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ال��� ���ل�م  
ه�ف ال� ! ال الى إلى مع�فة م�� إم�ان�ة ال���� �ق�ة األنا ل�� �الب ال�امعة فى ض�ء       

ال�عل اآلم&،  ال�ال��،(ال�عل)  ال�عل)  ال����ى)، أن+ا*  القل)/  ال�عل)  وج�ان�ا،  القل)/ال+��اق1   (
) ذ>�ر ١٣٣) �ال= و�ال�ة م& �الب >ل�ة ال��;�ة جامعة ب�ها ( ٤٠٠ع��ة ال�راسة م& (وت�4ن3  

)،  1,38) و;ان �اف مع�ار�(20,43)عاًما �+��سA ع+�(  ٢٣-١٨) إناث، أع+اره? ب�& (  ٢٦٧و(
 &C�إع�اد أح+� وآخ ال�ال��  ال�عل)  أن+ا*  ال�احIة)، ومق�اس  األنا(إع�اد  �) مق�اس ق�ة �Jوت? ت

)(Ahmed et al .,2016  ج+ة�وت ،  &��&  وKعادة تق�+L ح م& ن�ائج ال�راسة أنهQة، واتIال�اح
  ال���� �ق�ة األنا ل�� �الب ال�امعة فى ض�ء أن+ا* ال�عل) ال�ال��. 

  أن+ا* ال�عل) ال�ال��.-ق�ة األنا  ال4ل+ات ال+ف�اح�ة:
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Predicting the Ego Strength of University Students in 
Light of Parental Attachment Styles 

Summary of the Research 
The Aim of the Current Research is to Know the Extent of Predictability 
of the Ego Strength of University Students in the Light of Parental 
Attachment Styles, (Secure Attachment, Anxious-Resistant/Ambivalent 
Attachment, Anxious Avoidant Attachment), and the study Sample 
Consisted of (400) Male and Female Students from the Faculty of 
Education, Benha University (133) Males and (267) Females, ages (18-
23) with an Average Age of (20,43) and with a standard Deviation (1,38), 
and the Ego Strength Measure (Researcher's Preparation), and a measure 
of Parental Attachment Styles prepared by Ahmed and others (Ahmed et 
al., 2016), the Translation and re-codification of the researcher, and it 
Became Clear from the Study Results that the Ego Strength of University 
Students can be Predicted in the Light of Parental Attachment Styles. 
 Key words: Ego strength, Parental Attachment Styles. 
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 مقدمة 

L+� الف�د م& خاللها �الع�ی� م&    تع� ال+�حلة ال�امع�ة م& أه? وأخJ� ال+�احل اإلن�قال�ة ال�ى    
��ات ال�ف]�ة واإلج�+اع�ة ال�ى ت�ث� فى سل�>ه، فال�Yاب فى س& ال�امعة ه? أمل >ل أمة �ال�غ
وه? ب�اة ال اض� وال+]�ق�ل، وه? ال_ی& س�+ل�4ن ناص�ة األم�ر، و�Cی�ون دف�ها فى ال+]�ق�ل  

��]��ن خالل دراس�ه? فى ال�امعة الع�ی�  L ?ألنه ،=C�الق  ?�م& ال�a�ات وال+هارات والق�رات والق
��ه? وت�هله? للق�ام �األدوار ال+��* به? أداؤها مYار>ة  daع ج�ان= ش��ل ج+Yاهات ال�ى ت�واإلت

  .وعJاًءا فى ال �اة العامة
�الت     Y+ال م�ها  ج_رCة،  ��ات �وتغ �الت Y+;و ح�جة  �+�حلة  ال+عاص�  ال+��+ع   �+Cو

ال+ال�ة   واألزمات  م&  اإلق�dادLة  وغ��ها  واألم�ة،   ?�وال�عل والd ة  والع��سة  ال�Jالة  �لة Yوم
�الت ال�ى ألقi� 3اللها على ال+��+ع >�ل، ول4ى ی�اجه �الب ال�امعة ه_ا العd� ال+�قل= Y+ال
فه? فى حاجة إلى أنا ق�Cة ت+��ه? م& م�ابهة >ل ه_ا ال� ��، ح�! ت+� ه? ق�ة األنا الق�رة على 

QاغJة ��dرة إL�اب�ة، وت4]�ه? الق�رة على اس��aام ال+هارات والق�رات  م�اجهة أح�اث ال �اة ال
  . ال4ام�ة إلى أقdى �اقة م+��ة

        jائdخ م&  مه+ة  خاص�ة  فهى  ال�ف]�ة  الd ة  فى  األساس�ة  ال�>�kة  األنا  ق�ة  وتع� 
�الت ال Yق�رته على م�اجهة م l��� إلى ت�اف) الف�د مع ذاته ومع م��+عه وتعYة ت�daYاة ال�

  ). ١٧:   ١٩٨٢والYع�ر اإلL�ابي �ال4فاLة وال�ضا (عالء >فافي،
�ل        Y� اته�Jة على ال�اقع وال�عامل مع مع�J�وتع�l ق�ة األنا ق�ة اإلرادة والق�رة على ال]

إL�ابى وم�اجهة ال� �Lات الdع�ة، وهى دل�ل على ت�اف) الف�د وم�ش� ل�Q�ه اإلنفعالى، (�ار;�ا  
  .(Subashro,2017، ٢٨٠-٢٧٩: ١٩٩٨، م +� ع�� ال�ح+&،:١٩٩٠62ان�ل�، م��ج?،  

ول+ا >ان3 ق�ة األنا على ه_ا الق�ر ال�4�� م& األه+�ة فى ت ق�) ال��اف) واإلس�ق�ار ال�ف]ى      
�ل م�_ الJف�لة �J�Cقة س�Cة، ف�ق�ر Yل خاص، فالب� أن ت��Y� امعة�ال= الJل عام ول�Y� د�للف

�ل لألنا س�Cًا�Yن ال���Lة  ما��الته ال �اتYا وقادًرا على م�اجهة مCًد س��ن الف��Lق�ر ما� .  
�ل إL�ابى     Y� ز ن+� األناkن م& أه? الع�امل ال�ى تعKل�� األ�فال تفاعل ال�ال�ی& معه?    و

ودع+ه? ال+]�+� له?، ح�! إنه م& خالل العالقات وال�فاعالت ال+��ادلة ال�ى ت �ث ب��ه? ی��4ن  
ن+A ال�عل) وال_� ی�ث� على ال�+� ال�]+ى والعقلى واإلج�+اعى وال�ج�انى، وعلى ن+� مفه�م  

A الJفل �أمه ق�Cة، ودائً+ا ماتل�ى حاجاته  ال_ات ل�یه?، فع��ما ت�4ن العالقة ال�ج�ان�ة ال�ى ت�;
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��ن تعلقه بها تعلًقا آمً�ا، وCع� ذلq م& الع�امل األساس�ة فى ن+� ق�ة L ج�ة م�ها�ال�ه ال+Jوم
) ،  Sivandian et al.,2016ودراسة ( )،Fayyaz et al.,2019األنا، وق� أشارت دراسة(

�ل ب�& الف�د ووال�Lه L]ه? فى    ) إلى أن ن+A ال�عل) اآلم& Ali et al.,2016ودراسة (Yال_� ت
  ن+� أنا ق�Cة خالل ال+�احل الع+�Cة ال+�aلفة ال�ى L+� بها الف�د. 

أساس الd ة ال�ف]�ة والعقل�ة وال�+� ال]ل�? للJفل ح�!    -إن صح ال�ع���-ال�ال��   وال�عل)     
اآلم& L+�ح الف�د الIقة    إنه م& خالل ن+A ال�عل) ی�Qح ل�ا م�� تفاعل الف�د مع اآلخ�C&، فال�عل)

�ل Y� qه? >_ل[Cو ،&C�ا �ع� على >افة عالقاته وتعامالته مع اآلخ+�واألمان الل_ی& ی�ع�]ان ف
�ل Y� ه وال�عامل معه�ك��� فى ن+� أنا ق�Cة ل�� الف�د ت+��ه م& م�اجهة ال�اقع ال_� Lع�r ف

سلً�ا على ن+� األنا ل��    إL�ابى، ون�� على ال�ق�1 م& ذلq أن ن+A ال�عل) غ�� اآلم& ی�ث�
دراسة( ماأك�ته  وه_ا  �الQعف.  ف��dف  )، Levy&Bonanno,2010الف�د 

) وال�ى أشارت إلى أن األف�اد ذو� ال�عل) اآلم& ی�+�kون �ق�ة  Reich&Siegel,2002ودراسة(
��ه? ال�عامل مع الQغ�* ال+�aلفة ال�ى ی�اجه�نها �J�Cقة فعالة وLK�اب�ة، أم+L ا  األنا و;ال�الى

ذوو ال�عل) غ�� اآلم& فإنه? ی�dف�ن �Qعف األنا م+ا L�عله? L]�]ل+�ن �]ه�لة لإلح�ا* ع��  
 م�اجهة الQغ�* ال+�aلفة.  

