهذا االنتماء يكون الفرد 

عضواً في هذه الجماعة له حقوق وعليه واجبات ، ويخضع سلوكه لقيم الجماعة 

ومعاييرها ، ويتباد  مع أفرادها الحب واالحترام والتعاون وتباد  المصالخ 

حاجة االنتماء يصبخ الفرد قلقاً وحزيناً والتفاعل مع اآلخرين ، وبدون إشباع 

 ( 392،ص4133)بالن ،    ومعزوالً . 

الحاجة إلى القوة : والتي تضمن احترام الذات ، والتقدير  ، مستمداً قوته من  -4

احترامه لذاته ومن تقدير اآلخرين له ، وان ا نسان يكمن في داخله دافع إلى 

عن صفات متقدمة مثل التفكير وا بداع النمو ، أي الى القوة ف نه سو  يعبر 

والغيرة  وتحقيق الذات ، ويمكن إشباع الحاجة إلى القوة من خال  مساعدة 

 (294،ص3441)الخواجا ،  .اآلخرين على إشباع حاجاتهم 

الحاجة الى الترفيه : تمثل هذه الحاجة على كل نلاط حر يقوم به ا نسان  -1

لنلاط في ممارسة بعد الهوايات ، واللعب بهد  االستمتاع ، وقد يدهر هذا ا

)ممارسة الريا ة ( ، أو القيام بالرحالت ، والمتعة هي اكثر ما يجذب الفرد 

للحياة مع انه هناك من يرى ان الحياة نفسها متعة  .  )الرشيدي ، 

 ( 08،ص9111

الحاجة إلى الحرية : أن يكون الفرد حراً في تحديد أمور تتعلق في مصيره،  -0

ذه الحاجة تتطلب التزام معقد من التفاعل خصوصاً إذا كان الفرد يريد وه

السيطرة القصوى على اكثر أمور حياته ، ويرى جالسر ان الحاجة إلى الحرية 

أساسية لإلنسان ، والدليل على ذلك ان بعد الناس يتعرض للمخاطر من اجل 

 الحصو  على الحرية .
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                                                     (Glasser , 1984 ,p.12)          

       

وعليه تبنى الباحؤ ندرية الهوية االجتماعية لجالسر في بناء مقياس )الهوية 

 -االجتماعية ( ولالسباب اآلتية الستخدام هذه الندرية هي : 

 فضال عن)الهوية االجتماعية( كونها مالئمة في تلخيص متغير البحؤ وهو  -9

 .وجود المبررات 

تطابق الندرية مع متغير البحؤ الحالي وهو )الهوية االجتماعية( على أسس  -3

 وقواعد علمية وا حة .

 بساطة المفاهيم التي تتضمنها الندرية كالو وح المنطقي لها في الحياة . -2

فن االتجاهات العقلية والمعرفية والذي يمكن تطبيقه في المدارس المتوسطة  -0

. 

 رية للمجتمع العراقي . مالئمة الند -1

                                

 الفص  الثالث

 أوالً: مجتمع البحث:

ويقصد به جميع األفراد الذين يلكلون مو وع ملكلة البحؤ ،او هو جميع 

العناصر ذات العالقة بملكلة الدراسة التي يسعى الباحؤ إلى ان يعمم عليها 

 -لهذا يتكون مجتمع البحؤ من :( و06،ص3493نتائج الدراسة .)محمد ،

 مجتمع المدارس : - أ
بلغ مجموع المدارس المتوسطة و)الثانوية للمرحلة المتوسطة( للبنين للدراسة 

النهارية الحكومية في مركز مدينة بعقوبة  التابعة للمديرية العامة لتربية 

 محافدة ديالى

( يو خ  9( والجدو  )  3490 – 3492( مدرسة للعام الدراسي   )  34)  

 ذلك . 

يلتمل مجتمع البحؤ على طالب الصو الثاني  -مجتمع الطالب : -ب  

المتوسط في المدارس)المتوسطة والثانوية( الدراسة النهارية في مركز مدينة 

( طالباً  9811والبالغ عددهم )  3490/  3492بعقوبة وللعام الدراسي 

 مواعين على المدارس المذكورة *

( . و تم  تحديد طالب الصو الثاني المتوسط عينة للبحؤ  9بحسب الجدو   ) 

 وذلك لالسباب اآلتية : 

يعد طلبة الصو االو  المتوسط في مرحلة انتقالية بين الدراسة االبتدائية  -9

ديدة وتفاعلهم االجتماعي والدراسة الثانوية فهم في بداية التكيو مع مرحلتهم الج

 لذا تم استبعادهم من عينة البحؤ . 