  أوال: مشكلة الدراسة:
�ع        J�[L م&  وم�ه?  ال+��+ع�ة،  ��ات �وال�غ ال� �Lات  م&  الع�ی�  ال�امعة  �الب  ی�اجه 

�ع م�اجه�ها أو ال��اف) م�اجهة ه_ه ال� �Lات وال�عامل معها ��dرة إJ�[Lة، وم�ه? م& ال�L�اب
��ه? وت�ًعا ل�+A ال�عل) فى م�حلة daنات ش��معها، و�aCلف الJالب فى ذلq ت�ًعا لdaائj وم
ال��اف)  أنا ق�Cة ل�� األف�اد فه� ال+]�yل ع&  �� فى ب�اء �< ��فال�عل) له تأث ال�اك�ة،  الJف�لة 

>+ا یلع= دوًرا هاًما فى عالقة الف�د �اآلخ�C& وت ل�له لعال+ه  وال�+� اإلنفعالى واإلج�+اعى للف�د، 
�ل  Yال�عل) ت� A+لفة، و;ال�الى م& خالل ن�a+ی�ة وال��ه سل�>ه فى ال+�اقف ال�اإلج�+اعى وت�ج
لها،  ی�ع�ض�ن  ال�ى  ال+�aلفة  وال� �Lات  لل+�اقف  الJالب  اس��ا�ة  فى  ث�ث�  وال�ى  األنا،  ق�ة 

�ع�ن ال��اف) مع أح�اث ال �اة ال+�aلفة، أما ذوو األنا الQع�فة    فالJالب ذوو األنا الق�CةJ�[L
��ه? اإلضJ�اب، فQال ع& ع�م ال��اف) مع ال_ات واآلخ�C&، و;ال�الى فإن لق�ة األنا  dن ن��L
دوًرا هاًما خاصًة ع��ما ی�عل) األم� ب�اح�ة م& أه? فyات ال+��+ع وأكI�ها ح��Cة ومق�رة على  
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ل_ا فإن  العJاء، وه? �الب   لل�غ��� وال��اء،  ال_ی& ه? �اقة ال+��+ع ووس�ل�ه  م��لة  ال�امعة 
  ال&راسة ت��&د فى اإلجا	ة ع� ال��اؤل ال�الى: 

�& ال���� �ق�ة األنا ل�� �الب ال�امعة فى ض�ء أن+ا* ال�عل) ال�ال��؟+L هل   
  : ثانيًا: هدف الدراسة 

  مع�فة إم�ان�ة ال���� �ق�ة األنا فى ض�ء أن+ا* ال�عل) ال�ال��. -١
  : ثالثًا: أهمية الدراسة

  : م� ال*اح�ة ال*()ة  -١
أن+ا* ال�عل)  ت��اول ال�راسة م�غ��ات مه+ة فى م�ال الd ة ال�ف]�ة وهى ق�ة األنا و-أ 

  .ال�ال��
 .ل اض� وال+]�ق�لت��اول ال�راسة ع��ة مه+ة جً�ا وه? �الب ال�امعة ب�اة ا-ب  

  : م� ال*اح�ة ال�,��ق�ة  -٢
  .اإلفادة م& ن�ائج ال�راسة ال ال�ة فى م�ال تق�L? ال�aمات اإلرشادLة لJالب ال�امعة-١
دعً+ا ل� ق�) م]��� أفQل   اإلفادة م& ن�ائج ال�راسة ال ال�ة فى تق�L? ب�امج إرشادLة لل�ال�ی&-٢

  .م& الd ة ال�ف]�ة لألب�اء
  ت الدراسة: رابعًا: مصطلحا

   Ego Strength: ق0ة األنا -١
�إL�اب�ة،    الQغ�*  م�اجهة  خالل  م&  وال+��+ع  ال_ات  مع  ال��اف)  على  م�أصلة  ق�رة  هى 

  (�ت ق س��ل  فى  وال =  واإلرادة  �األمل   q[+وال� وال �+ة  واإلخالص  �اإلل�kام  واإلتdاف 
  . )تع�C} ال�احIة (األه�اف

  وت� �د إج�ائ�ا �ال�رجة ال�ى d Lل عل�ها الف�د على مق�اس ق�ة األنا (إع�اد ال�احIة).
  : Parental Attachment Stylesأن�ا4 ال�عل� ال0ال&2 -٢
�ل أن+ا* ال�عل) ال�ال�� وفًقا    Yد مع العال?، وت��ة للف�ال�عل) ه� أول عالقة وج�ان�ة اج�+اع

�عة عالقة الJفل ب�ال�Lه، و;��Jه+ا،  ل��اًءا على ن�ع�ة العالقات وال�فاعالت ال+��ادلة ال�ى ت �ث ب
  وم& خالل م�� اس��ا�ة ال�ال�ی& وKش�اعه+ا ل اجات ومJال= �فله+ا (تع�C} ال�احIة).
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: إدراك الف�د ذاته واآلخ�C& على ن � إL�ابى، والIقة به? واإلع�+اد عل�ه? وق3  اآلم�  ال�عل�-٣
  ال اجة.

القل�/ال�-٤ وج&انً�اال�عل�  م& �*اق:  وال�aف  ال+�aلفة،  عالقاته  ت�اه  �القل)  الف�د  شع�ر   :
ال�ف1 واله�� وال�aلى م& جان= اآلخ�C& رغ? � Iه ال�ائ? ع& الق�ب م�ه?، �اإلضافة إلى شع�ره  

  �الغQ= والa�ل وال�aف واإلك�yاب .
القل� /ال�;*�ى: -٥ الف�د إلى نف]ه وKلى اآلخ�qY� &C وع�م ثق  ال�عل�  ة، وع�م الYع�ر  نi�ة 

�اإلرت�اح لل�قاء �الق�ب م�ه?، وصع�;ة فى اإلع�+اد عل�ه? وم اولة ت��= أل? ال�ف1 أو ال�ق� 
  دون شع�ر �القل) ت�اه ح�وث اله�� أو ال�aلى م& جان�ه?  

Ahmed et al.,2016) (ةIال�اح =C�تع ،  
d Lل عل�ها الف�د على مق�اس أن+ا* ال�عل) ال�ال��(إع�اد أح+�   وت� �د إج�ائ�ا �ال�رجة ال�ى 

) &C�وآخAhmed et al., 2016 .(ةIال�اح &�  ) (ت�ج+ة وKعادة تق�
  خامسًا:اAطار النظرى:  

  Ego Strengthق0ة األنا:
�ة      daYنات ال��ب�أ ~ه�ر مJdلح (األنا ) على ی� س��+�ن� ف�و�C ع��ما ت �ث ع& م

�ة،"فالهى "هى ال+��ن  -األنا  -الهى  الIالثة وهى (daYهاز ال�ف]ى لل�ل الI+ا ) وال�ى ت�األنا العل
ال�ح�� ال+�ج�د م�_ ال�الدة ال�ى ت ��� على ال�وافع والغ�ائk وال+�روثات ال���ل�ج�ة، وهى ف�ض�Cة  

ول4&   وغ�� أخالق�ة وتع+ل وفقا ل+��أ الل_ة، أما "األنا "ف���Jر م& الهى م& أجل ت ق�) رغ�اتها
�J�Cقة واقع�ة وت��ع م��أ ال�اقع، أما "األنا العل�ا " فهى ال�ى ت� ! ع& >ل ماه� مIالى، وت��4ن  

�� واألنا ال+Iال�ة، وع��ما ت�4ن األنا ق�Cة فإنها+Qالهى   م& ال &�ت�4ن قادرة على ت ق�) ال��اف) ب
�ة ت�افقها واتkانها(daYارجى ل4ى ت ق) للaا وال�اقع ال�:  ١٩٨٢س��+�ن� ف�و�C، م��ج?،  واألنا العل

٤٣- ١٧ .(  
على        األنا  ق�رة  ت��قف  >+ا  ال�ف]�ة،  االق�dادLات  األنا على ~�وف  وق�ة  ن�اح  و��Cقف 

اس��aام ��ائ) ناض�ة لل]�J�ة اإلL�اب�ة على ال�]�ة ب�& ق�تها الaاصة وق�ة تلq الق�� ال�ى  
�& أن QLعف األ+L ?ها، وث+ة عامل حاس�نا ه� >+�ة الJاقة ال+]��ف_ة فى ی� �? ال]�J�ة عل

ال�فاعات فى نقا* أخ��، >+ا أن األنا ال�اض�ة هى ال�ى تع+ل وفًقا ل+��أ ال�اقع وت�4ن قادرة  
�ع ف�+ا �ع� إما أن ت���= ال�a�ات J�[اف ت�ة، وهى به_ا اإلع�+�على أن تع��ف ب�ج�د خ��ات أل
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�&  ال++اثلة، وKما أن ت]���= لها على ن � مالئ? جاعلة  +Lه أقل ما���ت &�+Lاألل? ال_� ال qب_ل
�& نفعا (أت�ف��aل، م��ج? ،+Lما �Iرا بل أك�٩٤٢-٩٤٣:  1969ض  .(  

      Aــــــــ�Qة ) وال��ة وال�افع�ة واالنفعالy�وتع�ى ق�ة األنا تع�ى الق�رة على معال�ة الQــــــــغ�* (ال�
 �aاســــــــــــ� qــــــــــــ+& >_لQوح]ــــــــــــ& ال�عامل معه?، وت� &C�ام ال+هارات ال4افى ع�� ال�عامل مع اآلخ

ا فى >�ح ال_ات   والق�رات ال4ام�ة ل�� الف�د �أقdـى �اقة م+��ة، أما ضـعف األنا ف��Qـ+& نقdـً
ــغ�*  ا فى ال�عى ال+ع�فى ال_� Lع�) ق�رة الف�د على معال�ة الQـــــ ــً ــ�J�ة على ال��yة ونقdـــــ وال]ـــــ

�الت غ�� ال+أل�فة والعق�ات (أح+� ع��الaال)، Y+٣٢٤: ١٩٩٢وال  .(  
ألنا هى ال�>�kة األسـاسـ�ة فى الdـ ة ال�ف]ـ�ة  فهى دل�ل على ت�اف) الف�د  وم�شـ� ق�ة ا تع�     

ع�� م�اجهة أح�اث ال �اة    وتع�ى  ق�رة الف�د على اإلح�فا� �اإلتkان اإلنفعالى  ،لل�Qــج اإلنفعالى
الQــــــــــاغJة وق�رته على ال�4�ف مع الQــــــــــغ�* ال�اخل�ة والaارج�ة، �اإلضــــــــــافة إلى ق�رته على  

�ل إL�ابىY� ع�ها ��  ال� �? فى اإلنفعاالت وال�ع�
(Subhashrao,2017, Pourhosein et al.,2019) .  

�& ع�ض الdaــــــــــائj ال�ى ی�+�ع بها األشــــــــــaاص ذو     +L (و ق�ة األنا  وفى ضــــــــــ�ء ماســــــــــ�
  والdaائj ال�ى ی�dف بها األشaاص ذوو ضعف األنا، وذلq >+ا یلى:

ــج واقعى دم! خBــائ� األشــ�اص ذو> ق0ة األنا: -أ ــja ذو ق�ة األنا �أنه ناضـ ــف الYـ ی�dـ
الaل)، م� �ر م& األع�اض العdــاب�ة، >+ا أنه ی�+�k �اله�وء والdــ�� �اإلضــافة إلى أنه مIاب�  

�k >ـ_ـل+�Cه، و�q �ـق�رـته على ت�~�ف مهـاراـته اإلدراكـ�ة وال+ع�فـ�ة إلى أقdــــــــــــــى درجـة وCع�+ـ� علـ
�ــال (�ــار;�ا ان�ل� ،aقــة وال��k ب�& ال ق�ــة لل�+ ،أح+ــ� ع�ــ�    ١٩٩٠م+��ــة وال�ى ت+� ــه الف�صـــــــــــــ

  ). ١٩٩٢الaال) ،
وC+�لq األشـaاص ذوو ق�ة األنا الق�رة على إقامة العالقات اإلج�+اع�ة مع اآلخ�C& �]ـه�لة،      

ــافة إلى ق�رته? على م�اجهة وال+Iاب ــ�ة، �اإلضــ �ة ال�ى ت+��ه? م& ال�صــــ�ل إلى أه�افه? الYــــdaــ
�الت ال�ى ی�ع�ض�ن لها وعلى ال�عامل معها ��dرة إL�اب�ة Y+ال  

.)( Subhashrao,2017:533,Fayyaz et al.,2019  
األنا:-ب ذو> ضEف  األش�اص  ال��ت�   خBائ�  األنا  ذو� ضعف  األشaاص  على  iLه� 

�� م�اجهة ال+�اقف ال+�aلفة �اإلضافة إلى نقj الIقة �ال�فl واإلنفعال�ة الkائ�ة، وع�م  والغQ= ع
 .) ١٩٦٩الق�رة على ال�d�ف �فاعل�ة فى ال+�اقف ال+�aلفة (أت�ف��aل، م��ج? ، 
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وCعانى األشaاص ذوو ضعف األنا م& نقj ال�عى ال+ع�فى م+ا Lع�ق ق�رته? على معال�ة      
���الت غY+غ�* والQلفة ال�ى    ال�a+ال+أل�فة والعق�ات، وع�م الق�رة على ت +ل اإلح�ا�ات ال

ی�اجه�نها، �اإلضافة إلى ع�م ق�رته? على إقامة العالقات اإلج�+اع�ة م+ا ی�فعه? لإلن] اب م&  
  ١٩٩٢ال+��+ع، وC�عله? ع�ضة لل�ق�ع ف�C]ة لل+�ض ال�ف]ى وخاصة القل) (أح+� ع�� الaال)،

  . )١٩٩٨، م +� ع�� ال�ح+&،
ــاســــــ�ة ال�ى أب�زتها م�رســــــة ال� ل�ل ال�ف]ــــــى، ح�! ق�م       وCع� مفه�م األنا م& ال+فاه�? األســــ

ثالث م]ـــ��Cات هى: (الYـــع�ر،   وذ>� أن األنا QLـــ?ف�و�C مdـــJلح األنا م�_ دراســـاته األولى، 
فى جان�ه الYــــع�ر� على >ل مانYــــع� �ه م&    األنا  وماق�ل الYــــع�ر، والالشــــع�ر) وYCــــ�+ل م��ن 

راكات وع�ا�ف وانفعاالت وتف4�� م�Jقى، ب��+ا �YL+ل فى جان�ه ق�ل الYع�ر� على ال_>�Cات إد 
��ن �+kaن یkود الYـــــع�ر �ال_>�Cات ال�ى تلkمه، Lــ�ه ما وال+عارف ال4ام�ة، فق�ل الYـــــع�ر ه� أشـــ
�� ع�� الف�د مYــاع� االســ�ه�ان  Iات مایkات أو ال فC�<_التفل3 م& ال !�ول4& فى رقا�ة م�ه � 

ــع ماق�ل الYـــــــــــع�ر ل+��أ ال�اقع، أما ال�ان= الالشـــــــــــع�ر� م& األنا ف�Qـــــــــــ?   أو الJa�، وQaCـــــــــ
�ـان�kمـات ت��عهـا األنـا ل4ى ت�اجـه ال�هـ�یـ�ات  ��ـان�kمـات اـل�فـاع ال�ى هى الق�� ال4ـاب�ـة وتـلq ال+�م

��ة م& الهى أو األنــا العل�ــا أو العــال? الaــارجى والقل) ال+�ت�A به?،  Jaــة ه الCى  وتعــ� األنــا الق�
األنا ال�اع�ة أو ال�ان= ال+عق�ل م& شــــdaــــ�ة الف�د، وم]ــــ�yل��ها هى م اولة ال��ف�) ب�& دوافع 
  &�اإلن]ـــان الفJ�Cة م& جهة و;�& ال�اقع الaارجى م& جهة أخ��، أ� ر;A العالقات وت�]ـــ�قها ب
ة  الف�د والعال? الaارجى، وضـ�A ال]ـل�ك على أسـاس إشـ�اع حاجات الف�د فى ح�ود مع��ة ومق��ل 

و>ـ_لـq ی�جع ال+dـــــــــــــــ�ر ال�ئ�]ــــــــــــــى لق�ة األنـا إلى مفه�م  ح�ى ی� ق) ال��ازن ال�ف]ــــــــــــــى للف�د،  
اإلق�dـادLات ال�ف]ـ�ة وال�ى تع�ى أن الف�د aL�ج إلى ال �اة ول�Lه >+�ة مع��ة م& الJاقة ال�ف]ـ�ة  
ــها فى ال�فاعات، وت�4ن الJاقة ال+��ق�ة ت 3 تdــــــــ�ف   ــها فى ال+���تات و;عQــــــ ــ�ع �عQــــــ QLــــــ

ف�ق�ر مات�4ن الJاقة ال+��ق�ة   األنا،Yـــــــــع�ر� وق�ل الYـــــــــع�ر� م& األنا مع�ارا لق�ة ه_ه ال�ان= ال
ــ�ة ق�Cة،   األناك���ة فى >+��ها ت�4ن   ــdaـ �&، و;ال�الى ت�4ن الYـ��& األخ�ت�+i�+ة فى وجه الCق�

�لة ت�4ن  yة ضــ�ضــع�فة وعاجkة ع& االن]ــ�ام وال��اغ? ب�&(الهى    األناوع��ما ت�4ن الJاقة ال+��ق
  ).١٧٤: ١٩٩١واألنا العل�ا ) و;�& (ال�اقع) ( فى سام�ة القJان ،

�ة (الهى       daYالثة للIنات ال��األنا  -وف]�ت نi�Cة ال� ل�ل ال�ف]ى ق�ة األنا فى إ�ار ال+
األنا العل�ا )، ح�! أوضح ف�و�C أن األنا هى ذلq ال�kء م& ال�هاز ال�ف]ى ال_� I+Lل ال �+ة  -
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�+ه+ة حف� ال_ات، وأنها تQ? ال�ان= الYع�ر� والالشع�ر� وماق�ل الYع�ر،   وسالمة العقل وCق�م
ل_لq فهى م�Jق�ة عقالن�ة ت اول دائ+ا ال��ف�) ب�& مJال= الهى واألنا العل�ا والعال? الaارجى  

�ة وص �ها . daYة الCح�ى ت ق) س�  
  :Parental Attachment Styles أن�ا4 ال�عل� ال0ال&>:-٢

�ل م& خالل  ال�ال�� أول عالقة وج�ان�ة إج�+اع�ة للف�د مع العال?،Lع� ال�عل)      Yأ وت�Yت�
  (C�� &فاعل معه، وع�Cد و�ه الف�(األس�ة)، ال�ى تع��� ال+��+ع اإلن]انى األول ال_� Lع�r ف
ال�عل) وت��Jر عالقة  ت��4ن  ووال�Lه  الف�د   &�ب ت �ث  ال�ى  ال+�aلفة  واإلس��ا�ات   ال�فاعالت 

تع� أول وأه? العالقات فى ح�اة الف�د، ح�! L]�+� تأث��ها ��ال م�احل ح�اته م&  ال�ال�� ال�ى  
ال+�الد وح�ى ال++ات، والت�ج� عالقة أخ�� أش� تأث�ً�ا وأق�� فعال�ة وأكI� أه+�ة �ال�]�ة لل�+� فى  

 iة ال�الدة ال+�احل ال�ال�ة م& ال�عل)، ل_لq اه�? العل+اء ب�لq العالقة اه�+اًما >��ً�ا ل�l فقA م�_ ل 
  ول4& ح�ى م& ب�اLة >�ن الJفل ج��ً�ا فى رح? أمه . 