تم استبعاد طلبة الصو الثالؤ المتوسط كذلك بسبب الصعوبات ا دارية  -3

 .المتوقع اعترا ها طريق الباحؤ 
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 (3جدول )

طة والثانوية بحسب أعداد طالب الصف الثاني المتوسطة في المرحلة المتوس

توزيعهم على مدارس مركز مدينة بعةوبة في المديرية العامة لتربية محافظة 

 . 4132/  4131ديالى وللعام الدراسي 

  اسم المدرسة ت  اسم المدرسة ت

متوسطة طارق بن اياد  3

 للبنين

ثانوية بالط اللهداء  33   977

 للبنين

16 

متوسطة شهداء ا سالم  4

 للبنين

 71 ثانوية السالم للبنين 34 904

 908 ثانوية اللام للبنين 31 903 متوسطة االنتصار للبنين 1

 921 ثانوية االصدقاء للبنين 32 941 متوسطة قريش للبنين 2

 79 ثانوية الجواهري للبنين 35 14 متوسطة العراق للبنين 5

ثانوية الحسن بن علي  36 72  متوسطة ام البنين للبنين 6

 للبنين

64 

ثانوية النجو االشر   32 24 متوسطة برير للبنين 2

 للبنين

77 

ثانوية حي المعلمين  38 934 متوسطة ابن النديم للبنين 8

 للبنين

931 

 81   متوسطة البالذري للبنين 39 62 متوسطة الترمذي للبنين 9

ثانوية طرفة بن العبد  41 14 متوسطة النمارق للبنين   31

 للبنين

  78 

 3899 المجموع

 
 . أعداد الطالب أخذت من مديرية تربية ديالى / قسم ا حصاء 

( طالب من طالب)الثاني 044وقد شملت عينة البحؤ ) ثانياً: عينة البحث:

( طالب يمكن أن يعطي أفضل صورة من 044المتوسط( ، إذ أن هذا العدد )

( طالب من 34( مدرسة بواقع )34الخصائص السايكومترية، فواعت على )

 .كل مدرسة 
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 ثالثا : أداة البحث

 ولتحقيق هد  البحؤ تطلب توفر أداة وعلى النحو األتي :

 مقياس الهوية االجتماعية االيجابية : -أ 

لغرض تحقيق أهدا  البحؤ البد من توفر مقياس يتالءم مع طبيعة السمة 

المراد قياسها وطبيعة مجتمع البحؤ ويتوفر فيها الخصائص السايكومترية ، لذا 

 قام الباحؤ بذعداد مقياس الهوية االجتماعية لالسباب اآلتية :

لم يحصل الباحؤ على مقياس اجنبي يالئم طبيعة مجتمعنا وثقافته وعاداته  -9

 ومعاييره  

 هناك مقاييس عراقية أعدت لمراحل غير مرحلة البحؤ الحالي . -3

 المقاييس قديمة نوعا ما . -2

 ولذلك قام الباحؤ ببناء المقياس على وفق طريقة ليكرت لالسباب اآلتية :

 أو شدة الملاعر . تتيخ للمستجيب إن ييشر درجة -أ

 تمتاا هذه الطريقة بقدرتها التمييزية . -ب

 تسمخ ب كبر تباين بين ا فراد . -ت

 تمتاا طريقة ليكرت بسهولة التصحيخ .  -ث

 توفر مقياسا أكثر تجانسا . -ج

 تجمع عدد من الفقرات ذات الصلة بالداهرة السلوكية المراد قياسها . -ح

الثبات فيها الن يكون جيدا الى تصحيخ يميل مرنة جدا وسهلة البناء وال -خ

 ويعود ذلك إلى المدى الكبير من االستجابات المسموح بها للمستجيب 

                                         (Stanley & Hopkins,1979,p.288 .) 

 

تمت طريقة بناء مقياس الهوية االجتماعية  على وفق   خطوات بناء المةياس :

الخطوات التي حددها ) ليكرت ( في بناء االختبارات والمقاييس النفسية 

 -وكاالتي:

تحديد المفهوم : حدد الباحؤ مفهوم الهوية االجتماعية من خال  التعر  

للعالم الندري لمفهوم الهوية االجتماعية بحسب ندرية الهوية االجتماعية 

)جالسر( )هو قدرة الفرد بمعرفته بعضويته في الجماعة واكتسابه المعاني 

القيمة والوجدانية المتعلقة بالعضوية ، والقدرة على االندماج والت ثير في 

الجماعة عن طريق إشباع الحاجات األساسية كاالنتماء والقوة والترفيه والحرية 

.(Glasser, 1984,p.12)   9-       مجاالت المةياس تحديد : 