Cعــــــ� ال�علــــــ)  ال�الــــــ�� نkعــــــة ف�دLــــــة داخل�ــــــة لــــــ�� >ــــــل إن]ــــــان ت�فعــــــه إلقامــــــة عالقــــــة و       
ــاس  ــة ح�ـــــ� األســـ ــه، وت4ـــــ�ن �+Iا�ـــ ــ� أه+�ـــــة فـــــى ح�اتـــ ــع األشـــــaاص األكIـــ عا�ف�ـــــة ح+�+ـــــة مـــ

ا مــــــات�4ن (األم) أول لdaYــــــ��ه، إذ ت�ــــــ�أ م�ــــــ_ ل iــــــة ال+ــــــ�الد وت]ــــــ�+� مــــــ�� ال  شdaـــــ�ة تYــــــ�ع حاجــــــات الJفــــــل، ومعهــــــا ت�Yـــــأ أول عالقاتــــــه ثــــــ? ت�Yــــــ�ل عالقاتــــــه ال+��ادلــــــة �ــــــاة، وغال�ــــــً
)&C�مع اآلخBowlby,1982 :153-170.(  

      k�ت�+ ال�ى  اإلنفعال�ة   Aوا��ال تق�م على أساس م&  اج�+اع�ة  ال�ال�� عالقة  ال�عل)   وCع� 
  &���  �+Yاع� ق�Cة وتأث�� م��ادل ب[L فى ه_ا ال�فاعل ��الJفل والjaY القائ? ب�عای�ه، وأن ال�أث

ل�l فقA م& مق�م ال�عاLة إلى الJفل بل م& الJفل إلى مق�م ال�عاLة، أ� أنه تفاعل ث�ائى اإلت�اه  
ی�ث� ف�ه الJفل فى مق�م ال�عاLة >+ا ی�ث� مق�م ال�عاLة فى الJفل، أ� أن ال�عل) عالقة ت�ادل�ة  

  ١٩٨٦م +� ع+اد ال�ی& ،  (ذه=   الJفل م& ح�! اإلL�اب�ة ع& دور مق�م ال�عاLة  الLقل ف�ها دور
:١٢٩.(  
  >: أن�ا4 ال�عل� ال0ال&-١

ب�اء على ن�ع�ة العالقات  ت� �د وت�+ایk أن+ا* ال�عل) (س�اء أكان3 آم�ة أو غ�� آم�ة )     
وال�فاعالت ال+��ادلة ب�& األ�فال ومق�مى ال�عاLة خالل ال]�ة األولى م& ال+�الد، وم& خالل  

  )   Progs,2011:188(.م�� اس��ا�ة مق�مى ال�عاLة ل اجات األ�فال وم اولة إش�اعها  
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  Secure Attachmentال�عل� اآلم� -أ
    Lفل مع مق�م رعاJأ الYع+ل  ع��ما ی�Cا�ة ل اجاته ورغ�اته  و�ع اإلس�C�اوب وس�ة ح]اس وم�

على إش�اعها، ودائً+ا مای�a�* مع الJفل داخل ح�اته ونYا�اته ال��م�ة ال+�aلفة م& األكل وال��م  
أث�اء   اإلL�اب�ة  ال]ل�>�ات  وiCُه�  الJفل،  �]ل�>�ات  ال����  على  الق�رة  ول�Lه  وغ��ها،  واللع= 

�عه  ال�عامل مع الJفل و�Cفاع�Yله وت�ل معه، وC �ص دائً+ا على اإلق��اب ال��نى م�ه وعلى تق�
على اللع= اإلس�Y4افى، وعلى ال�ع��� ع& مYاع�ُه، وC اف� على ال��اصل ال4المى مع الJفل  
ب�غ+ة ال��اف) والق��ل، ع��ئٍ_ YLع� الJفل �ال�غ�ة فى أن iLل �الق�ب م�ه، وC�� أنه ال+الذ اآلم& 

الل��  ��ه +L ��ن م�اًحا  ال_� ��أنه س ل�Lه ثقة >���ة  ال+]اع�ة، وت�4ن  إلى  إل�ه ع��ما L �اج  ء 
 qاف وال�عل?، تلY4ه م& اإلس���وم�عاوًنا وم��اوً;ا معه ل_ا YLع� �األمان ال�]�ى وال��أة ال�ى ت+
�ل م& خاللها ال�عل) Y�Cة، ی��4ن وLعا�فل ومق�م الJال &� العالقة ال+��ادلة وال+Yاع� اإلL�اب�ة ب
��ه اإلع�+اد عل�ه?  +L ً�ا أنه��ل إL�ابى، و�Cرك جY� &C�د نف]ه واآلخ�ه الف�اآلم& وال_� ی�رك ف
��ن روا�A وث�قة معه?، �اإلضافة إلى ق�رته على ال�ع�ف على مYاع�  Cاج إلى ال�ع?، و� L ع��ما

��]= الف�د م& خالل ال�عل) اآلم& مهارات ال�عامل اإلL qاجاته?، >_ل�L�ابى ف��dح  اآلخ�C& واح�
�الته Yق�رة على حل م �Iة وأك�  أكI� ثقة ب�ف]ه ع�� م�اجهة ال�فاعالت اإلج�+اع

(Levy & Orlans., 2014:15-17, Perales, 2015:54-56  ،ون�واخ  �+�Cو دونا   .
). ٢١٥-٢١٤:  ٢٠١٦م��ج?،   

  ال�عل� غ� اآلم� و)*ق�I إلى :  -ب
  ال�عل� القل� ال�قاوم /ال��*اق: وج&ان�ا   -أ

Anxious-Resistant/Ambivalent Attachment  
��ن ح]اسا      Lة، وال+iقة م��C�J� اجاته��= إلح���[Lة الLفل مع مق�م رعاJأ الYع��ما ی�

وع�م   �القل)  دائً+ا  YLع�  ال��اس)،  �ال��اق1 وع�م  سل�>ه   k�ی�+ بل  اإلنفعال�ة،  تل+� اته  ت�اه 
 k ال� �عYCة، وLعا�اح ح�ى فى وج�د مق�م ال�ن ل+��د اب�عاده ع�ه،  و>_لq التiه� عل�ه  اإلرت

ال�احة أو ال]عادة ع��ما Lع�د، وذلq ألنه L]�+� فى الYع�ر �ع�م األمان والقل) إزاء اس��ا�ة  
مق�م ال�عاLة له ع��ما L �اج إل�ه، وم& ه�ا فإن ال�قارب ب�& الJفل ومق�م ال�عاLة و;�ًال م& أن  

�� ل�Lه القل)،  Iاألمان ی �اعY+� ودهkفة العال?،  ی�اف ومعY4ه اس��ال_� L�عل م& الdع= عل
�ل و�4�Cن  Yة، ی��ة ال+]�+Lعا�فل �الJها ال�وم& خالل تلq العالقة غ�� الIاب�ة وال�ى الi Lى ف
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(القل)   اآلم&   ��غ عالقاته  -ال�عل)  ت�اه  �القل)  الف�د  ف�ه  YLع�  وال_�   ،( وج�ان�ا  ال+��اق1 
إلق��اب م�ه على ال�غ? م& أنه ی� ! دائً+ا ع& الق�ب ال+�aلفة، وC�� أن اآلخ�C& ی�ف�Qن ا

 =Qف والغ�aال� �عYCلى م& جان�ه?، وaوال� ��ف1 واله�اف م& الaL م�ه?، إال أنه  
 (Kurth,2013:4, Hofstra,2014, perales,2015:57).  

 Anxious Avoidant Attachmentال�عل� القل�/ال�;*�ى -ب
�= دائً+ا ل+ اوالته لJل= الع�اLة وال�عاLة واإله�+ام       ��[Lة الLفل مع مق�م رعاJأ الYع��ما ی�

وCل�ى فقA اح��اجات ال]المة ال�]�Lة دون أدنى ق�ر م& ال��اصل العا�فى، بل وCع+ل على م�ع  
معه    ال�ع��� العا�فى وال�Iاء، ودائً+ا مای�ف1 وCعاق= الJفل، >+ا أنه الL = ال�المl ال�]��

���ث ل_لq، �اإلضافة إلى اإلف�قار إلى ال �ان فى الQ? والل+l، وت��= ال��اصل و>�3 Lأو ال
�ع الJفل اس��aامه >قاع�ة آم�ة لإلس�Y4اف وال�عل?، فه� دائً+ا  J�[Lفل، ع��ئ_ الJمع ال �اعY+ال

L غ= �ه أو�فل أن مایJعل? ال�� �اج إل�ه  مای�4� ع�ا�ف الJفل ومYاع�ه والیل�ى اح��اجاته، ف
  �iه ی���ل و�4�Cن ال�عل) القل) ال����ى، وفYه، وم& ه�ا ی��الی�? اإله�+ام �ه أو ح�ى اإلل�فات إل
  ،&C�ب م& اآلخ�اح ل�قائه �الق�الف�د إلى نف]ه وKلى اآلخ�qY� &C وع�م ثقة، وYCع� �ع�م اإلرت

 ����= أل? ال�ف1 أو ال�ق�،  وdCع= عل�ه الIقة به? واإلع�+اد عل�ه?، وCفQل ال�قاء �ع�ً�ا ع�ه? ل
��ن ل�Lه الق�رة على إقامة العالقات االج�+اع�ة معه? Lوال(Ditommaso et al.,2003:305, 

Perales,2015:57).    
ف]� ف�و�C ال�عل) �أنه عالقة وج�ان�ة ح+�+ة ت�Yأ ب�& الJفل ال�ض�ع وأمه ن���ة ل اجة        

�! ی�ت�A ال�عل) �إش�اع ال اجات ال ��Cة للJفل  الJفل الفJ�Cة إلى ال�ضاعة واإلش�اع الف+ى، ح 
وC�تk4 سل�ك ال�عل) على األشaاص ال_ی& L]ه? ت�خله? فى ت ق�) ه_ا اإلش�اع أ� (األشaاص 
القائ+�& ب�ق�L? ال�عاLة للJفل)، وCع� ال = ه� العامل ال�ئ�]ى فى ت�Jر ه_ه العالقة و>_لq فى 

 ).  ٧٦-٧٣:  ١٩٢١�ج? ،ت�Jر الف�د واإلن]ان�ة (س��+�ن� ف�و�C، م�
>+ا ف]� أص اب ال� ل�ل ال�ف]ى ال�عل) �أنه تعل) �+�ض�ع ال =، وY�Cأ م& خالل العالقة       

تع+ل دائً+ا على إ�عامه وKش�اع حاجاته ال���ل�ج�ة،   ال�ى ت��4ن ب�& الJفل ال�ض�ع وأمه، ال�ى
اس�ة للJفل، وتiه� أن+ا*  و;ال�الى ت�dح األم م�ض�ًعا لل = ألنها تق�م �إش�اع ال اجات األس

ال]ل�ك ال�علقى م& خالل ��اء الJفل وم اولة ال��Y! �األم وال� ! ع�ها دائً+ا، وC]�+� سل�ك  
��aخةYف�لة إلى الJد م& ال�ر مع >ل ف�J�Cال�عل) و Kurth,2013:3( .(      
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واألم، ح�!  وف]� عل+اء ال�فl ال]ل�>��ن ال�عل) م& خالل العالقة ال�ى ت �ث ب�& الJفل        
إن الJفل �dLح م�علًقا انفعالً�ا �األم أو الjaY القائ? ب�عای�ه إلرت�ا�ه+ا ل�Lه �aف1 ال��ت�، 
�ً�ا م ایً�ا �ال�]�ة لJفلها  ول4& �ع� أن تق��ن ل�Lه ع�ة م�ات �أح�اث Iة مLفاألم ت�4ن فى ال��ا

ق��ان خdائj إL�اب�ة ف��dح  سارة >ال�غ_Lة وKزالة األل? فإنها ت�4]= ف�+ا �ع� ن���ة له_ا اإل
 ). ١٤٢: ١٩٨٦م�غ�;ة ل_اتها (م +� ع+اد ال�ی&،

انJلق3 ال�i�Cة ال]ل�>�ة م& ف4�ة رئ�]ة م�داها أن معi? سل�ك اإلن]ان م�عل?، وأن الف�د       
  ��ی�عل? ال]ل�ك م& خالل ع+ل�ة ال�عkCk، فال]ل�ك ال+���ع ب�عL kCkق�� وC]�+�، أما ال]ل�ك غ

عkCk ل& Lق�� ول& L]�+�، وم& ه�ا فإن سل�ك ال�عل) یkداد وCق�� إذا ُأْتِ�َع �+�+�عة  ال+���ع ب�
م& ال+عkزات، فالJفل ع��ما ی��ى وdC�خ ألنه YLع� �ال��ع وd Cل على اس��ا�ة س�Cعة م&  
ال�ال�ی& وخاصة األم ف� dل على الJعام والY�اب و;ع1 األلعاب ف�Yع� �ال�احة وال�ضا، فإن 

�ل عالقة تعل) ب��ه و;�& أمه (�ار;�ا ان�ل�، م��ج? ،ذلq س��د�  �Yم +�  ٣٣٣:  ١٩٩٠إلى ت ،
  ).  ٥٢٨:  ١٩٩٨ع�� ال�ح+& ،

ف]�ت ال�i�Cة ال]ل�>�ة ال�عل) على أنه L �ث ن���ة لإلق��ان الY��ى ب�& األم وخ��ة الل_ة       
 � و>_لq م& شع�ره  ال�ضاعة،  الغ_اء م& خالل ع+ل�ة  فى  الJفل  L��ها  وال �ان  ال�ى  ال�فء 

وال��ل�ل وال�عاLة م& ق�ل األم، >+ا وض 3 أن ال�عل) یkداد وC]�+� ب�& الJفل ووال�Lه وخاصة  
أمه إذا ُأْتِ�َع �+�+�عة م& ال+عkزات، فع��ما ی��ى الJفل وd Cل على الJعام والY�اب  أو على  

  .�ع1 األلعاب م& ق�ل األم فإن ذلq ی�د� إلى اس�+�ار وت�Jر سل�ك ال�عل)
 ن()ة ال�عل�: -٣

ال�عل) لdاح�ها ب�ل�ى        م& مالحiاته ل�دود فعل األ�فال ع��   Bowlby ان�Iق3 نi�Cة 
نi��Cه ه_ه أساًسا م&   انفdاله? ع& األم (فى ~�وف ال �ب العال+�ة الIان�ة )، وق� انJل) فى

) تعلقى  سل�>ى  نiام  وج�د  إلى  وأشار  نف]�ة،  ت ل�ل�ة   Behavioral Attachmentقاع�ة 
System  &ب م�الق (�) ی�Q+& م��iمة م& أن+ا* ال]ل�ك وردود الفعل اإلنفعال�ة ه�فها ت ق

��ن األم و ت�ف�� ال+الذ اآلم& (Lد وال_� غال�ا ما�اعى األول للف�الBowlby,1982:177 .(  
: ال�حلة األولى وت��ى ال�0جه واإلشارة غ� ال���LM)�  وق� ت��ع ب�ل�ى م�احل ال�عل) >ال�الى:

ت]�+� ه_ه ال+�حلة م& ال�الدة إلى ثالث شه�ر م& ع+� الJفل، وف�ها LفQل ال�ج�ه ال�Y�Cة ع&  
�k ب��ها،���ن غ�� قادر على ال�+L ها ل�4ه�>+ا L =   غ��ها م& ال+�ض�عات، وC = ال�i� إل
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اإلس��ا�ة   م&  م���عة  أش�اًال   qل_< الJفل  iLه�  ال+�حلة  ه_ه  وفي  ال�Y�Cة،  األص�ات  س+اع 
لألف�اد اآلخ�C& مIل اب�]امة الع��ن ال+غلقة خالل األساب�ع الIالثة األولى، ث? اإلب�]امة فى سعادة 

الYه� الIال!   و;ال4امل ع�� رؤ�Cه ل�جه �Y�� فى األس��ع الaامl وال]ادس، ول4& ح�ى نهاLة
�ًال لjaY مع�&، وKن+ا ی��]? الJفل أل� وجه ح�ى ل� >ان ن+�ذج  Qفل تفJاب�]امة ال �هiالت

 ). ٦٦: ١٩٩٦وجه على ورقة >�ت�ن�ة (ول�ام >�C&، م��ج?، 
: ت+�� ه_ه ال+�حلة م& ثالثة شه�ر وح�ى  ال�L�M على األش�اص ال�أل0ف��)(  ال�حلة ال�ان�ة:

ال+ق�;�& م�ه و�Cفاعل معه? وت�dح إس��ا�اته    س�ة شه�ر م& ع+� الJفل  وف�ها LفQل وج�ه 
  &��k ب��ا فى ال�+ً�Cفل ت�رJال]ادس ی��أ ال �هYال! والIال �هYال &�اإلج�+اع�ة أكI� ان�قائ�ة، و;

&�  . ) (Bowlby,1982:188-203 األشaاص ال+أل�ف�& وغ�� ال+أل�ف
ه ال+�حلة م& س�ة أشه� وح�ى ثالث س��ات  ت+�� ه_   :ال�حلة ال�ال�ة (محلة ت0Q)� ال�عل�)  

م& ع+� الJفل ح�! ی��أ سل�ك ال�عل) �الiه�ر فى ع+� ال]�ة أشه�، ث? ی��Jر ل�أخ_ ش�ل  
العالقات اإلن�قائ�ة وخاصة مع األم ، وC]�+� ال�عل) فى ال��Jر خالل العام�& الIانى والIال!  

Jفل ووال�Lه وخاصة األم، ون���ة ال�فاعالت م& ع+� الJفل، و;�اءًا على العالقات ال+�aلفة ب�& ال
ال+��ادلة ال�ى ت �ث ب��ه? وال�ى ی�أث� بها و�Cث� ف�ها، ت�+ایk وت�aلف أن+ا* ال�عل) ل�Lه، وت�dح  

)، أو ی��4ن تعل) غ�� آم& وغ��  Secure Attachmentإما تعلقا آمً�ا مy+Jً�ا ل+�dر ال�عاLة (
)، ، وق� >Yف ق�اس ای�kورث له_ه األن+ا*    Insecure Attachmentمy+J& ل_لq ال+�dر (

) ال����ى   A+ال� َى  ُس+ِّ ثال!   A+ن وج�د   Avoidant Attachmentع& 
)(Bowlby,1982:204-360 .(  

ت]�+� م& ثالث س��ات ح�ى نهاLة الJف�لة،  ال�حلة الا	عة (محلة ت0Q)� عالقة م��ادلة ):
��]= الJفل فىL !�ه_ه ال+�حلة رؤCة ع+�قة م& خالل عالق�ه   وف�ها ی��4ن سل�ك ال+Yار>ة ح

��ن  �الق�Cة مع وال�ته، و;�اء عل�ه ت��Jر عالق�ه مع اآلخ�C&، و �dLح سل�>ه أكI� م�ونة، ف
  واعً�ا �+Yاع�ه? وأه�افه? وخJJه? وت��Jر ص�رته ع& العال?، وم& ث? ت��Jر ع+ل�ة ال+Yار>ة

                       . �+�Cون، (دونا و�وآخ  �٢٠١٦ج?،  م�(Bowlby,1982:219,  
�ل إلقامة العالقات      +L ة، ف4ل إن]ان�ف]�ت نi�Cة ب�ل�ى ال�عل) على أنه حاجة إن]ان�ة أساس

ل�+�    الق��Cة مع األشaاص األكI� أه+�ة فى ح�اته وخاصة ال�ال�ان، وه_ه ال اجة ش�* أساسى
�عة عالقة ال�عل) ب�& الف�د ومق�مى ال�عاLة وأث� تلq العالقة على  �J� 3+اإلن]ان، >+ا أنها اه�
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��ه م�� ال �اة، ف+& خالل تلq العالقة ال+��ادلة ب�& الف�د ومق�مى ال�عاLة وتفاعالتها  daن+� ش
تأث��ها على سل�>ه ��   �+�[L د وال�ى�الف ل��  ال�عل)  أن+ا*  �ل Yت� ال م�احل ح�اته  ال+�aلفة 

 .&C�ة مع اآلخ�  ال+�aلفة وخالل تفاعالته اإلج�+اع
سادسًا: اAجراءات المنهجية:    

  -اســـــــــــ��aم3 ال�احIة في ال� ! ال الى ال+�هج ال�صـــــــــــفي (االرت�ا�ي  :منهج البحث -١
  ال+قارن).