تم تحديد مجاالت الهوية  انوفي  وء الخلفية الندرية التي تبناها الباحث

 مجاالت وهي : ةاالجتماعية للعالم جالسر في أربع

الحاجة لالنتماء )تتضمن الحاجة إلى األهل واألصدقاء ، أي مجتمع يحبه  –أ 

جابي مما يستدعيه الفرد ويعيش فيه ويحس انه ينجذب إليه دائما، أي تفاعل اي

 إقامة عالقات إنسانية مع اآلخرين لتحقيق هذه الحاجة ولو ب قل شكل ممكن (
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الحاجة إلى القوة ) وهي تتضمن احترام الذات ، أي أن يستمد الفرد قوته من  - ب

 احترامه لذاته ومن تقدير اآلخرين له (

ي الحاجة إلى الترفيه )وهي تتضمن المتعة، واللعب، ، واالستمتاع، وه - ت

 أكثرها ما يجذب الفرد إلى الحياة مع أن هناك من يرى أن الحياة نفسها متعة (

الحاجة إلى الحرية )أن يكون الفرد حراً في تحديد أمور تتعلق في مصيره،  - ث

وهذه الحاجة تتطلب التزام معقد من التفاعل االجتماعي خصوصاً إذا كان الفرد 

ابو اسعد ،و عربيات يريد السيطرة القصوى على أكثر أمور حياته()

 (319،ص3493،

 صياغة فقرات المقياس : -9

 لغرض إعداد فقرات المقياس بصورته المتكاملة قام الباحؤ با جراءات اآلتية :

األدبيات والدراسات السابقة : من خال  اطالع الباحؤ على األدبيات  -أ

سر والدراسات التي تناولت الهوية االجتماعية وا طار الندري لندرية جال

( و 20( وعدد فقراته )3448وكذلك الدراسات السابقة مثل دراسة )الكناني ،

( وعدد 3448( ومقياس )حسن ، 39( وعدد فقراته )3441مقياس )ندمي ،

 ( .11فقراته )

( فقرة للمقياس بصيغته األولية وقد تواعت 22وفي  وء ما تقدم تم صياغة  )

قرات للمجا  الحاجة لالنتماء ( و ( ف94الفقرات على مجاالت المقياس بواقع ))

 ( للمجا  الحاجة إلى الترفيه( 8( فقرات للمجا  الحاجة إلى القوة ( و  )) 8))

 ( يو خ ذلك :0(فقرات للمجا  الحاجة إلى الحرية ( . والجدو  ) 6و ))

 

 (2جدول )

 توزيع فةرات المةياس على المجاالت ونسبه المئوية

 النسبة المئوية للمجا  الفقراتعدد  عنوان المجا           ت

 %29 94 الحاجة إلى االنتماء 9

 %30 8 الحاجة إلى القوة 3

 %30 8 الحاجة إلى الترفيه 2

 %39 6 الحاجة إلى الحرية 0

 

 صالحية الفةرات ومناسبة البدائ  : -0
مدى صالحية الفقرات لمقياس الهوية االجتماعية عر ت على تعر  اللغرض 

األولية ومجاالتها على مجموعة من الخبراء المختصين في  الفقرات بصورتها

( خبيرا وذلك لمعرفة رأيهم في مدى 94)  التربية وعلم النفس والبالغ عددهم

صالحية كل فقرة ومجاالتها في قياس ما و عت من اجله ، فضال عن معرفة 

 نامدى مالئمة بدائل فقرات المقياس واألفراد وعينة البحؤ ، اذ قام الباحث
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)تنطبق علّي غالباً ( و)تنطبق بو ع ثالثة بدائل لإلجابة أمام كل فقرة وهي 

علي احياناً ( و )ال تنطبق( وبعدها تم عر ها على الخبراء وبعد مراجعة 

 أرائهم وفي  وء مالحداتهم تم التوصل إلى األتي : 

 ( للمجا  األو  الحاجة إلى االنتماء .1، 2تم حذ  فقرتين هما ) -أ

 %( على بقاء البدائل كما هي . 944اعرب الخبراء وبنسبة ) - ب

 إعداد تعليمات المقياس : -1

التعليمات الخاصة با جابة عن فقرات مقياس الهوية االجتماعية  اناعد الباحث

بحيؤ تكون سهلة ووا حة وتضمنت التعليمات عدد  الفقرات وفكرة عن 

رات المقياس جميعها بدقة وت ن الهد  من المقياس والطلب من الطالب قراءة فق

 قبل ا جابة عنها بما يراه . 