) �ال= و�ال�ة م& �الب >ل�ة ال��;�ة  ٤٠٠ع��ة ال� ! م& (ت�4ن3   :عينة البحث-٢
)عاًما. ٢٣- ١٨) إناث، ت��اوح أع+اره? ب�& ( ٢٦٧) ذ>�ر و(١٣٣ا (جامعة ب�ه  

اس��aم3 ال�احIة فى ال� ! ال الى مق�اس ق�ة األنا(إع�اد ال�احIة)،   :أدوات البحث -٣
)&C�اس أن+ا* ال�عل) ال�ال�� إع�اد أح+� وآخ�Ahmed et al .,2016ومق ، وت�ج+ة وKعادة )

 .تق��& ال�احIة
قام3 ال�احIة �إع�اد مق�اس ق�ة األنا م& خالل اإل�الع   (إع&اد ال�اح�ة):: مق�اس ق0ة األنا ١

ق�ة األنا، وذلq  علي الع�ی� م& األ�� ال�i�Cة الع�;�ة و األج���ة؛ ال�ي ت�اول3 �ال� ! وال�راسة
به�ف اإلس�فادة م�ها فى ب�اء ال+ق�اس، وفى ت �ی� ال�ع�C} اإلج�ائى، وت? ص�اغة مف�دات  

رة ع�ارات، َوُوِضَع3ْ ل4ل ع�ارة م& ع�ارات ال+ق�اس خ+]ة ب�ائل اخ��ارCة  ال+ق�اس فى ص� 
لإلس��ا�ة هي:(أواف) ��Yة، أواف)، غ�� م�أك�، الأواف)، الأواف) ��Yة)، � �! ُتْعJَي 
اإلس��ا�ة "أواف) ��Yة" خ+l درجات، وُتْعJَي اإلس��ا�ة "أواف)" أر;ع درجات، وُتْعJَي 

ثالث درجات، وُتْعJَى اإلس��ا�ة "ألأواف)"  درج�ان، وُتْعJَى اإلس��ا�ة  اإلس��ا�ة "غ�� م�أك� " 
��م��Cة لل+ق�اس على ال� � ال�الى:  � "الأواف) ��Yة" درجة واح�ة، وت? ال� ق) م& الdaائj ال]

 أوًال:ص&ق ال�ق�اس:
١-:����صــ�رته األول�ة علي ســ�ة عYــ� م �+ًا م& أســات_ة   ت? ع�ض ال+ق�اس فى صـ&ق ال��

الdـــــ ة ال�ف]ـــــ�ة وعل? ال�فl؛ وذلq لل �? علي ال+ق�اس م& ح�! م�اســـــ��ه لع��ة ال�راســـــة وه?  
ــ�اغة، ــالح�ة الع�ارات، ودقة الdــــــــ تع�یل الع�ارات ال�ى ت �اج إلى تع�یل،    �الب ال�امعة، صــــــــ
�عة ال+ق�اس وماوضـــــع لق�ا�Jــ�ا ل ــافة مای�ونه م�اســـ ــ��عاد ع�ارة ب�اًءا على آراء  وKضـــ ســـــه، وت? اســـ

&�+�@Nال]ادة الُ+  @



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtN<DNLNL  
 

  ٦٥٩  

٢-:<�) مق�اس ق�ة األنا على  الBــ&ق ال(اه�Jة ب�Iوال�ى بلغ ق�امها   قام3 ال�اح ،&�ع��ة ال�ق�
) �الً�ا و�ال�ة م& �الب >ل�ة ال��;�ة جامعة ب�ها، واتQـح أن ال�عل�+ات الaاصـة �ال+ق�اس  ٥٠(

وســــــــه�لة الفه?؛ م+ا ی�>� أن مق�اس ق�ة األنا ی�+�ع �الdــــــــ�ق  م �دة ت�dــــــــف �ال�ضــــــــ�ح ال�ام  
 الiاه��.

ـــــي-٣  ـــ ـــ ـــ ــ&ق الYاتـ ـــ ـــ ـــ ـــ وCُ ]= ال�dق ال_اتي �ال�_ر ال��;�عى ل+عامل ال�Iات، وعل�ه فق�   :الBـ
)، وهى  ٠.٩٦٠) ن]ـ�ة (٠.٩٢١( �ع� ح]ـاب معامل ال�Iات:  بلغ3 ن]ـ�ة الdـ�ق ال_اتي لل+ق�اس

  صالً ا لق�اس ما ُوِضَع لق�اسه.ن]�ة عال�ة ت�عل ال+ق�اس 
ال�ق�ـــــــــاس: ث�ـــــــــات  ال+ق�اس على ع��ة   ثانً�ا:   (��Jب� ال�Iات  ال�احIة � ]اب معامل  قام3 

�J�Cقة    من طالب كلية التربية ببنها، ) �ال�ا و�ال�ةً ٥٠ال�راسة االس�Jالع�ة؛ وال�ى بلغ ع�ُدها( 
   :ال�dف�ٍة على ال� � ال�الي ألفا >�ون�اخ، و��Cقة ال��kئة 

ون�ـاخ:  -١M قـة ألفـا(ــ�aــ�ام معــامــل ألفــا >�ون�ــاخ ^ ــاب معــامــل ال�Iــات لل+ق�ــاس �ــاســـــــــــ ت? ح]ــــــــــــ
 )(Cronbach's Alpha ،  ) :ــــــــــــــ�ل على معــامــل ث�ــاتd وهــ_ا یــ�ل على أن  ٠.٩٢١وت? ال ،(

  ال�راسة ال ال�ة. ال+ق�اس ی�+�ع ب�رجة ث�ات عال�ة، ت�عل�ا نy+J& إلى اس��aامه >أداة للق�اس في  
تع+ل تلq الJ�Cقة على ح]اب معامل االرت�ا* ب�& درجات نdفى    ^)قة ال�;Lئة ال*Bف�ة: -٢

األنامق�اس   األول:  ق�ة  الق]?   &+Qی�  !�ح  ،&�yم�4اف  &�نdف إلى  ال+ق�اس  ت�kئة  َت?َّ   !�ح ى األسyلة  درجات الJالب فى األسyلة الف�دLة، في ح�& ی�Q+& الق]? الIانى: درجات الJالب ف، 
ب��ه+ا االرت�ا*  معامل  � ]اب  ال�احIة  قام3   qذل و;ع�  ما الkوج�ة،  اآلتى  ال;&ول  و)0ضح   ،

  ت0صل` إل�ه ال�اح�ة في هYا الB&د: 
) Iف�ة.  ق0ة األنا) ی0ضح ث�ات مق�اس ١ج&ول رقB*ئة الL;قة ال�(,	 

معامل ألفا   الع�د ال+ف�دات
  ل4�ون�اخ 

معامل 
  االرت�ا* 

معامل ال�Iات  
 ��  مان ب�اون ل]�

معامل ال�Iات  
  ل��+ان 

ال�kء 
 ٠.٨٦٦ ١٦  األول

ال�kء  ٠.٩٢٣ ٠.٩٢٣  ٠.٨٥٦
 ٠.٨٤٠ ١٦ الIانى 
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)، وه�  ٠.٩٢٣ق�ة األنا L]ــــــاو�:(وQ�Cــــــح م& ال��ول ال]ــــــاب) أّن معامل ث�ات مق�اس  
ــ�� إلى أن ال+ق�اس على درجة عال�ة م& ال�Iات، وم& ثّ? فإّنه LعJي درجة م&   معامل ث�ات YLــــــ

ق�ة الIقة ع�� اســــ��aامه >أداة للق�اس فى ال�راســــة ال ال�ة، وCع� ه_ا م�شــــً�ا ق�Cًا على أن مق�اس  
�قه على الع��ة، وفى ~ األنا�Jت ���& أن LعJي ال��ائج نف]ها إذا ما أع+L.نف]ها (��Jوف ال�� 

وَت?َّ ذلq ع& ��C) ح]ــــــاب معامالت االرت�ا* ب�&   ثالً�ا: االت�ــــاق ال&اخلي ل�فدات ال�ق�اس: ، والـ�رجـة ال4ل�ـة لل+ق�ـاس، و>ـانـ3 ج+�ع معـامالت  ق�ة األنـادرجـة >ـل مف�دة م& مف�دات مق�ـاس  
ة لل+ق�ــاس دالــة ع�ــ�  ، والــ�رجــة ال4ل�ــق0ة األنـااالرت�ــا* ب�& درجــة >ــل مف�دة م& مف�دات مق�ــاس  

  ) مف�دة.٣٢أص� 3 ع�د مف�دات ال+ق�اس فى ال�dرة ال�هائ�ة ( ؛ و;ه_ا)٠.٠١م]��� داللة (
٢-    �((تع)ـAhmed et al,2016)     d(مق�ـاس أن�ـا4 ال�عل� ال0الـ&> إعـ&اد أح�ـ& وآخ

  ال�اح�ة )
 Ahmed et)ام3 ال�احIة ب�ع�C= وتق��& مق�اس أن+ا* ال�عل) ال�ال�� ل أح+� وآخ�C&  ق     

al .,2016)    ! ة ال�ي ت�اول3 �ال��، وذلq �ع� اإل�الع علي األ�� ال�i�Cة الع�;�ة واألج��
  ع�ارة م�زعة على ثالثة أ�عاد رئ�]ة هى   ٢٧وت�4ن ال+ق�اس م&   أن+ا* ال�عل) ال�ال��، وال�راسة
  اآلم&، ال�عل) القل)/ال+��اق1 وج�ان�ا، ال�عل) القل) ال����ى)،  (ال�عل)

ووضــــــع3 ل4ل ع�ارة م& ع�ارات ال+ق�اس خ+]ــــــة ب�ائل اخ��ارCة لالســــــ��ا�ة هي:(أواف) �Yــــــ�ة،  
  l+ــ�ة) "خ ــ��ا�ة (أواف) �Yـــــــــ ــ�ة ) � �! ُتْعJَي اإلســـــــــ أواف)، غ�� م�أك�، الأواف)، الأواف) �Yـــــــــ

اف) ) "أر;ع درجات"، في ح�& ُتْعJَي اإلســـــــ��ا�ة(غ�� م�أك� ) درجات"، وُتْعJَي اإلســـــــ��ا�ة ( أو 
ــ�ة ) درجة  ــ��ا�ة (الأواف) �Yـ ــ��ا�ة (الأواف) ) درج�ان، وُتْعJَى اإلسـ ثالث درجات، وُتْعJَى اإلسـ

��م��Cة لل+ق�اس على ال� � ال�الى:�  واح�ة، وت? ال� ق) م& الdaائj ال]
  أوال:ص&ق ال�ق�اس:

١-:����ل+ق�اس فى صــ�رته األول�ة علي ســ�ة عYــ� م �+ًا م& أســات_ة  ت? ع�ض ا صـ&ق ال��
الdـــــ ة ال�ف]ـــــ�ة وعل? ال�فl؛ وذلq لل �? علي ال+ق�اس م& ح�! م�اســـــ��ه لع��ة ال�راســـــة وه?  

ــ�اغة، ــالح�ة الع�ارات، ودقة الdــــــــ تع�یل الع�ارات ال�ى ت �اج إلى تع�یل،    �الب ال�امعة، صــــــــ
�عة ال+ق�اس وم�Jــ�ا ل ــافة مای�ونه م�اســـ ــ��عاد ع�ارة ب�اًءا على آراء  وKضـــ اوضـــــع لق�اســـــه، وت? اســـ

.&�+�  ال]ادة الُ+ 
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ــ&ق-٢ �) مقـ�اس أن+ـا* ال�عل) ال�اـل�� على ع�ـ�ة ال�ق��&،    :الـ(اه>  الBـــــــ�Jة ب�Iـقامـ3 الـ�احـ
) �الً�ا و�ال�ة م& �الب >ل�ة ال��;�ة جامعة ب�ها، واتQح أن ال�عل�+ات    ٥٠وال�ى بلغ ق�امها (

ــة �ال+ق�اس م �د  ــه�لة الفه?؛ م+ا ی�>� أن مق�اس أن+ا*  الaاصـــ ة وت�dـــــف �ال�ضـــــ�ح ال�ام وســـ
   ال�عل) ال�ال�� ی�+�ع �ال�dق الiاه��.

وCُ ]= ال�dق ال_اتي �ال�_ر ال��;�عى ل+عامل ال�Iات، وعل�ه فق� بلغ3 ن]�ة    الB&ق الYاتي:-٣
ال+ق�اس أ�عاد  ال_اتي ل4ل �ع� م&  ال�Iات (  ال�dق  )،(  ٠.٨٩١)،(  �٠.٨٤٣ع� ح]اب معامل 

  م�تفعة ج�ًا م+ا L�عل ال+ق�اس صالً ا لق�اس ما ُوِضَع لق�اسه.) ، وهى ن]�ة ٠.٨٨٧
   ث�ات ال�ق�اس: :ثانً�ا

االس�Jالع�ة؛         ال�راسة  ال+ق�اس على ع��ة   (��Jب� ال�Iات  معامل  � ]اب  ال�احIة  قام3 
�ها، �J�Cقة ألفا >�ون�اخ، ) �ال�ا و�ال�ًة م& �الب >ل�ة ال��;�ة ��امعة ب ٥٠وال�ى بلغ ع�ُدها( 

  و��Cقة ال��kئة على ال� � ال�الي: 
ون�ـاخ:  -١M قـة ألفـا(ــ�aــ�ام معــامــل ألفــا >�ون�ــاخ  ^ ــاب معــامــل ال�Iــات لل+ق�ــاس �ــاســـــــــــ ت? ح]ــــــــــــ
 )(Cronbach's Alpha ،   ،تفعــة�عهــا م�وهــ_ا یــ�ل على أن    و>ــانــ3 ق�? معــامالت ال�Iــات ج+

    ال+ق�اس ی�+�ع ب�رجة ث�ات عال�ة، ت�عل�ا نy+J& إلى اس��aامه >أداة للق�اس في ال�راسة ال ال�ة.
تع+ل تلq الJ�Cقة على ح]اب معامل االرت�ا* ب�& درجات   ^)قة ال�;Lئة ال*Bف�ة: -٢

�&، ح�! ی�Q+&  ، ح�! َت?َّ ت�kئة ال+ق�اس إلى نdف�& م�4اأن+ا* ال�عل) ال�ال��نdفى مق�اس  yف
الق]? األول: درجات الJالب فى األسyلة الف�دLة، في ح�& ی�Q+& الق]? الIانى: درجات الJالب  
فى األسyلة الkوج�ة، و;ع� ذلq قام3 ال�احIة � ]اب معامل االرت�ا* ب��ه+ا، و�Cضح ال��ول 

 اآلتى ما ت�صل3 إل�ه ال�راسة في ه_ا ال�dد: 
) Iف�ة. أن�ا4 ال�عل� ال0ال&> ) ی0ضح ث�ات مق�اس٢ج&ول رقB*ئة الL;قة ال�(,	  

معامل ألفا   الع�د  ال+ف�دات ال�ع� 
  ل4�ون�اخ 

معامل 
  االرت�ا* 

معامل ال�Iات  
  ل]���مان ب�اون 

معامل ال�Iات  
  ل��+ان 

ال�kء   األول
 ٠.٧١٥ ٠.٧١٨  ٠.٥٦٠ ٠.٧١٥ ٤  األول
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معامل ألفا   الع�د  ال+ف�دات ال�ع� 
  ل4�ون�اخ 

معامل 
  االرت�ا* 

معامل ال�Iات  
  ل]���مان ب�اون 

معامل ال�Iات  
  ل��+ان 

ال�kء 
 ٠.٧٣٩ ٤ الIانى 

 الIانى 
ال�kء 
 ٠.٦٥٦ ٥  األول

ال�kء  ٠.٨١٨ ٠.٨٢٨  ٠.٧٠٥
 ٠.٦٢٢ ٤ الIانى 

 الIال! 
ال�kء 
 ٠.٦٤٩ ٥  األول

ال�kء  ٠.٨٥١ ٠.٨٥١  ٠.٧٤١
 ٠.٦٠٩ ٥ الIانى 

ــج      ــف�ة    ی�Qــــــ ــ��aام ��Cقة ال��kئة ال�dــــــ ــاب) أن ق�? معامالت ال�Iات �اســــــ م& ال��ول ال]ــــــ
وهـــ_ا یـــ�ل على أن ال+ق�ـــاس ی�+�ع بـــ�رجـــة ث�ـــات عـــال�ـــة، ت�عل�ـــا نy+J& إلى   ج+�عهـــا م�تفعـــة،

ــ�ا ق�Cا على أن مق�اس أن+ا* ال�عل)   ــ��aامه >أداة للق�اس في ال�راســــة ال ال�ة، وCع� ه_ا م�شــ اســ
L أن &�+L ال�الــ��  (��Jوف ال��ــة، وفى ~���قــه على الع�Jــ� ت�عJى ال��ــائج نف]ــــــــــــــهــا إذا مــاأع

  نف]ها.
ــاق ال&اخلي لل�ق�اس: وَت?َّ ذلq ع& ��C) ح]ـــــــــــاب معامالت االرت�ا* ب�& درجة >ل  ج:اإلت�ـــــ ، والــ�رجــة ال4ل�ــة لل�عــ� الــ_� Lق�l تلــq ال+ف�دة، أن+ــا* ال�عل) ال�الــ��مف�دة م& مف�دات مق�ــاس  

،  أن+ـا* ال�عل) ال�اـل��و>ـانـ3 ج+�ع معـامالت االرت�ـا* ب�& درجـة >ـل مف�دة م& مف�دات مق�ـاس 
أصـــــــــ� 3   ؛ و;ه_ا)٠.٠١وال�رجة ال4ل�ة لل�ع� ال_� Lق�l تلq ال+ف�دة دالة ع�� م]ـــــــــ��� داللة (

  مف�دة. )٢٧ع�د مف�دات ال+ق�اس فى ال�dرة ال�هائ�ة (
: اس��aم3 ال�احIة معامل اإلرت�ا*  : األسال�d اإلحBائ�ة ال����&مةسادسا    

  ، وت ل�ل اإلن �ار الJaى.  T-Test)، واخ��ار(ت)Pearsonل���س�ن(
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  سابعًا: نتائج الدراسة:
�� ال�*�h 	ق0ة األنا ل&> ^الب ال;امعة فى ض0ء أن�ا4 ی�j ف�ض ال�راسة على:   �jُ"

  ال�عل� ال0ال&>. 
  و)*ق�I الفض ال�اب� إلى ثالثة فوض فع�ة هى: 

�� ال�*�h 	ق0ة األنا ل&> ^الب ال;امعة فى ض0ء ن�m ال�عل� اآلم� ".  )أ�jُ"  
القل�/ال��*اق:   )ب ال�عل�   mن� فى ض0ء  ال;امعة  ^الب  ل&>  األنا  	ق0ة   h�*ال�  ���jُ"

  وج&ان�ا ". 
 mق0ة األنا ل&> ^الب ال;امعة فى ض0ء ن�	 h�*ال� ���jُ"(ال�عل� القل�/ال�;*�ى".ج  

�J�Cقة        االن �ار  ت ل�ل  اس��aام  ت?  الف�ض  ه_ا  م&  اآلت�ان  Enterولل� ّق)  وال��والن   ،
.qی�ض ان ن�ائج ذل  

) Iی0ضح: ن�ائج ت�ل�ل ال��ای� إلن�&ار أن�ا4 ال�عل� ال�الثة على ق0ة األنا٣ج&ول رق (  
 ).٤٠٠(ن = 

م�+�ع   م�dر ال��ای& 
 ال+�;عات 

درجات 
 ال �Cة

  Aم��س
م]���    ق�+ة ف  ال+�;عات 

 ال�اللة
معامل 
 ال� �ی� 

2R  
ال+�]�ب إلى 
 ١٧٧٨٣.٠٢  ٣ ٥٣٣٤٩.١ اإلن �ار 

ال+� �ف ع&   ٠.١٩٨  ٠.٠٠٠  ٣٢.٥٢
 ٥٤٦.٧٩ ٣٩٦ ٢١٦٥٣٢.٢ اإلن �ار 

  ٣٩٩ ٢٦٩٨٨١.٢ ال4لـــــــــــــي
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) Iة " أن�ا4 ال�عل� ال�الثة"   ) ٤ج&ول رقp�*ی0ضح: ن�ائج ت�ل�ل االن�&ار ال��ع&د للع0امل ال�
 ).٤٠٠	ق0ة األنا (ن= 