ولكي يحصل الباحؤ على درجة استجابة كل طالب على  تصحيخ المقياس : -7

فقرات المقياس فقد و عت الدرجات المناسبة لكل الفقرات مواعة على بدائل 

،  المقياس الثالثة التي تم تحديدها في  وء األدبيات والدراسات السابقة

 ( يو خ ذلك . 1والجدو  )

 (5جدول )

 بدائ  اإلجابات للمةياس

تنطبق  بدائل ا جابة

علي 

 غالبا

تنطبق 

علي 

 أحيانا

النطبق 

 علي

 4 9 3 الوان

 

 التحليل ا حصائي للفقرات : -6

ان الهد  من تحليل الفقرات هو عملية فحص استجابات األفراد من كل فقرة     

( ويهد  التحليل ا حصائي 71:  9189من فقرات األداة ) الزوبعي وآخرون، 

إعداد فقرات تتمتع بخصائص سايكومترية مناسبة وبالتالي فذنها تتمتع 

ية لفقرات بخصائص قياسية جيدة ، لذا يجب الت كد من الخصائص القياس

الختبار الجيد منها وتعديل الفقرات غير المناسبة أو استبعادها ا

(Ghiselli,1981:422  وقد اتبع الباحؤ الخطوات اآلتية لتحليل الفقرات ، )

 إحصائيا :

 عينة التحليل ا حصائي : - أ

( طالب 044بلغت عينة التحليل ا حصائي لفقرات مقياس الهوية االجتماعية  )

الثاني المتوسط توخيا للدقة وتقليل فرص المصادقة في عملية  من طالب الصو

 التحليل ا حصائي . 
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 للتحةق من الخصائص اإلحصائية للفةرات قام الباحث باإلجراءات اآلتية : -ب

 أسلوب المجموعتين المتطرفتين )الةوة التمييزية للفةرات( -3 

يعد حساب القوة التمييزية للفـقرات مـن أساسيات تحليل الفقرات في بناء        

مقاييس االتجاهات بهد  ا بقاء على الفقرات المميزة وحذ  غير المميزة 

منهــــا  والتمييز بين ذوي المستويات العليا وذوي المستويات الدنيا من الطالب 

 (  Shaw, 1967 , p :450بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة ) 

أن الهد  األساسي من هذه الخطوة هو تطبيق المقياس على عينة من المجتمع  

لغرض إيجاد درجة االنسجام في االستجابة الستبعاد الفقرات غير المميزة ، بعد 

( استمارة ،وبطريقة 044انتهاء الباحؤ من تصحيخ االستمارات والبالغة )

العليا والدنيا ، حلل الباحؤ كل فقرة من فقرات حساب القوة التميزية للفقرات 

( لعينتين مستقلتين ومتساويتين T.testالمقياس باستعما  االختبار التائي ) 

للمواانة بين متوسط درجات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات 

 المقياس .

 -وقد أتبع الباحؤ الخطوات اآلتية :      

 لكل استمارة  تحديد الدرجة الكلية •

 ترتيب االستمارات من أعلى درجة إلى أدنى درجة. •

%( من االستمارات الحاصلة على الدرجات العليا في 36تعيين الـ) •

%( من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا، وتراوحت 36المقياس والـ)

 ( استمارة للمجموعة948( استمارة و)948استمارات المجموعة العليا بين )

 (استمارة397الدنيا وبذلك بلغ عدد االستمارات الخا عة للتحليل ا حصائي)

( استمارة من المجموعة الدنيا 948( استمارة من المجموعة العليا و)948منها )

( 9،17( لعينتين مستقلتين إذ بلغت القيمة التائية الجدولية )T. testباستعما  )

، لذا أعدت جميع الفقرات (4،41( ومستوى داللة )390عند درجة حرية )

موجبة ومميزة على وفق هذا األسلوب ألن قيمته التائية المحسوبة كانت أعلى 

(، باستثناء الفقرتين 390( ودرجة حرية )9،17من القيمة الجدولية البالغة )

 ( كانت قيمتهما المحسوبة اقل من القيمة الجدولية  لذلك حذفتا . 1، 2)

لمقياس تميز بين المجموعتين العليا والدنيا في وهذا يعني أن فقرات ا     

 ( يبين ذلك .3اتجاهات الطالب نحو المادة و)جدو  
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 (4جدول ) 

 الةوة التمييزية لفةرات مةياس الهوية االجتماعية

رقم 

 الفةرة

الةيمة  المجموعة الدنيا المجوعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الداللة 

 المتوسط اإلحصائية
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 داله 938998 4868 4861 4809 9883 9

 داله 998166 4860 4867 4819 9861 3

 غير داله 48026 4881 4816 4883 9843 2

 داله 78076 4861 4863 4889 9809 0

 غير داله 98716 4878 4818 4836 9894 1

 داله 78686 4864 4868 4810 9827 7

 داله 18190 4870 4880 4863 9821 6

 داله 948876 4800 4810 4879 9822 8

 داله 88083 4880 4867 4884 9869 1

 داله 08369 4811 4861 4824 9834 94

 داله 88978 4880 4819 4813 9831 99

 داله 08909 4881 4889 4819 9. 33 93

 داله 998019 4877 4881 4811 9886 92

 داله 928729 4861 4814 4891 9816 90

 داله 978314 4818 4812 4823 9816 91

 داله 28696 4888 4811 4866 9826 97

 داله 18808 4803 4881 4816 9831 96

 داله 998719 4869 4871 4801 9870 98

 داله 68664 4814 4873 4870 9832 91

 داله 88793 4881 4876 4887 9864 34

 داله 68699 4820 4887 4861 9814 39

 داله 68902 4874 4878 4872 9838 33

 داله 08111 4867 4881 4800 9830 32
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رقم 

 الفةرة

الةيمة  المجموعة الدنيا المجوعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الداللة 

 المتوسط اإلحصائية
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 داله 938790 4881 4868 4821 9881 30

 داله 88911 4873 4810 4887 9868 31

 داله 948201 4861 4812 4811 9887 37

 داله 88141 4869 4883 4806 9813 36

 داله 78211 4888 4819 4807 9893 38

 داله 68219 4816 4874 4802 9899 31

 داله 948077 4883 4874 4816 9879 24

 داله 08742 4889 4861 4821 9891 29

 داله 998904 4810 4،18 4871 9881 23

 داله 68282 4871 4816 4814 9867 22

 

 عالقة درجة الفةرة بالدرجة الكلية للمةياس : – 4

الكلية للمقياس بمثابة قياسات محكية آنية من خال  ارتباطها تعد الدرجة 

بدرجات األفراد على فقرات المقياس ، وان ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية 

للمقياس يعني ان الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية للمقياس 

(Stanly & Hopkins, 1972 : 11وعليه تم حساب معامل  . )  ارتباط

 ( يبين ذلك .                                                     2بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس والجدو  )

     

 (1جدول ) 

 درجة الفةرة بالدرجة الكلية لمةياس الهوية االجتماعية

تسلس  

 الفةرة
 معام  االرتباط

تسلس  

 الفةرة
 معام  االرتباط

9 4826 98 4800 

3 4829 91 4807 

 4829 91 / تحذ 4،98 2

0 4803 34 4808 

 4809 39 /تحذ 4،33 1

7 4827 33 4821 

6 4820 32 4808 
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8 4821 30 4826 

1 4811 31 4811 

94 4809 37 4800 

99 4802 36 4803 

93 4807 38 4800 

92 4801 31 4806 

90 4800 24 4800 

91 4801 29 4821 

97 4،00 23 4،79 

96 4،21 22 4806 

98 4817   

 

( عددا 4،41( ان جميع الفقرات دالة وصادقة عند مستوى )8يتبين من الجدو  )

( وهددي نفسددها التددي اسددقطت بددالتميز ، وذلددك تضددمن مقيدداس 2،1فقددرتين هددي )

، وكاندددت الدرجدددة القصدددوى ( فقدددرة 29الهويدددة االجتماعيدددة بصددديغته النهائيدددة )

( درجدة ، وبمتوسدط فر دي 9،44( درجة ، والدرجة الدنيا ) 73،44)للمقياس 

(29 . ) 

كما استخرج الباحؤ عالقة درجة المجا  بالدرجة الكلية للمقياس عن طريدق     

( اسددتمارة ، 044تصددحيخ   اسددتمارات عينددة التحليددل ا حصددائي البددالغ عددددها )

االرتبدداط جميعهددا فددوق امالت باسددتخدام معامددل ارتبدداط )بيرسددون(، كانددت معدد

 ( يبين ذلك. 0( وهذا يعني انه معامل ارتباط جيد ، والجدو  )4824نسبة)

 

 ( 2جدول )

 معام  االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكلية للمةياس.

 معام  االرتباط المجاالت ت

 4814 الحاجة إلى االنتماء 9

 4810 الحاجة إلى القوى 3

 4801 الحاجة إلى المتعة 2

 4807 الحاجة إلى الحرية 0

 

 الخصائص السايكومترية للمةياس

 اوال : صدق المةياس :
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يعد المقياس صادقا اذا كانت الفقرات التي يتضمنها مناسبة للغرض الذي 

 و عت من اجله

( ويلير ايبل الى أن من الميشرات المهمة للصدق 096،ص9112) ريان ،

والذي يقرر فيه عدد من المحكمين بتحقيق وأفضل وسيلة للتحقق منه الداهري 

                (Ebel,1972,p,566)الفقرات للصفة او الصفات المراد قياسها  .