  ��ال+�غ
ال+عامل   ال+�غ��ات ال+]�قلة  ال�ا�ع 

 Bال�ائي 
الJaأ 
ال+ع�ار�  
 ال�ائي 

م]���   ق�+ة (ت) ßب��ا 
 ال�اللة

 ق�ة األنا 

 ٠.٠٠٠ ١٤.٢٠٩  ٧.٩٩٢  ١١٣.٦ الIاب3 
 A+دالة ٦.٨٧٨ ٠.٣٣٢ ٠.١٦٩ ١.١٦٥  ال�عل) اآلم& ن 

ن+A ال�عل) القل)/  
  - ٠.١٧٨ ٠.٢١٦ -  ال+��اق1 وج�ان�ا  

٠.٠٥٩ 
-  

 دالة ١.٢٠٩
ن+A ال�عل)  
  -  ٠.١٤٦ ٠.٤٨٣ - القل)/ال����ى 

٠.١٧٣  
-  

  دالة  ٣.٣١٢

  و)�sح م� ال;&ول�� ال�ا	ق�� ما یلي: 
 - ) داللة  م]���  ع��  إحdائ�ًا  دال   ��تأث الIالثة  ٠.٠١وج�د  ال�عل)  أن+ا*  م&:  ل4ل   (

Lف]�  أنه   !�ح ال�ا�ع".   ��ال+�غ األنا  لق�ة  ال4لى  ال��ای&   ��تف] فى  م]�قلة  ك+�غ��ات 
  %) م& ال��ای& ال4لى م& درجة  ق�ة األنا.  ١٩.٨(

ال�الي: ق�ة األنا =   -  ال� �  ال���� على  ال�عل) ١.١٦٥+ (١١٣.٦وت�4ن ُمعادلة   A+ن (
 ) ن+A ال�عل) الIال!.٠.٤٨٣( –األول 

 م*اق�ة ن��;ة الفض: 
) ی�Qح أن أن+ا* ال�عل) ال�ال�� عامل ق�� لل����  ٤) ورق? (٣م& خالل ال��ول رق? (     

�ق�ة األنا، وق� جاءت ه_ه ال����ة م��Cة للف�ض ال_� حاول3 ال�احIة ال� ق) م�ه، وأث��3 أن  
ل) ال�ال�� م��ىء دال إحdائً�ا �ق�ة األنا، وتف]� ال�احIة ذلq �أن ال�عل) اآلم&  أن+ا* ال�ع

ل�� الف�د L ق) له مCkً�ا م& الYع�ر �الIقة �ال�فl، واألم& واألمان، �اإلضافة إلى الYع�ر 
�ل سل�?، و;ال�الى ع��ما ی�عل) الف�د Y� اع� على ن+� ق�ة األنا[L ة، م+ا��ال�فاؤل واإلL�اب

Lقة  ب�ال�Iال lقة �ال�فIه إلى جان= الLت�+� ل� !�ه تعلًقا آمً�ا ت�+� وت��Jر ق�ة األنا ل�Lه ح
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�اآلخ�C&، والYع�ر �األمل، وق�ة اإلرادة، وال+Iاب�ة، وال�ضا ع& ال �اة، ح�! YL�ع ال�عل) 
�ة  daYة ال4فاءة ال�اآلم& الف�د على اس�Y4اف ومع�فة ال��yة م& ح�له م+ا ی�د� إلى ت�+

�ل عام و�ال= وال�ى  Y� د�الف &�ت]ه? ب�ورها فى ن+� أنا ق�Cة ل�Lه، وال�ى م& خاللها ی�+
�الت ال �اة وم�اع�ها  Yأه�افه وآماله و�+�حاته، وم�اجهة م (��ل خاص م& ت قY� امعة�ال
دون Lأس، وال�عامل مع >افة الQغ�* وال� �Lات ال+�aلفة ال�ى ت�اجهه �J�Cقة إL�اب�ة، أما  

���ل سل�? ف��dف �الQعف،  والف�د ضع�ف    تعل) الف�د غY� ع�ق ن+� األنا�اآلم& ب�ال�Lه ف
وال kن    =Qالغ� دائً+ا  وYCع�  سل��ة،  نi�ة  نف]ه  ع&  ُن  ِّ�4َLُ ال�امعة  �ال=  خاصة  األنا 
�ل سل�ى ألس�ته ولل+��+ع، وCف�ق� إلى Y� �i�Cو ،&C�قة �اآلخIصع�;ة فى ال ��Cوال�ح�ة، و

اإلج�+اع�ة، وYCع� >_لq �أنه أدنى م& أق�انه و���Cى أف4اًرا سل��ة    ال�عا�ف وال�ح+ة واألخالق
 ،&C�ف م& نق� اآلخ�aاته، �اإلضافة إلى ال�وغ�� م�Jق�ة ع& ق�راته القاص�ة وضعف إم�ان
وع�م الق�رة على اإلح�فا� �اإلتkان اإلنفعالى ع�� م�اجهة الdع�;ات وال�Yائ�، و;ال�الى Lقف  

�الت ال �اYا أمام مkه  عاج��ع ت +ل م]�yل�ة األع+ال ال�ى تلقى علJ�[Lة ال�ى ت�اجهه وال
.  

     ) �ل��ن Yت >�راسة  ال�راسات  م&  ع�ی�  ن�ائج  ماأك�ته  )، ودراسة Chilton,2001وه_ا 
) وس��ل   r�CرReich&Siegel,2002) وآر�  أرسالن  ودراسة   ،(Arslan&Ari,2010 (

) و;�نان�  ل�فى  ودراسةLevy&Bonanno,2010ودرسة  وش�ف�    )،  >ال�وCل 
)Caldwell&Shaver,2012) و;ل�م   ���Cو ودراسة   ،(Wautier  &  Blume,2014 ،(

�هاو� ( Yاء ال+�)، ودراسة Fayyaz et al.,2016)، ودراسة فاLاز وآخ�ون (٢٠١٦ودراسة ش
) Sivandian et al.,2016) ودراسة س�فان�Lان وآخ�Ali et al ,2016) &Cعلى وآخ�ون (

 &�  ). Pourhosein et al.,2019(، ودراسة ب�ره�س
  وعلى ه_ا األساس فإن أن+ا* ال�عل) ال�ال�� ل�� األف�اد ت]اع�نا على ال���� �ق�ة األنا ل�یه?      
  :توصيات الدراسة 
    �امعة وتق�ی�ة وال�قة داخل األسIة ق�ة األنا م& خالل خل) ج� م& ال�الع+ل على ت�+

 إن�ازات الJالب و�+�حه?، وال�i� إلى م�� أه+�ة أدواره? فى ال �اة . 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtN<DNLNL  
 

  ٦٦٦  

   ة��& فى ال+�ارس م& خالل عق� ن�وات تIق�ف�ة ل��عC�;�ش�ی& ال��ل دور ال+�الع+ل على تفع
إلج�+اع�ة اإلL�اب�ة وال�ى تع+ل ب�ورها على ت�+�ة ق�ة األنا  ال�ال�ی& �+�� أه+�ة ال��yYة ا

 ل�� أب�ائه? 
  د�ة الف�daل ش��Yا فى ت�[�   ت�ع�ة اآل�اء �أه+�ة ال�عل) اآلم& ال_� یلع= دورا رئ

. 
  المراجع العربية : أوال

�+� وم�aائ�ل رزق  aج+ة صالح م�ل (تa��نi�Cة ال� ل�ل ال�ف]ى فى العdاب.   .)١٩٦٩أت�ف
   .ة: م���ة االن�ل� ال+d�Cةالقاه� 

) الaال)  ال+ع�فة    .)١٩٩٢أح+� م +� ع��  :دار  .اإلس���رCة  �ة daYلل األساس�ة  األ�عاد 
 .ال�امع�ة

  ?��ة. الJائف: �١٩٩٠ار;�ا ان�ل� (ت�ج+ة فه� ب& ع�� هللا ب& دلdaYات الC�iم�خل إلى ن .(
 .  م���ة اإلس���رCة

). الJفل الdغ��  ٢٠١٦ع�� الaال) جاب هللا    دونا و�C+� ومارج�3C ب�>�3 (ت�ج+ة م�ال
  م& م�حلة ماق�ل ال+�الد ح�ى س& الIام�ة .ع+ان: دار الف4�.

�ة ج  ١٩٩١سام�ة ع�اس القJان ( ����. القاه�ة : م���ة االن�ل�  ١). >�ف تق�م �ال�راسة اإلكل
  .ال+d�Cة

األنا. ب��وت:   ). عل? نفl ال�+اه�� وت ل�ل١٩٢١س��+�ن� ف�و�C (ت�ج+ة ج�رج ��اب�Yى  
  دار الJل�عة.

 ). األنا واله�. اإلس���رCة : دار الY�وق   ١٩٨٢س��+�ن� ف�و�C (ت�ج+ة م +� عI+ان ن�اتى  
. 

  ). مق�اس ق�ة االنا. القاه�ة: م���ة االن�ل� ال+d�Cة.١٩٨٢عالء ال�ی& أح+� >فافي ( 
�ة .القاه�ة ١٩٩٨م +� ال]��ع�� ال�ح+& (daYات الC�iدار ق�اء.  ). ن :  

 ). األ�فال م�آة ال+��+ع. ال3C�4: عال? ال+ع�فة ١٩٨٦م +� ع+اد ال�ی& إس+اع�ل (



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtN<DNLNL  
 

  ٦٦٧  

�قات ). ال3C�4:   ١٩٩٦ول�ام >�C& (ت�ح+ة م +� األنdار� �Jوت ?�). نi�Cات ال�+� (مفاه
�ة ل�ق�م الJف�لة الع�;�ة �C�4ة ال�  ال�+ع
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