      

إّن أفضل طريقة لقياس الصدق الداهرّي هي قيام عدد الصدق الظاهري : -3

من الخبراء المختصين بتقدير مدى تمثيل فقرات المقياس للصفة المراد قياسها 

( وقد تحقق في المقياس الحالّي الصدق الداهرّي من  380:  3444)عوده ، 

عر ه على مجموعة من الخبراء المختصين في التربية وعلم النفس كما ذكر 

 اً ؛ للحكم على صالحيته ،    سابق

 (  380:  3444)عوده ،                                                           

 : الصدق البنائي -3

ويقصد به تحليل درجات المقياس استناداً الى البناء النفسي للداهرة المراد 

يقدر  ( . وهو المدى الذي يمكن انStanly&Hopkins,1972:111قياسها )

( ويهد  Anastasi,1988:151بموجبه ان المقياس يقيس خاصية معينة )

للحصو  على مقياس يمتاا بالصدق ولغرض تحديد مدى تجانس فقراته في 

قياسها للسمة المراد قياسها ، فان االتساق الداخلي هو الذي يحقق ذلك وأساس 

على المقياس باكملة  تجيبهذا األسلوب إيجاد العالقة او االرتباط بين أداء المس

( 967،ص9180عن كل فقرة من فقراته التي يتكون منها . )معوض ، هواجابات

( يو حا 8( و )6وتم استخراج مجموعة االرتباطات المذكورة سابقا والجدو  )

ذلك ، وهذا يبين ان القوة تقيس المفهوم نفسه الذي يقيسه المقياس ككل وهذا 

 ( .024، 9189)الزوبعي ،     يوفر احد ميشرات صدق البناء .  

 

 ثانيا : الثبات :

الثبات هو دقة المقياس في القياس أو المالحدة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه 

 9186فيما يزودنا من معلومات على سلوك الفرد ) أبو حطب وآخرون ، 

 (9،ص

 طريةة إعادة االختبار : -3

ممثلة للمجتمع ثم إعادة تعتمد هذه الطريقة على إجراء االختبار على عينة 

هو بالقصير بحيؤ يت ثر رة أخرى بلرط أن يمر وقت مناسب الاالختبار م

تحصيل ا فراد في المرة الثانية باأللفة والتمرين على االختبار وال هو بالمدة 

 الطويلة بحيؤ يباعد بين االختبارين 
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ن األداء في وبعد إجراء االختبار في المرة الثانية يحسب معامل االرتباط بي

المرتين ، فيكون معامل االرتباط هذا هو مقياس ثبات االختبار ) الغريب ، 

 (  769، ص 9181

وتم حساب معامل الثبات وفقا لهذه الطريقة اعتمادا على درجات عينة التطبيق 

( طالب، وتم إعادة االختبار بعد أسبوعين ثم حساب معامل  944البالغ عددها )

 (  . 4881التطبيقين وقد بلغ  ) ارتباط بيرسون بين 

 

 

 معامل الفا لالتساق الداخلي : -3

استخدم الباحؤ طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك  يجاد معامل 

( وهذا يد  على أن 0.90ثبات المقيا س، حيؤ حصل على قيمة معامل ألفا ) 

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحؤ إلى تطبيقها على عينة 

 الدراسة .   

 (   910، ص  9166)البياتي واثيانوس ،                                           

 

لغرض حساب الميشرات  المؤشرات اإلحصائية لمةياس الهوية االجتماعية :

ا حصائية لمقياس البحؤ الحالي لالطمئنان على صحة إجراءات بناء المقياس ، 

والركون إلى نتائج تطبيقه فيما بعد ، تم استعما  الحقيبة ا حصائية للعلوم 

( في استخراج تلك الميشرات ا حصائية وعند مالحدة  SPSSاالجتماعية )

التوايع تقترب من ان عينة البحؤ   حالي ، نجدتلك الميشرات لمقياس البحؤ ال

أالعتدالي، مما يليران العينة المختارة تمثل المجتمع الم خوذة منه تمثيال حقيقيا 

و بالتالي تتوفر إمكانية تعميم نتائج البحؤ من خال  هذه العينة على المجتمع 

ياس الذي تمثله ، وفيما ي تي عرض لهذه الميشرات ا حصائية الخاصة بمق

الهوية االجتماعية مع اللكل البياني الذي يو خ استجابات العينة على المقياس، 

 ( .1الحظ جدو  )

 

 (5 الجدول )

 المؤشرات اإلحصائية لمةياس الهوية االجتماعية

 العينة الميشرات ا حصائية

 Mean 22،2831الوسط الحسابي 

 Std. Error of Mean 4،7687الخط  المعياري 

 Median 20،444الوسيط 

 Mode 38،44المنوا  

 Std. Dev 9،2163االنحرا  المعياري 
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 Variance 9،8091التباين 

 Skewness 4،300االلتواء 

 Std. Error of Skewness 4،933الخط  المعياري لاللتواء 

 Kurtosis 4،720التفرطخ

 4،302 الخط  المعياري للتفرطخ

 Range 79،44المدى  

 Minimum 9،44اقل درجة 

 Maximum 73،44اعلى درجة 

 

( والتي تقترب من القيم 4،300( وااللتواء )4،720ومن ميشرات التفرطخ )

المعيارية للتوايع أالعتدالي باقترابها من الصفر ومن التقارب الموجود بين 

  20،444، والوسيط  22،2831مقاييس النزعة المركزية )الوسط 

ان تقارب خصائص توايع درجات أفراد عينة ( نستنتج  38،44والمنوا 

التحليل ا حصائي من خصائص التوايع أالعتدالي وعلية يكون المقياس دقيقا 

للمجتمع المدروس والمدرج  في قياس المفهوم النفسي وتكون العينة ممثلة

( يو خ توايع درجات افراد عينة التحليل ا حصائي 9التكراري في اللكل )

 االجتماعية . على مقياس الهوية

 

                                                                  

                 

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

          

 

(9شكل )  
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 توايع عينة التحليل ا حصائي على مقياس الهوية االجتماعية

 

 واستعمال، البيانات  ( لتحليSPSSبالحقيبة ا حصائية )ان الباحث ناستعا

 ا حصائية اآلتية:  الوسائ

 لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين t-testاالختبار التائي -9

 فقرات المقياس.  المجموعتين العليا والدنيا لتحلي

 فقرة والدرجة الكلية  ارتباط بيرسون  يجاد العالقة بين درجة ك  معام-3

 مقياسلل

 الفا لالتساق الداخلي الستخراج الثبات لفقرات المقياس  معام-2

 

 

 الفص  الرابع 

 : عرض النتائج

 ويت ل الهوية االجتماعية االيجابية ، مقياس بناء تحدد البحث الحالي بهد  هو 

وبذلك تتراوح الدرجات الكلية ، ( فقرة 29المقياس بصيغته النهائية من )

 ( .4 – 73للمقياس ما بين )

 

 مةياس الهوية االجتماعية بصيغته النهائية

 الفةرات ت
 تنطبق علي

 غالبا

تنطبق علي           

 احيانا

ال تنطبق    

 علي

يلددعرني أعضدداء األسددرة أنهددم معددي  9

 طوا  الوقت
   

    انا راض عن نفسي 3

    اشغل نفسي بقراءة القصص الخيالية 2

    استمتع بالعمل مع امالئي 0

    التزم الوعود التي أعطيها لزمالئي 1

اعدددر  كيدددو انددددم أوقدددات فراغدددي  7

 ألغراض الترويخ
   

اذهددددب إلددددى المدرسددددة برفقددددة احددددد  6

 امالئي
   

    افكر قبل التحدث مع اآلخرين 8

اهدددتم باالشدددتراك فدددي تنفيدددذ أنلدددطة  1

 الجماعة 
   

   أتمنى ان تستمر عالقاتي االجتماعية  94
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 من األصدقاءمع هذه المجموعة 

أتوقددع ان يكددون لددي مسددتقبل دراسددي  99

 عديم 
   

أسدددددرتي تسددددداعدني علدددددى تخطدددددي  93

 المواقو
   

    اقبل النقد الموجه من قبل اآلخرين 92

    أمارس هواياتي مع اآلخرين  90

    احل ملاكلي الخاصة بنفسي 91
 

 

اعتمددد علددى نفسددي فيمددا اقددوم بدده مددن  97

 اعما 
   

أسرتي الدعم والتلجيع الذي  تمنحني 96

 أريد
   

أشارك امالئدي فدي جميدع القدرارات  98

التدددي نتخدددذها فدددي تحديدددد األنلدددطة 

 الالصفية

   

لدددددي القدددددرة علددددى التحدددددث أمددددام  91

 اآلخرين 
   

اسددتمتع بوجددودي عندددما اكددن جالسددا  34

 في حديقة المنز 
   

اعمددل بكددل الوسددائل ألكددون مو ددع  39

 اهتمام المجتمع
   

    اختار أصدقائي دون تدخل والدي 33

أميددل إلددى التفكيددر فددي إصددالح شدد ني  32

 معدم الوقت
   

لددددي القددددرة علدددى اتخددداذ القدددرارات  30

 المهمة 
   

اختددار بحريددة الطرائددق  التددي تحقددق  31

 طموحاتي 
   

اعتقدددد اندددي مدددن الندددوع الدددذي يحدددب  37

 االستمتاع بالحياة
   

    بنفسيأتحمل أعباء الدراسة  36
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إنني انسجم  امالئي في أثناء اللعدب  38

 الترويحي
   

امددارس حيدداتي الخاصددة دون التدداثير  31

 على المصلحة العامة 
   

    اختار أنلطتي الريا ية بنفسي 24

    اعمل جاهدا لتحقيق أهدا  المجتمع 29

 

 : التوصيات

إفادة المرشدين  التربويين في المدارس من المقياس الذي استعمله الباحؤ في  

 بحثه   

 . الحالي لقياس وتلخيص الهوية االجتماعية

 

 : المةترحات

جراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى كالمرحلة  ا -9

 ا عدادية .

طالبات الصو الثاني المتوسط  جراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية علىا -3

 والمقارنة بينها وبين الدراسة الحالية .

 جراء دراسة وصفية على الهوية االجتماعية وعالقتها بالتوافق المهني لدى ا -2

  . المرشدين التربويين

 

 : المصادر

( : 3493د الحليم  )ابو اسعد ، احمد عبد اللطيو ،و عربيات ، احمد عب -9 

للنلر والتوايع ، عمان ،  ، دار المسيرةندريات االرشاد  النفسي والتربوي 

 .االردن

، دار الفكر ، عمان  التقويم النفسي( : 9186أبو حطب ، فياد ، و اخرون ) -3

. 

 ، منلورات    3، ج ندريات االرشاد النفسي( : 3499بالن ، كما  يوسو )-2

 جامعة دملق ، كلية التربية .   

: االحصاء ( 9166البياتي ، عبد الجبار توفيق ، و اكريا اثينايوس )-0
 ،  التربوي

 واالستداللي في التربية وعلم النفس ، مطبعة الثقافة العالمية ، بغداد .    

، دراسة ميدانية ،  : الهوية الوطنية العراقية( 3448جبر ، ليي خزعل ) -1

 المركز 

 ، بيت الحكمة ،  بغداد . 9دراسات ، طالعراقي للمعلومات وال         
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االرشــــــاد النفسي والتربوي بين ( ، 2009الخوجا ، عبد الفتاح محمد ) -7
 ، دار الثقافة ، عمان ، االردن . 1، ط الندـــــــرية والتطبيق

،  االختبارات والمقايس النفسية( : 9189الزوبعي ، عبد الجليل واخرون ) - 6

 دار   

 ، جامعة الموصل ، العراق .الكتب     

، دار  3، ط ندريات االرشاد والعالج النفسي( : 3440الزيود ، نادر فهمي )-8

 الفكر ، عمان . االردن

 ندرية االختبار وتطبيقاتها في علم النفس( : 9111الرشيدي ، بلير صالخ ) -1

 ت .، رؤية تحليلية لمدرسة وليم المعاصرة ، منلورات جامعة الكويت ، الكوي

التدريس ، اهدافة ، اسسة ، تقويم نتائجة ( : 9112ريان ، فكري حسن ، ) -94
 ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر .  وتطبيقاتة 

قلق العولمة وعالقتة بصورة المستقبل ( : 3448عايد ، علي حسين )  -99
  ، اطروحة دكتوراه )غير منلورة ( كلية االداب ، جامعة بغداد . والهوية الدينية

أساسيات البحؤ العلمي في العلوم ( 9111عبده ،شحادة مصطفى )  -93
 التربوية

، الطبعة األولى، واالجتماعية )مفاهيمه، خصائصه، أهدافه، عناصره، وأدواته

 دار

 الفاروق للثقافة والنلر،نابلس،فلسطين.

، دار  2، ط اساسيات البحؤ التربوي( : 9111عدس ، عبد الرحمن ) -92

 .الفرقان ، عمان 

، تطوير المتعلمين ،  علم النفس التربوي( : 3441العلوان ، احمد فالح ) -90

 ، دار الحامد للنلر والتوايع ، عمان ، االردن . 9ط

االحصاء للباحؤ في التربية والعلوم ( : 3444عودة ، احمد ، واخرون ) -91
 ، عمان، دار الفكر للنلر والتوايع 3، طالنفسية 

التقويم والقياس النفسي والتربوي في علم ( : 9181الغريب ، رمزية ) -97
 ، دار النهضة العربية ، بيروت .النفس الحديؤ 

 ، القاهرة ، مكتبة مدبولي .         اغتيا  العقل( : 9114غليون ، برهان ) -96

  0، ط النفس ، انفعاالتها وامرا ها وعالجها( : 9181كما  ، علي )    -98 

                         ، دار واسط للدراسات والنلر ، بغداد .      3، ج

، ترجمة ، فارس  تقديم علم النفس االجتماعي( : 3493فريزر ، كولن )  -91

 حلمي ، دار المسيرة للنلر والتوايع ، عمان .

، دار  قدرات وسمات والموهوبين( : 9180معوض ، خليل ميخائيل ) -34

   الفكر

 الجامعي ، االسكندرية .       
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،  9، رقم  ندام المدار س الثانوية في العراق( : 9166واارة التربية ) -39

 بغداد . 
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